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1
 O espetáculo Inverno da peça homónima de Jon Fosse foi encenado por Jorge Silva Melo e apresentado 

ao público em 2005. 
2
 O texto Morte em Tebas foi levado à cena, pela primeira vez (e até hoje única), em Portugal, pela 

companhia Artistas Unidos, a 9 de Março de 2010. Em formato de leitura encenada, o evento ocorreu no 

Salão Nobre do Teatro Nacional D. Maria II e contou com a direção de Jorge Silva Melo e a participação 

dos atores: Jorge Silva Melo, Elmano Sancho, Manuel Wiborg, Pedro Lacerda, Sílvia Filipe, Filipe Costa, 

Tiago Matias, Vânia Rodrigues, Alexandra Viveiros, John Romão, João Miguel Rodrigues, Pedro Lamas 

e Pedro Cardoso. O texto foi traduzido para português por Pedro Porto Fernandes. 
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RESUMO 

 

 

 

A presente dissertação pretende refletir sobre o texto Morte em Tebas, de Jon 

Fosse, que parte da trilogia tebana escrita por Sófocles há, sensivelmente, dois mil e 

quinhentos anos. A análise dos textos para teatro do autor, e a reflexão sobre a 

dramaturgia contemporânea na sua globalidade, irá possibilitar-nos o entendimento do 

exercício de reescrita por aquele operado. Suportando-nos na comparação dos textos dos 

autores Antigo e contemporâneo, meditaremos, igualmente, no lugar primordial que a 

“forma” aufere na estética dramatúrgica de hoje. 

 

Palavras-chave: dramaturgia, contemporaneidade, forma, oralidade, reescrita, Jon 

Fosse 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation intends to examine the text Death in Thebes of Jon Fosse that 

stems from the Theban trilogy written by Sophocles, roughly twenty-five hundred years 

ago. The analysis of the author theater works and the reflection on contemporary 

dramaturgy as a whole will enable us to understand the rewriting exercise at hand. 

Supporting ourselves in comparing the texts of the Old and contemporary authors, we 

will meditate also about the central place that “form” receives in the dramaturgical 

aesthetics of today. 

 

Keywords: drama, contemporary, form, orality, rewriting, Jon Fosse 
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Introdução 

  

A presente dissertação tem como objetivo primeiro a análise do texto Morte em 

Tebas enquanto diálogo com as tragédias de Sófocles Rei Édipo, Édipo em Colono e 

Antígona. Um segundo intento é encontrar, através da análise da reapropriação de um 

texto alheio à escrita do autor, a própria génese desta última. 

A finalidade deste trabalho não será a de uma leitura crítica do texto de Jon 

Fosse em termos de “exercício de tradução”, uma vez que, para além de 

desconhecermos os idiomas de “origem” (grego) e de “chegada” (nynorsk ou novo 

norueguês) do texto, estando sempre condicionados a “interpretações para lá da nossa”, 

o próprio autor, ao admitir a utilização de traduções das tragédias sofoclianas (das quais 

não especifica a autoria) em diversas línguas (inglês, alemão e em línguas escandinavas) 

para a conceção do seu drama, faz pressupor inúmeras interferências “egotísticas” e 

culturais que tornariam vão um tal labor (Fosse, 2014). Ainda que o presente trabalho 

não explore em profundidade questões relativas ao exercício de tradução foi imperativo 

abordá-la, uma vez que reescrever é sempre, de alguma forma, traduzir e vice-versa 

(Aaltonem, 2000).  

Nesse sentido, tentámos minimizar a distância cultural e identitária dos 

diferentes polos de emissão e receção do substrato textual, através da utilização de 

traduções, tanto quanto esteve ao nosso alcance, em pelo menos duas línguas. 

A análise do exercício de “comparação” entre o drama Morte em Tebas de Jon 

Fosse e a trilogia sofocliana que fazemos no presente trabalho não irá assentar, como 

referimos, nos textos originais do autor grego, mas em traduções de reputados helenistas 

nos idiomas português e inglês.  

Para a análise linguística da reescrita levada a cabo pelo autor norueguês servir-

nos-emos das traduções inglesas feitas por Richard Jebb e Francis Storr e das traduções 

portuguesas de Maria do Céu Zambujo Fialho e Maria Helena da Rocha Pereira. A este 

propósito, seria importante referir que as traduções comparadas nas duas línguas, dos 

diversos autores, diferem muito pouco entre si, o que potencia a credibilidade das 

diferenças por nós apontadas como propostas por Jon Fosse.  

No que diz respeito à dramaturgia do autor contemporâneo, utilizaremos 

traduções em português de Solveig Nordlund e Pedro Porto Fernandes, em inglês de 
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May-Brit Akerholt, Louis Muinzer, Kim Dambaek e Ann Henning Jocelyn e, em 

francês, de Terge Sinding.
3
 

Também por uma questão de tempo, não aprofundaremos a comparação entre as 

demais reescritas dos mitos dos labdácidas e a do presente estudo, embora entendamos 

que uma tal investigação pudesse não só ser de grande importância para a averiguação 

do interesse na progressiva “retomada” dos clássicos, como, potencialmente, um 

complemento ao trabalho aqui realizado. 

O presente trabalho beneficiaria também da análise de algumas das restantes 

“versões” de textos de teatro clássico e contemporâneo
4
 elaboradas pelo autor 

norueguês, para uma identificação das estratégias “tradutórias” adotadas por este (caso 

sejam várias), ou afirmação do método que, neste trabalho, constatámos operante. No 

entanto, nenhuma das ditas versões, segundo sabemos, foi publicada até hoje (embora 

seja um projeto que o autor deseje ver concretizado num futuro breve), tendo sido 

facultadas pelo dramaturgo apenas às companhias de teatro e encenadores que se 

mostraram interessados em levá-las ao palco. 

Para a análise dramatúrgica da obra de Jon Fosse, da versão da trilogia tebana 

Morte em Tebas e da dramaturgia em geral, que sustentará a presente exposição, apoiar-

nos-emos, principalmente, na teoria de Jean- Pierre Sarrazac e de alguns dos 

investigadores associados ao Grupo de Pesquisas sobre poética do Drama Moderno e 

Contemporâneo da Universidade de Paris III - Sorbonne Nouvelle. 

O primeiro capítulo deste trabalho consistirá na análise da dramaturgia de Jon 

Fosse a partir de vinte das suas peças
5
, reflexão a que daremos particular 

                                                 
3
 As traduções de Solveig Nordlund que utilizámos foram: O Nome; Vai Vir Alguém e Sonho de Outono. 

As traduções de Pedro Porto Fernandes que utilizámos foram: A Noite canta os seus Cantos; O Homem 

da Guitarra; Inverno; Lilás; As asas de uma Borboleta Vermelha; Sono; Sou o Vento e Morte em Tebas. 

Em algumas das traduções para português houve a colaboração de “segundos tradutores” que 

enumeraremos a seguir: Francisco Frazão (O Nome); José Maria Vieira Mendes (Vai Vir Alguém); 

Manuel Resende (A Noite canta Os Seus Cantos); Eduarda Dionísio (Sonho de Outono) e Miguel Castro 

Caldas (Lilás). As traduções para inglês de May-Brit Akerholt que utilizámos foram: The Son [O Filho]; 

Sleep My Baby Sleep [Dorme, Meu Menino]; Death Variations [Variações sobre a Morte]; Suzannah; The 

Dead Dogs [Os Cães mortos]; A Red Butterfly’s wings [As asas de uma Borboleta Vermelha]; Sleep 

[Sono] e Living secretly [Viver secretamente]. As traduções para inglês de Louis Muinzer que utilizámos 

foram: And we’ll never be parted  [E Nunca nos Separarão] e A Summer’s day [Um Dia de Verão]. A 

tradução para inglês de Kim Dambaek que utilizámos foi: Dream of Autumn [Sonho de Outono]. As 

traduções para inglês de Ann Henning Jocelyn que utilizámos foram: Visits [Visitas] e Winter [Inverno]. 

A tradução para francês de Terge Sinding que utilizámos foi: L’Enfant [A Criança]. 
4
  Algumas das versões realizadas por Jon Fosse são: Fedra – efter Racine; Adromake; Blodbryllaup – 

Efter Frederico Garcia Lorca; Faust, - Efter Johann Wolfgang Goethe; Huset Til Bernarda Alba – Efter 

Frederico Garcia Lorca; Oresteia, - efter AisKylos; 4.48 Psykose, Sarah Kane; Knivar i høner, David 

Harrower. FOSSE, J. (2014), Entrevista a Jon Fosse, realizada por Filipa Braga Cruz [13-03-2014]. 
5
 As peças de Jon Fosse, das quais partirá a nossa análise, são por ordem de edição na Det Norske 

Samlaget (editora norueguesa especializada no dialeto nynorsk): Og aldri skal vi skiljast [E Nunca nos 
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desenvolvimento, uma vez que se torna indispensável para a compreensão do exercício 

de reescrita efetuado pelo autor norueguês nos textos de Sófocles. Nesta abordaremos as 

qualidades dos textos para teatro do autor com base nos tradicionais elementos 

dramáticos: tempo; espaço; ação; figuras e temáticas, concluindo a parte teórica com 

uma inclusão da obra do dramaturgo na tendência contemporânea de “fractalidade”. 

O segundo capítulo abordará os “efeitos” da que consideramos ser a marca 

pessoal do autor – a oralidade –, sobre a estética dramatúrgica do texto Morte em 

Tebas, com o apoio maioritário das reflexões, sobre o dito conceito, de Marion 

Chénetier-Alev.  

O terceiro capítulo contemplará uma meditação sobre os possíveis sentidos, ou 

linhas de fuga temáticas, respeitantes à adaptação das três tragédias de Sófocles 

cumprida por Jon Fosse, fundamentando-se nas matérias da dramaturgia do autor e na 

tese de Joshua Foa Dienstag sobre o pensamento pessimista ao longo da história. 

 No quarto capítulo, contextualizaremos a emergente prática teatral de interação 

com clássicos Antigos e debateremos o exercício de reescrita levado a cabo pelo 

dramaturgo apreciando-o nas suas vertentes formal e de conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Separarão] (1994); Namnet [O Nome] (1995); Nokon kjem til å komme [Vai Vir Alguém] (1996); Barnet 

[A Criança] (1996); Sonen [O Filho] (1997); Natta syng sine songar [A Noite canta Os Seus Cantos] 

(1997); Gitarmannen [O Homem da Guitarra] (1997); Ein sommars dag [Um Dia de Verão] (1998); 

Draum om hausten [Sonho de Outono] (1999); Besøk [Visitas] (2000); Vinter [Inverno] (2000); Sov du 

vesle barnet mitt [Dorme, Meu Menino] (2001); Dødsvariasjonar [Variações Sobre a Morte] (2001); Lilla 

[Lilás] (2002); Suzannah (2004); Dei døde hundane [Os Cães Mortos] (2005); Ein raud sommarfugls 

vengjer [As asas de uma Borboleta Vermelha] (2005); Svevn [Sono] (2006); Eg er vinden [Sou o Vento] 

(2008); Leve hemmeleg [Viver secretamente] (2011). 
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1. A dramaturgia de Jon Fosse 

 

1.1 Introdução 

 

 O autor norueguês Jon Fosse não se estreou no universo literário através do 

teatro, mas foi pela escrita dramática que se lhe reconheceu maior valor.  

 Nascido em Haugesund (1959) e criado em Strandebarm
6
 (ambos no Oeste da 

Noruega), Jon Fosse começou por escrever poesia em tenra idade
7
 e aos 24 anos viu 

publicado o seu primeiro romance Vermelho, preto (1983). Hoje, a sua criação literária 

engloba os mais diversos géneros: romance, novela, poesia, contos para crianças, 

ensaios, libretos de ópera e peças de teatro, assinando também, traduções e adaptações 

de autores clássicos e contemporâneos (Lambert, 2010a: 90).
8
 

 Não tendo sido desde sempre um amante do palco, pela atividade social que esta 

arte pressupunha, o “tímido” escritor aceitou, por razões financeiras, a proposta do 

encenador Kai Johnsen (admirador do trabalho em prosa publicado pelo autor) para 

escrever uma peça de teatro, no âmbito do Bergensprosjektet (1986-1996), criado pelo 

então diretor do Den Nationale Scene, Tom Remlov (Stehlíkova, 2006). A experiência 

trouxe proveitos inesperados, tanto no que diz respeito a uma insuspeita realização 

pessoal, como no que toca ao prestígio que em poucos anos o profícuo autor obteve da 

comunidade internacional.
9
 Só na década de noventa, Kai Johnsen estreou sete peças de 

                                                 
6
 Município do condado de Hordaland, no fiorde Hardanger, meio rural onde ainda se fala a língua 

Nynorsk (novo norueguês) utilizada pelo autor na sua escrita. 
7
 Diz Jon Fosse: “ Comecei a escrever muito novo. Mesmo muito novo. Poesia. Nem digo com que idade, 

tenho vergonha. Não queria propriamente ser um escritor, escrevia para mim.” FOSSE, Jon (2000b), “Jon 

Fosse/ Solveig Nordlund”, in Artistas Unidos – Revista, Número 2, Artistas Unidos/ Livros Cotovia, 

Lisboa, p. 42. 
8
 Alguns autores que Fosse traduziu ou adaptou, são: Ésquilo; Eurípides; Pierre de Marivaux; Johann 

Wolfgang von Goethe; Federico García Lorca; Thomas Bernhard; Jean Racine e Sarah Kane; Lars Norén; 

David Harrower. 
9
 “Je détestais le théâtre. D’une certaine manière, il incarnait tout le consensus social qui était pour moi le 

contraire de ce qui faisait la valeur de la vie, et que j’avais trouvé dans la littérature, et dans l’art. (…) J’ai 

beaucoup réfléchi à cette question bien sûr. Je n’avais jamais voulu écrire pour le théâtre, et pour être 

honnête je n’avais absolument aucune ambition dans ce domaine, et finalment je suis devenu 

principalement un auter de théâtre! Et même un auter de théâtre joué dans le monde entier! C’est le 

comble de l’ironie. (…) Comme vous l’aurez compris, je ne suis plus hostile au théâtre désormais… (…) 

L’écriture théâtrale n’est ni plus ni moins humaine que n’importe quel autre type d’écriture littéraire. 

Mais avec le théâtre il y a une réalisation. Il s’agit d’un art vivant, créé ici et maintenant. C’est ce qui fait 

sa fragilité. Et sa beauté si humaine. Et c’est aussi ce qui peut lui donner son incroyable force lorsqu’aux 

moments les plus intenses tout est en accord. Une sorte de profonde et magnifique comprehension, alliée 

à une sorte de tristesse, qui emplit tout l’espace. Ce sont des moments chargés de mystère.” LAMBERT, 

Stéphane (2010b), “Laisser Les Petites Choses Raconter Les Grandes”, in Alternatives Théâtrales, 106-

107, Novembre 2010, Coédition: Centre Culturel Roumain, Bruxelles, pp. 93 e 94. 
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Jon Fosse na Noruega
10

, que, segundo a agente de Fosse, Berit Gullberg, revelaram em 

definitivo “o poder da sua palavra no palco”, facto que lhe possibilitou a obtenção de 

um rápido reconhecimento enquanto dramaturgo na comunidade teatral norueguesa 

(Gullberg, 2009:74). Coube no entanto aos encenadores de renome Claude Régy e 

Thomas Ostermeier estabelecer Jon Fosse como escritor de teatro a nível internacional. 

Claude Régy, que teria ficado fascinado com o texto que recebera do tradutor para o 

francês Terje Sinding – Nokon kjem til å komme (Vai Vir Alguém) –, decidiu levar à 

cena em França, esta peça do autor norueguês, tendo na mesma altura, e segundo 

Gullberg, garantido “exclusividade de direitos de estreia para várias das suas peças 

durante anos” (Gullberg, 2009: 75). O espetáculo estreou a 28 de Setembro de 1999 no 

Théâtre Nanterre-Amandiers e, segundo alguma da mais conceituada crítica francesa, 

constituiu um acontecimento teatral sem precedentes
11

. Este espetáculo, cuja fama 

atravessou fronteiras, tinha a duração de 3 horas e partia de um teatro que nascia da 

linguagem, onde o espetador era “aspirado” por uma “escuridão meditativa e 

murmurada” (Gullberg, 2009: 75). Já o espetáculo de Ostermier Der Name (O Nome), 

que estreou no ano seguinte no Festival de Salzburgo, percorrendo posteriormente o 

mundo, partia, sob uma óptica bem diversa, do que alguns apelidaram de “estética 

híper-naturalista” (Sanvito, 2001: 33). 

De facto, a obra dramática de Jon Fosse tende a escapar a etiquetas estéticas, tal 

como, quando por nós entrevistado, constatou o encenador português Jorge Silva Melo: 

 

Eu acho que há ali um realismo. A escrita não é realista, mas parte de um realismo. 

Como o Pinter, tal e qual como no Pinter. Se não se faz as mesas, as portas, as casas, 

não se percebe o que é que se está a passar. E o Jon Fosse também precisa desse 

realismo… primário. As últimas peças, Sou o Vento ou assim, precisam menos. 

Porque já são tão, tão afastadas da ação concreta… Mas aquelas são muito baseadas 

em ações concretas: pegar num envelope, receber um recado… Sem isso, não se 

consegue. Por exemplo, a escolha dos atores e a idade dos atores é muito importante 

                                                                                                                                               
 
10

 A estreia absoluta da escrita teatral de Jon Fosse ocorreu em 1994, no Den Nationale Scene em Bergen, 

com encenação de Kai Johnsen. O texto encenado foi Og Aldri Skal Vi Skiljast (E Nunca nos Separarão). 
11

 Eis um pequeno excerto do texto que o ilustre crítico francês Michel Cournot consagrou ao espetáculo 

de Claude Régy: “Texte essentiel et interprétation irréprochable font de «Quelqu'un va venir» un moment 

d'exception. Ce soir de théâtre est immense. L'auteur ouvre un autre chemin. C'est comme s'il nous 

équipait d'yeux et d'oreilles tout neufs. Pour cette ascension première, Claude Régy était le sherpa rêvé: sa 

vie n'aura été que raids dans l'inconnu. Oui, c'est un grand soir. Une date”. COURNOT, Michel (1999), 

Jon Fosse et Claude Régy cheminent ensemble sur les cimes du théâtre, in Le Monde, 1er Octobre, Paris, 

p. 33. 
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para se “perceber”. Sobretudo nestas que são variações sobre a passagem do tempo, 

como Sonho de Outono. (Melo, 2013) 

 

 

1.2 Todo o tempo, todo o espaço  

 

Na obra dramática de Jon Fosse encontramos múltiplos tratamentos espácio-

temporais que variam entre a peça que aparenta assentar nas clássicas unidades de 

tempo e lugar e a abstração absoluta do “não-lugar” atemporal. Dorme, Meu Menino 

(2001), As Asas de uma Borboleta Vermelha (2005) ou Viver Secretamente (2011) são 

algumas das peças do autor norueguês pertencentes a este último grupo que relembram 

a dramaturgia de Beckett (ex.: Not I [1972]) e That Time [1975]), onde nem as 

didascálias nem o discurso das personagens provêm qualquer tipo de referência 

ambiental que possa suportar a hipotética narrativa (Beckett, 2010). 

Um outro conjunto de peças que se afasta de forma óbvia da estética realista 

inserir-se-ia no que, à falta de uma melhor definição, designaríamos aqui por 

“dispositivo onírico” ou “dispositivo psíquico” que, em certa medida, encontra relação 

com o conceito de jogo de sonho proposto pelo teórico Jean-Pierre Sarrazac (2012a: 

100). Este conceito inspirado na famosa obra de Strindberg O Sonho é esclarecido pelo 

teórico francês à luz das próprias considerações feitas pelo autor sueco, como unindo “o 

maravilhoso, o onírico e o simbólico com uma dramaturgia resolutamente do 

quotidiano” (Sarrazac, 2012a: 100). E Nunca Nos Separaremos (1994); Sonho de 

Outono (1998); Um dia de Verão (1998); Variações Sobre a Morte (2001); Sono 

(2006); Suzannah (2004) e Sou o Vento (2008), seriam alguns exemplos de textos 

pertencentes a esse conjunto de temporalidade híbrida e multíplice onde aparecem 

misturadas as coordenadas presente, passado, futuro com momentos imaginários, 

através de mecanismos de vaivém, dissolução, justaposição e sobreposição temporal.  

Por outro lado, como já referimos, não são poucas as peças do dramaturgo bem 

ancoradas a um lugar específico que obedecem à linearidade temporal e que não 

ultrapassam os dois dias, como é o caso de O Nome (1995); Vai Vir Alguém (1996); A 

Noite Canta Os Seus Cantos (1997); O Filho (1997); O Homem Da Guitarra (1997); 

Lilás (2002) ou Os Cães Mortos (2005). Um bom exemplo deste tipo de peças de 

aparência realista, seria o texto A Noite Canta Os Seus Cantos por fornecer, não 

somente descrições do espaço envolvendo a ação, como um desenho exato da passagem 
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do tempo – este comportando sensivelmente meio-dia (parte de um dia e parte da noite 

que o segue). Eis a didascália que inicia o primeiro Ato: 

 

Escuro. A luz aumenta. Uma sala, um sofá, uma poltrona e uma mesa baixa à frente, 

ligeiramente para a direita. Atrás, um pouco à esquerda, uma grande janela, lá fora 

claridade. À direita da janela, um pouco acima, está um relógio de parede que 

indica um quarto para as três horas. Um pouco abaixo do relógio, ligeiramente à 

direita, está pendurada uma foto de bebé. À esquerda da janela está um enorme 

aparador. Uma porta na parede lateral esquerda, uma porta na parede lateral 

direita. O jovem está deitado no sofá a ler um livro (Fosse, 2004: 9)  

 

As indicações cénicas que precedem o segundo, o terceiro e o quarto Atos, continuam a 

detalhar minuciosamente o tipo de luz que se observa pela janela, a particular posição 

dos ponteiros do relógio e as pequenas alterações sofridas pelo cenário: 

 

II  

Lusco-fusco lá fora. O relógio de parede indica quase cinco e meia. O jovem 

continua estendido no sofá com o livro sobre o peito. 

III  

Do lado de fora da janela está escuro. O relógio marca quase duas e meia. Sobre a 

mesa está um biberão com um resto de leite. O jovem está estendido no sofá e olha 

em frente (….). 

IV  

Do lado de fora da janela está um pouco mais claro. O relógio indica quase quatro. 

A mesa baixa está um pouco afastada para a frente e o carrinho de bebé está agora 

no lugar daquela, ao longo do sofá. O Jovem está estendido no sofá, olha em frente, 

abana o carrinho com uma mão, para a frente e para trás. (Fosse, 2004: 37, 49, e 

85) 

 

Curiosamente, a precisão espácio-temporal, ao invés de fazer sobressair o 

desenvolvimento da fábula, pontuando as diversas mudanças que supostamente 

ocorreriam no seu seio, sublinha uma existência plana de “espera”. Trata-se de um 

Jovem que espera uma resposta positiva por parte de uma editora para que algum dos 

seus livros seja publicado. O Jovem não tem o apoio da companheira que se queixa 

constantemente da sua inércia: “Tu quase não falas/ ficas para aí deitado/ estás sempre 

para aí deitado no sofá/ a ler”, “Tu não podes simplesmente continuar para aí a escrever/ 

ano após ano/ (…)/ sempre aqui dentro/ sem nunca sair/ a escrever coisas que não 
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interessam a ninguém” (Fosse, 2004: 41, 42 e 43). Naquele dia, marcado por mais uma 

carta recusando a publicação de um dos seus textos, o Jovem espera igualmente a Jovem 

que decide sair à noite com uma suposta amiga. Estas são algumas das palavras que diz 

à parceira aquando do seu regresso: “É que estive tanto tempo à espera/ (…)/ Estou aqui 

à espera à espera/ Vou à janela/ Volto para o sofá/ Deito-me/ Levanto-me de novo/ À 

espera sempre à espera” (Fosse, 2004: 67). O final da peça é assinalado por mais um 

retorno da Jovem que traz, desta vez, a intenção de desertar a casa levando o bebé de 

ambos, para ir viver com outro rapaz. Nesta altura O Jovem retira-se e suicida-se – 

evento tratado por Fosse com a mesma insignificância que lhe deram os Modernos – 

ficando a pairar a dúvida se a tragédia reside na morte ou na vida do rapaz. O que 

podemos constatar é que embora o autor apresente somente um pedaço da vida d’O 

Jovem, deixando intacta a sua linearidade temporal, reverte o estatuto dramático do 

elemento “tempo” que, apoiado em insignificantes mudanças espaciais, passa da função 

de coordenada auxiliar, a substância temática da própria peça. A ideia clássica de que a 

duração da ficção “não deve exceder demasiado a duração da representação” aqui 

seguida a preceito, torna-se ilusória (Ubersfeld, 2010: 95). O que está em jogo é a 

duração de uma existência inteira de expectação. Assim, o tempo metafórico assume 

uma maior importância que o tempo diegético. 

Também na peça Os Cães mortos, a passividade que a Mãe diz caracterizar o 

Rapaz desde sempre, não sofre alterações, mesmo quando o seu cão – companheiro de 

longa data e de quem, segundo a Mãe, o Rapaz gosta “demais” – tarda em aparecer 

(Fosse, 2011c: 137). Embora a progenitora insista para que o filho vá à procura do 

animal, aquele afigura-se ausente, posicionando-se à janela ou deitando-se no sofá. 

Quando o cão finalmente aparece morto às mãos de um vizinho, após uma curta saída 

de cena para confirmar o episódio, a ocupação do Rapaz permanece rigorosamente a 

mesma. Mais tarde, O Cunhado traz a notícia da morte do tal vizinho que o rapaz 

assume como um ato seu. Entretanto, a Mãe alegando que a polícia anda de casa em 

casa à procura do criminoso, quase que pede ao filho para fugir, mas este imperturbável 

(ou sem “vida” digna do nome) permanece nos seus dois poisios favoritos à espera dos 

“algozes”, como nos relata A Mãe desesperada: “Either you lie on the bench/ or/ yes/ 

you stand in front of the window/ (…)/ No it’s so devastating” (Fosse, 2011c: 169). 

Mais uma vez, sobressai a ideia de toda uma existência de desânimo em detrimento da 

raridade de um incidente desastroso. 
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Na peça O Nome, a solidão e a falta de repouso no seio da casa familiar não 

deixam de consumir as personagens do início ao fim, insinuando um “antes” e um 

“depois” do tempo dramático inalteráveis. A Rapariga queixa-se que o Rapaz não a 

ouve e se está “nas tintas” para ela; a mãe é tida como louca pelas filhas; as conversas 

entre o Pai e a Mãe são “de surdos”; o Rapaz e a Irmã (da Rapariga) são ignorados por 

todos (Fosse, 2001a: 169). O que parece sobreviver é a inutilidade dos esforços que as 

personagens levam a cabo para comunicar umas com as outras e a ineficácia das 

inúmeras tentativas para lograr um descanso que parece, acima de tudo, ser uma forma 

de evitar a vida (vão deitar-se; retornam à sala onde se sentam; voltam a ir deitar-se; 

aparecem novamente na sala; etc.; etc.). 

Em O Filho, o isolamento e a convivência com a escuridão vivida pelos pais 

continua a mesma (ironicamente um pouco maior) antes e após a visita do progénito, 

apresentando aquele excerto de vida não como “especial”, mas como um retrato de todo 

um “modo de existir”, provado em inexplicável exílio que caminha sorrateiramente para 

a morte (Fosse, 2005c).  

Em O Homem da Guitarra, a jornada na passagem subterrânea onde o homem, 

esquecido pelas pessoas que passam, toca e entoa as suas velhas cantigas, é apenas, 

apercebemo-nos, uma entre tantas passadas da mesma forma durante anos (Fosse, 

2008). 

Quanto às peças Vai Vir Alguém e Lilás, que se apresentam igualmente como um 

excerto da cena mais ampla que é a própria vida fazendo sobressair o valor metafórico 

do tempo, revelam-se não na forma de um “estado infinito” como as acima analisadas, 

mas na de uma “dinâmica infinita”, onde, nas palavras de Jean-Pierre Sarrazac: “les 

antagonistes (…) sont pris dans un processus répétitif et dans un affrontement 

paroxystique contimu” (Fosse, 2000a e 2006 e Sarrazac, 2012c: 128). Este “mecanismo 

perpétuo” nomeado pelo teórico de “Scène sans fin” evoca segundo o mesmo, múltiplos 

recomeços, anteriores e posteriores ao “pedaço de vida” exposto pelas peças (Sarrazac, 

2012c: 124): 

 

À l’opposé du roman dramatique, il existe une actualisation du drame-de-la-vie, qui, 

elle, est ramassée à l’extrême et qui prétend nous donner la quintessence d’une vie 

entière. La partie pour le tout, en quelque sorte: une synecdoque de la vie. 

Dramaturgie du fragment, qui ne saurait comporter ni commencement ni fin, et 

encore moins de milieu. Une forme de la modernité en contravention absolue avec 

Hegel comme avec Aristote. (Sarrazac, 2012c: 124) 
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Em Vai Vir Alguém, a ameaça à relação fusional que avassala primeiramente a 

mulher passa a dominar o homem, no final da peça, reproduzindo um oscilação 

perpétua: 

 

ELA  

Só sei que  

vai vir alguém  

Tu queres que alguém venha 

(…)  

vai vir alguém 

 

ELE 

Protestando 

Não 

Pedindo 

Não te queres sentar 

Aqui ao pé de mim no banco 

Consolador 

Não vai vir ninguém 

 

(…) 

 

ELA   

Vem sempre alguém 

vai vir alguém  

Ela vai vir 

e vai sentar-se  

e vai ficar sentada 

a olhar-te nos olhos  

Eu sei  

Vai vir alguém 

(…)  

 

ELE  

Vem sentar-te aqui  

ao pé de mim no banco 

(…) 

Não vai vir ninguém 

Nem ela 
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nem ninguém  

Agora estamos sós 

Agora estamos 

juntos um com o outro 

Sós 

juntos 

tu e eu num só 

 

Umas páginas à frente… 

 

ELE   

(…) 

Ele há-de vir sempre 

(…) 

E nunca nos vai deixar ficar 

juntos 

tu e eu 

(…) 

E tu para aí sentada 

a olhá-lo nos olhos 

a olhar e a olhar nos olhos 

(…) 

Tu querias que ele viesse 

estás sempre a dizer que não queres que alguém venha 

mas no fundo 

não queres outra coisa 

Ele abana a cabeça desanimado. 

 

ELA  

Calma, em voz baixa 

Acalma-te 

Ele continua a andar de um lado para o outro no quintal 

Já chega 

acalma-te 

Pausa. Forçando o optimismo. 

Temos que ir ver a casa 

Ele continua a andar no quintal. Ela levanta-se. Pedindo. 

Não queres 

entrar na casa 
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ELE  

Vai vir alguém  

(Fosse, 2000a: 51, 52 e 55) 

 

Em Lilás, a brutalidade exercida pelo Baterista sobre o Rapaz, que se deve 

sobretudo ao interesse que a Rapariga demostra por este, é a mesma que no final da 

peça o Rapaz exerce sobre a Rapariga quando, a sós, tem a oportunidade de a confrontar 

com o que parece ser uma tendência desta para a leviandade – o caso com o Baterista e 

o hipotético caso com o Frederick.
12

 É portanto evidenciada uma “engrenagem 

ilimitada”, operada pela violência que logra ir de “mão em mão” com a promessa de 

colmatar a solidão primordial dos seres. 

Este valor figurado do tempo que prevê “toda uma vida”, foi teorizado por Jean 

Pierre Sarrazac como sendo caraterístico da dramaturgia moderna e contemporânea, 

existindo, também, como elemento principal para a teorização da noção de drama-da-

vida, novo paradigma dramático da escrita para teatro de hoje, que resulta igualmente de 

uma perturbação dos restantes elementos do drama tradicional e ao qual voltaremos 

mais tarde.
13

 

De facto, não obstante a diversificação de estratégias dramatúrgicas operadas 

pelo autor na sua dramaturgia, parece-nos que todas se encaixam nessa amplidão 

temporal. 

Assim, por exemplo, e voltando às peças “oníricas”, em Sonho de Outono, onde 

“Um canto recuado de um grande cemitério” serve de base para o cruzamento de várias 

cerimónias fúnebres e de outros excertos de vida das figuras, por outras palavras, onde a 

estratégia de vaivém temporal é de tal modo possante (ao ponto de se concentrar nas 

falas) que dilui a fronteira entre a realidade da ficção e o mundo psíquico das 

personagens, um aspeto permanece claro no final do drama: a vida passou, malgrado os 

planos, as pequenas discussões ou divergências morais dos seres que ali vaguearam 

                                                 
12

 “O Baterista levanta-se, dirige-se para o Rapaz, agarra-lhe no cabelo e puxa-o para cima” (…) “O 

Baterista puxa o cabelo com mais força”. Fosse, Jon (2006), Lilás, trad. Pedro Porto Fernandes e Miguel 

Castro Caldas, Livrinhos De Teatro nº19, Artistas Unidos/ Livros Cotovia, Lisboa, p. 52. 

“O Rapaz aproxima-se da Rapariga, agarra-lhe no cabelo e inclina-a para trás puxando-lhe o cabelo” (…) 

“O Rapaz puxa-lhe o cabelo com mais força”. Fosse, Jon (2006), Lilás, trad. Pedro Porto Fernandes e 

Miguel Castro Caldas, Livrinhos De Teatro nº19, Artistas Unidos/ Livros Cotovia, Lisboa, p. 67. 
13

 “L’avènement du drame-de-la-vie est donc lié à la possibilité ou à l’impossibilité d’inscrire le temps, la 

durée d’une vie entière dans l’espace du drame” (…) “[l]e drame-de-la-vie est une affaire de temps ”. (…) 

“Unique dans sa visée – embrasser la totalité d’une existence -, le drame-de-la-vie peut apparaître comme 

três divers dans ses modalités formelles”. SARRAZAC, J. P. (2012c), Poétique Du Drame Moderne, De 

Henrik Ibsen À Bernard-Marie Koltès, Collection Poétique, Éditions du Seuil, Paris, pp. 102, 110, 111 e 

112. 



21 

 

(Fosse, 2001a). O Homem que chora, rodeado de campas, naquele dia molhado de 

Outono, no início da fábula, é o mesmo que é chorado no final do sonho, por quem foi 

assistir ao seu enterro. Mas, também “passou” a vida das restantes personagens: a do 

Pai, que comparece no enterro da avó e que, a uma dada altura, é referido como morto; a 

da Mulher, a de Gry e a da Mãe que passam do desentendimento mútuo, fruto de um 

afeto que não querem partilhar, à tolerância face à morte do ente amado comum; ou 

mesmo, se a levarmos em consideração, a vida dos desconhecidos que jazem sob as 

lápides, inspirando longos comentários do Homem e da Mulher. De facto, a vastidão 

temporal ambicionada pelo uso da estratégia strindberguiana (jogo de sonho) excede 

certamente os fragmentos que conseguimos distinguir da história das figuras, como 

parece sugerir Jean-Pierre Sarrazac referindo-se ao dito texto do autor norueguês: 

“D’emblée nous pressentons qu’entre les cinq personnages qui vont se côtoyer et, tout 

particulièrement, entre l’Homme et la Femme, il va être question du cours de la vie et de 

son terme” (Sarrazac, 2012c: 177). 

Também em Um dia de Verão, percebemos que o dia retratado, bem como as 

fatias de passado que se lhe sobrepõem por processos de “baloiço” temporal ocorridas 

na mesma sala, visam, acima de tudo, fazer entender a matéria que compôs a biografia 

d’A Mulher Velha desde que o seu companheiro Asle desapareceu no mar: permanecer 

à janela, olhando o vazio (Fosse, 2011a). 

Na peça Suzannah, três épocas diferentes da vida de Suzannah se misturam no 

mesmo espaço e numa situação idêntica: as três (A Velha Suzannah; A Jovem 

Suzannah; A Suzannah de Meia Idade) esperam Ibsen para jantar na sala de um 

apartamento (que segundo o discurso da mais velha, se situa em Christiania
14

 e que o 

discurso da mais nova sugere localizar-se na cidade de Bergen) (Fosse, 2011c). Quer se 

olhe para esta sobreposição temporal como sendo fruto das lembranças de Suzannah, 

quer como exteriores à mente da protagonista (remetendo para um observador exterior), 

o que parece ser enfatizado é a sua vivência global com o que manteve de idêntico – os 

mesmos sentimentos, a mesma perceção de si e dos outros, a mesma “espera” – e com 

as alterações que “abraçou” – as sucessivas transformações sofridas pelo seu nome, as 

circunstâncias que a levaram a esperar Ibsen para jantar, etc.).  

                                                 
14

 Após o incêndio de 1624, a cidade de Oslo foi nomeada de “Christiania” pelo rei Christian IV da 

Dinamarca. Em 1877 o nome da capital norueguesa passou a escrever-se “Kristiania”. Mais tarde, em 

1925, o velho nome de “Oslo” foi readotado. SJÅVIK, Jan (2010), The A to Z of Norway, Scarecrow 

Press Inc., Plymouth, p. 155. 
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Na peça Sou o Vento, o pedaço do dia retratado (o dia do passeio de barco), 

experienciado pelas figuras num espaço suficientemente determinado (“num barco 

imaginário”, no mar), que se exibe essencialmente em forma de dissolução temporal 

(fusão entre o passado e o trans-histórico permitida pelo “retorno do morto”
15

 - Um) 

constitui somente o ponto de partida para reflexões conjuntas (de Um e do Outro) sobre 

a existência de Um que são, na realidade, a substância que constitui a peça (Fosse, 

2008). O que está em jogo vai muito para lá desse dia em que Um e O Outro comem e 

bebem a bordo, observam a paisagem envolvente, avançam, “de tempos a tempos”, pelo 

mar e no qual o primeiro decide pôr termo à vida. O texto debruça-se sobre a própria 

matéria que constituiu toda a vida de Um: “o ruído dos outros/ o ruído de tudo o que 

acontece”; o ser “tudo tão visível”, o ser intolerável estar sozinho, o ser intolerável estar 

com os outros, o não gostar de si por se ser “nada”, o não estar “tudo em movimento” 

como quando era criança, o não conseguir nunca dizer nada, etc. (Fosse, 2008: 14, 15 e 

36). 

Recuando das peças “oníricas” para as mais abstratas (Dorme, Meu Menino; As 

Asas de uma Borboleta Vermelha e Viver Secretamente), constatamos que, embora 

muito diferentes entre si, enquanto comentários (políticos, metafísicos, identitários) 

sobre a vida humana, abarcam-na, de igual modo, na sua inteireza (Fosse, 2011b, 2005b 

e 2011c). 

 

Por outro lado, também o espaço fosseano excede em muito a função de 

assegurar a compreensão e a verosimilhança da fábula, ou ainda, de levar “o 

leitor/espetador a imaginar a cena como um pedaço do mundo” (Ubersfeld, 2010: 46). O 

espaço metafórico, sobrepondo-se ao espaço diegético, evoca, implícita ou 

explicitamente, a morte, ou, se quisermos, o luto permanente que compõe a vida. 

Implicitamente, quando o espaço se torna sinónimo de “cativeiro fúnebre”, 

albergando personagens que vagabundeiam, repisando os mesmos movimentos e um 

discurso idêntico, sem acharem uma saída para o seu tormento interior. 

“Compartimento-tumba” seria como poderíamos apelidar as inocentes salas de Fosse (E 

Nunca nos Separarão, Um Dia de Verão, O Nome, A Noite Canta os Seus Cantos, Cães 

                                                 
15

 A expressão – “retour des morts” – é utilizada por Jean-Pierre Sarrazac no seu livro Poétique Du 

Drame Moderne para referenciar uma das fórmulas adotadas pelos dramaturgos modernos e 

contemporâneos, no intuito de darem conta da vida em toda a sua amplitude. Numa exposição sumária, 

esta fórmula consiste num olhar de alguém que já morreu e retorna para se debruçar sobre a vida que teve. 
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Mortos, etc.), com as suas janelas, fotografias e sofás, onde as criaturas semimortas 

denunciam uma existência aprisionante, vivida como “morte-viva”. 

Explicitamente, quando o espaço, em termos físicos, é representado como 

constituindo uma ameaça à vida das figuras ou quando é retratado como sendo lúgubre. 

Alguns exemplos de débeis abrigos intimidados pela natureza envolvente são o 

“barco imaginário” que vagueia no “mar/ frio e perigoso/ calmo e imenso”, em Sou o 

Vento, do qual Um e O Outro estão “totalmente dependentes”: “dois passos para o lado/ 

(…)/ e desaparecemos para sempre”, meditam; a “casa (…) abrigada por detrás de uma 

colina”, em O Nome, onde “o clima é agreste” e “há sempre vento/ (…) e tempestade”; 

o domicílio dos pais em O Filho, rodeado lá fora do mais funesto breu provocado pela 

deserção paulatina dos jovens e das pessoas velhas, “escuridão [que] é tão escura/ que 

se torna negra/ como o mofo/ quase”, transformada, igualmente, num fatal presságio 

pelos progenitores: “em breve a única coisa que restará / aqui/ (…)/ será a escuridão” 

(Fosse, 2008: 10, 54 e 55; 2001a: 224, 225 e 155 e  2005c: 87 e 88). Também, o 

panorama sinistro que circunda a moradia da peça Vai Vir Alguém, ao redor da qual 

“não se vê uma única pessoa/ Nem uma única casa/ Apenas o mar” imenso que “cresce 

branco e preto”, logra o pavor dos protagonistas que temem, identicamente e sem 

tréguas, o aparecimento de alguém (“peut être la mort”, sugere o encenador Claude 

Régy) (Fosse, 2000a: 60 e Régy, 2002: 72). 

Exemplos de locais com um carácter tétrico poderiam ser a cave da “velha 

fábrica horrível e abandonada” que encontramos na peça Lilás, descrita como um 

“cubículo escuro/ frio e feio”, que “cheira a humidade”, com “paredes escuras de betão, 

por pintar; nenhuma janela; (…) no chão (…) garrafas vazias, cabos, porcaria”, que 

provocam à Rapariga o horror da clausura; ou, mais uma vez, a “velha casa muito 

degradada, pintura a cair e vidros partidos” da peça Vai Vir Alguém, para onde Ele e Ela 

decidem ir viver, com o “banco velho e apodrecido” no quintal e “todas as coisas 

velhas” que povoam o interior da moradia, libertando um “cheiro a velho/ a mofo e a 

porcaria” – “as paredes forradas de madeira amarelecida”, as “cadeiras gastas”, o “fogão 

tão velho”, o “frigorífico tão velho”, as fotografias da “velha” que ali vivia antes de 

morrer, o “penico cheio de mijo velho” encontrado debaixo da cama, a cama deixada 

por fazer onde a velha dormiu até ao dia do seu falecimento, etc., etc. (Fosse, 2006: 9, 

10, 11 e 20 e 2000a: 48, 57, 56, 59 58 e 50). Também o “recanto recuado de um grande 

cemitério”, já mencionado como pertencente à peça Sonho de Outono, onde se avistam, 

perto das lápides, “Troncos de árvore negros”, “Um caminho de saibro” e “Um banco 
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velho”, retrata o grande “ponto de fuga” da peça, diríamos inclusivamente, da obra 

completa de Fosse: a vida como um percurso negro – qual sonho repleto de “cinzas” – 

finalmente decepado pela morte (Fosse, 2001a: 11 e Sarrazac, 2012c: 177). 

Por outro lado, a mesma competência inclusiva com que é tratada a coordenada 

“tempo” é caraterística da espacialidade fosseana. Na medida em que os locais criados 

por Fosse não são senão o espelhar de uma “morte-viva” (da vida enquanto morte) e o 

tempo evocado, como sugerimos, toda uma vida, aqueles locais específicos 

(microcosmos) tendem a abranger todos os locais habitados em vida pelas figuras 

(macrocosmos).  

 

 

1.3 “[os pequenos]” 

 

 As personagens de Jon Fosse não escapam, do mesmo modo, a essa vocação 

contemporânea do teatro que o reconhecido crítico e diretor de teatro espanhol 

Guillermo Heras proclama ser a transversalidade.
16

 Pela falta de definição identitária a 

que são sujeitas, que consequentemente as dota de uma qualidade dúctil, tendem a 

“representar” qualquer ser humano. Certos autores, baseando-se no contexto lato “da 

casa isolada num fiorde perto do mar” e na escolha do nynorsk como língua da escrita 

do autor, postura esta que voltaremos a abordar, lêem nas dificuldades financeiras e na 

falta de trabalho vividos pela maioria das figuras, um aspeto intimamente ligado às 

condições do Oeste norueguês, onde, comparativamente às grandes cidades, a falta de 

oportunidades se pode tornar devastadora. Esta hipótese poderia, segundo Vicent Rafis, 

explicar o ânimo das personagens que seria o reflexo da penosa vida da classe 

trabalhadora daquela região, afastada, portanto, da “existence contemplative et/ou 

champêtre dont notre ignorance pourrait ingénument le doter” (2009: 24 e 76). Embora 

Fosse admita que a sua origem geográfica se possa refletir na escrita, a delimitação de 

um grupo social é evitada pelo autor: “mon écriture (…) ne traite pas explicitement des 

classes populaires ou de ceux qui sont dans le besoin: elle est politique d’une manière 

plus profonde” (Jon Fosse apud Rafis, 2009: 132). Efetivamente, sob uma leitura 

realista, torna-se indubitável que a descrição física da maioria dos locais onde habitam 

as figuras de Fosse remete, senão à Noruega, a um número restrito de locais do planeta 

                                                 
16

 Apontamentos do seminário Teatro na América Latina, ministrado em 2013, por Guillermo Heras, no 

âmbito do Mestrado em Estudos de Teatro, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.  
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que contêm fiordes, são frios e estão sujeitos a tempestades. No entanto, este facto não 

parece ferir a relevância do valor metafórico dada pelo autor ao espaço, nem tão pouco, 

como a seguir examinaremos, a impessoalidade legada, pelo mesmo, às figuras.
17

  

Pelo menos três são aspetos óbvios dessa propriedade de “anonimato” que lhes 

confere. Em primeiro lugar, raramente possuem um nome próprio,
18

 sendo sobretudo 

nomeadas aquelas que se encontram ausentes ou que têm, no âmbito da peça, um 

estatuto secundário. A preferência do dramaturgo volta-se para designações genéricas 

(“O Rapaz”, “A Rapariga”, “A Mulher”, “O Homem”, etc.); geracionais (“O Velho”, “O 

Jovem, “O Homem de Meia Idade”); relativas a relações familiares (“A Mãe”, “O Pai”, 

“A Filha”, “O irmão”, etc.); ou ainda, ocupacionais (“O Baterista”, “O Vocalista”, “O 

Médico”, etc.), todas aspirando ao fornecimento mínimo de informação sobre os 

caracteres, remetendo-os para uma presença quase alegórica. Em alguns casos a 

nomeação chega a ser de um laconismo extremo (“Ela/ Ele”, “Um/ O Outro”, “A 

Primeira Pessoa/ A Segunda Pessoa/ A Terceira Pessoa”, “Três pessoas: 1, 2 e 3”) ou 

mesmo nula (como por exemplo nas peças O Homem da Guitarra e Viver 

Secretamente), confirmando a tendência adaptável destas figuras. Em segundo lugar, as 

didascálias raramente fornecem descrições físicas das mesmas (e quando o fazem é de 

forma estilizada, no que parece uma tentativa de enquadrá-las num cenário visual
19

) e 

                                                 
17

 Nas palavras de Leif Zern, as figuras de Fosse “are anonymous, interchangeable, impersonal. They all 

wear a mask that could represent anyone open to an  identification different from the expected. They 

often use the pronoun ‘I’ but could just as well say ‘you’”. ZERN, Leif (2011), The Luminous Darkness – 

The Theatre Of Jon Fosse, trad. Ann Henning Jocelyn, Oberon Books Ltd, London, p. 41. 
18

 Segundo o autor, os nomes, por constituírem determinantes caracterológicos fortes, quando propostos 

podem reduzir a interpretação em cena, no entanto, excecionalmente, têm de ser por si empregues, uma 

vez que “sans cela, écrire mon histoire serait trop compliqué”. Fosse, Jon apud Rafis, Vicent (2009), 

Mémoire Et Voix Des Morts Dans Le Théâtre De Jon Fosse, Collection Nouvelles Scènes, Les presses du 

réel, Dijon, p. 130. 
19

 Vejam-se, a título de exemplo e respectivamente, as didascálias de abertura de A Criança e de Vai Vir 

Alguém, com descrições que conferem às figuras, essencialmente, um valor pictórico, num conjunto ora 

melancólico, ora enigmático. Na peça A Criança: “Soir. Un abri d’arrêt d’autobus à gauche, vers l’avant. 

À droite, vers le fond, des grandes marches en pierre mènent à un parvis dallé qui précède un mur 

craquelé comportant un grand portail à double battant dont la peinture s’écaille. Sur le mur, à gauche, 

un peu en hauteur, une croix rouillée. Fredrik, la trentaine, arrive de la gauche, il marche penché en 

avante et porte un manteau alourdi par la pluie. Ses cheveux, aussi, sont mouillés. Il tient à la main un 

sac en plastique blanc rempli de bouteilles de bière pleines et vides. Il entre sous l’abri, pose le sac sur la 

banquete. Il s’essuie le visage avec la manche de son manteau. Il passe la main dans ses cheveux. Puis il 

s’avance jusqu’au bord de l’abri et regarde la pluie en plissant les yeux.” FOSSE, Jon (1998), Le Nom, 

L’Enfant, trad. Terje Sinding, L’Arche Éditeur, Paris, p. 91. E na peça Vai Vir Alguém: “Um quintal em 

frente a uma velha casa muito degradada, pintura a cair e vidros partidos. Apesar de deteriorada a casa 

possui uma certa beleza rude por estar isolada numa falésia com vista sobre o mar. Um homem e uma 

mulher entram no quintal vindos da esquina direita da casa. Ele tem cerca de 50 anos, é forte, tem 

cabelos grisalhos compridos, um olhar fugidio e movimenta-se com lentidão. Ela tem cerca de 30 anos, é 

alta e forte, com cabelos pelos ombros, grandes olhos e gestos um pouco infantis. O homem e a mulher 

rondam a casa de mãos dadas, não tiram os olhos da casa”. FOSSE, Jon (2000a), “Vai Vir Alguém”, 
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jamais psicológicas.
20

 Por último, o discurso das personagens remete para o mesmo 

vácuo informativo. Os diálogos ou monólogos, pouco ou nada revelam sobre a 

identidade dos indivíduos que os proferem. Pequenos detalhes biográficos ou 

caracterológicos, referidos por aqueles, poderão catalisar a imaginação do 

leitor/espetador ou mesmo permitir que este esboce um percurso de vida muito geral dos 

mesmos, no entanto, sempre insuficiente para dar a conhecer uma concreta natureza de 

quem fala, dos objetivos que tem, das suas intenções em cena e, muitas vezes, do que 

está “em jogo” na situação por si vivenciada.
21

  

Por outro lado, Jon Fosse não deixa de observar o Homem sob o ponto de vista 

da sua debilidade – “[os pequenos]”, diz o autor –, ou seja, como sendo essencialmente 

frágil ou mesmo, mais além, uma “vítima da vida” (Fosse, 2014). As personagens do 

dramaturgo são fundamentalmente retratadas como seres perdidos numa existência que, 

utilizando uma expressão de Sarrazac, “por ironia” lhes “é suposto pertencer (…) por 

direito” (Sarrazac, s/d: 87).  

A propensão para a contradição e hesitação oratória é uma marca comum às 

figuras de Fosse que, para além de tornar obscura qualquer evidência caracterológica, 

concebe criaturas que aparentam “desconhecer-se” a si mesmas ou, por outras palavras, 

que se encontram “desaparecidas” no labirinto do próprio “ser”. Certas peças do autor, 

que recorrem à estratégia de cisão da personagem em diferentes idades, reforçam a ideia 

de uma procura identitária dos indivíduos. É o caso das peças Um Dia de Verão e 

Variações sobre a Morte, em que os protagonistas (ou aqueles que aparentam sê-lo pelo 

facto de estarem mais tempo em cena) recordam a sua vida (viajando até outras idades 

suas) tentando, através de um exercício obsessivo de memória, integrar as perdas que 

sofreram (a morte de Asle e a morte da Filha, respetivamente), ao mesmo tempo que se 

empenham na “restauração” da própria personalidade. Jean-Pierre Sarrazac, a propósito 

                                                                                                                                               
trad. Solveig Nordlund, in Artistas Unidos – Revista, Número 2, Artistas Unidos/ Livros Cotovia, Lisboa, 

p. 48. 
20

 Subtraímos destas últimas, os estados de espírito que orientam por vezes as falas, por se revelarem 

demasiado instáveis para promover um carácter individual. Eis alguns dos estados de ânimo que 

acompanham a personagem “Ela” em Vai Vir Alguém, revelando extrema efemeridade: “Alegre”, “Um 

pouco preocupada”, “desesperada”, “um pouco desanimada”, “calma”, “totalmente convencida”, 

“entusiasmada”. FOSSE, Jon (2000a), “Vai Vir Alguém”, trad. Solveig Nordlund, in Artistas Unidos – 

Revista, Número 2, Artistas Unidos/ Livros Cotovia, Lisboa, pp. 48, 49, 55, 56 e 57. 
21

 O anonimato a que Fosse remete as suas figuras inspira alguns autores a compararem-nas às de Harold 

Pinter, como é o caso de Zern Leif que pondera mesmo a influência da escrita do autor britânico na do 

norueguês. No entanto, o crítico sueco repara que diversamente das de Pinter, que tendem a aventurar-se 

num jogo de superioridade e subordinação entre si, as figuras de Fosse “retreat rather than attack”, e 

mesmo “[O]n the rare occasions when a power struggle occurs in a Fosse play, it is obvious that his 

preoccupation is with weakness rather than strength”. ZERN, Leif  (2011), The Luminous Darkness – The 

Theatre of Jon Fosse, trad. Ann Henning Jocelyn, Oberon Books Ltd, London, p. 8. 



27 

 

da figura contemporânea que apelida de impersonagem e à qual voltaremos mais tarde, 

recorda: “Le premier symptôme de l’impersonnalité du personnage, celui qui marque le 

passage à l’Impersonnage, c’est l’étrangeté radicale aux autres et à soi-même (…). (…) 

Cette étrangeté n’est pas seulement un sentiment, elle correspond à un état physique, 

somatique. À une perte de soi et à un véritable collapsus du personnage” (2012c: 229 e 

230).  

De facto, esta fustigante estranheza interior alastra-se, igualmente, à estranheza 

entre indivíduos ou, se preferirmos, a uma solidão original que os separa. Ausentes, 

ocultos na sua interioridade, estes, na maioria das ocasiões, não se ouvem entre si, 

presos como estão na sua própria dor. Por outro lado, nas alturas em que partilham um 

mesmo infortúnio, não parecem poder valer-se uns aos outros, experienciando assim 

uma solidão “acompanhada”, como podemos verificar neste excerto do diálogo entre o 

Pai e a Mãe, em O Filho: 

 

THE FATHER 

You’re here  

and suddenly it’s over 

 

THE MOTHER 

Yes 

 

THE FATHER 

You can’t let it get to you 

 

THE MOTHER 

What’d become of me 

if you 

 

THE FATHER 

Yes 

yes 

Brief pause. He goes to the window again 

Now it’s dark everywhere 

The only light now 

is at the neighbour’s place 

Otherwise it’s as dark and black 

as mould 
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THE MOTHER 

Yes 

And there’s light obviously 

at our place 

but that 

Yes 

The Father goes and sits down next to the Mother on the sofa. 

She picks up her knitting, he picks up a newspaper from the table, turns the pages 

It´s almost frightening 

how empty it has become 

of people in here 

 

THE FATHER 

Yes 

 

THE MOTHER 

The young people have left 

every one of them 

 

THE FATHER 

They have no future 

here 

you know 

Brief Pause 

And the old people 

they die 

and are gone 

And the houses are left behind 

dark and cold 

 

THE MOTHER 

And the young people 

they 

breaks off 

If I should be left on my own I 

Well I can’t expect 

much 

from him 

 

THE FATHER 



29 

 

That’s true 

Brief pause. A little bitter 

He hasn’t got a future 

no matter where he is 

 

THE MOTHER 

Hesitates 

No 

 

THE FATHER 

Sighs 

Oh no 

 

THE MOTHER 

No 

he hasn’t got much 

of a future 

(Fosse, 2005c: 89, 90 e 91) 

 

A confusão e o apartamento experienciados pelas figuras levam igualmente a 

uma fisicalidade diminuta e repetitiva, aliada a uma elocução dominada pelo silêncio 

que lhes confere uma presença fantasmática. Vicent Rafis, inspirado nos estudos do 

historiador Christophe Pons, refere-se à figura fosseana como: “«un composé de mort et 

de vivant»”, enquanto Jean-Pierre Sarrazac prefere delegá-la para o grupo dos “«rêveurs 

d’insomnie»” que observa nas peças oníricas de Strindberg (Rafis, 2009: 42 e Sarrazac, 

2012c: 176).  

Por outro lado, na generalidade dos casos, as personagens para além de 

denotarem uma franca falta de autoestima, são expostas à precariedade material e não 

poucas vezes à exclusão social. A esmagadora maioria das figuras de Fosse são, 

efetivamente, o que poderíamos designar por “falhadas”, no sentido que lhes daria a 

sociedade ocidental atual regida pela máxima americana, já suficientemente 

globalizada, dos “winners and losers” (Zern, 2011: 74). Este aspeto pode ser visto, 

como recorda Leif Zern e não obstante as objeções do autor à criação de um teatro 

político, como uma crítica indireta a essa mesma mentalidade (2011: 74 e 75). Veja-se, 

entre outros, o caso do homem em O Homem da Guitarra que, tocando as suas velhas 

canções na passagem subterrânea, vive da esmola dos transeuntes, “cantor de rua” que 

em novo “[T]ocava antes de ir para a escola/ Tocava depois de chegar da escola/ Tocava 
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e tocava”, mas nunca conseguiu “ser um dos grandes”, auto-designando-se como “um 

homem falhado” (Fosse, 2008: 188, 190 e 205). Arvid, em A Criança, que sobrevive 

graças à coleta de garrafas vazias e os seus amigos Frederik e Agnes que pertencem ao 

mesmo círculo de “vadios”. A Mulher, em Inverno, que aparenta prostituir-se; o Jovem, 

em A Noite Canta os seus Cantos, com os seus textos consecutivamente rejeitados pelas 

editoras e retratado como um “inútil” e mais outras dezenas de figuras com uma silhueta 

igualmente “escusada”, como o Jovem em Os Cães Mortos; o filho em O Filho; a 

Rapariga em Visitas (2000); a Filha em Variações sobre a Morte; ou finalmente, o 

Rapaz em O Nome que, questionado pela irmã da Rapariga sobre o que quer fazer da 

vida, confessa resignado: “Nada” (Fosse, 2001a: 177).  

 Por outro lado, “a fraqueza” (predicado proposto por Jorge Silva Melo) que 

“carateriza” estas figuras, advém, igualmente, do facto de Fosse destacar a sua sujeição 

à linearidade temporal e à morte (Melo, 2013). Sob um primeiro olhar, muitas, senão 

todas as peças de Fosse, evidenciam o trabalho fatal do tempo na vida das personagens 

e, por conseguinte, a insignificância do Homem na Terra e no cosmos. A sensação que 

predomina no final das peças é, efetivamente, a de que o tempo destruiu todos os 

projetos (de quem os tinha) e aniquilou tudo por onde passou (as coisas, as pessoas) 

remetendo o homem, já por si retratado sem nenhum heroísmo, para o estatuto de 

absolutamente “esquecível”. 

Um outro aspeto que evidencia a debilidade das criaturas que povoam os textos 

do autor é o facto de acalentarem constantemente um estranho sentimento de temor. 

“Tenho medo” é uma réplica habitual nas peças de Fosse, mesmo quando nada, na 

situação vivenciada pelas personagens, aparente ser perigoso, restando, somada ao 

silêncio que as envolve, uma nublosa sensação de mistério e a impressão de que a 

própria vida as persegue.  

 

 

1.4 Palavras que acontecem 

 

Embora ocorra em maior ou menor grau consoante as peças, a sensação de 

“inação” ou ausência de progressão dramática é fortemente sentida na dramaturgia de 

Jon Fosse. Marion Chénetier-Alev chega mesmo a compreendê-la como originando 

“[U]n théâtre sans ‘action’” ou “[U]n théâtre de l’ ‘état’” (Alev, 2005: 67 e 69). A 

maioria das peças acaba como começa, ou comporta um final que traduz uma pequena 
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variação da “posição” inicial das figuras. As pequenas ocorrências que se dão durante as 

peças poderiam ser apelidadas de “micro-ações” porque não chegam a cambiar o 

“estado” (interior, físico) em que se encontram as personagens. Nem a própria morte de 

algumas pode, com firmeza, constituir um evento digno do nome, porque, quando não é 

cómica de tão despropositada (como a morte do vizinho na peça O Filho) é tratada de 

forma insignificante (o leitor/espetador fica sem saber a que é que se deveu), não 

parecendo fazer parte de um desenvolvimento narrativo.  

O esvaziamento eventual que se observa na dramaturgia do autor, lembrando a 

dramaturgia de Tchekhov e de Maeterlinck, parece encontrar a sua causa na 

reflexibilidade das figuras que instaura uma “atmosfera” onde reina a passividade e não 

o clássico movimento que permite “passar da situação A de partida a uma situação B de 

chegada” (Ubersfeld, 2010: 11).  

Para além de banalidades ou de “conversas circunstanciais” (“engordaste tanto”, 

“[podia fazer qualquer coisa para jantar]”, “Não te queres sentar”), o conteúdo 

discursivo preenche-se com comentários sobre o meio, o clima e a situação vivida; 

especulações sobre o que poderá acontecer ou terá acontecido; narrações sobre 

sentimentos ou eventos passados e reflexões sobre a matéria da vida (Fosse, 2001a: 161; 

2005c: 116 e 2004: 18). Tais meditações revelam, por parte das figuras, uma renúncia à 

experiência do presente e uma falta de motivação para agir, resultando ambas numa 

fisicalidade diminuta e numa ausência de conflito entre aquelas. 

De facto, para além de partirem de um reportório vulgar, a gestualidade e a 

movimentação dos corpos na dramaturgia de Fosse são escassas e seriais. As figuras 

tendem a adotar posturas de descanso ou contemplativas, sendo as mais recorrentes a 

contemplação à janela; estar em pé a olhar o vazio, qualquer objeto, ou o chão e estar 

sentadas ou deitadas – posições admitidas por longos períodos de tempo, que alternadas 

entre si, são reiteradas incansavelmente promovendo assim uma sensação de ciclicidade 

e de que “nada se está a passar”. O leitor/espetador tem a intuição de estar perante 

figuras “ausentes” do espaço, do tempo e do corpo que habitam. Mesmo quando em 

algumas peças as figuras se empenham num gesto mais violento (como os ataques do 

Baterista ao Rapaz e deste à Rapariga em Lilás, ou os abanões que o vizinho sofre às 

mãos do Filho em O Filho), este é imediatamente abafado pelo ambiente geral de 

estatismo físico.  

Por outro lado, as figuras de Fosse estão menos preocupadas em discutir com os 

indivíduos com quem convivem e mais em perscrutar-se a si mesmas e à própria vida. 
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Quando não ponderam em conjunto sobre um determinado assunto, aparentam não se 

ouvirem entre si, cada uma presa na sua interioridade, “batendo na sua tecla”. As peças 

exibem, na melhor das hipóteses, conflitos em estado germinal, abalando, por 

conseguinte, a canónica ação conforme concebida por Hegel.
22

  

Mas é sobretudo a oralização das figuras de Fosse que denuncia a forte 

reflexibilidade que as carateriza, prevendo uma interioridade oculta que as impede de 

“dizer”. Para além do já referido carácter contraditório do discurso das figuras, este 

último é circular (sempre repetido com ínfimas variações), inundado de interrupções e 

despontuado, promovendo, assim, uma elocução hesitante, dissipada e paradoxal. Eis 

uma réplica da Mulher em Inverno que bastará para exemplificar o caráter 

“indecisivo”
23

 da proferição das figuras de Fosse: 

 

MULHER 

Não podes 

Não pode ser 

eu 

Interrompe-se 

Pausa 

Sorri para ele 

Mas eu é que sou a tua mulher 

afinal 

eu 

e então 

então 

talvez 

talvez tu e eu 

pois talvez pudéssemos 

não 

não agora estou a disparatar 

Sorri outra vez para ele 

Mas e a tua senhora 

                                                 
22

 Segundo Hegel, a ação dependia do conflito patente no diálogo: “é somente pelo diálogo que os 

indivíduos em ação podem revelar uns aos outros seu caráter e seus objetivos (…) e é igualmente pelo 

diálogo que exprimem as suas discordâncias, imprimindo dessa forma um movimento real à ação” (Hegel 

apud Jean-Pierre Sarrazac). SARRAZAC, J. P. (2012b), Diálogo (Crise Do), in Jean-Pierre Sarrazac 

(org.), Léxico do Drama Moderno e Contemporâneo, trad. André Telles, Cosac Naify Edições Ltda., São 

Paulo, p. 69. 
23

 A “decisão” das personagens foi para Szondi “o critério da ação” no seio do drama tradicional. 

SARRAZAC, J. P. (s/d), O Outro Diálogo, Elementos para uma poética do drama moderno e 

contemporâneo, trad. Luís Varela, Editora licorne, p. 44. 
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E os teus filhos 

Ele acena com a cabeça 

E o teu emprego 

tudo 

E a tua casa 

Tu tens uma casa 

Ele volta a acenar com a cabeça 

Não não pode ser 

não 

pois não 

(Fosse, 2005a: 87) 

 

Neste sentido, é possível apreciar a ação em Fosse como sendo “[implosiva]”, 

ocorrendo não a partir de uma decisão das personagens que se manifesta no exterior, 

mas de um conflito interno que proviria da relação das personagens consigo mesmas 

(Sarrazac, 2012c: 80). Segundo Jean-Pierre Sarrazac, uma das grandes conversões que 

se opera na passagem do antigo paradigma dramático para o de hoje é, precisamente, a 

ação que permuta de um estatuto ativo para um passivo
24

, fruto de uma emergente 

relação da personagem consigo mesma: 

 

há que reconhecer que a dramaticidade do drama-da-vida é muito diferente da do 

drama-na-vida (ou, para usar a expressão de Szondi, do «drama absoluto»), que ela 

se situa principalmente naquilo que se poderia chamar o infra-dramático. Para falar 

como Tchekov, o drama-da-vida reúne, ao lado de outros mais proeminentes, todos 

aqueles acontecimentos minúsculos, no limite insignificantes, que fazem uma «vida 

plana». Num drama-da-vida, já vimos, já não há nenhuma grande reviravolta da 

sorte: felicidade e infelicidade confundem-se. (…) Já não há progressão dramática, 

já não há nó e desenlace, já não há grande catástrofe, mas sim uma série de 

pequenas. (…) Mas o infra-dramático não reside só na pequena dimensão das 

personagens, dos acontecimentos e outros micro-conflitos; também tem a ver com a 

subjetivação e, por conseguinte, com a relativização que marca esses 

acontecimentos e micro-conflitos. Por outras palavras, estamos perante um teatro 

íntimo e conflitos muitas vezes intra-subjetivos e intra-psíquicos. (…) O infra-

dramático (…) desloca o centro do dramático da relação interpessoal para o homem 

                                                 
24

 Relembra o teórico francês, baseado numa conceção alargada de praxis avançada por R. Dupont-Roc e 

Jean Lallot numa introdução à poética de Aristóteles: “Síncope da ação não significa ausência de ação”. E 

cita os autores: “«[a] tradução, mantida à falta de melhor, de praxis por ‘ação’  não é boa: em grego, 

praxis cobre um campo mais vasto que ação e designa também, a propósito de um ser humano, aquilo que 

qualificamos de ‘estado’»”. SARRAZAC, J. P. (s/d), O Outro Diálogo, Elementos Para Uma Poética Do 

Drama Moderno E Contemporâneo, trad. Luís Varela, Editora licorne, pp. 43 e 44. 
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só, para o homem separado. Resulta daí que a ‘acção’ dramática será muito menos 

uma ação ‘activa’ que uma acção passiva. (Sarrazac, s/d: 41 e 42). 

 

No entanto, relembremos, uma tal ação “implosiva” é-nos apenas sugerida. Na 

maioria dos casos sabemos que as personagens estão a pensar, mas não sabemos em 

quê. A sensação que perdura é a de que o que não é pronunciado por aquelas constitui o 

essencial. Escapa-nos, portanto, “o básico”, como confirma uma das personagens de 

Fosse em A Criança: “[o que realmente é importante não chegamos a dizê-lo]”, ou 

ainda, a personagem Um em Sou O Vento: “São só palavras/ (…)/ tenta-se dizer como 

uma coisa é/ dizendo outra coisa” (Fosse, 1998: 155 e 2008: 47). Na realidade, perante a 

falta de uma qualquer ação passível de orientá-lo, o leitor/ espetador é convidado a 

escutar as palavras, no que estas, em conjunto, têm de exercício performativo, rítmico e 

sonoro. É, pois, na atividade da palavra que acaba por encontrar a verdadeira ação.  

Para além da utilização de um vocabulário reduzido e familiar, o autor recorre às 

operações dramatúrgicas de repetição-variação, recorte vérsico, pausas e despontuação, 

para produzir um tecido textual melódico que prima sobre o significado do que é dito. 

O elemento mais percetível desse labor linguístico são as repetições-variações 

que tecem uma trama de motivos (no sentido musical e, quiçá, temático), mais ou 

menos apertada consoante a peça, que vai ao longo do texto e através de cruzamentos 

imprevistos, gerando novos motivos, ao mesmo tempo que preserva os motivos iniciais. 

Os motivos são de extensão variável: palavras, frases, ou mesmo réplicas na sua 

totalidade, sendo, muitas vezes, difícil defini-los, pelas variações aleatórias que 

produzem. Por exemplo, na peça Inverno, da qual retiramos o excerto atrás citado, entre 

outros motivos que se delineiam ao longo do texto, três são “não podes ir embora”, “sós 

tu e eu”, “pois” (todos eles, aliás, recorrentes na obra dramática de Fosse) que, como 

podemos observar, reaparecem com variações nesta réplica situada sensivelmente no 

final do texto. Mas um exemplo que torna clara a prática de “entrançamento de 

motivos” que domina a escrita do autor norueguês e mostra como esta compõe 

encadeamentos sonoros que “ofuscam” o conteúdo semântico do discurso, é o diálogo 

inicial da peça Vai Vir Alguém, onde são apresentados, entre outros, os motivos que vão 

percorrer toda a peça: “agora chegámos a nossa casa”, “sós tu e eu”, “vai vir alguém”: 

 

ELA 

Alegre. 
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Agora estamos quase na nossa casa 

ELE  

A nossa casa 

ELA 

Uma casa velha e bonita 

Longe das outras casas 

E das outras pessoas 

ELE 

Sós tu e eu 

ELA 

Sós e juntos 

Ela levanta os olhos para a cara dele. 

A nossa casa 

Vamos ficar juntos nesta casa 

tu e eu 

sós juntos 

ELE 

E não vai vir ninguém 

Param e ficam a olhar para a casa. 

ELA 

Agora chegámos à nossa casa 

ELE 

E é bonita a casa  

ELA 

Agora chegámos à nossa casa 

À nossa casa 

onde vamos ficar juntos 

Sós tu e eu 

à casa 

onde tu e eu vamos ficar 

sós juntos 

Longe dos outros todos 

A casa onde vamos ficar juntos 

sós 

tu e eu num só 

(Fosse, 2000a: 48) 

 

Este cruzamento entre a arte musical e a literária constitui uma herança do 

trabalho de Gertrude Stein. Era através de repetições rítmicas e sonoras (“insistences”) 

que a autora norte-americana imprimia aos seus textos uma qualidade musical 
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(Marranca, 1995: XII). Estas “insistências” permitiam avançar, através da forma, na 

aparente imobilidade dos conteúdos.  

Alega Hans-Thies Lehmann: “Gertrude Stein não fez mais que transpor para o 

teatro a lógica artística de seus textos, o princípio do presente contínuo e progressivo de 

encadeamentos sintáticos e verbais que, como ocorre depois na música minimalista, 

parecem marcar o passo de modo ‘estático’, mas na verdade são sempre acentuados de 

maneira nova em variações e modulações sutis. O texto de Stein já é de certo modo a 

paisagem. (…) [e]mancipa (…) o potencial fonético em relação ao potencial semântico, 

o som em relação ao sentido” (Lehmann, 2011: 103 e 104). Chénetier-Alev acredita que 

através da linguagem, Jon Fosse consegue produzir “instantes dilatados”.
25

 Pela nossa 

parte, inclinar-nos-íamos a perceber a temporalidade criada pela linguagem fosseana, 

como descreve acima Lehmann, esse “presente contínuo” patente no universo das 

palavras.
26

  

De facto, o conceito forjado pela autora norte-americana de landscape play – 

conceito reabilitado em diversas esferas artísticas contemporâneas e, muito 

especialmente, na criação teatral – é particularmente operante no estudo da dramaturgia 

de Jon Fosse. Embora com escritas significativamente distintas, ambos os autores se 

apoiam num eixo de duas faces: distanciam-se da conceção tradicional de ação e da 

linearidade que a carateriza, criando uma experiência que apela aos sentidos do público 

(Danan, 2012: 134).  

De acordo com a pesquisadora brasileira Inês Cardoso Moreira “As peças de 

Gertrude são peças-paisagens, pois uma paisagem existe sem contar história alguma, 

sem ter início, meio ou fim, mas apenas provida de elementos que se relacionam e 

compõem uma espécie de quadro” (Moreira apud Langer, 2010).
27

 A escrita de Fosse 

contém o mesmo potencial narrativo ilimitado. 

                                                 
25

 Fosse parvient à donner une épaisseur extraordinaire, un volume à un point du temps, à faire durer 

l’instant”. ALEV, Marion Chénetier (2005), “Les Variations Sur Le Vide De Jon Fosse”, in Jean-Pierre 

Sarrazac et Catherine Naugrette (dir.), Dialoguer – Un Nouveau Partage Des Voix, Études théâtrales, 33, 

Centre D’Études Théâtrales, Université Catolique De Louvain, Louvain-la-Neuve, p. 72. 
26

 A expressão “continuous present” é utilizada por vários autores na abordagem da temporalidade na 

dramaturgia de Gertrude Stein, nomeadamente Bonnie Marranca. MARRANCA, Bonnie (1995), 

“Introduction: Presence Of Mind”, in Gertrude Stein’s Last Operas and Plays, The Johns Hopkins 

University Press Ltd., London, p. X. Diz Gertrude Stein: “The business of Art (…) is to live in the actual 

present, that is the complete actual present, and to completely express that complete actual present”. 

STEIN, Gertrude (1995), Last Operas and Plays, The Johns Hopkins University Press Ltd., London, p. 

XXXVI. 
27

 Nas palavras de Stein: “the landscape not moving but being always in relation, the trees to the hills the 

hills to the fields the trees to each other any piece of it to any sky and then any detail to any other detail, 

the story is only of importance if you like to tell or like to hear a story but the relation is there anyway”. 
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Reflitamos, pois, sobre as três grandes qualidades (completude, ordem e 

extensão) que, conforme teorizou Jean-Pierre Sarrazac, eram exigidas à fábula 

aristotélica de forma a assegurar a compreensão do público e como estas se encontram 

abalroadas na dramaturgia de Fosse (2012c). Segundo Aristóteles “o enredo” (ou 

fábula) era a “estruturação dos acontecimentos” e “o primeiro e mais importante 

elemento da tragédia” (Aristóteles, 2004: 48, 51). Este, “como imitação que é de uma 

ação, deve ser a imitação de uma ação una, que seja um todo, e que as partes dos 

acontecimentos se estruturem de tal modo que, ao deslocar-se ou suprimir-se uma parte, 

o todo fique alterado e desordenado” (Aristóteles, 2004: 53). Por outro lado, o filósofo 

grego, utilizando aqui a metáfora do “belo animal”, aconselhava uma grandeza 

específica para o enredo:   

 

[U]ma coisa bela – seja um animal seja toda uma ação – sendo composta de algumas 

partes, precisará não somente de as ter ordenadas, mas também de ter uma dimensão 

que não seja ao acaso: a beleza reside na dimensão e na ordem e, por isso, um 

animal belo não poderá ser nem demasiado pequeno (pois a visão confunde-se 

quando dura um espaço impercetível de tempo), nem demasiado grande (a vista não 

abrange tudo e, assim, escapa à observação de quem vê a unidade e a totalidade), 

como no caso de um animal que tivesse milhares de estádios de comprimento. 

(Aristóteles, 2004: 51 e 52)  

 

 

Vejamos então o que acontece à qualidade aristotélica “completude” (à ideia da 

existência de “princípio, meio e fim”) se aprofundarmos a análise do conteúdo dos 

textos de Fosse, utilizando, agora, como exemplo, a peça Um Dia de Verão. Quando 

começou o drama da Mulher Velha (a protagonista)? O seu sofrimento e a sua fixação à 

janela parecem ser explicados pela perda do seu companheiro Asle, ocorrida muitos 

anos antes do drama representado. Nesse dia, ela viu-o partir da mesma janela e esperou 

que chegasse nesse mesmo sítio. No entanto, se prestarmos maior atenção ao discurso 

da peça, antes do dia fatídico em que Asle não chega a retornar do fiorde, o cenário de 

uma “espera à janela pelo companheiro” era frequente
28

, bem como o sentimento de 

                                                                                                                                               
STEIN, Gertrude (1995), Last Operas and Plays, The Johns Hopkins University Press Ltd., London, pp. 

XLVII e XLVIII. 
28

 “I can still see him before me/ as he walks down/ to the sea/ And I can see him before me/ as he comes/ 

walking up the road / Maybe he was carrying a pail of fish / if he’d been lucky/ and caught something / 

Or it could be that he was carrying a trout/or a salmon/ and then I could see how proud he was”. FOSSE, 
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desamparo provocado por cada vez que ele ia para o mar: “You’re almost always/ out 

there on the sea/ never at home/ almost never” (Fosse 2011a: 25). Quando terá, então, a 

Mulher Velha “perdido” Asle? No dia da morte deste, ou muito antes desse infortúnio, 

quando, deixando para trás a cidade com “[todas as pessoas/ todos os carros]”, o casal 

se mudou para um local isolado perto de um fiorde, possibilitando as viagens de barco 

que tanto atraíam Asle para fora de casa e a deixavam sozinha (Fosse, 2011a: 18)? Ou 

será que a perda de Asle é ainda mais antiga? As réplicas: “In town you weren’t happy/ 

And now you aren’t happy here either”, “it’s me you don’t like”, fazem pressupor um 

sentimento de abandono, por parte da Mulher Velha relativamente a Asle, anterior à 

mudança para o fiorde (Fosse, 2011a: 19 e 20). Mas Asle é retratado como uma pessoa 

dócil e preocupada.
29

 Poderá o sentimento de abandono vivido pela Mulher Velha ser 

algo que caraterize a sua personalidade e, portanto, algo existente antes de o casal se 

conhecer?  

O mesmo se pode dizer da conclusão dos dramas fosseanos: todos eles tendem à 

perpetuação de um determinado “estado” ou “situação” expostos. Usemos a mesma 

peça como modelo: quando haverá uma verdadeira mudança no estado ou situação em 

que se encontra a Mulher Velha de Um Dia de Verão? Não sabemos. Pela despedida da 

amiga (que constitui igualmente a última fala da peça) que a visita no dia retratado pelo 

drama, não parece tão cedo: “And don’t stand there too much/ in front of the window” 

(Fosse, 2011a: 87).  

Mais óbvia é a subversão do princípio aristotélico de “ordem”. Quando as peças 

não são alvo de uma fervorosa montagem e colagem temporal, desmoronando 

visivelmente a unidade de ação, a aparente linearidade temporal das estudadas “cenas 

sem fim” do autor é contestada pelo “estado inalterável” das personagens. Será o drama 

apresentado o verdadeiro “drama” destes seres? Ou este último situar-se-á alhures? É 

certo que as personagens parecem “esmorecidas”, mas onde se terá iniciado a presente 

situação? Qual é a catástrofe? Qual é o desfecho? Qual é o princípio, o fim, o meio? O 

início do drama apresentado é o fim do verdadeiro drama? Ou será o meio? Etc., etc.. 

                                                                                                                                               
Jon (2011a), Plays Two: A Summer’s Day; Dream Of Autumn; Winter, trad. Louis Muinzer, Kim 

Dambæk, Ann Henning Jocelyn, Oberon Modern Playwrights, Oberon Books Ltd, London, pp. 13 e 14. 
29

 “THE YOUNG WOMAN: But I worry about it/ feel you don’t think/ I’m anything anymore/ When 

you’re that way/ I feel that/ I believe/ it’s me you don’t like/ ASLE: You’re wrong/ You mustn’t think 

like that/ It’s not like that”. FOSSE, Jon (2011a), Plays Two: A Summer’s Day; Dream Of Autumn; 

Winter, trad. Louis Muinzer, Kim Dambæk, Ann Henning Jocelyn, Oberon Modern Playwrights, Oberon 

Books Ltd, London, p. 20. 
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Também a apropriada “extensão” aristotélica (nem muito grande, nem muito 

pequena), é, conforme já referimos no subcapítulo Todo o tempo, todo o espaço, 

inteiramente extravasada: se não abarca, em termos figurativos, a duração da existência 

da humanidade, tende a ser unicamente balizada pelo presumível início e término da 

vida das figuras. A obra vê-se assim sujeita a múltiplos pontos de vista, convidando o 

leitor a escolher um rumo interpretativo. 

 

 

1.5 Abordagens temáticas 

 

A tarefa de escolher uma linha de força temática nos textos de Jon Fosse pode 

tornar-se problemática. A ideia de “indeterminação temática”, ou ainda de “entrelaçado 

de temas”, como propõe Jean-Pierre Sarrazac, quando observa a liberdade conquistada 

pela obra dramática moderna e contemporânea com relação ao “tema unificador” 

tradicional, serviriam melhor o propósito (Sarrazac, 2002: 35). O que parece verificar-se 

em todas as peças é um débil afloramento de pequenos “motivos”, sem força nem 

maturidade para prevalecerem por si, devido, em grande parte, à instalação de um tempo 

cénico abrandado, onde “nada acontece”, que leva à irresolução dos assuntos propostos. 

A retoma destes ínfimos motivos ao longo da obra de Fosse poderá, mais uma vez, 

excitar a fantasia do leitor/espetador, levando-o a “uma ou outra” conclusão, que, muito 

provavelmente acabará por se dissipar.  

Se, por exemplo, nos ativermos ao texto Vai Vir Alguém, numa primeira 

instância, podemos concluir hesitantes que, entre outros aspetos, a peça trata do “ciúme” 

existente entre duas pessoas que se estimam. Com o retomar constante desse minúsculo 

motivo em peças posteriores e observando como se insere em dinâmicas onde “o 

ciumento” muda de posição para se tornar o alvo de ciúme, sentir-nos-emos tentados a 

enquadrá-lo num motivo maior que poderia ser o do “desencontro amoroso”. Após mais 

leituras de peças do autor onde comparecem pequenas cenas de “flirt” com “terceiras” 

pessoas, adicionadas ao motivo “divórcio”, sentir-nos-emos atraídos pela ideia de 

“perecibilidade do amor romântico” enquanto assunto do poema dramático. Mais tarde 

ainda, apercebemo-nos de que, no universo fosseano, tudo é evocado como sendo 

perecível e que o verdadeiro “campo onde decorre a batalha” poderá ser a morte. De 

facto, se voltarmos a reler a peça constatamos a figurada presença da morte, em todos os 

detalhes do drama, como sugeriu o encenador Claude Régy no texto L’état d’incertitude 
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(2002).
30

 Mas esta é apenas uma leitura possível que nunca chega a “atracar em porto 

seguro”, desembocando antes numa generalidade. 

Assim, sugeriríamos serem exemplos de “microscópicos” motivos (temáticos) 

recorrentes na obra de Fosse: o ciúme; a infidelidade; o divórcio; o abandono; o 

desencontro amoroso; a desintegração familiar; a indiferença dos filhos; a solidão dos 

pais; a solidão do Homem; o aniquilamento abrupto de um filho, de um companheiro, 

de um amigo; o luto dos que partiram; a desvalorização social da arte; a relação do 

homem com a religião; as dores da velhice; o medo da mudança, do futuro; a vontade de 

partir, de se isolar e o suicídio. Quanto aos temas, propriamente ditos, aventaríamos 

serem de ordem metafísica: a vida que se deseja mas que, paradoxalmente, é um “fardo” 

“injusto”, doloroso, irónico, um processo solitário de “espera” e a morte (dos 

sentimentos, dos objetos, das pessoas) tão cobiçada quanto temida pelo Homem. Por 

outro lado, os pontos de fuga temáticos na obra de Fosse desaguam no mistério 

(espanto) da existência humana, traduzindo, portanto, um questionamento do sentido da 

vida do Homem, que se relaciona, como analisaremos mais tarde com a própria forma 

de escrever do autor. 

 

 

1.6 Uma obra autossemelhante 

 

Para além de uma retoma intertextual de “micro-assuntos”, observa-se na 

dramaturgia de Jon Fosse uma reconquista, a cada texto, de réplicas, situações, 

personagens, adereços e cenários. Esta estratégia de “auto-citação” é de tal forma viçosa 

que o próprio dramaturgo a confessa: “On peut sans doute dire que j’écris une sorte de 

texte sans fin, que tout ce que j’écris appartient à une ouvre unique qui se transforme et 

                                                 
30

 Ça n’a frappé personne, mais ce couple quite la société, les amis, la ville./ Il s’isole pour la vie./ Et 

arrive là sans bagage./ Sans rien./ Sur la route il n’y avait pas âme qui vive./ (…)/ D’où viennent-ils?/ 

Viennent-ils du fond de la mer, comme certains humains dans les légendes?/ Et pourquoi une maison au 

bord de la mer?/ En Norvège la mer est souvent proche./ Mais la mer aux yeux des hommes, c’est 

l’infini./ Et peut-être aussi la mer c’est quelque chose de matriciel./ Et aussi la mer c’est quelque chose de 

la mort./ Vie et mort sont là qui dorment dans l’eau./ Et la maison est comme l’eau, c’est-à-dire un endroit 

où notre vie se fait, et un tombeau, où le corps se défait./ Un tombeau d’autant plus prégnant qu’il est 

chargé de ceux qui, avant nous, ont vécu là./ Ce sont des morts qui nous déterminent à travers les gènes et 

à travers les murs./ Les morts souvent pathogènes agissent sur nous./ On parle de gens qui ont vécu seuls 

et sont morts dans cette maison./ Leur portraits sont accrochés aux murs./ On parle de l’odeur de pipi 

moisi sous le lit de l’aïeule morte dans ces draps sur le même lit./ Vont-ils dormir là?/ (…)/ (…) Ils 

disent:/ «Quelqu’un va venir.»/ C’est presque messianique./ On attend un prophète./ Mais ce peut être une 

menace./ Ce peut être la mort qui vient. RÉGY, Claude (2002), L’État D’Incertitude, Les Solitaires 

Intempestifs Editions, Besançon, pp. 68, 69, 70, 71 e 72. 
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se nuance avec chaque texte qui s’y ajoute” (Fosse apud Marion Chénetier-Alev, 2010: 

293).  

Como abordar esteticamente este processo caótico de “reciclagem” dramática 

patente na obra de Fosse? Talvez certas noções advindas de ciências como a matemática 

e a física nos possam ajudar a encontrar respostas, como nos convida a fazer Alexandra 

Moreira da Silva quando propõe o conceito de dramaturgia fractal ou paysage fractal 

(Silva, 2008: 68). 

Tentemos de feição singela aproximar-nos da ideia científica de fractal. 

O matemático Benoit Mandelbrot que criou o neologismo “fractal” a partir da 

palavra latina “fractus”, escusou-se continuamente a definir a sua descoberta, no 

entanto, outros cientistas persuadem ainda hoje e incessantemente tal tarefa, pela razão 

de que a noção é muito útil na compreensão de “[sistemas dinâmicos]” encontrados, 

entre outras áreas, na fenomenologia da natureza (Feldman, 2012: 1). A definição, 

bastante generalista, que comummente oferecem tais pensadores é a de que os fractais 

constituem “objects which are self-similar” ou “a fractal is a never-ending pattern” 

(Feldman, 2012: 4 e Wolfe: 2013: 1). É também comum referirem que a qualidade de 

“self-similarity” é observada a diferentes escalas (que podem ser arbitrariamente 

pequenas ou grandes), embora, nem sempre de forma exata (podem ser reproduzidos 

apenas detalhes do todo e não a totalidade do todo), aspeto que depende do tipo de 

fractal “em mãos” (Feldman, 2012). Complexidade, irregularidade e infinidade são 

outros atributos fundamentais na abordagem do conceito de fractal. Isto é, os objetos 

fractais escapam a uma enunciação que parta da geometria tradicional, como já 

referimos, podem ter graus “oscilantes” de “auto-similaridade” num mesmo percurso 

hierárquico e, por último, são teoricamente ilimitados.  

De que forma poderia a dramaturgia fosseana possuir uma “essence fractale” 

(Silva, 2008: 69)? De várias, com certeza. Mas pensemos, por ora, na seguinte: quando 

observamos um fractal, a cada escala, temos a sensação de ver o que já na escala 

anterior tínhamos visto, ou seja, de “voltar a um hipotético início”. O mesmo se passa 

com a dramaturgia de Fosse. Malgrado a cena, o texto ou a obra avançarem, cada vez 

que há uma “repetição variação” (de réplicas, situações, personagens, posturas, 

temáticas, etc.), “temos a sensação de voltar ao início”. 

Adotemos, desta vez, a hierarquia: réplica, cena, texto, obra e tomemos como 

exemplo uma única réplica de Fosse, lembrando que múltiplas outras seguem o mesmo 

emaranhado percurso, com resultados igualmente caóticos e desembocando na mesma 
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impressão de uma obra (totalidade de textos) “auto-similar”, construída a partir de um 

processo iterativo que se vislumbra hipoteticamente perpétuo.  

Reflitamos, então, na réplica “sós tu e eu” que participa na primeira página 

(excerto que apresentamos na página trinta e três do presente capítulo), da primeira 

cena, da primeira peça escrita por Fosse – Vai Vir Alguém. As suas partes podem ser 

tidas como similares ao todo. “Tu e eu” evoca duas pessoas que se ilham das restantes 

ou do resto. “Sós” remete para uma pluralidade de solitários que bem pode ser uma 

dupla. Estamos perante uma réplica fractal na medida em que o fim desta remete para o 

seu início.  

Se mudarmos de escala e passarmos para a cena (a primeira), observamos que, 

para além de uma reiteração constante da réplica estudada ao longo daquela, bem perto 

do final da mesma (antes de o casal ouvir “passos” sinalizando a suposta vinda de 

alguém que termina a cena), o casal insiste: 

 

ELE 

Vem sentar-te aqui 

ao pé de mim no banco 

(…) 

Agora estamos sós 

Agora estamos 

juntos um com o outro 

Sós 

juntos 

tu e eu num só 

Ela poisa a cabeça no ombro dele 

Agora só estamos tu e eu 

 

ELA 

Tu e eu 

 

ELE 

Tu e eu 

(Fosse, 2000: 52) 

 

Recapitulando, bem perto do final da cena estamos no início da peça e nada 

parece ter cambiado. 
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Subindo, agora, à escala do texto, observamos que o remate da peça envia igual 

e surpreendentemente, para o começo desta. Malgrado as discussões que a existência de 

uma terceira pessoa (o vizinho) provoca enquanto companhia potencial e indesejável, o 

casal acaba junto, tal como quando chegou, na primeira cena, à velha casa “muito 

degradada”, com um discurso (ou mesmo situação) em tudo idêntico (Fosse, 2000a: 48): 

 

VII 

Ele sai pela porta de entrada, e dirige-se à esquina direita da casa e procura-a. Vai até à esquina 

esquerda da casa e procura-a. Depois vai até ao meio do quintal. 

 

ELE 

Não ela não vai telefonar 

Ela deve estar a voltar 

E então vamos ficar sós 

vamos ficar sempre 

sós juntos 

vamos ficar 

sós 

tu e eu num só 

Ele aproxima-se do banco e senta-se. Poisa os cotovelos nos joelhos e apoia a cabeça nas mãos. Olha 

fixamente em frente. 

Sós juntos 

tu e eu num só 

Riso azedo. Longa Pausa. Ela aparece atrás da esquina esquerda da casa, olha para ele carinhosamente. 

Ele olha para ela e depois para o chão. Ela senta-se ao lado dele no banco. Longa pausa. Cortina 

(Fosse, 2000a: 65) 

 

Elevemo-nos, agora, à escala da obra: reparamos que a mesma réplica é 

retomada em inúmeras obras de Fosse, bem como a situação em que se insere – um 

casal que foge “dos outros todos” na esperança de gozar exclusivamente a presença do 

outro –, fazendo prever, tal-qualmente, uma retoma de personagens (Fosse, 2000a: 49).  

Atentemos, somente e a título de exemplo, em dois outros textos de Fosse onde 

comparece, com variações, a dita réplica: Sonho de Outono e Inverno.  

Ao lermos a peça Sonho de Outono (1999) – peça escrita sensivelmente a meio 

da carreira do autor –, onde, entre outros, se esboça o relato de vida de um homem e de 

uma mulher que se apaixonam, temos a sensação de que a fábula de Vai Vir Alguém se 
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poderá situar num qualquer tempo daquela narrativa, constituindo, portanto e 

potencialmente, uma fração da vida daqueles dois seres: 

 

MULHER 

(…) 

E cá estamos outra vez 

sentados no nosso banco 

tu e eu 

 

(…) 

 

O HOMEM 

Fizemos muitas coisas juntos 

tu e eu 

 

A MULHER 

E continuamos juntos 

Com tudo o que se passou 

Continuamos juntos 

 

O HOMEM 

Tu e eu 

 

A MULHER 

Tu e eu 

E quem é que havia de dizer 

Eu em todo o caso 

é que não 

 

O HOMEM 

Passaram-se tantas coisas 

(Fosse, 2001a:113 e 115) 

 

Isto é, embora tenhamos avançado no trilho da obra do autor, encontramo-nos 

subitamente no seu princípio, visionando “a réplica original”, a “cena primeira” (de Vai 

Vir Alguém), o “texto berço” (Vai Vir Alguém). Mais, se avançarmos novamente através 

da sua obra e lermos a peça Inverno (2000), ficamos com a impressão de que representa 

a abertura da peça Vai Vir Alguém. Ou seja, que constitui o passado desta última peça.  
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Em Inverno, um homem e uma mulher travam conhecimento num “banco de 

jardim” acabando num hotel a conjeturar uma partida a dois “para um sítio 

completamente diferente” longe dos demais (Fosse, 2005a: 9 e 91): 

 

A MULHER 

Partir 

tu e eu 

vamos não é 

daqui para fora 

Para outro sítio 

Não é 

Ele faz que sim com a cabeça 

E mais nada 

Não é 

Ele faz que sim com a cabeça 

E depois  

só tu e eu 

é que vamos estar 

lá 

não é 

Ele faz que sim com a cabeça 

E ninguém vai saber de nós 

(Fosse, 2005a: 89) 

 

Ora este final de Inverno remete imediatamente para a primeira cena de Vai Vir Alguém 

onde se figura um casal que se isola “das outras pessoas” numa casa velha cercada pelo 

nada, para poder “estar juntos/ um com o outro/ sós/ num sítio qualquer”, “onde não vai 

vir ninguém” (Fosse, 2000a: 49 e 48). Mais uma vez, somos “sorvidos” para trás, 

voltando a um início que, agora, se torna impossível de localizar.  

No entanto, o percurso desta réplica nem sempre é tão linear. Na peça Sono, 

escrita em 2006, a mesma réplica recupera a cena de chegada a uma nova casa que 

encontramos em Vai Vir Alguém, mas dita pelo que parecem ser diferentes personagens. 

Em A Criança, peça escrita em 1996, a réplica apenas pontua um momento de amor 

entre dois desconhecidos e já não a mesma primeira cena e personagens da peça Vai Vir 

Alguém. Estamos, portanto, perante um cenário fractal ou, como sugere Alexandra 

Moreira da Silva, uma paysage fractal de caráter irregular, intérmino, complexo e 

autossemelhante. 
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Importante será também referir que, sob a perspetiva de uma dramaturgia fractal, 

os elementos dramáticos ação, tempo e espaço se vêm “fractalizados”. Ou seja, 

difratados, descontinuados e espalhados em múltiplas direções.   

A oralidade, conceito que abordaremos novamente, tem o papel cimeiro na 

construção desta “[hierarquia enredada]” ou fractal (Silva, 2008: 66). Enquanto 

entrançado de motivos musicais, onde o som da palavra “ordena”, a oralidade é, afinal, 

desde o texto até à obra, quem a desenha.  

Por fim, seria oportuno relacionar a transversalidade espácio-temporal que 

observamos em cada drama de Fosse (o conceito de drama-da-vida forjado por Jean 

Pierre Sarrazac) com o conceito de “fractal” (2012c).  

Relembremos brevemente que o conceito dramatúrgico do teórico francês 

aborda a possibilidade de, num só drama, se verem evocados todos os tempos e espaços 

de uma vida.  

De facto, como já analisámos, na dramaturgia de Fosse podemos ver evocado 

um “estado” (ou “dinâmica”) que carateriza “um só dia” mas que, por se constituir 

ilimitado (permanece do início ao fim da peça), passa a ser também caraterístico de toda 

uma vida. A tradução fractal do conceito de drama-da-vida nos textos de Fosse seria a 

seguinte: numa hierarquia temporal, “um dia” – a parte – é similar “à duração da vida” – 

o todo. Numa hierarquia espacial, o espaço habitado na peça pelas figuras – a parte 

(com todo o seu valor metafórico de “tumba”) – passa a ser similar à larga área que 

constitui todos os espaços alguma vez habitados por estas durante a vida – o todo.  
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2. Oralidade vs pathos 

 

2.1 Introdução 

 

Se analisarmos detalhadamente a obra Morte em Tebas de Jon Fosse e a 

compararmos com os textos antigos de Sófocles (Rei Édipo, Édipo em Colono e 

Antígona), não conseguiremos apontar diferenças substanciais quanto aos conteúdos, 

nem sustentar a ideia de “carateres” diferentes no que diz respeito às figuras. No 

entanto, entre nós, leitores, e a fábula que nos é contada, ao contrário do que se passa 

quando lemos ou vemos representadas as três obras do tragediógrafo, parece existir um 

efeito de distanciação considerável, como se o “efeito patético” proposto pelo último e 

tão caro a Aristóteles estivesse fortemente abalado.  

Efetivamente, o efeito patético (pathos) era, para o filósofo antigo, considerado 

essencial na composição da tragédia - esta deveria conter ações passíveis de suscitar a 

“compaixão” e o “temor”, através dos quais se efetuaria “a purificação de tais paixões” 

(katharsis) no espetador ateniense (Aristóteles, 2004: 48). Por sua vez a tragédia, 

enquanto “imitação (…) das ações [dos homens] e da vida” (mimesis), deveria servir-se, 

imprescindivelmente, das “leis” da necessidade e da verosimilhança (Aristóteles, 2004: 

49). 

Ora, é precisamente através de uma dramaturgia “anti-mimética” que Jon Fosse 

consegue dissolver a possibilidade de identificação do leitor/ espetador, com a fábula 

que lhe coube reescrever. As figuras de Fosse aparecem envolvidas num silêncio 

primordial que lhes esvazia as réplicas, lhes oculta a interioridade (as emoções, o 

caráter), as petrifica, envolvendo-as num mistério que as remete a uma presença irreal e 

que impossibilita o leitor/espetador de encontrar o seu “«duplo no palco»” de contornos 

verosímeis (Abirached apup Jean-Pierre Sarrazac, s/d:76).
31

 

 

 

                                                 
31

 A tradição dramatúrgica conferiu às ações e, por conseguinte, às personagens, o estatuto de 

catalisadores do efeito patético. O que não significa que este advenha exclusivamente destes elementos 

dramáticos. Na escrita de Jon Fosse, incluindo no texto do presente estudo, podemos senti-lo através da 

contemplação da oralidade, qualidade performativa das palavras que abordaremos no presente capítulo. 

Em todo o caso, não são originados sentimentos de “compaixão” ou “temor”, mas outros menos 

articuláveis, que, por conseguinte, se saldam numa catarse, se podermos ainda utilizar o termo, mais 

“distanciada”. 
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2.2 A oralidade em Morte em Tebas 

  

A musicalidade que Jon Fosse reivindica como ligada à sua produção literária,
32

 

levou Marion Chénetier-Alev a dedicar-lhe um lugar no seu livro L’oralitè dans le 

théâtre contemporain, no qual, a partir da teoria de Henri Meschonnic e Lucie Bourassa, 

analisa a forma como alguns dramaturgos de hoje fazem uso da linguagem para abrir 

novos caminhos de significação. Observando que o uso recente do termo “oralidade” no 

domínio da crítica literária (que se inicia com a corrente da poesia sonora em meados do 

séc. XX) justifica as poucas ferramentas teóricas existentes para a definição do conceito, 

opta por uma abordagem estilística (mais prática, no que diz respeito ao funcionamento 

do conceito no seio de uma obra que as abordagens linguística, semiológica ou 

ideológica) e lembra que o termo parte da noção de “[estilo oral]” (ligado à literatura de 

transmissão oral) e das tentativas de transpor o “[falar]” no “[escrito]” (linguagem 

falada) sempre presentes ao longo da História, para se exceder em “torsions imposées à 

ce matériau de base” (Alev, 2010: 21 e 500). Para a autora, circunscrever a “oralidade” 

de um texto seria: 

 

[r]éperer les moyens mis en ouvre par l’écriture pour exhausser la sensation de la 

forme, et les effets que produisent ces moyens sur la réception du texte par le lecteur 

du point de vue auditif, articulatoire, respiratoire, temporel. L’oralité a donc affaire 

avec la materialité du texte en tant que celle-ci est capable d’être communiquée au 

lecteur. Une telle conception de l’oralité conserve à la dimension rythmique de la 

langue une part prédominante, le rythme se présentant comme le phénomène 

principal informant le mode d’enonciation d’un texte. Rythme et son vont cependant 

de pair, aussi l’étude de l’oralité fait-elle une place importante au travail accompli 

sur la sonorité dans la parole. (Alev, 2010: 502) 

 

Sendo obrigada a colocar de lado as sonoridades próprias do Nynorsk (língua em 

que o autor norueguês escreve), mas constatando que o traço dos procedimentos formais 

na escrita fosseana é suficientemente fechado para permitir traduções onde emerja a sua 

                                                 
32

 “Em miúdo, tocava música, guitarra…aos onze anos ficava a tocar seis a sete horas seguidas. De um 

dia para o outro, parei. Acabou-se a guitarra. E comecei a escrever. O que me pareceu ser uma coisa mais 

séria… mas comecei a escrever tentando fazer uma espécie de música… poucas palavras, repetições, 

variações, silêncios… Quando por exemplo, ouço uma peça em tradução, eu ouço a música”. FOSSE, Jon 

(2000b), “Jon Fosse/ Solveig Nordlund”, in Artistas Unidos – Revista, Número 2, Artistas Unidos/ Livros 

Cotovia, Lisboa, p. 42. 
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oralidade própria, Marion Chénetier-Alev observa a homogeneidade da obra dramática 

do autor: 

. 

Fosse ne fait pas subir à la phrase de traitement particulier sur le plan de la syntaxe, 

ni sur du lexique. La spécificité de son écriture tient avant tout à son extreme 

économie. Les schémas grammaticaux et le vocabulaire sont réduits à leur plus 

simple expression. (…) On aura observé de surcroît le nombre de silences qui 

jalonnent le dialogue. Ainsi chez Fosse les mots servent-ils advantage à mettre en 

relief le silence qu’à transmettre un contenu. (…) Fosse érode la banalité des propôs 

ordinaires au point que l’inconnu et le silence affleurent sous les mots familiers (…). 

 (…) L’étude d’Et jamais nous ne serons séparés nous a montré comment le lien 

coupé entre le personnage et son langage (…) isolait la langue, qui pouvait ainsi 

manifester son aptitude à retenir sur un autre plan que celui du sens. Les système de 

reprises propre à l’écriture de Fosse prend alors le relais pour rendre sensible la 

présence de la langue, et renforcer sa dimension rytmique et sonore. (…) Chez 

Fosse, la disparition de la ponctuation dans les repliques brouille le contour intonatif 

des frases, le fait flotter, et accroît d’autant plus le trouble du lecteur de ne pouvoir 

appliquer au texte ses grilles de lecture familières que ces phrases sont justement des 

plus banales. La tension du texte, pour le lecteur, provient de ce que chaque phrase 

oscile entre l’atonie conférée par l’absence de ponctuation, et le schéma intonatif 

qu’il rétablit instinctivement en lisant. (…) [T]out paraît fait dans le traitement des 

corps pour que ne soit pas rompu le fil litanique qui guide l’écriture de Fosse et lui 

confère son pouvoir d’hypnose. L’inexpressivité des corps permet de ne pas altérer 

la ligne continue produit par le texte. Mis en sourdine, le corps contribuent d’une 

façon essentielle à la rétention des émotions analysée (…). (Alev, 2010: 199, 201, 

202, 261, 333 e 420) 

 

Quanto ao princípio de repetição-variação, que segundo Alev torna as peças de 

Fosse circulares, a autora específica:  

 

Il offre l’exemple d’un style minimal (…) par l’exploitation à la fois massive et 

subtile de la répétition. Il aboutit ainsi à un tressage de motifs produisant un effet de 

continuum et d’immobilité vibratoire três efficace (…).L’enchaînement des motifs 

est tel qu’il est difficile de les séparer. Chacun d’eux est le point de départ d’un 

développement qui peut donner naissance à un nouveau motif (…). (2010: 199 e 

262) 
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Embora a presença da repetição-variação no presente drama seja mais ténue que 

a que se observa nos textos originais do autor – provavelmente devido à premissa que, 

segundo o mesmo, sustentou a presente reescrita: [“seguir ao máximo a voz de 

Sófocles”] e que, como referimos, se liga, em parte, à preservação dos conteúdos 

propostos pelo tragediógrafo -, larga, ainda assim, um rasto que permanece eficiente no 

que toca a dotar o texto de uma estranha dimensão coral (Fosse, 2014). 

A perceção que temos da “repetição-variação”, nesta obra, tem a sua causa em 

algumas repetições adicionadas pelo dramaturgo contemporâneo, mas também no 

processo minimalista a que o texto é sujeito. Por um lado, agem a economia lexical e a 

uniformidade sintática – homogeneização formal de conteúdos que, ainda que idênticos, 

se exibem de maneiras variadas nas traduções estudadas de Sófocles –, por outro, opera 

a redução do corpo textual evidenciando, não só os conteúdos que apresentam a mesma 

forma mas que passam despercebidos no discurso loquaz do tragediógrafo, como 

também, o trabalho de padronização que referimos acima, levado a cabo pelo autor 

norueguês.  

Daqui resulta uma malha de “ecos” intratextuais (que a nosso ver, neste texto de 

Fosse, não chegam a ser os “motivos” propostos por Alev, por não tornarem o discurso 

das personagens redundante) que, com maior ou menor duração e frequência, vai 

ligando o texto com um propósito musical, ignorando a “boca” pela qual são proferidos 

e revelando um tipo de enunciação que, porque similar, nos orienta para uma “outra 

voz”. 

Embora não seja possível oferecer uma lista completa de todos os “ecos” (como 

aqui ousamos chamar-lhes) constituídos pelas repetições-variações neste texto (devido à 

sua numerosa quantidade - existem ao longo de todo o texto – e sobretudo, como nos 

lembra Alev, subsistem em variações que acabam por transformá-los em outros “ecos”), 

apresentamos aqui dois exemplos: o eco “o deus Apolo disse” e o eco “lá embaixo/ 

debaixo da terra”.
33
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 Outros exemplos de “ecos” poderiam ser: “aquele que matou o rei Laio” – que vai variando ao longo do 

quadro O rei Édipo e é proferido pelas figuras de Creonte, Édipo, Coro, Tirésias e Jocasta, exibindo-se 

com a seguinte disposição: “aquele que matou o rei Laio”, “porque quem matou o rei Laio”, “aquele que 

souber/ quem matou o rei Laio/ (…)/ pois aquele que matou o rei Laio”, “porque Apolo diz que aquele 

que matar o rei Laio”, “foste tu quem matou o rei Laio”, “foste tu mesmo que assassinaste o rei Laio”, “o 

que matou o rei Laio”, “o homem que assassinou o rei Laio”, “Quem matou o rei Laio/ (…)/ aquele que 

assassinou o rei Laio”, “fui eu quem matou o rei Laio”, “quem matou o rei Laio foram uns ladrões”, 

“Apolo disse/ que o meu filho iria matar o rei Laio”, “Quem matou o rei Laio” (Fosse, s/d: 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 15, 16, 24, 25, 30 e 31) –, “este lugar sagrado” – proferido pelas figuras de Édipo, Antígona, 

Velho e Coro, no quadro Édipo em Colono: “vês algum lugar”, “estamos num lugar sagrado”, “como se 

chama este lugar”, “Este lugar é sagrado”, “Como se chama este lugar/ Que deuses moram neste lugar”, 
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O eco “o deus Apolo disse” é proferido pelas figuras de Creonte, Édipo, Coro, 

Jocasta e Isménia, nos quadros O rei Édipo e Édipo em Colono: “O deus Apolo/ com 

palavras claras/ disse-me”, “Ele está em Tebas disse o deus/ (…)/ disse o deus”, “como 

agora mesmo nos disse o deus”, “Apolo/ (…)/ devia ter-nos dito”, “porque Apolo diz”, 

“Ó Apolo/ diz-nos a verdade”, “mas o deus não me respondeu/ (…)/ e disse-me”, 

“porque Apolo disse”, “Apolo disse um dia”, “mas o deus disse”, “Diz/ Diz o que disse 

o deus”, “O deus disse/ (…)/ O deus disse”, “foi o que Apolo me disse” (Fosse, s/d: 4, 

5, 8, 9, 16, 28, 30, 34, 54, 58 e 63). O eco “lá embaixo/ debaixo da terra” é proferido 

pelas figuras Antígona, Isménia, Creonte e Coro, começando no final do quadro Édipo 

em Colono e estendendo-se pelo quadro Antígona: “apressemo-nos/ pausa muito breve/ 

a ir para nossa casa/ lá embaixo/ debaixo da terra”, “Éteocles há muito que está debaixo 

da terra”, “por isso peço aos que estão/ lá embaixo/ debaixo da terra”, “quem sabe/ se lá 

embaixo/ existe”, “Sim ama o que quiseres/ lá em baixo/ debaixo da terra”, “os que 

estão lá embaixo/ sabem bem como é que foi”, “que se case lá embaixo/ no Hades”, 

“leva-me viva/ para debaixo da terra/ para os mortos”, “e vais para debaixo/ da terra/ 

para os mortos”, “tenho de ir para baixo/ para casa dos mortos/ lá embaixo/ para 

debaixo da terra” (Fosse, s/d: 81, 82, 92, 93, 97, 104 e 105). 

Um terceiro exemplo merece atenção por constituir efetivamente uma marca 

coral, na medida em que se origina a partir de uma emoção transversal às personagens, 

sintomática da presença de um único sujeito.
34

 De outra parte, o “eco” em questão 

alastra-se a toda a obra de Fosse, o que o torna um motivo ou réplica de “essência 

fractal”, ligando o texto Morte em Tebas a todos os outros escritos pelo autor, 

participando assim, nesse “texte sans fin”, nessa “ouvre unique” que o dramaturgo diz 

escrever (Fosse apud Marion Chénetier-Alev, 2010: 293). Trata-se do eco “tenho 

                                                                                                                                               
“Este lugar/ está deserto e abandonado/ porque aqui reinam as deusas/ da vingança”, “Ó queiram os 

deuses que elas me deixem/ ficar/ neste lugar”, “Diz-me como se chama este lugar”, “Este lugar chama-

se/ Colono”, “Leva-me então/ para um lugar onde possamos/ sem culpa/ ficar”, “ele tem de ficar num 

lugar qualquer/ temos de ficar num lugar qualquer”, “Que as deusas da vingança/ que moram/ neste lugar 

sagrado/ pausa muito breve/ te retirem a voz”, “e invoco as deusas da vingança/ as que moram/ neste 

lugar/ pausa muito breve / (…)/às deusas deste lugar/ às deusas/ da terra/ da escuridão/ peço ajuda/ para a 

vingança”, “o lugar onde vou morrer” (Fosse, s/d: 47, 48, 49, 51; 54, 67, 74 e 77) – e o eco “quem 

enterrou Polinices” – proferido pelas figuras do Velho, Guarda, Creonte e Antígona, no quadro Antígona: 

“alguém enterrou Polinices”, “qualquer um de nós podia ter enterrado Polinices”, “foi um desses que 

enterrou Polinices/ (…)/ (…) quem enterrou Polinices”, “o que enterrou Polinices”, “Aqui está quem 

enterrou Polinices”, “disse que tinha sido ela que tinha enterrado Polinices”, “Fui eu que enterrei 

Polinices”, “Fui eu que enterrei Polinices” (Fosse, s/d: 86, 87, 88 e 89). 
34

 É importante referir que este traço emocional é pontual, uma vez que a interioridade das figuras 

permanece oculta ao longo do texto. 
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medo”, dito pelas figuras Édipo, Jocasta, Velho e Creonte, que aparece especialmente 

na segunda metade de O rei Édipo e volta a reaparecer no meio de Édipo em Colono e 

no final de Antígona, “ouvindo-se” da seguinte forma: “Tenho medo” (Édipo), “De que 

é que tens medo”, “Porque é que tens tanto medo”, “Estou a ficar cheia de medo” 

(Jocasta), “Tenho tanto medo” (Jocasta), “o que é que te faz tanto medo”, “Tenho 

medo” (Édipo), “Tenho medo” (Velho), “Agora já não deves ter medo”, “não tenhas 

medo”, “Quem é a mulher de que tendes medo”, “Porque é que têm medo dela”, “evitei 

Corinto com medo”, “Já não precisas de ter medo”, “e vejo que talvez tenhas medo/ 

(…) / mas não tenhas medo”, “Fazes-me medo” (Creonte), “Tenho medo” (Creonte) 

(Fosse, s/d: 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 62, 106 e 110).  

Podemos semelhantemente constatar que o lirismo que distingue as falas do coro 

na tragédia antiga (e que aqui não se ausenta) se alastra, neste texto, às mais diversas 

personagens, muito particularmente a Édipo, a Tirésias, a Creonte e ao Velho, 

constituindo o que poderíamos apelidar de réplicas “cantadas” (por se formarem em 

jeito de “ladainha”) que Alev nomeia de “répétitions litaniques” ou “stances”, onde “le 

sens de la langue reculait au profit de son pouvoir incantatoire” (Alev, 2010: 265):  

 

VELHO 

O rei Édipo chegou  

e conduzi-o a ela 

pausa muito breve 

e vimos a nossa rainha Jocasta  

enforcada  

com o seu véu à roda do pescoço  

pausa muito breve 

e o rei Édipo apeou o cadáver 

pausa muito breve 

e ficou ali 

pausa muito breve 

e depois arrancou uma agulha de ouro 

do peito dela 

pausa muito breve 

e espetou-a no meio dos olhos 

pausa muito breve 

primeiro num dos olhos 

pausa muito breve 

e depois no outro olho 
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e depois gritou  

Nunca 

nunca 

mais verei 

nunca  

nunca 

nunca mais verei a luz da manhã 

e depois voltou a espetar-se nos olhos 

uma e outra vez 

primeiro num dos olhos 

e depois no outro 

pausa breve 

e dos buracos vazios 

o sangue 

jorrava pelas faces 

Pausa longa. Entra ÉDIPO. Pausa  

(Fosse, s/d: 44) 

 

Esta estranha “voz” que permeia o texto pode ainda ouvir-se noutras estratégias 

formais com que Fosse trata a matéria textual desta obra: as pausas, o recorte vérsico e a 

falta de pontuação.  

Em primeiro lugar, opera a falta de pontuação, fazendo parecer que o próprio 

texto “transborda” as figuras. Se, enquanto leitores, grande parte da nossa perceção 

sobre a interioridade das personagens (emoções sensações e intenções) advém de tais 

marcas gráficas, a falta destas desagua no mistério caracterológico. Este, que se estende 

à exposição de ideias de todos os interlocutores da dramaturgia fosseana, não deixa de 

constituir uma inquietação no palco, como podemos perceber nas seguintes palavras do 

encenador francês Claude Régy ao refletir sobre a obra Quelqu’un va venir, com a qual 

criou um espetáculo homónimo: “L’absence de toute ponctuation (…) efface nos 

tentatives d’intonation, et rend le texte – même à l’oeil nu – illimité” (1999:119). 

Porque atuam nas réplicas de todas as figuras e se alojam de maneira igual 

noutras indicações cénicas comuns (entradas e saídas, gestualidade e ações físicas), as 

pausas afastam-se do que poderia ser a missão de caracterizar a enunciação ou 

fisicalidade das personagens (e consequente individuação destas), parecendo privilegiar 

a função de ritmar o texto, unindo-o num só discurso paralelo ao dos interlocutores. 

Testemunho desta vocação formal é a exatidão com que é descrita a duração destas 

interrupções sonoras, lembrando o valor estético da “figura de silêncio” constituinte da 
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composição musical propriamente dita: “pausa muito breve”, “pausa breve”, “pausa 

muito curta”, “pausa curta”, “pausa”, “pausa longa”, “pausa muito longa”.  

Em cento e quinze páginas, onde a palavra tende a rarear (facto que pode 

observar-se pelo espaço ocupado pela mancha gráfica), encontramos quatrocentas e 

doze pausas que inundam o texto de silêncio, promovendo frequentemente uma 

dispersão do sentido. 

Por fim e participando também na sensação de “lentidão” ou “abrandamento” da 

ação, o recorte vérsico sugere uma fragmentação do enunciado que separa os 

constituintes frásicos, muitas vezes até à total abstração alcançada pela presença de um 

vocábulo sobre a linha - que Alev nomeia, baseando-se no enquadramento 

cinematográfico, de “gros plan” - “l’isolement progressif d’un mot, finalmente rendu à 

un vide typographique” (Alev, 2010: 286-7). Se tivermos em consideração, numa leitura 

ou encenação, as quebras que um tal recorte insinua no discurso das personagens, 

encontramos uma estranha incapacidade de expressão destas, que arriscaríamos 

alcunhar de “gaguez” ou, nas palavras de Séverine Ruset (a propósito da obra O Filho 

de Fosse) “mutisme”, “repli sur soi et aphasie” que remete para a mesma proposta de 

“abafamento verbal partilhado”, sugerida anteriormente sobre o labor das pausas (Ruset, 

2005: 76). Do recorte vérsico surge igualmente a pluralidade interpretativa. A 

demarcação da palavra (ou segmento gramatical) faz perder momentaneamente a visão 

de conjunto, proporcionando, a cada instante, a desorientação discursiva que, afastando 

o leitor/ espetador da fábula, instila a presença da “secreta voz”. Nalguns casos (que 

constituem um estratégia do autor para fazer recordar ao leitor/espetador que o sentido 

advém sobretudo da “forma” do texto), a “enublação” temporária do enunciado não 

parte somente do trabalho de isolação sintática operado pelo recorte vérsico, mas da 

aglomeração de sintagmas na linha que inverte a lógica gramatical, como podemos 

constatar na seguinte réplica do Coro:  

 

Mas olhem 

olhem 

oh os olhos 

os olhos furados 

se nasceste cego 

ou cegaste depois a vida 

deve ter sido 

dura e longa para ti 
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mas obedece-me 

vai-te embora 

ouves-me 

pobre homem perdido  

(Fosse, s/d: 50) 

 

 

2.3 A pulverização da forma dramática 

 

 As dramaturgias moderna e contemporânea aplicaram-se na desestruturação da 

relação mimética existente entre o teatro e o “real”, que se manteve ao longo de 

milénios. Efetivamente, desde a poética aristotélica, a arte dramática fez da mimese uma 

categoria essencial da estética teatral, como nos recorda Mireille Losco e Catherine 

Naugrette: 

 

Mímèsis nos gregos, imitatio para os latinos, mimese clássica (Bela natureza) no séc. 

XVII, ilusão mimética (Natureza verdadeira) no Século da Luzes, quaisquer que 

sejam a terminologia ou a evolução da noção, parece de facto que o conceito 

mimético atravessa de ponta a ponta a tradição ocidental do teatro. (Losco e 

Naugrette, 2012: 109)  

 

Com O Nascimento da Tragédia, Nietzsche objeta que este conceito não é 

conciliável com “embriaguez dionisíaca” proposta pelo coro trágico e passa a haver uma 

reformulação do que poderia ser o verdadeiro poder criativo e teatral. A partir de então, 

não são poucos os criadores e pensadores que “enfraquecem” esta noção de “imitação” 

ou “representação” do mundo, entre os quais se encontra Artaud, defendendo um teatro 

metafísico que privilegie o corpo do ator e emancipe a cena da supremacia do logos – 

princípios com os quais a estética teatral de hoje muito se relaciona (Artaud, 1999). 

Partindo do pressuposto de que essa “autonomização do teatro em relação ao 

drama”, conforme nos sugere Sarrazac, não pressupõe uma “morte do drama” ou ainda 

uma “crise” (conforme propuseram Adorno, Szondi, Lehmann ou Denis Guénoun), mas 

– e porque hoje um regresso à criação dramática se torna evidente –, uma renovação 

(que se dá ao longo do séc. XX e XXI) e uma mudança de paradigma, o “abalo” 

mimético representaria (no que diz respeito à estética dramática) um questionamento de 
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todos os elementos constituintes do drama tradicional, sem que o “texto para teatro” se 

desfizesse completamente destes (Sarrazac, s/d: 34): 

 

Em vez de crise – uma crise só pode ser breve e só pode desaguar numa resolução, 

sendo a morte do drama efetivamente uma delas – eu preferia falar de mutação (…) 

lenta, e duma mudança de paradigma do drama. Com efeito, constatamos que os 

novos desafios dramatúrgicos que aparecem no virar do séc. XX em Maeterlinck, 

Strindberg, Tchekov…, tais como a fragmentação da fábula, direi mesmo a híper-

fragmentação da fábula, a desconstrução do diálogo e da personagem, continuam a 

funcionar hoje em dramaturgos como Kane, Fosse ou Koltés.  

Para dar conta desta mutação proponho um modelo sensivelmente diferente da 

dialética elaborada por Szondi. (…). [e]m oposição ao critério aristotélico-hegeliano 

do «belo animal» que supõe ordem, duração, completude, [a]o novo paradigma do 

drama a partir dos anos 1880: chamo-lhe drama-da-vida. Quanto ao antigo 

paradigma – o «drama absoluto» de Szondi – proponho que se designe como drama-

na-vida. O drama-na-vida remete para uma forma assente numa grande reviravolta 

da sorte – passagem da felicidade à infelicidade ou o contrário –, num grande 

conflito dramático com «um princípio, um meio e um fim». Em suma, assente num 

desenvolvimento ao mesmo tempo orgânico e lógico da ação. Por seu lado, o drama 

da vida não se limita àquilo que Sófocles chama uma «jornada fatal»: ele contraria 

as unidades de tempo, lugar e até de ação e a sua duração cobre toda uma vida. Para 

abarcar a totalidade duma existência, o drama-da-vida recorre à retrospeção – até aí 

privilégio do teatro épico – e a procedimentos de montagem. (Sarrazac, s/d: 39 e 40) 

 

Ora é precisamente esse questionamento do “drama” pelo procedimento da 

oralidade – comparável ao da montagem no que esta possui de composição formal –, 

que se observa nesta obra de Fosse (bem como na sua restante dramaturgia).  

Poderemos afirmar que existe, neste texto, um diálogo no sentido tradicional do 

termo – como o teorizou Szondi quando propôs o conceito de drama absoluto, referido 

por Sarrazac?
35

 Observaremos aqui verdadeiras trocas dialógicas? E quanto à definição 

caracterológica que na opinião de muitos helenistas é já bem presente na literatura 

dramática de Sófocles (Easterling, 1988)? Poder-se-á falar de “personagem” quando no 

“seu discurso irrompe uma voz que extrapola a [sua] identidade psicológica” (Jolly e 

                                                 
35

 “[O] diálogo é o suporte do drama. Da possibilidade do diálogo depende a possibilidade do drama”. “O 

domínio absoluto do diálogo, isto é, da comunicação intersubjectiva no drama espelha o fato de que este 

consiste apenas na reprodução de tais relações”. “No drama a relação intersubjectiva é sempre unidade de 

oposições que almejam sua superação”. “A ilusão [“em termos de psicologia da receção”] é destruída se a 

estrutura do drama é diferenciada em si, se, por assim dizer, a relação intersubjectiva é atravessada e uma 

outra (supra ou intrasubjetiva) é erigida”. SZONDI, Peter (2001), Teoria do Drama Moderno (1880-

1950), trad. Luiz Sérgio Rêpa, Cosac Naify Edições Ltda., São Paulo, pp. 34, 30, 108 e 157. 
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Silva, 2012: 187)? Por outro lado, serão estas personagens agentes? Poderemos falar de 

“vontade” ou “decisão” na tomada da ação? 

                                                                                                                                     

 

2.4 O “não-dito” 

 

O que constatamos nesta obra de Fosse é que os silêncios,
36

 se não se sobrepõem 

ao diálogo (o trabalho da repetição não é massivo, nem as réplicas são “vazias”, como 

na sua restante dramaturgia), coabitam com ele, fazendo vacilar o diálogo num impasse. 

O que estarão estas personagens a pensar ou a sentir? O que se esconde nesse “não-dito” 

misterioso? E se o que está implícito e nunca verbalizado é mais importante do que o 

que é “expresso” pelas figuras? O que poderemos apreender sobre a intencionalidade 

(objetivos) das personagens? O “não-dito”, com uma comparência sistemática entre as 

réplicas, parece fazer ruir a arquitetura dialógica, porque contradiz o que, à partida, se 

assemelha (diálogo preservado de Sófocles) a uma vontade e decisão de atuar ou 

argumentar, expedindo, antes, as falas das figuras para o regime do “vago projeto” que 

menciona Jean-Pierre Ryngaert a propósito da personagem contemporânea (2012: 139). 

Por outro lado, o dispositivo coral operado pelo trabalho da oralidade sobre a 

linguagem (pausas, interrupções discursivas dadas pelo recorte vérsico, atonia do texto, 

que são característicos da elocução de todas as personagens, bem como, as “chamadas” 

entre réplicas, operadas pela repetição-variação) evidencia uma “mesmidade” das 

figuras, que ao tornar-se superior (numa visão panorâmica) à diferença geradora do 

conflito (a visada pelo diálogo), ou seja, à oposição entre seres, neutraliza o diálogo. 

 

 

2. 5 Personagens ou sósias? 

 

                                                 
36

 O domínio que o silêncio exerce na cena fosseana e que é frequentemente assinalado pelos vários 

teóricos é pelo próprio fundamentado: “Je dis toujours que les silences sont ce qu’il y a de plus 

importante dans mon théâtre, et je crois que c’est vrai. Ce que j’essaie de faire passer à travers les mots 

dans mes pièces, c’est une sorte de parole silencieuse, qui gravite à l’intérieur et autor de ce qui est 

exprimé par les mots. Au fond, ce qui n’est pas exprimé est le plus important dans mes pièces. (…) C’est 

une voix muette qui contient tout dans sa totalité”. LAMBERT, Stéphane (2010b), “Laisser Les Petites 

Choses Raconter Les Grandes”, in Alternatives Théâtrales, 106-107, Novembre 2010, Coédition: Centre 

Culturel Roumain, Bruxelles, pp. 94. 
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Quanto ao caráter, observamos uma personagem fragmentada “submissa a 

coordenadas enunciativas e rítmicas”, que se torna incapaz de assentar a sua 

individualidade num discurso que deixou de governar (Pors, 2011: 36). Numa 

perspetiva, o mutismo, abismo entre um carácter “procurado” (pelo espetador) e as 

rarefeitas réplicas que o minam, denotando uma personagem em construção. Noutra, a 

coralidade, “desmentindo” os já esbatidos (não só pelo corte efetuado nos textos de 

Sófocles, mas também pelo “não-dito”) contornos caracterológicos destas figuras, 

assim, brutalmente “empalidecidas”, aspeto que, como já tivemos a oportunidade de 

abordar, não destoa do vácuo identitário que carateriza as personagens fosseanas no 

geral. 

Consciente da “nunca definitiva dissolução” da personagem e baseando-se numa 

conceção da noção de mimese (promovida nomeadamente por Lacoue-Labarthe), que, 

ao invés de “imitar”, traduziria a ideia de “tornar presente”, Jean Pierre Sarrazac propõe 

o conceito de impersonagem ou personagem testemunha: figura “sem caráter”, “eu em 

perda irremediável de si”, que se posiciona numa dimensão impessoal, tendendo para 

“uma das mais belas ambições partilhadas das dramaturgias contemporâneas”: a 

transpessoalidade, ou por outras palavras, aspirando, por sua plasticidade, a abraçar 

“«todas as pessoas do mundo», um qualquer cada um” (Sarrazac, s/d: 74, 76, 77, 85, 87, 

88 e 2011: 18). Esta “presença de um ausente, ou ausência tornada presente”, segundo o 

mesmo autor, tem a propriedade de se clivar simultaneamente num sujeito dramático e 

épico, agente e testemunha da sua ação (Sarrazac, s/d: 77 e 2011). 

Ora, um tal desdobramento parece verificar-se nestas figuras de Fosse realizado 

pela distância entre o que dizem e a forma de o dizerem (podíamos mesmo acrescentar, 

entre o que é feito e a forma de o fazerem, pois as poucas ações descritas nas didascálias 

são atravessadas por pausas). O trabalho da oralidade abre uma brecha – épica - entre a 

personagem e o seu discurso, que remete a personagem para essa condição de 

testemunha de si e do que está, por si, a ser vivido. Do drama da sua vida, como diria 

Sarrazac (s/d). O texto não contém momentos reflexivos ou mesmo retrospetivos, como 

encontramos em muitas obras dramáticas do autor, no entanto, todo ele parece prever 

uma reflexão oculta, silenciosa, sobre essas personagens já “mortas”, que ainda vivem 

pela memória do autor e do leitor/espetador. Como se a figura de hoje rememorasse 

quem um dia foi (ao mesmo tempo que cava a sua perda de identidade), lembrança que 

provavelmente não esquece esse indivíduo comunitário a que aspirou a Grécia antiga.  
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A figura de hoje fala de um homem só, construído por fragmentos divergentes 

(Sarrazac, 2012c). Homem errante, vagabundo, em busca de si, que, por outro lado, se 

encontra num estado de “espera” - resignada por uma catástrofe prevista, ou num estado 

de pós-catástrofe (Sarrazac, s/d). Assim, estas figuras de Fosse não prevêem uma 

reviravolta da sua sorte, situam-se nesse lugar, descrito pelo teórico francês, onde habita 

a impersonagem quando acede ao estatuto de testemunha: “une sorte de promontoire, 

qui n’est autre que le seuil de la mort. Dans cette tendance philosophique du drame (…), 

on ne peut rendre compte de la vie que du fond de son tombeau” (Sarrazac, 2011: 19). 

 

 

2.6 Ação, tempo e espaço? 

 

Nessa atitude meditativa (imputada por Vincent Rafis a todo o “herói” fosseano 

como resultado da espectralidade que o organiza
37

) que reflete a sua incapacidade de 

“decisão”, a personagem torna-se passiva, interrompendo a todo momento o seu próprio 

discurso (e a sua movimentação), fazendo progredir a pequenos toques o “suposto” 

diálogo, a “suposta” ação (ação ilusão? Projeção mental?).  

Resta o exercício performativo da linguagem, onde a “palavra”, claramente 

evidenciada, parece constituir a própria ação, em detrimento da sua função clássica de 

“instrumento” da ação, abrindo atalho para esse “teatro da fala” a que se refere Jean-

Pierre Ryngaert quando dá conta da dramaturgia que faz “o verdadeiro ‘assunto’ de seu 

teatro” ter de “ser procurado em sua encenação da fala, liberada do peso dos 

personagens” (Ryngaert, 1998: 151). 

Por outro lado, a omissão de algumas referências espaciais que as réplicas das 

figuras sofoclianas sugerem (ex.: menção de um altar em frente do palácio de Édipo e 

do palácio de Édipo, em Rei Édipo; descrição detalhada do ambiente físico de Colono, 

                                                 
37

 “[C]e que l’ouvre théâtrale fosséenne parachéve et poursuit aujourd’hui, c’est cette traversée, par delà 

les générations, du «siège spectral» - traversée originellement entamée dans les legendes scandinaves qui 

suggèrent une vie dans la mort ou l’existence de revenants. (…) [l]e monde des morts exerce 

irrésistiblement sur les vivants une seduction qui, chez Jon Fosse, est encore une fois d’essence tragique, 

c’est-à-dire morphologique: le héros fosséen se débat moins avec des pensées ou des énonces qu’avec des 

formes, parmi lesquelles la mort elle-même (…). Comme l’encre sur un buvarde la figure fosséenne se 

fond donc dans une obscurité qui absorbe ses formes et ses reliefs: une main se tend d’abord qui s’unit à 

la masse, puis c’est l’être entier qui s’y engloutit. Dans cet engloutissement s’opère une mue mimétique 

puisque, ainsi happée hors de son corps par cette entité extérieure dont la force lui substitue son néant, la 

figure se vide de sa substance, et devient pareille aux morts. Une douce hémorragie l’extirpe du monde 

charnel, et elle n’existe plus désormais qu’en deçà ou au-delà d’elle-même, comme composite de mort et 

de vivant (…).” RAFIS, Vicent (2009), Mémoire Et Voix Des Morts Dans Le Théâtre De Jon Fosse, 

Collection Nouvelles Scènes, Les presses du réel, Dijon, pp. 40 e 66-67. 
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no início de Édipo em Colono; citação de Antígona que na abertura da peça refere 

dialogar com a irmã “fora do palácio”, em Antígona; etc.), insinua uma tentativa de 

“desgarrar” as figuras de um ambiente concreto – projetando-as num espaço e tempo 

abstratos –, e dota as alusões a “sítios” que permanecem neste texto (ex.: Tebas, a gruta, 

etc., na maioria “mil” vezes repetidas), de um cariz simbólico ou evocativo de uma 

dimensão temporal e espacial, outra (Sófocles, 2012, 1996 e 2010: 47). Lembrança 

daquele outro tempo mitológico? 

Ao contrário de uma mimese unívoca, Fosse cria um “deslocamento” com o real. 

Estabelecendo uma ambiguidade fundamental, o autor faz possíveis duas leituras da 

fábula: uma mais “naturalista” – onde, quer se queira ou não, as figuras sofreriam de 

uma qualquer perturbação (física, emocional, etc.) que lhes dificultaria a capacidade de 

comunicar –, outra, de uma fábula estilhaçada por uma “voz anónima”, que teria a 

aspiração de estabelecer uma relação mais direta com o leitor/ espetador (Sarrazac, s/d). 

 

 

2.7 Um outro diálogo 

 

O trabalho da oralidade num texto constitui finalmente essa forma de 

endereçamento à plateia. É, como sugere novamente Jean-Pierre Sarrazac, um “outro 

diálogo” que se estabelece, quando, ao estender-se, em virtude da sua 

multidimensionalidade, ultrapassa a cena para dar autonomia a todas as vozes: não só à 

das personagens, mas à do autor-rapsodo
38

, à do leitor/espetador, e pela sua teatralidade, 

à do encenador, ator, etc., proporcionando um verdadeiro “dialogismo” (Sarrazac, s/d: 

55). 

Através da materialidade que a linguagem reivindica, essa “carne nas palavras” 

que não se contenta em dizer, mas realiza, ela mesma, alguma coisa, o espetador é 

emocionalmente e fisicamente convocado, como outrora desejou Artaud (Hersant e 

Jolly, 2012: 131). Trata-se de uma proposta de “contemplação”, que passa pela 

                                                 
38

 Segundo Jean-Pierre Sarrazac, “o autor-rapsodo” é a figura que compõe a forma dramática de hoje: “ 

[a] rapsódia corresponde ao gesto do rapsodo, do ‘autor-rapsodo’, que, no sentido etimológico literal – 

rhaptein significa “costurar” –, “costura ou ajusta cânticos”. Através da figura emblemática do rapsodo, 

que se assemelha igualmente à do ‘costurador de lais’ medieval – reunindo o que previamente rasgou e 

despedaçando imediatamente o que acaba de juntar – a noção de rapsódia aparece (…) ligada de saída ao 

domínio épico: o dos cantos e da narração homéricos, ao mesmo tempo que a procedimentos de escrita 

tais como a montagem, a hibridação, a colagem, a coralidade.” HERSANT, Céline e Catherine Naugrette 

(2012), “Rapsódia”, in Jean-Pierre Sarrazac (org.) Léxico do Drama Moderno e Contemporâneo, trad. 

André Telles, Cosac Naify Edições Ltda., São Paulo, pp. 152. 
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sensorialidade, em detrimento de uma atitude interpretativa por parte do público. De 

uma maneira geral, no teatro contemporâneo, tal empresa ambiciona combater a 

“anestesia” ou “fascinação” provocada pela informação dos mass media que fizeram 

“da surpresa uma norma, do choque um hábito, do achado da variante uma regra (…) 

[levando o espetador a] um estado apenas aparente de perceção alerta, um estado que na 

verdade pode ser uma espécie de sonolência indiferente a tudo” (Lehmann, 2011: 369). 

Na opinião de Alexandra Moreira Da Silva, que estudando o teatro 

contemporâneo reflete sobre “l’état de désoeuvrement du langage”,
39

 alguns autores 

deslocam o seu antigo posicionamento de emissores de uma opinião, “celui qui dit”, 

para um outro de receção, “celui qui est à l’écoute” (Silva, 2007: 90 e 91). 

Parafraseando o dramaturgo Valère Novarina a autora observa: “[E]n effet, «il s’agit de 

recevoir, non pas de transmettre, comuniquer, exprimer. Devenir le capteur de tout: 

celui qui est ouvert, offert» ” (Silva, 2007: 90).  

É precisamente num posicionamento similar a este que Jon Fosse, pretendendo 

“diluir-se” enquanto autor, em proveito da linguagem, torna a “voz da escrita” – essa 

“palavra muda (…) que fala sem falar” e que “não é de todo uma voz humana, não é, 

em todo o caso, a voz do autor ou a do encenador, é uma voz que vem de muito longe” 

–, o centro do seu questionamento (Fosse, 2001b: 30): 

 

Et à travers ce langage qui d’abord est, et qui ensuite seulement signifie, il me 

semble comprendre de plus en plus, alors qu’à travers le langage ordinaire, celui qui 

d’abord signifie, je comprends de moins en moins. 

 (…) Ce lieu que l’on s’est créé dans la vie, ce lieu où, renonçant aux concepts et 

aux théories comme au consensos social et ses hiérarchies de valeurs, on cherche à 

s’approcher d’un endroit où on ne comprend pas, d’une absence presque totale de 

compréhension, et à partir d’où, par le mouvement et rythme ou je ne sais quoi, on 

essaie de faire surgir quelque chose qui est seulement et qui de ce fait est aussi une 

sorte de compréhension, pas une compréhension qui correspondrait à tel concept ou 

à tel autre, à telle théorie ou à telle autre, mais une compréhension qui fait que le 

langage signifie tour à tour une chose et son contraire, et autre chose encore. Le lieu 

                                                 
39

 “La maladie du Dire est donc la conséquence de l’emprise de «la conscience commune» qui refuse du 

dictame. Nous pourrions, à ce titre, rapprocher l’idée de dictame du concept de désoeuvrement 

(«inoperosità») proposé par Giorgio Agamben. Le désoeuvrement est l’opération par laquelle on désactive 

l’usage de l’objet – il deviant désoeuvré – non pas pour le rendre inactif, mais pour lui donner un nouvel 

usage, pour l’ouvrir à d’autres usages possibles. En ce sens, le dictame correspondrait à une action sur le 

langage qui annulerait son usage ordinaire – qui le rendrait désoeuvré et donc ouvert à d’autres 

possibilités”. SILVA, Alexandra Moreira (2007), La Question Du Poème Dramatique Dans le Théâtre 

Contemporain, Thèse de Doctorat en Littérature Comparée, Études Théâtrales, Faculté de Lettres de 

l’Université de Porto et Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle, p. 89. 
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d’ou vient l’écriture est un lieu qui sait bien plus de choses que moi (…), le lieu de 

l’écriture, ce que sait le lieu de l’ecriture, ressemble à ce que savaient les anciens 

gnostiques (…). Une connaissance qui est de l’ordre de l’indicible. (…) Et le fait 

qu’écrire bien, s’apparente, comme on l’a dit, à une prière, me semble tout à fait 

evident. (Fosse, 2000c: 133 e 135-36) 

 

Assim trabalhar “a voz da escrita” num texto, seria, por parte do dramaturgo, um 

ato de ofertar essa sabedoria que não é sua, ao leitor/ espetador, partilhar esse 

conhecimento “mudo”, passando o “testemunho” (Sarrazac, 2011).  

Se, como analisámos, este texto de Fosse pertence aos que, dramaturgicamente, 

podem resumir-se na premissa: “[é tudo uma questão de voz]”, a interrogação poderia 

ser: voz de quem (Pors, 2011: 35)? Não tentaremos responder a esta questão, apenas 

lembrar que se é possível relegá-la à “«voz rapsódica», «sempre hesitante, velada, 

afetada, balbuciante (Jean-Pierre Sarrazac)” ou ao “conceito de sujeito da escrita (Henri 

Meschonnic)”, “esse sujeito, ou instância (…) “próprio (…) de toda uma obra”, como 

nos recordam Geneviève Jolly e Alexandra Moreira Da Silva, a falta de identificação 

com as personagens reescritas, assentando num efeito de distanciação que nos permite 

reconhecê-las (enquanto  referências culturais) mas não consente a nossa aproximação 

de perto, faz com que seja igualmente provável “ouvi-la” enquanto  “a voz de Sófocles”, 

como desejou o autor norueguês (2012: 189 e Fosse, 2014). 
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3. Morte em Tebas: renúncia ou abraço à vida? 

 

3.1 Introdução 

 

Segundo Jean-Pierre Sarrazac, a dramaturgia moderna e contemporânea 

possuem uma vocação pessimista. A este propósito, o autor sugere o nascimento de um 

“trágico do drama-da-vida”, “trágico separado da tragédia”, “trágico sem (grande) 

ação”, “trágico sem herói”, “trágico quotidiano” ou, mesmo, “trágico serial” – na 

“repetição de dias idênticos (…) circularidade [que] encerra a vida e a reduz a nada” – 

proposta que parte da adoção, por parte da escrita dramática, do pensamento germinado 

pelo idealismo alemão, aquele que levou a cabo uma “interpretação ontológica da 

tragédia”, em detrimento de um ponto de vista mais antigo (iniciado por Aristóteles) 

que valorizava “a poética da tragédia” enquanto criadora da essência trágica (Sarrazac, 

2013: 12, 3, 5, 6 e 11 e Machado, 2006: 44 e 23): 

 

[c]ontrariamente ao que Steiner e tantos outros críticos possam sugerir, a questão 

não é da sobrevivência ou da deserdação do modelo da tragédia conforme 

Aristóteles a estabeleceu, mas sim da capacidade, em um determinado momento da 

nossa História, de uma filosofia do trágico passar ao teatro e penetrar a forma 

dramática a ponto de transformá-la completamente. (…) Mas o que há de trágico no 

quadro do drama-da-vida? Na época de Ibsen, de Strindberg, de Maeterlinck, o 

drama-da-vida toma de bom grado a cor daquilo que Schopenhauer chama de 

“tragédia universalmente humana” – expressão que Lukács traduziu 

tendenciosamente como “inanição da vida em geral”, convencido de que 

Schopenhauer «aqui expressa filosoficamente uma tendência que […] adquire 

sempre mais importância na literatura dramática e conduz sempre e sem dúvida à 

dissolução da forma dramática, à desintegração de seus elementos verdadeiramente 

dramáticos» (…) Entretanto, se há um trágico moderno e contemporâneo, ele não 

poderia associar-se, como em Aristóteles e como na tragédia antiga, a um grande 

«restabelecimento da fortuna» e à inelutável catástrofe final. Seria antes o efeito de 

uma catástrofe inaugural: o simples facto de nascer, de ser lançado ao mundo. Desse 

trágico, a abordagem de Schopenhauer dá conta em parte, o que o associa à 

«representação do aspecto terrível da vida […], o sofrimento indizível, a miséria da 

humanidade, o triunfo do mal, o reino absoluto do desdém do acaso e da queda 

irremediável dos justos e dos inocentes». (Sarrazac, 2013: 4 e 13) 
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De facto, a escrita para teatro de Jon Fosse não parece fugir a esse “trágico do 

drama-da-vida” ou, por outras palavras, a ser sustentada por uma visão essencialmente 

pessimista. Mas em que consistiria, de facto, uma visão pessimista da vida? 

Na opinião do politólogo Joshua Foa Dienstag que consagra o seu livro 

Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit ao delineamento histórico do pensamento político 

anti-convencional, em maior ou menor grau, todos os autores de filosofia pessimista
40

 

subscrevem as proposições que se seguem: “that time is a burden
41

, that the course of 

history is in some sense ironic
42

, that freedom and happiness are incompatible, and that 

human existence is absurd
43

” (Diestang, 2006: 19).  

                                                 
40

 A teoria de Joshua Foa Dienstag suporta-se no pensamento de vários filósofos, entre os quais, 

Rousseau, Leopardi, Schopenhauer, Nietzsche, Weber, Ortega y Gasset, Freud, Camus, Adorno, Foucault 

e Cioran. DIENSTAG, Joshua Foa (2006), Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit, Princeton University 

Press, Princeton, New Jersey, p. 5. 
41

 Diz Joshua Foa Dienstag sobre a vivência do tempo enquanto “fardo”: “it is the common currency of 

pessimism that humans are marked out from animals by their sense of time. The timelessness of animal 

existence, whether seen as an Eden or as an infancy, is something we have left behind and can never 

recover, except perhaps in occasional moments of reverie or transcendence. To say that human existence 

is defined by time-consciousness is also, for the pessimist, to say that it is burdened. Pessimists depict this 

burden in a variety of ways, none more important than (…): consciousness of time means consciousness 

of death. (…) [C]onstant change is something else that the pessimist takes to be a burden of temporal 

existence. To live within the flow of time means that whatever exists now is always rushing into 

nonexistence of the past. (…) Even if one rejects his conclusion that withdrawal from existence is the best 

course, Schopenhauer’s reasoning on the intensification of suffering by time-consciousness remains 

powerful: «yet how much stronger are the emotions aroused in [man] than those aroused in animal! How 

incomparably more profound and vehement are his passions! … This arises first and foremost because 

with him everything is powerfully intensified by thinking about absent and future things, and this is in 

fact the origin of care, fear and hope, which once they have been aroused, make a far stronger impression 

on men than do actual present pleasures or sufferings, to which the animal is limited. For, since it lacks 

the faculty of reflection, joys and sorrows cannot accumulate in the animal as they do in man through 

memory and anticipation». (EA 44) (…) Reason has its benefits but, from a pessimistic perspective, 

happiness is simply not among them. Indeed, in its destruction of illusions, reason is actually productive 

of unhappiness. (…) Every step away from our animal condition is a step closer to misery; the path 

toward enlightenment and the path to hell are one and the same”. DIENSTAG, Joshua Foa (2006), 

Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, pp. 21, 22, 23, 

26 e 28.  
42

 O autor norte-americano comenta a ironia do curso da História: “Pessimists do not deny the existence 

of «progress» in certain areas – they do not deny that technologies have improved or that the powers of 

science have increased. Instead, they ask whether these improvements are inseparably related to a greater 

set of costs that often go unperceived. Or they ask whether these changes have really resulted in a 

fundamental melioration of the human condition. This often results, as my title for this section suggests 

[The Irony of History], in a conception of history as following an ironic path, one that appears, on the 

surface, to be getting better when in fact it is getting worse (or, on the whole, no better)”. DIENSTAG, 

Joshua Foa (2006), Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit, Princeton University Press, Princeton, New 

Jersey, p. 25.  
43

 Acrescenta o académico, focando-se na incompatibilidade entre as condições de felicidade e liberdade 

na vida humana: “the pessimistic account of the origin of unhappiness (…) has (…) to do with (…) a 

claim of ontological misalignment between human beings and the world they inhabit. Furthermore it is 

not so much the prevalence of unhappiness that pessimism condemns (though it certainly does deplore it) 

as the uselessness and aimlessness of such suffering. (…) A crucial element of this deception is the 

contention made by optimistic philosophy that our capacity to reason is something that gives us power 

over the world and thus a means of alleviating our suffering. (…) This is the notion that there must be an 

answer to our fundamental questions, even if we have not found it yet, and that this answer will deliver us 
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Numa abordagem rude à tese de Dienstag, para os pessimistas, a consciência que 

o Homem possui da linearidade temporal impede-o de viver o presente na sua plenitude 

e consequentemente, de ser feliz. Consciência temporal significa, pois, consciência da 

morte e da lei da mudança constante, que leva o ser humano a uma preocupação 

exacerbada e indesejada com o passado e o futuro.  

Observar a “razão” como uma ferramenta capaz de conquistar a felicidade 

humana, é, para os pessimistas, um desacerto, na medida em que este atributo do 

Homem, para além de jamais ter de forma significativa cambiado a “necessitada” 

condição humana em termos históricos, enquanto reflexibilidade, ou seja, capacidade 

analítica (sobretudo no que diz respeito à consciência do tempo), provoca pois, 

contrariamente ao efeito que se esperaria, sensações de “aprisionamento” e infelicidade.  

Por outro lado, conquanto se possa entender a “razão” como um atributo humano que 

fomenta a liberdade (reflexibilidade que capacita o Homem de escolher objetivos e 

persegui-los), o que se observa ao nível histórico é que o desenvolvimento da 

racionalidade leva, entre outros saberes, a uma maior perceção da insignificância do 

Homem. Quanto mais sabemos ou averiguamos o cosmos onde existimos, mais nos 

tornamos minúsculos e nos sentimos “estrangeiros”, na medida em que percebemos o 

desfasamento existente entre a importância que nos damos a nós mesmos e a que o 

mundo nos dá. Neste sentido, adianta Dienstag, a liberdade e a felicidade tornam-se 

incompatíveis: “quanto mais sei (utilizo a razão para entender o mundo), mais infeliz 

me sinto (mais me vejo obrigado a assumir a minha “minimidade” e falta de poder) 

(Dienstag, 2006). Pela mesma razão, a existência humana se torna absurda, porquanto 

os anseios do Homem (possíveis através da razão) não “se ajustam” ao que é possível 

acontecer no mundo tal como o conhecemos e se saldam num vão sofrimento (Dienstag, 

2006).  

 

 

                                                                                                                                               
from suffering. That is, there must be a way for human beings to live free and happy. (…) It is this widely 

shared model of a universe predisposed to being subdued by proper dialectic that pessimism objects to via 

the language of the «absurd». (…) To the pessimists, human existence is not a riddle waiting to be solved 

by philosophy; human existence merely is. Freedom and happiness do not exist as the solution to a 

problem. Rather, starting with Rosseau’s contention that reasoning is against Nature, pessimists have 

asserted, contra the optimistic Socrates and his descendants, that freedom and happiness are in a 

fundamental tension with one another as a result of the ontological «divorce» between the time-conscious 

being full of desires, goals, and memories and the time-bound universe that constantly destroys the 

objects of its inhabitant’s desires”. DIENSTAG, Joshua Foa (2006), Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit, 

Princeton University Press, Princeton, New Jersey, pp. 33-35.  
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3.2 Pessimismo na obra de Jon Fosse 

 

Não será difícil, para o leitor deste trabalho, após a leitura do capítulo A 

Dramaturgia de Jon Fosse, intuir que os textos dramáticos do autor norueguês 

comportam uma visão do mundo semelhante à descrita pelo investigador atrás citado.  

Recordemos, focando-nos na premissa de Dienstag de que “o tempo é um 

fardo”, como os prejuízos do que poderíamos supor ser “a consciência temporal” vivida 

pelas figuras de Fosse, se tornam visíveis na obsessão das mesmas pelo que partiu 

(pessoas, relações, objetos) e no temor constante da transformação que o futuro 

inevitavelmente trará, bem marcado pela réplica fractal – “cem mil vezes” retomada ao 

longo da obra de Fosse – “tenho medo”. Por outro lado, o facto da figura fosseana 

tender a alhear-se das circunstâncias que vive no presente, se quedar inerte, ignorar os 

demais e se ver incapaz de “dizer”, aparenta ser fruto de uma reflexibilidade excessiva. 

Desta forma, no que respeita à incompatibilidade entre liberdade e felicidade e, 

por consequência à absurdidade da vida, propostas por Dienstag como itens primeiros 

da filosofia pessimista, podemos, pois, constatar que o investimento da figura fosseana 

no mundo mental, tendo como intuito encontrar as respostas que procura, jamais é bem-

sucedido, saldando-se inversamente, na aflição maníaca e, em alguns casos, na 

desordem psíquica. Muitas vezes, este tumulto interior desagua numa renúncia à vida – 

no suicídio ou no desejo de o realizar. Sumariando, a figura de Fosse “pensa logo 

sofre”, aparentando reconhecer a básica incoerência existencial.  

Sob um outro ponto de vista, conforme já mencionado no primeiro capítulo do 

presente trabalho, as fábulas do autor não fazem mais que exaltar o valor metafórico do 

tempo enquanto categoria fatal que abrange toda uma vida – por exemplo, de espera 

(por alguém, por algum acontecimento redentor, por um sentido para a existência, por 

uma justificação identitária) e onde é afirmado o definhamento das coisas (novamente 

dos objetos, dos seres, dos sentimentos, etc.) –, este último aspeto observando-se, 

igualmente, no espaço que alberga as figuras, ora claustrofóbico, ora espelhando a 

morte (o Homem fadado a submeter-se às leis temporais). 

A ilogia da existência humana é também visível na ilustração da vida, por parte 

do dramaturgo, enquanto subordinada a dinâmicas que possuem tanto de irresistíveis 

(porque ilusoriamente promissoras de um “preenchimento” existencial) quanto de 

inúteis – alternação de “estados” no seio da parelha (ciúme, violência, abandono) – ou, 

enquanto condição onde os seres humanos detêm uma interioridade avassalada por 
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binómios inultrapassáveis: o ruído dos outros, o ser intolerável estar sozinho; a vontade 

de comunicar (repetições, hesitações, contradições), a inabilidade para fazê-lo (“[Q]uase 

não consigo dizer nada/ (…)/ quando a palavra é dita/ é tão pesada/ faz-me ir ao 

fundo”); a sede de descanso, o ímpeto de fugir (ausência do lar por longos períodos de 

tempo; mudanças de casa consecutivas; etc.), entre outros (Fosse, 2008: 19). 

Quanto à ironia da história, particularidade observada por Dienstag como um 

sarcástico paradoxo composto por um avanço em termos de conhecimento, ao longo do 

tempo, simultâneo a um subdesenvolvimento do bem-estar da humanidade, podemos 

nota-la, também, nos textos para teatro de Fosse. Embora o autor norueguês concentre 

as suas fábulas num ambiente quotidiano (ou na vida das gentes anónimas), o curso da 

vida das personagens poderia bem servir de metáfora para o curso da existência humana 

na sua totalidade. As ficções de Fosse, como por nós já analisadas, numa perspetiva 

realista, sustentam-se em “micro-eventos” que prometem alterar a condição inicial 

vivida pelas figuras. No entanto e em boa verdade, não cambiam de forma significativa 

(ou de todo) o estado original e miserável das mesmas. Em alguns casos estes pequenos 

acontecimentos parecem mesmo agravar a precária posição dos protagonistas, aspeto 

que, por vezes, se torna alvo de verdadeira comicidade.
44

 Por outro lado, a figura 

“falhada” fosseana, como já sugerimos, parece constituir uma crítica ao “modelo 

económico e social” contemporâneo que apregoa o “êxito” ou o homem “vitorioso”, 

culpando a “tristeza” e o “fracasso” e exigindo, portanto, um otimismo cego (Villela, 

2010). 

Poderíamos mesmo, em jeito de resumo, sugerir que a dramaturgia de Fosse 

aparenta, à primeira vista, orientar-se por uma filosofia “niilista”, conceito que aqui, 

                                                 
44

 É o caso, por exemplo, da peça já várias vezes referida, O Filho, onde Fosse relaciona o elemento “luz” 

com a situação de se “estar acompanhado”. Neste texto, à primeira vista, parece haver um progresso 

relativamente à lamentável condição de solidão vivida pelos protagonistas (“[O Pai]” e “[A Mãe]”): 

naquele dia, o filho desaparecido retorna ao lar dos progenitores e o simpático (e único) vizinho junta-se à 

celebração da visita tão desejada quanto imprevista. Sendo que, no local onde se desenrola a peça, as 

únicas casas ainda ocupadas e iluminadas são as dos pais e do dito vizinho, a companhia do filho e deste 

fazem adivinhar, por um lado, a futura permanência de luz numa casa próxima (a do vizinho) e, por outro, 

um maior número de divisões iluminadas na casa dos pais (presença de mais um habitante – o filho). No 

entanto, tal não sucede. Na curta celebração conjunta, o vizinho (já de saúde débil) acaba morto por um 

empurrão demasiado forte por parte do descendente retornado. A peça encerra, na manhã seguinte, com a 

lamentada (pelos pais) partida do filho (que a justifica com a “esfarrapada” necessidade de ir trabalhar, 

tocando em festas com uma banda desconhecida) e a obrigação, por parte do casal, de ir apagar a luz que 

o, sem família e então falecido, vizinho deixou descuidadamente acesa na sua residência, na noite 

anterior. O que se observa é, portanto, uma “infiel” e, num certo sentido, hilariante, progressão da ação 

que parece decretar a irónica e definitiva falta de sentido para a existência humana. FOSSE, Jon (2005c), 

Plays Four: And We’ll Never Be Parted; The Son; Visits; Meanwhile The Lights Go Down And 

Everything Becomes Black, trad. Louis Muinzer, May-Brit Akerholt, Ann Henning Jocelyn, Oberon 

Modern Playwrights, Oberon Books Ltd, London. 
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partiria de um entendimento (valorização) da vida como sendo “igual a nada” e de uma 

tendência para a conformação (Machado, 2008).  

 

 

3. 3 Pessimismo em Morte em Tebas 

 

Quanto à obra do presente estudo, são pelo menos quatro os elementos que lhe 

concedem um “tom” fortemente negativo: o título do drama, a omissão dos estásimos I 

e II e da figura de Teseu, em Édipo em Colono e a reiteração de parte da terceira ode 

coral da mesma tragédia.
45

 

 

 

3.3.1 O título 

 

Quando questionámos Jon Fosse sobre a razão pela qual tinha escolhido o título 

Morte em Tebas para a reescrita da trilogia tebana, o autor retorquiu que o motivo se 

prendia com “ampliar o significado de morte. Estas peças são sobre a morte num 

sentido amplo” (Fosse, 2014). O que poderia ter levado o autor à generalização temática 

                                                 
45

 O IV estásimo de Antígona é, igualmente, omitido no drama de Fosse. No entanto, esta omissão, a 

nosso ver, não se alicerça em nenhum ponto de fuga temático. A dita ode pela sua ambiguidade tem sido 

alvo de polémica por parte dos estudiosos. Segundo Manuel de Oliveira Pulquério, a interpretação mais 

lógica é a de uma intenção por parte de Sófocles, “fundamentalmente religiosa. «Força terrível é o 

destino», canta o Coro, que submete ao seu império, culpados e inocentes. A desgraça que, injustamente, 

fere Antígona aviva o sentimento da fragilidade humana e da humana dependência em relação ao poder 

infinito dos deuses. O 4º estásimo significará, pois, uma lição de modéstia e temor religioso, inspirada no 

espetáculo lamentável do sofrimento de uma donzela inocente”. Sob uma outra perspetiva, Maria Helena 

da Rocha Pereira vê, na quarta ode coral de Antígona, uma simples “comparação [da heroína] com 

emparedados ilustres da mitologia”. Na nossa opinião, a omissão da dita ode prende-se com o intuito 

principal, por parte do autor norueguês, de economizar recursos. Esta razão justificaria a supressão da 

“comparação”, se assim o fosse, como referida pela helenista, uma vez que, enquanto tal, não 

acrescentaria, por si só, nenhuma “avaliação” do Coro face aos eventos. Por outro lado, recuando até à 

opinião de Manuel de Oliveira Pulquério, a empatia pela heroína e o temor religioso do Coro são já 

patentes nos versos 820 e 875 de Sófocles, que Fosse conserva. Em Sófocles: “Ilustre e coberta de 

elogios,/ te afastas p’ra o caminho dos mortos/ sem que a doença te ferisse,/ consumindo-te/ nem que te 

coubesse das espadas/ o salário;/ mas por ti,/ única viva entre os mortos,/ao Hades descerás” e “[a] 

piedade é digna de respeito,/ mas o poder, p’ra quem o detém,/ não deve jamais ser transgredido./ De teu 

ânimo a teimosia te perdeu”. Que se ouve em Fosse: “Com dignidade/ te afastas de nós/ e vais para 

debaixo/ da terra/ para os mortos” e “[h]onraste piedosamente/ o teu irmão morto/ e escolheste a tua 

morte/ de olhos abertos”. PULQUÉRIO, M.O. (1987), Problemática Da Tragédia Sofocliana, Instituto 

Nacional de Investigação Científica, Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de 

Coimbra, p. 51. PEREIRA, M. H. R. (2010), “Introdução”, in Antígona, Sófocles, Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, p. 15. SÓFOCLES (2010), Antígona, trad. Maria Helena da Rocha Pereira, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa, pp. 88 e 91. FOSSE, J. (s/d), Morte em Tebas, trad. Pedro Porto Fernandes, 

Oslo, p. 104. 
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de criações que, ainda que pertencentes ao mesmo autor, teriam sido escritas em tempos 

tão diversos, fazendo prever inspirações distintas?
46

 

Atentemos, brevemente, na possibilidade do conceito “morte”, em termos 

globais, dar conta dos conteúdos propostos por Sófocles em cada uma das três tragédias 

em mãos, utilizando para esse raciocínio e por uma razão prática, as considerações 

feitas por alguns helenistas portugueses que, em todo o caso, baseiam o seu estudo não 

só na própria reflexão, mas em ensaios de conceituados estudiosos internacionais da 

cultura e literatura Antiga. 

Para o leitor não especializado, não é difícil observar em Édipo em Colono o 

tópico da morte. A ação dramática desta tragédia consiste numa “luta pela radicação” do 

já velho Édipo em Colono, local onde se consagra a sua apoteótica morte (Fialho, 

1996a: 12). Por outro lado, este combate pela fixação no demo ateniense, mediante 

algumas das palavras do protagonista, pode ser visto como uma batalha do mesmo para 

alcançar o finamento não só intuído, como também desejado, facto que delegaria 

diretamente a tragédia para questões de ordem existencial, incluindo para uma visão da 

morte como solução (enquanto cessação) para os errores terrenos: 

 

Ó veneráveis deusas de visão aterradora, já que o vosso 

assento é o primeiro em que agora descanso nesta terra, não 

fiqueis insensíveis aos desígnios de Febo e a mim mesmo. Foi 

ele, ao profetizar aqueles meus males sem conto, quem me 

falou deste remanso, após longos anos, a marcar o fim do meu 

caminho. 

Aí encontraria o pouso das augustas deusas e albergue 

onde repousar desta vida de sofrimento.  

(…) Agora reconheço, pois, que outro não foi senão um 

seguro presságio vindo da vossa parte, a conduzir-me, ao longo 

do meu caminho, até a este bosque sagrado. (…)  

Por isso, ó deusas, de acordo com as palavras de Apolo, 

fazei com que eu alcance enfim, de qualquer modo, o termo da 

vida, o seu desfecho – se acaso de tal achais merecedor um 

                                                 
46

 Segundo vários autores, entre os quais Maria do Céu Fialho e Manuel de Oliveira Pulquério, a distância 

temporal entre algumas das obras de Sófocles (e sobretudo as peças da trilogia tebana, espaçadas cada 

uma, sensivelmente, em vinte anos), reflete diferenças formais que, por sua vez, podem denotar um 

pensamento diverso. FIALHO, M. C. (1996a), “Introdução”, in Édipo em Colono, Sófocles, Minerva 

Editora, Coimbra, p. 8. PULQUÉRIO, M.O. (1987), Problemática da Tragédia Sofocliana, Coimbra, pp. 

8-9. 
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homem que sempre conheceu o jugo dos sofrimentos que estão 

para além do que é humano. (Sófocles, 1996: 42 e 43) 

 

Notamos também que, malgrado as diversas visões que a peça origina por parte 

dos estudiosos, de alguma forma, todas, efetivamente, concernem “a morte num sentido 

amplo”. Se, a título de exemplo, atentarmos na opinião da especialista Maria do Céu 

Fialho, que observa na tragédia um “recado” essencialmente político, o tema da “morte” 

não deixa de ser preservado (Fialho, 1996a). Segundo a autora, Sófocles associa, 

“poeticamente”, a “regeneração e apoteose” de Édipo, ao “vigor perene e imunidade da 

polis ateniense” (Fialho, 1996a: 21). O destino de Édipo surge, na opinião da estudiosa, 

como uma metáfora da vivência de Atenas, enquanto cidade que perde a “hegemonia 

político-económica” (“fase final da guerra do Peloponeso”), mas que pode, através do 

sofrimento e da aquisição de valores político-espirituais, tornar-se uma cidade ainda 

mais poderosa (Fialho, 1996a: 23 e 24). Se, através da dor e do valor como indivíduo, o 

Labdácida conquistou a “sophrosyne” (“temperança”), o que o tornou digno de glória (o 

guia cego daqueles que viam; a morte sem dor; o corpo “sobrenatural”), também 

Atenas, no plano ficcional, enquanto pólis compassiva, piedosa que aceita Édipo, se 

mostra detentora da mesma sabedoria, da mesma compreensão da relação entre 

“homem, divino e natureza” e por essa razão é meritória da imunidade oferecida pelo 

filho de Laio, ou seja, de uma divinização (Peloso, 2002: 28 e Fialho, 1996a: 22 e 24).
47

 

Assim sendo, o sofrimento de Atenas no plano real (a guerra do Peloponeso), como o de 

Édipo na fábula (Édipo em Colono), são catalisadores de um “renascimento”. Por outras 

palavras, a morte de Édipo traz consigo um “valor”, como também o traz a morte da 

“cidade poderosa” (Atenas). A morte (de Édipo e do predomínio ateniense) pode tornar-

se, assim, central, enquanto linha de força temática desta tragédia.  

Também em Rei Édipo, não é custoso, entre outros aspetos, entender a 

prostração de Édipo como uma morte “espiritual”, cuja razão de ser motiva uma série de 

                                                 
47

 Diz Maria do Céu Fialho: “[a]í se consolida o cerne da força de uma cidade que, em harmonia 

demonstrada e enaltecida com as raízes sacras, deverá encontrar nos seus próprios valores revigorados a 

força da oliveira renascida das próprias cinzas: a mesma força que em Édipo se desenvolveu, nascida, 

pelo sofrimento e pelo querer divino, do seu corpo desgastado pelo tempo e pela dor. (…) É esta [em 

Coloneus] a mensagem derradeira que o poeta pretende deixar à sua pólis, num tempo difícil e conturbado 

que é o da fase final da Guerra do Peloponeso, convicto de que a verdadeira sobrevivência e vigor de 

Atenas residem não já numa inviável hegemonia político-económica, mas no fortalecimento de uma 

identidade depurada pelo esforço de harmonia político-espiritual. Deste modo, a apoteose de Édipo 

constitui, também, na última tragédia de Sófocles, uma forma de esperança e afirmação de apoteose da 

Cidade”. FIALHO, M. C. (1996a), “Introdução”, in Édipo em Colono, Sófocles, Minerva Editora, 

Coimbra, pp. 23-24. 
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reflexões relativas ao “mistério da natureza humana” (de quem é a culpa? Provirá dos 

“vícios de um carácter”? Subsiste uma “culpa hereditária”? Existe um destino? Como 

atuam os deuses? Etc.) (Fialho, 2012: 32 e Pulquério, 1987: 81).  

Porém, a questão deixa de ser tão reta, se tratarmos da tragédia Antígona, que 

não se resume a teses metafísicas, contemplando, com igual vigor, quesitos mundanos. 

Embora a ação desta última tragédia revolva sobre o destino a conceder ao cadáver de 

Polinices, muitos autores valorizam, em termos temáticos, questões que ultrapassam a 

problemática do tratamento devido aos mortos. O “conflito entre o direito da polis e o 

da família”; “o conflito entre moralidade privada e pública”; “a oposição dialética entre 

o individual e o social” são algumas das muitas perspetivas sobre as quais é “lido” este 

texto do tragediógrafo (Pereira, 2010: 33 e 34). É, certamente por esta razão que, 

lembrando que a interpretação da tragédia suscita debates ao nível mais basilar,
48

 Maria 

Helena da Rocha Pereira se abstém de uma opinião concreta relativamente ao assunto 

do dito texto, preferindo enumerar “temas-chave” que considera fundamentais na leitura 

da peça: “o ato de dar sepultura”; a “philia («amizade»), sentimento que une 

estreitamente duas pessoas”, a “referência divina” de “eusebeia («piedade»)” e o 

conceito de “nomos («lei»)”, cujo conhecimento “confunde-se com a sabedoria, o bom-

senso (sophia, to phronein)” (Pereira, 2010: 20 e 36). 

Podemos, portanto, concluir, que, embora o motivo da “morte” seja legível nas 

três tragédias aqui enunciadas, a temática destas não se extingue, (ainda que “num 

sentido amplo”) neste, parecendo constituir o mesmo, essencialmente, uma 

compreensão pessoal e “pessimista” (na medida em que compendia a trilogia tebana sob 

o signo da “morte”) do autor norueguês, que encontra eco, não só na sua dramaturgia, 

mas, como ponderámos, na dramaturgia moderna e contemporânea. 

 

 

3.3.2 A ode à morte 

 

A reiteração da sumarização feita por Jon Fosse do terceiro estásimo de Édipo 

em Colono constitui a marca mais evidente da tonalidade derrotista que colore o poema 

dramático Morte em Tebas. 

                                                 
48

 Grande parte da análise das figuras desta tragédia, feita por Maria Helena da Rocha Pereira desenvolve-

se a partir da questão que, segundo a autora, é “uma das mais discutidas” sobre o texto, “a saber: quem é 

o protagonista?” Antígona ou Creonte? PEREIRA, M. H. R. (2010), “Introdução”, in Antígona, Sófocles, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, p. 20. 
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Apesar de existirem inúmeras outras réplicas repetidas neste drama fosseano, 

como já tivemos a oportunidade de constatar, esta possui uma extensão significativa em 

relação às restantes, sofre apenas uma variação e adquire um posicionamento que lhe 

concede o estatuto de “refrão”, propósito francamente admitido pelo autor norueguês: 

“It is a beautiful passage of the play [III ode de Édipo em Colono], and I felt the need to 

make a whole of it all” (Fosse, 2014). 

Apresentando-se sensivelmente no local original (ou seja, no centro da tragédia 

– aqui “quadro” – Édipo em Colono), o III Estásimo é redito mais duas vezes: no final 

do mesmo quadro e no final do quadro Antígona, que constitui, igualmente, o final do 

poema dramático de Fosse.  

Eis o trecho escolhido por Fosse para “ditar” a sua peça com a respetiva 

variação, que corresponde ao verso 1225 de Sófocles “Não ter nascido – supera 

qualquer tipo de argumento; e regressar, bem depressa, lá para o seio original, após ter 

vindo à luz, é o que mais se lhe aproxima” (fração da terceira ode coral, que é composta 

pela totalidade dos versos 1215-1245) (Sófocles, 1996: 120): 

 

CORO 

 

O melhor era  

não ter nascido 

e a segunda melhor sorte 

depois de nascido 

era voltar depressa 

para o sítio donde se veio 

pausa muito breve 

há um só consolo  

a morte 

a última morada 

(Fosse, s/d: 70) 

 

CORO 

 

O melhor era  

não ter nascido 

e a segunda melhor sorte 

depois de nascido 

era voltar depressa 

para o sítio donde se veio 

pausa muito breve 

consolo há só um 

a morte 

a última morada” 

(Fosse, s/d: 80 e 115)

 

A célula coral, como facilmente se pode notar, traduz, usando um vocabulário 

grosseiro, o parecer de que “a vida não vale a pena”, ou, se quisermos, o desejo de 

escapar ao sofrimento da existência, questão com que sempre se debateram os autores 

da filosofia “pessimista” ao longo da História, e que o filósofo Joshua Foa Dienstag 
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coloca na interrogação “should we or should we not desire to escape this suffering?” 

(Dienstag, 2006: 37).  

 

 

3.3.3 A omissão da figura de Teseu e do 1º e 2º estásimos de Édipo em Colono 

 

Quanto às omissões da figura de Teseu e dos estásimos I e II, pertencentes à 

tragédia Édipo em Colono, estas parecem prender-se com a intenção de “igualar” 

homens e nações, evidenciando, por outro lado, uma deceção quanto à capacidade 

humana de construir “um mundo melhor”.  

A figura de Teseu aparece caraterizada na tragédia de Sófocles, Édipo em 

Colono, como capaz de notável “compaixão”, exibindo, por meio de palavras e atos, 

uma “conduta modelar”, em suma, representando um governante irrepreensível 

(Várzeas, 2009: 233 e Fialho, 1996a: 14). Também o demo Colono, e em “pano de 

fundo” Atenas, são ilustrados, por Sófocles, como locais sagrados e excecionais. O 

estásimo I, que “representa a coroação (…) do compromisso selado entre Édipo e 

Teseu” (vv. 670-715) exalta Colono (e, paralelamente, Atenas) como um sítio de beleza 

e fecundidade ímpares, ademais habitado por divindades, o que o torna o “cenário” 

perfeito para o acolhimento do velho e afamado suplicante, e por conseguinte metáfora 

de uma comunidade onde reina a paz e a justiça (Fialho, 1996a: 16). Por sua vez, o 

estásimo II (vv. 1045-1095), consistindo na “reconstituição imaginária”, por parte do 

velho coro ateniense, do combate entre Teseu e os raptores tebanos (no intuito de 

recuperar Ismena e Antígona), enaltece “a bravura dos combatentes da Ática” e de 

Teseu que os exorta, prevendo, por outro lado, a efetivação da prometida defesa a 

Édipo, por parte do “bom soberano” e da “boa polis”, sinal de um comportamento, mais 

uma vez, impecável por parte destes (Fialho, 1996b: 51 e 1996a: 19 e Sófocles, 1996: 

110). Portanto, ambos, governante ideal e cidade ideal, se conjugam harmonicamente, 

enquanto “acolhedores compassivos” de Édipo, sublinhando, paralelamente, uma 

contraposição à conduta injusta e impiedosa da cidade de Tebas e do seu, então, 

soberano Creonte (ambos ilustrados nesta tragédia sofocliana como “governados” pela 

perfídia.  

O que podemos observar no texto de Fosse é que o tratamento dado às diferentes 

personagens e comunidades é análogo.  
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Como já referido, na reescrita da trilogia tebana, embora não se possa sustentar a 

ideia de carateres diferentes, os contornos das figuras tornam-se consideravelmente 

“empalidecidos”, nivelando-se, de alguma forma. Por outro lado, a exclusão da figura 

de Teseu (delegando algumas das suas falas à figura do Velho e do Coro), gera esta 

equiparação entre seres humanos, uma vez que é rejeitada a ideia de um soberano ideal 

que se contrapõe a um “mau soberano” (em Morte em Tebas fala-se de um “rei de 

Atenas”, mas este nunca aparece em cena, sendo tratado sem nenhuma relevância). 

Decerto, esta conclusão não espantará o leitor deste trabalho que já teve oportunidade de 

constatar o quanto as figuras de Fosse fogem à noção de “herói”, condição impopular na 

dramaturgia contemporânea, e que, segundo Jean-Pierre Sarrazac, é destronada por 

“personagens muito vulgares”, aspeto que dá origem, entre outros elementos, ao 

conceito já abordado de infra-dramático (Sarrazac, s/d: 41). 

Quanto à ideia de comunidade ideal, é igualmente destronada no drama de 

Fosse. Em primeiro lugar, o despojamento verbal do autor norueguês subtrai a 

apresentação, feita por Sófocles, ao demo Colono, como um local de caráter vivo e 

fecundo que contrasta com a aparência miserável de Édipo (Fialho, 1992). Na realidade 

não existem descrições do local no texto fosseano, para além da constatação de ser 

sagrado, pois as réplicas inaugurais de Édipo e Antígona são isentas de ilustrações, tanto 

no que diz respeito à aparência de Édipo, como à do demo ateniense. 

Em segundo lugar, a supressão dos dois referidos estásimos parece demonstrar a 

reprovação do conceito de “comunidade ideal”, na medida em que estes constituem 

elogios, que pretendem, (através de um discurso metafórico) tornar visível a nobreza de 

uma determinada coletividade (Atenas). 

Um outro aspeto do drama de Fosse que arruína a ideia de uma sociedade onde 

se vive uma política excelente é a dúvida que fica a pairar relativa à atuação do povo 

ateniense quanto à receção e defesa de Édipo no solo Ático. Na tragédia sofocliana, 

como já referido, tais acontecimentos são ilustrados como advindos dos valores 

“compaixão” e “piedade”, propósitos que se tornam controversos no texto do autor 

contemporâneo. O Velho – figura criada por Fosse que, segundo o mesmo, é um 

representante do Coro, e que, com este último, “divide” as falas de Teseu, preservadas 

pelo autor
49

 – que aceita o pedido de Édipo para permanecer em Colono e acaba por 

                                                 
49

 Jon Fosse cria uma nova figura à qual chama “Velho”. Segundo o autor “he is representing the choir”. 

Esta figura constitui, essencialmente, uma estratégia dramatúrgica para minimizar o número de 

personagens, pois assimila falas de várias personagens sofoclianas: Sacerdote, Coro e Mensageiro final, 
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defendê-lo mais tarde, ao contrário de Teseu, que na tragédia sofocliana, entra em cena 

depois da conversa de Ismena com Édipo, onde esta revela o poder que os oráculos 

concedem ao seu túmulo e mostra uma imediata disponibilidade para aceitar qualquer 

pedido do Labdácida, assiste à conversa entre pai e filha. Isto é, se Teseu, sem saber do 

valor conferido pelos deuses ao corpo de Édipo, o aceita prontamente na sua pátria (o 

que, como já exposto, o torna um ser de rara compaixão), o leitor/ espetador não fica tão 

certo sobre a existência dessa qualidade no comportamento do Velho. Este (nas pessoas 

do Estrangeiro e do Coro) recusa guarida a Édipo várias vezes (inclusive após Antígona 

suplicar em nome do pai), mas, após ouvir a dita conversa, acaba por aceitá-lo com as 

seguintes palavras (que de forma economizada correspondem aos versos 631-40 de 

Teseu): “Mas/ pausa muito breve/ se queres proteger a minha pátria/ deves ficar aqui” 

(Fosse, s/d: 53-54).
50

 Ficamos sem saber o que, efetivamente fez com que o Velho 

cedesse ao pedido do filho de Laio: se a piedade, se o “interesse” – postura, esta última, 

caraterística das personagens Creonte (que, procura o “argumento adequado” para 

lograr conduzir Édipo para as imediações de Tebas, de forma a beneficiar do poder do 

seu corpo) e Polinices (que suplica o apoio do pai para conquistar a vitória face ao 

irmão Etéocles, prometendo levá-lo de regresso ao palácio tebano), representativa do 

mau governo a que a cidade de Tebas é sujeita no texto do tragediógrafo (Várzeas, 

2009: 238 e Fialho 1996a: 16). 

Posto de lado o conceito de uma política ideal e o do Homem enquanto passível 

de heroísmo, resta um cenário cru e dececionante. Crueza evidenciada nas relações entre 

as figuras, estas com defeitos e virtudes similares, que exibem uma natureza tanto 

“animalesca” (homens consumidos pela sobrevivência, lutando cada um por si), como 

desprotegida (Homem só). Por outro lado, enquanto espetadoras dessa “roda livre” e 

repetitiva que é a existência, estas figuras denunciam uma profunda desilusão no 

                                                                                                                                               
em Rei Édipo; Estrangeiro, Coro, Teseu e Mensageiro final, em Édipo em Colono; Coro, Guarda e 

Mensageiro final, em Antígona. Desta lista, excetuando o Coro e o Guarda, todas as outras personagens 

mencionadas, são omissas no drama de Fosse. Embora a figura de Teseu seja omissa no texto de Fosse, 

muitas das suas falas são conservadas, sendo proferidas ora pelo Velho, ora pelo Coro. FOSSE, J. (2014), 

Entrevista a Jon Fosse, realizada por Filipa Braga Cruz [13-03-2014].   
50

 Os versos 631-40 correspondem à seguinte fala de Teseu: “Quem poderia, pois, recusar a boa vontade 

de um homem como este? Para ele, antes de mais, mantém-se a aliança da hospitalidade comum às nossas 

casas. Para além disso este homem chega como suplicante dos deuses e não é pequeno o tributo que 

pretende pagar a esta cidade e a mim. Tomando isto em conta, de modo algum irei rejeitar o favor que ele 

oferece, mas proporcionar-lhe moradia nesta terra como cidadão. Se apraz ao estrangeiro permanecer 

aqui, ficas destacado para lhe servir de guarda. Mas se te é grato partir connosco, Édipo, dou-te a escolher 

o que preferes. O teu desejo terá a minha adesão”. SÓFOCLES (1996), Édipo em Colono, tradução e 

notas de Maria do Céu Zambujo Fialho, Minerva Editora, Coimbra, pp. 84 e 85. 
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exercício da política, em ideais (comunitários, etc.) e no homem, enquanto capaz de 

construir um mundo mais justo e prazeroso. 

 

 

3.4 Um possível diálogo com a obra Antiga 

 

 Posto isto, e em jeito de resumo, o diálogo que Fosse leva a cabo com a trilogia 

de Sófocles tem a aparência de se sustentar na “crise do Homem” e no “esgotamento da 

civilização Ocidental” vivenciados na contemporaneidade, possivelmente em contraste 

com a “confiança” que, um dia, foi sentida na Antiguidade Clássica (origem da 

civilização Ocidental).  

Em primeiro lugar, com a passagem de um sentido comunitário mais restrito 

(sentido que existia na Grécia Antiga) para a alçada da comunidade global, onde 

prolifera a “autonomia” (exigência que é feita ao homem no mundo global) e o 

“individualismo”, o Homem tende a perder o sentido de pertença e a experienciar 

significativa solidão.  

De outra parte, o Homem contemporâneo parece ter perdido a ingenuidade, 

enxergando-se como tendo um fundo egoísta que não consegue ultrapassar. Este é o 

egoísmo que perpetua as guerras, a fome, a escravatura, entre outros “males” terrenos. 

A “razão” não parece suficiente para conduzir o Homem para um “final feliz”. Dissipa-

se, pois, a crença num progresso que leve ao bem-estar humano, a fé num verdadeiro 

progresso histórico. Para o Homem de hoje, não há boas políticas, ainda menos 

comunidades com governos ideais. O ideal de democracia (gerado na Grécia Antiga) 

desapareceu, malgrado as diversas variantes exploradas de forma a exercê-la. Perdeu-se 

a esperança num sistema político que salve o coletivo. Um sistema político onde, entre 

outras, deixaria de imperar a lei segundo a qual “os fracos são comidos pelos fortes”. 

Assiste-se, então, à exaustão das utopias e das ideologias, porquanto, tudo o que foi 

tentado “falhou” e não há novos ideais que substituam o vazio que permanece: “[C]’est 

l’écho sans fin d’Auschwitz et de Hiroshima”, sugere Jean-Pierre Sarrazac (Sarrazac, 

2012c: 14). 

Mais adiante, em consequência do esgotamento de valores políticos e sociais, 

surge a perda de referências espirituais, instalando-se uma aflitiva incerteza.  
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3. 5 A “[escuridão luminosa]” 

 

 

Mas poder-se-ia falar de uma “renúncia à vida”, nesta obra de Jon Fosse, ou 

ainda (porque nem todos os pessimistas prescrevem esta última postura perante a 

existência), de uma conceção da vida como “realidade sem sentido” (Dienstag, 2006: 

37).  

Quase todos os autores que se dedicam ao estudo da dramaturgia de Fosse, ainda 

que com abordagens diversas, constatam na escrita do autor, uma faceta enigmática que 

apelidam de “[desconhecido]”, de “[invisível]” ou, ainda, de “[outra coisa]” (para lá do 

que é apreensível intelectualmente), entre outras designações (Alev, 2005: 73; B.B., et 

al, 2007: 112 e Régy, 2002: 18). Em alguns casos, estes investigadores chegam mesmo 

a sugerir uma proposta do autor norueguês que passa pela evocação de uma presença 

transcendente ou divina.
51

 

                                                 
51

 Eis certas afirmações de alguns dos críticos relativamente à escrita de Fosse, que sugerem a evocação 

do “transcendente”: “Não é poesia, nem mesmo teatro no sentido mais normal do termo, é linguagem 

cheia de sugestões, musical, fascinante, criando imagens e sentimentos muito fortes. Pulsa, pára, (…), 

aprofundando, aprofundando mais, hesitando entre o dia-a-dia e o místico”, comenta a sua agente Berit 

Gullberg. Por sua vez, o crítico Zern Leif sugere: “I know that many people take a different view, but my 

way into Fosse’s theatre seems to have brought me ever closer to the core of his dramatic writing: the 

mysticism, the fragile balance between emptiness and meaning”. E acrescenta mais tarde: “Gnostic ideas 

have always been present in Fosse’s work”. O encenador Claude Régy aventa encontrar nos textos de 

Fosse, uma realidade oculta: “Sans bruit, avec délicatesse, la réalité exacte laisse apparaître qu’elle n’est 

pas du tout une réalité finie”. E num livro posterior, continua: “[e]n faisant travailler une ouïe plus subtile 

et moins utilitaire, peut-être entendra-t-on autrement. Peut-être entendra-t-on autre chose. Un oeil 

s’inventerait, porteur d’autres visions. Il suffirait d’ouvrir un champ à toutes les potentialités stockées 

dans l’inexistant. (…) On s’apercevrait – je l’ai expérimenté – que ce qui n’a pas été vraiment fait, que ce 

qui n’a pas été vraiment dit, que tout ça agit”. Ainda num livro sequente, a propósito do espetáculo 

Melancholia I que fez a partir do romance de Fosse homónimo, o encenador retoma: “[u]n champ est 

ouvert où l’homme limité et connaissant ses limites peut flirter et gambader avec le divin (et c’est bien ce 

que Fosse ne se prive pas de faire)”. O linguísta Vicent Rafis vai mais longe: “[c]e que montre Jon Fosse, 

c’est que l’être doit se libérer de l’emprise qu’a sur lui la chose vue et, afin d’accéder à l’inaccessible, 

opérer une révolution du regard, c’est-à-dire, littéralement, une translation des sens: car si le mystère et la 

complexité du monde se dérobent au sujet, c’est qu’il est «mal placé, c’est-à-dire, simplement dépendant 

d’un point de vue. (…)»”. “Or, pour poser l’hypothèse de Dieu dans le monde, Jon Fosse semble lui (…) 

préférer en convoquer le Verbe, plutôt que de privilégier le recours à la représentation scénique d’une 

entité transcendante.”. “C’est ce «Verbe» quis sera pris en charge par la singularité du «grain de la voix» 

de l’acteur (…) qui, comme je le proposerai plus loin, devra au contraire être enfreinte pour faire advenir 

la potentialité d’une transcendance invisible”. GULLBERG, Berit, (2009), “A História De Jon Fosse”, in 

Artistas Unidos – Revista, Número 23, Edições Cotovia, Lisboa, p. 74. Zern, Leif (2011), The Luminous 

Darkness: The Theatre Of Jon Fosse, trad. Ann Henning Jocelyn, Oberon Books Ltd, London, pp. 8 e 

107. RÉGY, Claude (1999), L’Ordre Des Morts, Les Solitaires Intempestifs Editions, Besançon, p. 119. 

RÉGY, Claude (2002), L’État D’Incertitude, Les Solitaires Intempestifs Editions, Besançon, p. 18. 

RÉGY, Claude (2007), Au-delá Des Larmes, Les Solitaires Intempestifs Editions, Besançon, p. 33. 

RAFIS, Vicent (2009), Mémoire Et Voix Des Morts Dans Le Théâtre De Jon Fosse, Collection Nouvelles 

Scènes, Les presses du réel, Dijon, pp. 53 e 59. 
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Na nossa opinião, o reconhecimento dessa peculiaridade inerente à escrita de 

Fosse é, não só óbvio como, um dos elementos que mais motiva o nosso interesse pela 

sua produção dramática. Isto porque, um tal aspeto advém precisamente do paradoxo 

entre a simplicidade dos textos e a complexidade (para nós, existencial) que, de forma 

inexplicável, alcançam. Claude Régy assim o parece verificar no reparo: “[D]ans 

l’écriture de Jon Fosse tout élément simple participe de l’extraordinaire”. Leif Zern não 

se distanciará da mesma ideia ao intitular o seu livro sobre a dramaturgia de Fosse com 

a antitética e metafórica expressão “[escuridão luminosa]” (Régy, 2002:77 e Zern, 

2011). 

De outra parte, na nossa consideração, esta faceta está relacionada ao trabalho 

realizado pelo autor na linguagem. Se quisermos, esta faceta está associada à oralidade 

ou à “voz da escrita”. 

Neste sentido, o que, a priori, parece uma visão pessimista da existência humana 

que propõe a resignação (niilismo passivo), pode conceber-se também, através do 

trabalho que a estratégia da oralidade efetua na linguagem, como um olhar pessimista, 

que, diversamente do anterior, recomenda à humanidade, um determinado tipo de 

“ação” (niilismo ativo). Enquanto proposta de contemplação sensorial (a escuta das 

palavras na qualidade de sons que em conjunto produzem ritmos próprios, fazendo, por 

outro lado, ressoar o silêncio), a oralidade proporia, por exemplo, uma vivência a partir 

dos sentidos em detrimento da razão (há quem diga que Fosse se dedica na sua obra, a 

desfazer, passo a passo, o sentido do que é dito, de forma a convocar a intuição e 

sensorialidade do espetador).
52

 Assim, a “voz da escrita” seria um convite a uma 

vivência, por parte do homem, menos racional e mais contemplativa, mais presente. O 

Homem não deixaria de entender a vida como centro de dificuldades, de mudanças, e 

exposta à finitude, mas teria a possibilidade de vivenciá-la com mais “felicidade”, 

centrado no “agora”, através de sensações advindas do corpo (ideia que encontra eco no 

“eterno retorno” de Nietzsche).  

Por outro lado, a “voz da escrita” pode, mesmo, consistir numa visão otimista da 

vida. Sob esta perspetiva, a “voz da escrita” evocaria a existência de um sentido para a 

                                                 
52

  Claude Régy sugere: “Fosse, son ouvre entière, c’est une mise en question du sens”. E Marion 

Chénetier-Alev observa: “Le dialogue chez Fosse n’aboutit donc à la construction d’aucune vision, à 

l’établissement d’aucune valeur, à la formulation d’aucune conclusion. Il devient au contraire le moyen 

d’établir dans la durée la suspension du sens et du jugement”. RÉGY, Claude (2007), Au-delá Des 

Larmes, Les Solitaires Intempestifs Editions, Besançon, p. 27. ALEV, Marion Chénetier (2005), “Les 

Variations Sur Le Vide De Jon Fosse”, in Jean-Pierre Sarrazac et Catherine Naugrette (dir.), Dialoguer – 

Un Nouveau Partage Des Voix, Études théâtrales, 33, Centre D’Études Théâtrales, Université Catolique 

De Louvain, Louvain-la-Neuve, p. 69. 
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existência humana, qualquer que este fosse. Se compararmos certas afirmações do autor 

é a esta conclusão que poderemos chegar. Segundo diz o mesmo, num dos seus ensaios 

sobre literatura, relativamente à “gnose de l’écriture” (que é o mesmo que dizer, 

relativamente ao seu labor para lograr fazer ouvir a “voz da escrita”): “Le lieu d’ou 

vient l’écriture est un lieu qui sait bien plus de choses que moi (…), le lieu de l’écriture, 

ce que sait le lieu de l’ecriture, ressemble à ce que savaient les anciens gnostiques (…). 

Une connaissance qui est de l’ordre de l’indicible” (Fosse, 2000c: 133, 136). Numa 

outra ocasião onde o autor é entrevistado por Stéphane Lambert, as suas palavras são: 

“Dans mon écriture, je pense qu’on est aussi dans le ciel, au-dessus da la vie ordinaire, 

ou pour être plus précis, au coeur da la vie ordinaire” (Fosse apud Stéphane Lambert, 

2010b: 95). “[No céu]; “[em cima da vida ordinária], duas expressões que parecem 

remeter para a existência de um “valor” superior à vida ou que a justifique. Podemos, 

pois, licitamente, pressentir que essa existência de uma sabedoria que nos é ocultada 

pela “escrita” contempla a existência humana. Por outras palavras, não deixa de ser 

plausível ler na dramaturgia de Fosse uma referência à existência de um sentido para a 

vida do Homem, por menos cógnito que seja.  

É evidente que as leituras aqui apresentadas (um olhar pessimista sobre a vida, 

ora resignado, ora ativo; a denúncia de um sentido oculto, que os homens se acham 

incapazes de apreciar) são apenas algumas do leque disponível nesta reescrita de Jon 

Fosse (e na sua restante obra dramática). O facto de estas coexistirem, ou mesmo se 

“entrechocarem”, não é novidade no teatro moderno e contemporâneo que há muito lida 

com aquilo que Jean-Pierre Sarrazac apelida de teatro dos possíveis, expressão que o 

teórico francês recupera de Bernard Dort e que observa intuída pela primeira vez na 

técnica de representação brechtiana do “não-antes-pelo-contrário” (Sarrazac, 2002: 

64).
53

 Para o estudioso, na medida em que faz do leitor/espetador um descodificador 

indispensável, responsável por uma “escolha de leitura”, a prática do teatro dos 

possíveis (teatro de leituras múltiplas e contraditórias) constitui uma resistência ao 

“insidioso trabalho linear do nosso destino” ou, como esclarece David Lescot, uma “ 

afirmação (…) [da] aptidão humana à transformação e decisão, (…) baluarte contra a 

fascinação e a resignação trágicas” (Sarrazac, 2000: 65 e Lescot, 2012: 148).  

                                                 
53

 Defendia Brecht: “o ator descobre, revela e sugere, sempre em função do que faz, tudo o mais, que não 

faz. Quer dizer, representa de forma que se veja, tanto quanto possível claramente, uma alternativa, de 

forma que a representação deixe prever outras hipóteses e apenas apresente uma de entre as várias 

possíveis”. (Bertolt Brecht apud Jean-Pierre Sarrazac (2002), O Futuro do Drama, trad. Alexandra 

Moreira da Silva, Campo de Letras Editores, S.A., Porto, p. 64. 
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A obra torna-se um “espelho” da mundividência e ética do leitor/espetador, ao 

mesmo tempo que, enquanto reflexo desta singular cosmovisão (agora emancipada de 

crenças alheias aos valores do indivíduo), possibilita uma ação por parte do 

leitor/espetador, consonante com esta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

4. O exercício de reescrita 

 

4.1 Reescritas 

 

Enquanto um dos principais pilares da cultura ocidental, a tragédia grega, raras 

vezes deixou de ser tida como “fascinante” e “atual” nos países de ascendência 

europeia. A partir da tradução da poética de Aristóteles durante o Renascimento 

italiano
54

 (altura em que foi igualmente traduzida a percentagem mínima de textos 

dramáticos gregos que chegaram até nós), a tragédia grega passou a ter um lugar 

preponderante no pensamento ocidental. Entre outras qualidades, a ser concebida como 

exemplo poético (cânone formal para o classicismo francês e para o século XVIII 

alemão) e a ser alvo de profundas reflexões filosóficas (o idealismo e pós-idealismo 

alemão iniciado por pensadores como Schiller, Schelling, Hegel, Hölderlin, 

Schopenhauer e Nietzsche) (Hall, 2007: 1, Machado, 2006: 30 e 31 e Steiner, 2008: 20). 

O séc. XX não deixou repousar (como poderia ter feito, delegando para o 

“domínio da arqueologia”) os mitos Antigos, resgatando-os nas mais diversas esferas 

artísticas, para representarem a “política trágica” que o caracterizou (Steiner, 2008: 326 

e 310). No entanto, o espanto reside no facto de que hoje (tendência que se iniciou nas 

últimas décadas do séc. XX), os textos de teatro Antigos são mais procurados que 

nunca, transbordando o pequeno continente europeu e “imiscuindo-se” no reportório de 

companhias em todo o mundo, situação que abisma estudiosos e convida a pesquisas 

nas mais diversas áreas das Humanidades. Segundo Edith Hall, “[M]ore Greek tragedy 

has been performed in the last thirty years [décadas de 80 e 90 do séc. XX e década de 

10 do séc. XXI] than at any point in history since Greco-Roman antiquity” (Hall, 2007: 

2). No teatro, os dramaturgos, encenadores e equipas criativas, continuam a servir-se da 

tragédia grega para se questionarem e ao mundo em que vivem – em termos sociais: na 

crítica ao machismo e à rotulação “genérica” do ser humano, na constatação da 

emergência de identidades pós-coloniais; em termos políticos: no debate sobre a guerra 

e sobre a desilusão política (Guerra do Golfo, dissolução do bloco de Leste, etc.) – e 

para a explorarem enquanto origem da linguagem teatral (o canto, a dança, o ritual, o 

conceito de “coralidade”, a comunhão entre a cena e a audiência, etc.) (Hall, 2007).  

                                                 
54

 A primeira tradução da Poética de Aristóteles remonta ao ano de 1498 com autoria de Lorenzo Valla. 

Este texto grego foi “impresso pela primeira vez em 1503”.  MACHADO, Roberto (2006), O Nascimento 

Do Trágico – De Schiller a Nietzsche, Jorge ZAHAR Editor Ltda., Rio de Janeiro, p. 30. 
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O interesse pela tradução e adaptação dos textos onde o mito de Édipo é 

evocado, esteve essencialmente ligado, no início do séc. XX, aos estudos de Sigmund 

Freud que cristalizaram no herói os “conflitos da psyche humana” (Fialho, 2006: 482). 

Mas a partir dos anos 60, e muito por causa da emergente crítica ao trabalho do 

psicanalista e à prevalência da teoria de Melanie Klein (que beneficia a relação entre 

filho e mãe na construção mental do ser humano), bem como do declínio do “Star-

Sistem” (que “apadrinhava” as “hero-centred plays”), aquela que na Renascença tinha 

sido privilegiada como sendo “Aristotle’s paradigmatic tragedy” – Rei Édipo – foi 

perdendo a sua posição central, sobretudo no teatro que se volveu para textos Antigos 

mais ilustrativos do que os “reescritores” consideravam os problemas políticos e sociais 

da segunda metade do século. Os textos elegidos para a função passaram a ser Oresteia 

de Ésquilo, Antígona de Sófocles e Medeia, As Troianas e As Bacantes de Eurípides 

(Hall, 2007: 37 e Machintosh, 2007: 317, 313 e 314). Ainda assim as tragédias Rei 

Édipo e Édipo em Colono continuaram e continuam a ser adaptadas, na grande maioria 

“deslocando” o protagonista para grupos minoritários, tratando-o como um “anti-herói”, 

às vezes alvo de comicidade, outras “destronado” por Jocasta, mas sobretudo, 

concebendo-o como “um homem comum” (Machintosh, 2007: 315). Exemplo da 

personagem sofocliana tratada nestes termos pode ser tido no texto de Steven Berkoff 

Greek (1980), onde Édipo aparece personificado na figura de “Eddy”, um rapaz advindo 

de uma família da “classe trabalhadora” que vive no East End londrino, nos anos 80, e 

que ao descobrir que matou o pai e se casou com a própria mãe, (onde o autor se refere, 

certamente, à liberação contemporânea de certos valores morais e ao predomínio da 

teoria de Klein no pensamento ocidental pós-freudiano), em vez de dilacerar os olhos 

“com as fíbulas de ouro” das vestes da progenitora, decide continuar a amá-la: “We 

only love so it doesn’t matter mother, mother it doesn’t matter. Why should I tear my 

eyes out Greek style, why should you hang yourself” (Sófocles, 2012: 140, Foley, 2007: 

87 e Berkoff apud Melissa Green, 2003: 1). 

A receção de Antígona na cena, durante o séc. XX e o início do séc. XXI, esteve 

por sua vez ligada, enquanto inspiração, a todo o tipo de “manifestos” (religiosos, 

culturais e políticos) de resistência à “ordem”, como sugere Edith Hall:  

 

[T]he heroine of Sophocles’s Antigone is a hardy perennial who has protested 

against South African apartheid [The Island, 1973, peça escrita por Athol Fugard, 

John Kani e Winston Ntshona], Polish martial law [Antygona, 1984, adaptação de 
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Stanislaw Hebanowski e Andrzej Wajda], and yugoslavian civil war in the no man’s 

land between Greece and the former Republic of Yugoslavia [A Cry for Peace, 

1994, adaptação de Nikos Koundouros]. In the early 2003 an Irish production 

[Antigone, com tradução e encenação de Conall Morrison] identified her as a 

contemporary Arab, arguing her case in a prophetically war-torn Middle East. 

Brecht’s adaptation of Antigone, first performed (…) in 1948, was revived by New 

York Living Theater company in 1967, a production performed  over the course of 

two decades in no fewer than sixteen countries, including Franco’s Spain. (Hall, 

2007: 18-19 e Wrigley, 2007: 383, 390, 400 e 417) 

 

 

4.2 Estratégias de reescrita em Morte em Tebas 

 

O exercício de reescrita de Jon Fosse reside essencialmente num trabalho 

formal. Regra geral, entende-se uma intenção por parte do autor norueguês de preservar 

os conteúdos propostos por Sófocles, mas igualmente um desejo de alterar a forma 

como são oferecidos ao leitor/espetador, forma esta que se prende com a 

“musicalização” do texto, que é, por outro lado, um processo caraterístico de toda a sua 

dramaturgia e que dá origem à pretendida “voz da escrita”. 

O texto de Fosse ordena-se mediante a história mítica dos labdácidas que não é a 

ordem pela qual Sófocles escreveu as tragédias da família tebana, mas que 

provavelmente corresponde à ordem narrativa que o tragediógrafo ideou, pelo menos 

nos últimos anos da sua vida.
55

 

Os títulos das tragédias de Sófocles em questão (Rei Édipo, Édipo em Colono e 

Antígona) são utilizados como delimitadores de quadros de um só drama. Para além da 

conservação das partes (tragédias) sofoclianas enquanto unidades de ação distintas, 

tanto os acontecimentos como as réplicas sugeridas pelo autor Antigo são, na 

esmagadora maioria, conservadas na posição original. Por esta razão, mas também pela 

aparente ausência de “alterações” a que os textos são submetidos, à primeira vista, o 

texto fosseano não parece corresponder a uma “versão”, como é apelidada pelo autor 

contemporâneo, se entendermos o termo como designando transformações textuais 
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 Maria do Céu Fialho defende a tese de que, em Édipo em Colono (última tragédia escrita por Sófocles), 

o autor antigo tende, ainda que num contexto político e social diferentes, a fazer uma ligação das três 

tragédias que escreveu acerca da família tebana, dando-lhes, assim, a ordem narrativa mítica. FIALHO, 

M. C. (1996a), “Introdução”, in Édipo Em Colono, Sófocles, Minerva Editora, Coimbra. 
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óbvias, mas a uma “tradução literal” que se preocupa com exprimir o texto original de 

forma o mais fiel possível, na “língua destino” (Fosse, 2014 e Aaltonen, 2000: 43).  

No entanto, como já observamos no capítulo Oralidade VS Pathos, duas terão 

sido preocupações fundamentais neste exercício de reescrita: a sumarização e a 

homogeneização da matéria textual das tragédias do tragediógrafo.  

Quanto à prática de sumarização, para além de um empobrecimento intencional 

da linguagem que, em parte, a delega para a esfera do quotidiano, observa-se um 

processo de corte (de partes das réplicas, réplicas inteiras ou secções de texto) que, 

omitindo o que o autor norueguês parece considerar redundante, conserva o conteúdo 

essencial dos textos de Sófocles. Em boa verdade, esta “redução” exercida sobre a 

escrita do tragediógrafo não é mais que um procedimento que carateriza toda a obra 

fosseana e que lhe concede o epíteto de “minimalista”. Como exemplo deste labor de 

contenção linguística característico do estilo fosseano e que se observa ao longo da 

reescrita aqui estudada, poderíamos analisar a primeira réplica de Rei Édipo em 

contraponto com a primeira réplica do texto Morte em Tebas (quadro O rei Édipo): 

 

ÉDIPO 

1      Meus filhos, nova geração do antigo 

Cadmo nascida, que quereis sentados neste 

lugar, com ramos de suplicantes adornados? A 

cidade está, a um tempo, repleta de incenso, de 

peanes e de gemidos. 

5          O que entendi não bastar conhecer pela 

boca dos mensageiros, vim sabê-lo em pessoa, 

filhos, eu, de nome Édipo, para todos glorioso. 

10      Mas vamos, ancião, fala, pois a ti 

compete falar por eles: em que disposição 

vieste, por que medos ou anseios? Pois é meu 

desejo em tudo vos ajudar. Insensível eu seria, 

se me não apiedasse perante esta vossa atitude. 

(Sófocles, 2012: 57 e 58) 

 

 

ÉDIPO 

Filhos 

filhos de Tebas 

porque vos lamentais 

porque rezais 

pausa muito breve 

eu 

Édipo 

o vosso rei 

vim até vós 

filhos de Tebas 

para vos perguntar 

pausa muito breve 

dirigindo-se ao VELHO 

tu 

tu meu Velho diz-me 

(Fosse, s/d: 2) 

Reparamos, pois, que, malgrado a técnica de economia textual levada a cabo por Fosse, 

as réplicas da figura Édipo são, de facto, idênticas.  
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O primeiro verso de Sófocles (v. 1) corresponde à parte de Fosse: “[f]ilhos/ 

filhos de Tebas/ porque vos lamentais/ porque rezais”. A palavra solitária “[f]ilhos”, 

dirigida a outras pessoas, pressupõe que o locutor considera essas pessoas seus 

progénitos, com isto queremos dizer que a dita palavra selecionada por Fosse equivale à 

expressão sofocliana “[m]eus filhos”, esta última apenas sofrendo uma contração. A 

seguir, encontramos a expressão de Sófocles, “nova geração do antigo Cadmo nascida” 

que Fosse altera para “filhos de Tebas”. Ora, “segundo a lenda, Cadmo é o fundador da 

cidade de Tebas”, o que faz com que todo o povo de Tebas (e não somente a sucessão 

de soberanos: Lábdaco seu neto, Laio seu bisneto e Édipo seu trineto) possa ser 

considerado “descendente” de Cadmo, ou por outra, de Tebas (Fialho, 2012: 57). 

Quanto às palavras do tragediógrafo “que quereis sentados neste lugar, com ramos de 

suplicantes adornados?”, podem bem, como o faz Fosse, ser traduzidas por “porque 

rezais”, uma vez que “constituía um hábito religioso helénico” a ação d’ “aquele que se 

aproximasse dos altares dos deuses como suplicante [e] levasse na mão um ramo de 

oliveira (…), indicativo do carácter sagrado do seu gesto” (Fialho, 2012, 57 e 58). 

Também a secção original “[a] cidade está, a um tempo, repleta de incenso, de peanes e 

de gemidos”, onde “péan” (singular de “peanes”) “designa (…) canto lamentoso 

dirigido a Apolo e destinado a obter saúde e a vida dos que estão morrendo”, pode 

representar, de forma sucinta: “a cidade lamenta-se”, que Fosse opta por enformar na 

interrogação “porque vos lamentais” (Fialho, 2012: 58). 

No quinto verso de Sófocles, Fosse escolhe omitir a parte: “[O] que entendi não 

bastar conhecer pela boca dos mensageiros” (eventualmente, por achar prescindível 

explicitar de que forma Édipo tomou conhecimento dos lamentos e preces da 

população), dando prioridade à sua meta de “poupança verbal”. No entanto, aproveita 

de forma clara, e ainda que com uma outra ordem, as proposições “vim sabê-lo em 

pessoa, filhos, eu, de nome Édipo, para todos glorioso” do autor Antigo, que se passa a 

ler “eu/ Édipo/ o vosso rei/ vim até vós/ filhos de Tebas/ para vos perguntar”, no texto 

do autor contemporâneo. A porção desta última sequência de sintagmas que poderia 

destoar da do tragediógrafo seria: “para todos glorioso”, que Fosse transpõe para “o 

vosso rei”. No entanto esta escolha encontra justificação no facto de Édipo se ter 

tornado soberano (rei) por meio de uma vitória excecional: a decifração do enigma da 

Esfinge, feito que o tornou glorioso aos olhos do povo tebano (Fialho, 2012: 14). Dizer 

“o vosso rei” é, pois, evocar não só a glória um dia obtida, mas, também, o que ela 

significa enquanto confiança na resolução de eventuais problemas da pólis. 
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Se, no décimo verso, a expressão do tragediógrafo “[M]as vamos, ancião, fala” é 

indubitavelmente equivalente à sugerida por Fosse: “tu/ tu meu Velho diz-me”, 

percebemos que Fosse prefere cortar a fração: “pois a ti compete falar por eles: em que 

disposição vieste, por que medos ou anseios? Pois é meu desejo em tudo vos ajudar. 

Insensível eu seria, se me não apiedasse perante esta vossa atitude”. Quanto a esta 

secção cortada, sugeriríamos albergar duas novas ideias (ideias ainda não proferidas 

pela figura de Édipo no texto fosseano): a ideia de um velho (ou ancião) que é o porta-

voz de um grupo de suplicantes e a ideia de um soberano de caráter piedoso. Quanto à 

primeira ideia, pensamos encontrar-se implícita na simples atitude de Édipo se dirigir ao 

Velho e não a outro homem da multidão, considerando-o, portanto, o “embaixador” dos 

suplicantes. Relativamente à omissão da segunda ideia (ideia de um soberano caritativo 

e bondoso), se, de facto, a faceta piedosa de Édipo é fundamental para a reconstrução 

psicológica desta personagem sofocliana, Fosse só a corta nesta fala porque a mesma 

volta a aparecer na segunda réplica do filho de Laio sendo pelo autor norueguês 

preservada. Assim, se no texto de Sófocles, a segunda réplica de Édipo é iniciada com 

as palavras: “[M]eus pobres filhos, conhecidos, bem conhecidos são os anseios que até 

mim vos trouxeram. Sei bem que todos sofreis, mas nos sofrimentos vossos não há 

nenhum entre vós que ao meu sofrer se iguale” (v. 60), no texto de Fosse o que se 

escuta é: “Filhos/ pobres filhos de Tebas/ vejo que sofreis/ mas nenhum de vós sofre/ 

tanto como eu/ porque eu sofro por todos vós”, palavras que tornam óbvia a 

singularidade benfazeja do Labdácida (Sófocles, 2012: 60 e Fosse, s/d: 3). O que, 

portanto, constatamos é um intuito de gerir de forma minimal os recursos à disposição, 

preservando, no entanto, o conteúdo das elocuções e do carácter das figuras. 

 

Por outro lado, no que diz respeito à homogeneização operada nos textos de 

Sófocles, que constitui uma outra conduta comum na dramaturgia de Fosse, verifica-se, 

(como já foi abordado em pormenor no capítulo Oralidade Vs Pathos), uma tentativa de 

uniformizar, em termos lexicais e sintáticos, o tecido textual sofocliano, de modo a criar 

uma malha sonora repetitiva. A mesma primeira fala de Édipo (vv. 1- 10) bastará para 

relembrar o trabalho de homogeneização textual levado a cabo pelo autor norueguês. As 

palavras “filhos”, “tu”, “Tebas”, “porque” “vos/vós” são reiteradas, cada uma, duas ou 

três vezes, formando uma urdidura verbal que se tornará mais e mais consistente (ou 

audível), à medida que o texto avança.  
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Percebemos, portanto, que a prática de contenção verbal está ligada à de 

padronização linguística, ambas almejando a criação de “modestas” “repetições-

variações” que, por sua vez, “fiam a trama sonora” do drama fosseano. 

 

 Ao mesmo fim se liga o trabalho de montagem verificado na reescrita de Fosse. 

Embora só raras vezes empregue, este tende, igualmente, a cuidar da minimização e da 

“musicalização” do texto, salvaguardando os teores propostos por Sófocles. Podemos 

observar três tipos de montagem sofridos pelos textos sofoclianos: troca de lugares dos 

conteúdos no seio de uma fala; troca de posição das falas na ordem do texto; junção de 

falas da mesma figura numa só fala.  

É amostra do invulgar procedimento fosseano de câmbio da disposição de ideias 

no interior das réplicas, a primeira fala da tragédia e do quadro Rei Édipo que acabámos 

de analisar acima, onde as frases “porque vos lamentais/ porque rezais”, enquanto 

ideias, seguem a ordem inversa da proposta por Sófocles no primeiro verso, bem como 

os sintagmas “eu/ Édipo/ o vosso rei/ vim até vós/ filhos de Tebas/ para vos perguntar” 

que, relativamente ao quinto verso do tragediógrafo, seguem uma sequência 

aparentemente aleatória. De facto, como podemos constatar pela mancha gráfica 

correspondente à dita fala, ou seja, pelo recorte vérsico que a compõe, as referidas 

mutações parecem operar ao nível do ritmo da elocução da figura, que é um outro 

aspeto essencial, como já referido, na constituição da “voz da escrita” patente em toda a 

dramaturgia fosseana (Fosse, 2001b: 34). 

Como exemplo de uma troca de posição nas falas das personagens, 

apresentaríamos o início do quadro Antígona, onde Fosse inverte a sucessão das duas 

primeiras falas propostas por Sófocles (no Prólogo de Antígona, a primeira fala pertence 

a Antígona e a segunda a Ismena – vv. 5-15), resultando numa réplica inicial de Ismena, 

seguida por uma de Antígona, que constitui apenas uma estratégia de preservação do 

texto enquanto “tecido sonoro” contínuo, pois, a dita fala de Ismena (quadro Antígona), 

forma um “eco” com a última fala de Antígona, pertencente ao final do quadro Édipo 

em Colono, unindo “musicalmente” os dois quadros (Édipo em Colono e Antígona): 

 

{ÉDIPO EM COLONO}  

 

(…) 
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ANTÍGONA 

Temos de ir a Tebas  

Temos de tentar evitar  

que os nossos irmãos se matem um ao outro  

Pausa  

 

VELHO  

Édipo morreu  

Pausa  

 

CORO  

O melhor era  

não ter nascido  

e a segunda melhor sorte  

depois de nascido 

era voltar depressa 

para o sítio donde se veio  

pausa muito breve  

consolo há só um  

a morte  

a última morada 

 

 

{ANTÍGONA}  

 

ISMENA  

Oh pensar que perdemos  

os nossos dois irmãos  

pensar que deram cabo um do outro  

e morreram ao mesmo tempo 

(Fosse, s/d: 80) 

 

Um exemplo de sintetização de várias falas de uma figura, numa só, existente no 

drama de Fosse, poderia ser a réplica do Mensageiro de Corinto, pertencente ao quadro 

Rei Édipo: “Boas notícias/ Vim trazer boas notícias/ de Corinto/ pausa muito breve/ mas 

tristes/ também”, que adiciona os versos sofoclianos, da mesma personagem: 935, 

“Boas novas para esta casa e para o teu esposo também, senhora” e 937, “Venho de 

Corinto. Quanto às notícias que vou em seguida transmitir, podes alegrar-te – como 

não?! - e talvez entristecer-te” (Fosse, s/d: 31 e 32 e Sófocles, 2012: 113 e 114). Como 
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facilmente se verifica, o intuito de junção das falas da figura pretende “diminuir” a 

extensão textual.

Um outro procedimento menos visível, levado a cabo pelo autor norueguês, é a 

criação de algumas falas que constituem, ou repetições-variações de falas já existentes 

no texto de Sófocles, perpetuando o caráter musical do drama fosseano, ou ligações 

insignificantes entre as réplicas das figuras que têm o intuito de repor a fluidez do texto 

de Sófocles após os cortes efetuados por Fosse (ex.: “não”, “sim”).
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4.3 A deslealdade das palavras 

 

Por outro lado, a leitura “pessimista” que defendemos ser evocada no novo 

texto, resulta das mesmas operações formais que “musicalizam” o texto. 

Se excetuarmos o título da nova obra (Morte em Tebas), que é visivelmente 

criado, denunciando um conteúdo original, as transformações que sugerimos serem 

intencionais ao nível temático, não se originam a partir da adição direta de novos 

conteúdos. “Nascem” igualmente da forma. Senão vejamos, a forte presença da terceira 

ode coral de Édipo em Colono advém de repetições-variações, podendo ser equivocada 

pela intenção, por parte do autor norueguês, de “homogeneizar” a matéria textual de 

Sófocles, para obter um efeito rítmico e sonoro. As omissões da figura de Teseu e dos 

Estásimos I e II da mesma tragédia advêm da operação de “corte”, podendo ser 

confundidas com a intenção de “sumarizar” os textos de Sófocles para melhor permitir a 

escuta da melodia agenciada. Recapitulando, o exercício de reescrita, o exercício de 

“transformação” das tragédias de Sófocles, sustenta-se, portanto, exclusivamente, em 

operações formais.  

De facto, esta reescrita de Fosse não foge da tendência contemporânea para 

privilegiar “a forma”, enquanto meio de dar conta das problemáticas do mundo em que 

vivemos hoje e da impossibilidade de “retomar qualquer discurso de verdade ou 

exemplo” (Sarrazac, 2002: 84). Em 1981, partindo da ideia de Peter Szondi de que o 

“sentido” das peças de teatro modernas seria visível na “forma”, Jean-Pierre Sarrazac 

escrevia, no seu primeiro ensaio publicado sobre a poética do drama moderno e 

contemporâneo, O Futuro do Drama, a seguinte intuição: “estou, de facto, persuadido 

de que a complexidade das relações humanas e sociais da nossa época só se deixará 

circunscrever, no teatro, “com a ajuda da forma” (Szondi, 2001 e Sarrazac, 2002: 26). 

No mesmo ensaio, o autor cria o conceito de rapzodização, para designar o gesto do 

“autor-rapsodo”, ou o trabalho formal que por este é operado: “junta o que previamente 

despedaçou e, no mesmo instante, despedaça o que acabou de unir” (Sarrazac, s/d: 52 e 

Sarrazac, 2002: 37). Um tal trabalho implica “procedimentos de escrita tais como a 

montagem, a hibridação, a colagem, a coralidade” (Hersant e Naugrette, 2012: 152). 

Se consideramos, enquanto apropriação de um objeto artístico alheio para uso 

diverso (outro uso que não o estritamente original), um exercício de reescrita como uma 

perversão, a reescrita de Fosse, sendo um exercício formal que trabalha exclusivamente 

com a matéria textual de Sófocles e não adiciona matéria textual original, torna-se 



91 

 

dúbia, ambígua, enquanto tal. Poderemos sempre questionar: serão realmente propostos 

novos sentidos? Ou apenas conservados os de Sófocles? Por outra, podemos sempre 

interrogar-nos se os textos do tragediógrafo foram efetivamente “pervertidos”. 

É pois uma reflexão semelhante que parece propor Alexandra Moreira da Silva 

ao estudar determinadas reescritas e adaptações contemporâneas: 

 

Je dirai que les gestes de réécriture et d’adaptation – qui, à l’evidence induisent 

l’hétérogénéité, la fragmentation, la pluralité, font appel au montage et au 

démontage, à la composition et à la décomposition: à la rhapsodie – sont en fait 

beaucoup moins pervers qu’on ne le croit; peut-être essayent-ils de pervertir, mais je 

ne suis pas sûre qu’ils y arrivent. Á la limite, c’est le geste de de réécriture et 

d’adaptation qui est perverti (…), plus qu’une structure, la forme devient un espace 

d’indecision, de doute que le poète-rhapsode explore avec minutie et en toute liberté. 

(Silva, 2009: 69) 
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Conclusão 

 

 Morte em Tebas é um exercício de reescrita essencialmente formal. 

Aparentemente, não modifica ou propõe novos conteúdos aos já oferecidos por Sófocles 

na sua trilogia tebana. Antes, cambia a forma pela qual os conteúdos são oferecidos ao 

leitor/espetador. O que não significa a impossibilidade de uma comparência de novos 

assuntos, novas temáticas. Mas estes são meramente advindos de um labor formal, 

efetuado pelo autor (rapsodo) sobre a matéria textual de Sófocles e não da adição de 

matéria textual original.  

A forma conquistada por Jon Fosse nesta reescrita é a mesma que encontramos 

no resto da sua obra dramatúrgica e, portanto, constitui a sua marca pessoal enquanto 

autor de teatro. Sobre esta, podemos dizer que se prende com um trabalho específico 

sobre a linguagem (e, em última análise, sobre a proferição e fisicalidade dos atores em 

palco). A esse trabalho sobre a linguagem chamamos de “exercício da oralidade”, ou, 

simplesmente, “oralidade”, que na escrita do autor norueguês, tem contornos muito 

próprios – minimização textual (empobrecimento lexical e contenção discursiva), 

repetições-variações, pausas, recorte vérsico e despontuação – e distintos dos demais 

dramaturgos contemporâneos, cuja escrita é caraterizada por conter uma mesma 

qualidade performativa das palavras.  

O trabalho formal específico de Jon Fosse, inscrevendo-se numa tendência 

moderna e contemporânea, porque se conclui numa forma aberta, pretende delegar a 

cada leitor/espectador a responsabilidade de encontrar a sua leitura do texto. É por isso 

que o “tom pessimista” que se manifesta na obra de Fosse, e em particular no texto 

Morte em Tebas (no presumível estado de espírito das personagens, nos cortes – a figura 

de Teseu, o segundo e terceiro estásimos de Édipo em Colono –, no título dado ao 

drama, na reiteração da terceira ode coral da mesma tragédia, etc.), pode não ir além de 

uma perceção nossa. A “voz da escrita”, essa “filha” da oralidade, semeia contínua e 

amplamente a dúvida. Para além do sentido, ao nível da própria prática de apropriação 

textual, por exemplo: que tipo de “tradução”, “transposição” da trilogia sofocliana, 

poderá ser o texto Morte em Tebas? Não se dará o caso de estarmos perante a perversão 

(pelo menos hoje, dado o caráter sempre efémero deste vocábulo) do próprio ato de 

reescrever? 

 



93 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Literatura de Jon Fosse 

 

FOSSE, Jon (1998), Le Nom, L’Enfant, trad. Terje Sinding, L’Arche Éditeur, Paris. 

 

FOSSE, Jon (2000a), “Vai Vir Alguém”, trad. Solveig Nordlund, in Artistas Unidos – Revista, Número 2, 

Artistas Unidos/ Livros Cotovia, Lisboa, pp. 48-65. 

 

FOSSE, Jon (2000b), “Jon Fosse/ Solveig Nordlund”, in Artistas Unidos – Revista, Número 2, Artistas 

Unidos/ Livros Cotovia, Lisboa, p. 42-44. 

 

FOSSE, Jon (2000c), “La Gnose De L’écriture”, in Lexi-textes 4, Inédits et commentaries, trad. Terje 

Sinding, L’Arche Éditeur, Paris, pp. 132-136. 

 

FOSSE, Jon (2001a), Sonho De Outono/ O Nome, trad. Solveig Nordlund, Eduarda Dionísio e Francisco 

Frazão, Campo do Teatro nº12, Campo das Letras - Editores, S. A., Porto. 

 

FOSSE, Jon (2001b), “A Voz Da Escrita”, in Programa do Festival PONTI, Teatro Nacional São João, 

Porto, p.34. 

 

FOSSE, Jon (2004), A Noite Canta Os Seus Cantos, trad. Pedro Porto Fernandes e Manuel Resende, 

Livrinhos De Teatro nº4, Artistas Unidos, Lisboa. 

 

FOSSE, Jon (2005a), Inverno, trad. Pedro Porto Fernandes, Livrinhos De Teatro nº8, Artistas Unidos/ 

Livros Cotovia, Lisboa. 

 

FOSSE, Jon (2005b), “As Asas de uma Borboleta Vermelha”, in Conferência de Imprensa e Outras 

Aldrabices, trad. Pedro Marques, Livrinhos de Teatro: Edição Especial, Artistas Unidos/ TNDM II/ 

Livros Cotovia, Lisboa. 

 

FOSSE, Jon (2005c), Plays Four: And We’ll Never Be Parted; The Son; Visits; Meanwhile The Lights Go 

Down And Everything Becomes Black, trad. Louis Muinzer, May-Brit Akerholt, Ann Henning Jocelyn, 

Oberon Modern Playwrights, Oberon Books Ltd, London. 

 

FOSSE, Jon (2006), Lilás, trad. Pedro Porto Fernandes e Miguel Castro Caldas, Livrinhos De Teatro 

nº19, Artistas Unidos/ Livros Cotovia, Lisboa. 

 

FOSSE, Jon (2008), Sou o Vento/ Sono/ O Homem da Guitarra, trad. Pedro Porto Fernandes, Livrinhos 

De Teatro nº33, Artistas Unidos/ Livros Cotovia, Lisboa. 



94 

 

 

FOSSE, Jon (2011a), Plays Two: A Summer’s Day; Dream Of Autumn; Winter, trad. Louis Muinzer, Kim 

Dambæk, Ann Henning Jocelyn, Oberon Modern Playwrights, Oberon Books Ltd, London. 

 

FOSSE, Jon (2011b), Plays Three: Mother And Child; Sleep My Baby Sleep; Afternoon; Beautiful; Death 

Variations, trad. May-Brit Akerholt, Oberon Modern Playwrights, Oberon Books Ltd, London. 

 

FOSSE, Jon (2011c), Plays Five: Suzannah; Living Secretly; The Dead Dogs; A Red Butterfly’s Wings; 

Warm; Telemakos; Sleep, trad. May-Brit Akerholt, Oberon Modern Playwrights, Oberon Books Ltd, 

London. 

 

FOSSE, J. (2014), Entrevista a Jon Fosse, realizada por Filipa Braga Cruz [13-03-2014]. 

 

FOSSE, J. (s/d), Morte em Tebas, trad. Pedro Porto Fernandes, Oslo. 

 

Literatura sobre Jon Fosse 

 

ALEV, Marion Chénetier (2005), “Les Variations sur le Vide de Jon Fosse”, in Jean-Pierre Sarrazac et 

Catherine Naugrette (dir.) Dialoguer – Un Nouveau Partage Des Voix, Études théâtrales, 33, Centre 

D’Études Théâtrales, Université Catolique De Louvain, Louvain-la-Neuve, pp. 67-74. 

 

ALEV, Marion Chénetier (2010), L’Oralité Dans Le Théâtre Contemporain – Herbert Achternbusch, 

Pierre Guyotat, Valère Novarina, Jon Fosse, Daniel Danis, Sara Kane, Éditions Universitaires 

Européennes, Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften Aktiengesellschaft & Co. KG, 

Saarbrücken. 

 

B.B. et al. (2007), “Écrire l’image, G. Stein, Müller, Koltès, Gabily, Fosse, Beckett…”, in La Réinvention 

Du Drame (Sous L’influence da le scène), Études théâtrales, 38-39, Centre D’Études Théâtrales, 

Université Catolique De Louvain, Louvain-la-Neuve, pp. 105-113. 

 

COURNOT, Michel (1999), “Jon Fosse Et Claude Régy Cheminent Ensemble Sur Les Cimes Du 

Théâtre”, in Le Monde, Nº 17008, Vendredi, 1er Octobre, Paris, p. 33, acedido a 10 de Fevereiro de 2015, 

em: 

http://scholar.lib.vt.edu/Chronicles_Ingest/InterNews_bag/data/InterNews/LeMonde/issues/1999/lm9910

01.pdf 

 

GULLBERG, Berit, (2009), “A História De Jon Fosse”, in Artistas Unidos – Revista, Número 23, 

Edições Cotovia, Lisboa, pp. 73-76. 

 

http://scholar.lib.vt.edu/Chronicles_Ingest/InterNews_bag/data/InterNews/LeMonde/issues/1999/lm991001.pdf
http://scholar.lib.vt.edu/Chronicles_Ingest/InterNews_bag/data/InterNews/LeMonde/issues/1999/lm991001.pdf


95 

 

LAMBERT, Stéphane (2010a), “Écrire Au Bord Du Monde”, in Alternatives Théâtrales, 106-107, 

Novembre 2010, Coédition: Centre Culturel Roumain, Bruxelles, pp. 90-92. 

 

LAMBERT, Stéphane (2010b), “Laisser Les Petites Choses Raconter Les Grandes”, in Alternatives 

Théâtrales, 106-107, Novembre 2010, Coédition: Centre Culturel Roumain, Bruxelles, pp. 93-96. 

 

MELO, Jorge (2013), Conversa com Jorge Silva Melo, realizada por Filipa Braga Cruz [03-12-2013]. 

 

RAFIS, Vicent (2009), Mémoire Et Voix Des Morts Dans Le Théâtre De Jon Fosse, Collection Nouvelles 

Scènes, Les presses du réel, Dijon. 

 

RÉGY, Claude (1999), L’ordre Des Morts, Les Solitaires Intempestifs Editions, Besançon. 

 

RÉGY, Claude (2002), L’état D’incertitude, Les Solitaires Intempestifs Editions, Besançon. 

 

RÉGY, Claude (2007), Au-Delá Des Larmes, Les Solitaires Intempestifs Editions, Besançon. 

 

RUSET, Séverine (2005), “Dialoguer Face À La Mort: Le “Sindrome De Bartleby”, in Jean-Pierre 

Sarrazac et Catherine Naugrette (dir.) Dialoguer – Un Nouveau Partage Des Voix, Études théâtrales, 33, 

Centre D’Études Théâtrales, Université Catolique De Louvain, Louvain-la-Neuve, pp.75-80. 

 

STEHLÌKOVA, Karolína (2006), Language Used In Drama At The End Of The Twentieth Century: A 

Textual Analysis Of Works By Jon Fosse And Their Place In The Scandinavian Context, Disertační práce, 

Ústav pro studium divadla a Interaktivních Médií, Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Brno. 

 

ZERN, Leif (2011), The Luminous Darkness – The Theatre Of Jon Fosse, trad. Ann Henning Jocelyn, 

Oberon Books Ltd, London. 

 

Bibliografia crítica geral 

 

AALTONEM, Sirkku (2000), Time - Sharing On Stage – Drama Translation In Theatre And Society, 

Multilingual Matters LTD, Clevedon. 

 

ARISTÓTELES (2004), Poética, Pref. de Maria Helena Da Rocha Pereira, trad. e notas de Ana Maria 

Valente, Serviço de Educação e Bolsas, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

 

ARTAUD, Antonin (1999), O Teatro E O Seu Duplo, trad. Teixeira Coelho, Martins Fontes Editora 

Ltda., São Paulo. 

 

BECKETT, Samuel (2010), The Collected Shorter Plays, Grove Press, New York. 



96 

 

 

BERDICHEVSKY, N. (2004), Nations, Language And Citizenship, MacFarland and Company, Inc., 

North Carolina. 

 

BORIE, M., Rougemont M., e Scherer, J. (1996), Estética Teatral – Textos de Platão a Brecht, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

 

DANAN, Joseph (2012), “Peça-paisagem”, in Jean-Pierre Sarrazac (org.) Léxico do Drama Moderno e 

Contemporâneo, trad. André Telles, Cosac Naify Edições Ltda., São Paulo, pp. 134-135. 

 

DIENSTAG, Joshua Foa (2006), Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit, Princeton University Press, 

Princeton, New Jersey.  

 

EASTERLING, P. E. (1988), “Character in Sophocles”, in Erich Segal’s Oxford Readings In Greek 

Tragedy (ed.), Oxford University Press Inc., New York, pp. 138-145. 

 

EASTERLING, P. E. (ed.) (1997), The Cambridge Companion To Greek Tragedy, Cambridge University 

Press. 

 

FELDMAN, David P. (2012), Chaos And Fractals – An Elementary Introduction, Oxford University 

Press, Oxford. 

 

FIALHO, M. C. (1992), Luz E Trevas No Teatro De Sófocles, Centro de Estudos Clássicos e 

Humanísticos da Universidade de Coimbra, Coimbra. 

 

FIALHO, M. C. (1996a), “Introdução”, in Édipo Em Colono, Sófocles, Minerva Editora, Coimbra. 

 

FIALHO, M. C. (1996b), “Édipo Em Colono: O Testamento Poético De Sófocles”, in Humanitas – 

Vol.XLVIII, pp. 29-60, acedido a 20 de Novembro de 2012, em: 

http://www.uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/ficheiros/humanitas48/04_Fialho.pdf 

 

FIALHO, Maria do Céu (2006), “A Trilogia De Édipo De João De Castro Osório”, Humanitas – Vol. 

LVIII, Universidade de Coimbra, Coimbra, pp. 481- 494., acedido a 19 de Março de 2015, em: 

https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/28083/1/Humanitas58_artigo26.pdf?ln=pt-pt 

 

FIALHO, M. C. (2012), “Introdução”, in Rei Édipo, Sófocles, trad. Maria do Céu Zambujo Fialho, 

Edições 70 Lda., Lisboa. 

 

http://www.uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/ficheiros/humanitas48/04_Fialho.pdf
https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/28083/1/Humanitas58_artigo26.pdf?ln=pt-pt


97 

 

FOLEY, Helene (2007), “Bad Women In Late Twentieth-Century Performance And Revision Of Greek 

Tragedy”, in Edith Hall, Fiona Macintosh and Amanda Wrigley’s Dionysus Since 69 – Greek Tragedy At 

The Dawn Of The Third Millenium, Oxford University Press, New York, pp. 77-111. 

 

GREEN, Melissa (2003), Oedipus Revisited: Steven Berkoff's Greek, sítio: Steven Berkoff by Ian Fisher, 

acedido a 1 de Setembro de 2015, em: 

http://www.iainfisher.com/berkoff/berkoff-study-greek.html 

 

HALL, Edith (2007), “Why Greek Tragedy In The Late Twentieth Century?”, in Edith Hall, Fiona 

Macintosh and Amanda Wrigley’s Dionysus Since 69 – Greek Tragedy At The Dawn Of The Third 

Millenium, Oxford University Press, New York, pp. 1-46. 

 

HALL, Edith (2010), Greek Tragedy – Suffering under the Sun, Oxford University Press, New York. 

 

HERSANT, Céline e Geneviève Jolly (2012), “Oralidade”, in Jean-Pierre Sarrazac (org.) Léxico Do 

Drama Moderno E Contemporâneo, trad. André Telles, Cosac Naify Edições Ltda., São Paulo, pp. 129-

131. 

 

HERSANT, Céline e Catherine Naugrette (2012), “Rapsódia”, in Jean-Pierre Sarrazac (org.) Léxico Do 

Drama Moderno E Contemporâneo, trad. André Telles, Cosac Naify Edições Ltda., São Paulo, pp. 152-

151. 

 

HOCK, H. e Joseph, B. (2009), Trends In Linguistics - Language History, Language Change And 

Language Relationship: An Introduction To Historical And Comparative Linguistics, Second Revised 

Edition, Walter de Gruyter, Berlin. 

 

JOLLY, G. e Alexandra Moreira da Silva (2012), “Voz”, in Jean-Pierre Sarrazac (org.), Léxico Do Drama 

Moderno E Contemporâneo, trad. André Telles, Cosac Naify Edições Ltda., São Paulo, pp. 185-189. 

 

LANGER, Vivian (2010), O Teatro De Gertrude Stein Em Debate Na ECO-UFRJ, Website da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, acedido a 10 de Janeiro de 2015, em: 

http://www.ufrj.br/mostraNoticia.php?noticia=9915_O-teatro-de-Gertrude-Stein-em-debate-na-ECO-

UFRJ.html 

 

LEHMANN, Hans-Thies (2011), Teatro Pós-Dramático, trad. Pedro Süssekind, Cosac Naify Edições 

Ltda., São Paulo. 

 

LESCOT, David (2012), “Possíveis”, in Jean-Pierre Sarrazac (org.), Léxico Do Drama Moderno E 

Contemporâneo, trad. André Telles, Cosac Naify Edições Ltda., São Paulo, pp. 148-149. 

 

http://www.iainfisher.com/berkoff/berkoff-study-greek.html
http://www.ufrj.br/mostraNoticia.php?noticia=9915_O-teatro-de-Gertrude-Stein-em-debate-na-ECO-UFRJ.html
http://www.ufrj.br/mostraNoticia.php?noticia=9915_O-teatro-de-Gertrude-Stein-em-debate-na-ECO-UFRJ.html


98 

 

LINDANGER, M. (2013), Nynorsk Litteratur Har Aldri Stått Sterkare, acedido a 09 de Setembro de 

2014, em: 

http://framtida.no/articles/nynorsk-litteratur-har-aldri-statt-sterkare#.VBccEpRdXkU 

 

LOSCO, Mireille e Catherine Naugrette (2012), “Mimese (Crise Da)”, in Jean-Pierre Sarrazac (org.), 

Léxico Do Drama Moderno E Contemporâneo, trad. André Telles, Cosac Naify Edições Ltda., São Paulo, 

pp. 108-109. 

 

MACHADO, Roberto (2006), O Nascimento Do Trágico – De Schiller A Nietzsche, Jorge ZAHAR Editor 

Ltda., Rio de Janeiro. 

 

MACHADO, Roberto (2008), A Alegria E O Trágico Em Nietzsche, Série televisiva Café Filosófico, 

plataforma digital Filosofia em Vídeo, produção CPFL Cultura, São Paulo, acedido a 13 de Janeiro de 

2015, em:  

http://filosofiaemvideo.com.br/a-alegria-e-o-tragico-em-nietzsche-roberto-machado/ 

 

MACINTOSH, Fiona (2007), “Oedipus In The East End: From Freud To Berkoff”, in Edith Hall, Fiona 

Macintosh and Amanda Wrigley’s Dionysus Since 69 – Greek Tragedy At The Dawn Of The Third 

Millenium, Oxford University Press, New York, pp. 313-327. 

 

MARRANCA, Bonnie (1995), “Introduction: Presence of Mind”, in Gertrude Stein’s Last Operas and 

Plays, The Johns Hopkins University Press Ltd., London, VII-XXVII. 

 

MONSSON, O. (2005), “Nationalism And Scandinavianism  In The Development Of The Nordic 

Languages In The 19
th

 Century”, in Oskar Bandle, Kurt Braunmuller, Ernst-Hakon Jahr, Allan Karker, 

Hans-Peter Naumann, Ulf Teleman (ed.) , The Nordic Languages 2: An International Handbook Of The 

History Of The North Gremanic Languages, Volume two, Walter de Gruyter, Berlin/ New York, pp. 

1453-1468. 

 

O’CALLAGHAN, L. (2004), “War Of Words: Language Policy In Post Independence Kazakhstan”, in 

Joan A. Argenter e R. McKenna Brown, On The Margins Of Nations: Endangered Languages And 

Linguistic Rights, Proceedings Of The Eighth FEL Conference, Barcelona, pp. 187-194. 

 

PELOSO, D. M. (2002), “Mito, Linguagem E Representações”, in Linguagens E Formas De Poder Na 

Antiguidade, Neyde Thelm (org.), MAUAD Editora Ltda, Rio de Janeiro, pp. 27-120. 

 

PEREIRA, M. H. R. (2010), “Introdução”, in Antígona, Sófocles, Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa. 

 

http://framtida.no/articles/nynorsk-litteratur-har-aldri-statt-sterkare#.VBccEpRdXkU
http://filosofiaemvideo.com.br/a-alegria-e-o-tragico-em-nietzsche-roberto-machado/


99 

 

PINTER, Harold (2005), Harold Pinter – Teatro I, trad. Pedro Marques, Artur Ramos, Jaime Salazar 

Sampaio, João Saboga e Francisco Frazão, Relógio d’Água Editores, Lisboa. 

 

PORS, Sandrine Le (2011), Le Théatre Des Voix, Presses Universitaires de Rennes, acedido a 13 de Julho 

de 2014, em: 

http://pur-editions.fr/couvertures/1298644374_doc.pdf 

 

PULQUÉRIO, M.O. (1987), Problemática Da Tragédia Sofocliana, Instituto Nacional de Investigação 

Científica, Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra. 

 

RYNGAERT, Jean-Pierre (1998), Ler O Teatro Contemporâneo, trad. Andréa Stahel M. Da Silva, 

Martins Fontes Ltda., São Paulo. 

 

RYNGAERT, Jean-Pierre (2012), “Personagem (Crise Do)”, in Jean-Pierre Sarrazac (org.), Léxico do 

Drama Moderno e Contemporâneo, trad. André Telles, Cosac Naify Edições Ltda., São Paulo, pp. 136-

140. 

 

SANVITO, Paolo (2001), “Der Name”, in Programa do Festival PONTI, Teatro Nacional São João, 

Porto, pp. 32-33. 

 

SARRAZAC, J. P. (2002), O Futuro Do Drama, trad. Alexandra Moreira da Silva, Campo de Letras 

Editores, S.A., Porto. 

 

SARRAZAC, J.P. (2011), “Le Témoin Et Le Rhapsode Ou Le Retour Du Conteur”, in Jean-Pierre 

Sarrazac, Catherine Naugrette et Georges Banu (dir.), Le Geste De Témoigner – Un Dispositif Pour Le 

Théâtre, Études théâtrales, 51-52, Centre D’Études Théâtrales, Université Catolique de Louvain, 

Louvain-la-Neuve, pp. 13-25. 

 

SARRAZAC, J. P. (2012a), “Jogo De Sonho”, in Jean-Pierre Sarrazac (org.), Léxico Do Drama Moderno 

E Contemporâneo, trad. André Telles, Cosac Naify Edições Ltda., São Paulo, pp. 100-102. 

 

SARRAZAC, J. P. (2012b), “Diálogo (Crise Do)”, in Jean-Pierre Sarrazac (org.), Léxico Do Drama 

Moderno E Contemporâneo, trad. André Telles, Cosac Naify Edições Ltda., São Paulo, pp. 69-73. 

 

SARRAZAC, J. P. (2012c), Poétique Du Drame Moderne, De Henrik Ibsen À Bernard-Marie Koltès, 

Collection Poétique, Éditions du Seuil, Paris. 

 

SARRAZAC, Jean-Pierre (2013), “Sete Observações Sobre A Possibilidade De Um Trágico Moderno – 

Que Poderia Ser Um Trágico (Do) Quotidiano”, trad. Lara Biasoli Moler, Pitágoras 500 – Revista de 

Estudos Teatrais, Vol. 4, Instituto de Artes – Unicamp, São Paulo, acedido a 10 de Outubro de 2014, em: 

http://pur-editions.fr/couvertures/1298644374_doc.pdf


100 

 

http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/pit500/article/view/89/95 

 

SARRAZAC, J. P. (s/d), O Outro Diálogo – Elementos Para Uma Poética Do Drama Moderno E 

Contemporâneo, trad. Luís Varela, Editora licorne. 

 

SCHOPENHAUER, Arthur (1969), The World As Will And Representation, translated by E. F. J. Payne, 

Volume 1, Dover Publications, Inc., New York. 

 

SILVA, Alexandra Moreira (2007), La Question Du Poème Dramatique Dans Le Théâtre Contemporain, 

Thèse de Doctorat en Littérature Comparée/ Études Théâtrales, Faculté de Lettres de l’Université de Porto 

et Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle, 306 pp. 

 

SILVA, Alexandra Moreira (2008), “Briser La Forme: Vers Un «Paysage Fractal»”, in Jean-Pierre 

Sarrazac (dir.), Jean-Luc Lagarce Dans Le Mouvement Dramatique, Colloque de Paris III – Sorbonne 

Nouvelle, IV, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, coll. «Du désavantage du vent», Paris, pp. 59-76. 

 

SILVA, Alexandra Moreira (2009), “Formes Perverses, Voix Ob-Scénes Dans Le Téâtre Contemporain 

(Sade, Sacher-Masoch, Crébillon Fils)”, in Cadernos De Literatura Comparada – 20, Artes Da 

Perversão, Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, FLUP, Porto. 

 

SJÅVIK, Jan (2010), The A To Z Of Norway, Scarecrow Press Inc., Plymouth. 

 

SÓFOCLES (1996), Édipo Em Colono, introdução, versão do grego e notas de Maria do Céu Zambujo 

Fialho, Minerva Editora, Coimbra. 

 

SÓFOCLES (2010), Antígona, introdução, versão do grego e notas de Maria Helena da Rocha Pereira, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

 

SÓFOCLES (2012), Rei Édipo, introdução, tradução e notas de Maria do Céu Zambujo Fialho, Edições 

70 Lda., Lisboa. 

 

SOPHOCLES (1904), Oedipus Tyrannus, trad. Richard C. Jebb, sítio Perseus Digital Library, TUFTS 

University, Gregory R. Crane Ed., Medford. Acedido a 17 de Outubro de 2013, em: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=urn:cts:greekLit:tlg0011.tlg004.perseus-eng1:1-13 

 

SOPHOCLES (1904), Oedipus At Colonus, trad. Richard C. Jebb, sítio Perseus Digital Library, TUFTS 

University, Gregory R. Crane Ed., Medford. Acedido a 17 de Outubro de 2013, em: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0190 

 

 

http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/pit500/article/view/89/95
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=urn:cts:greekLit:tlg0011.tlg004.perseus-eng1:1-13
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0190


101 

 

SOPHOCLES (1904), Antigone, trad. Richard C. Jebb, sítio Perseus Digital Library, TUFTS University, 

Gregory R. Crane Ed., Medford. Acedido a 17 de Outubro de 2013, em: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0186 

 

SOPHOCLES (1912), Oedipus The King, trad. Francis Storr, Electronic Classics Series, Pennsylvania 

State University, Jim Manis Editor. Acedido a 18 de Outubro de 2013, em: 

http://www.bisd.net/cms/lib02/TX01001322/Centricity/Domain/1293/sophocle.pdf 

 

SOPHOCLES (1912), Oedipus At Colonus, trad. Francis Storr, Electronic Classics Series, Pennsylvania 

State University, Jim Manis Editor. Acedido a 18 de Outubro de 2013, em: 

http://www.bisd.net/cms/lib02/TX01001322/Centricity/Domain/1293/sophocle.pdf 

 

SOPHOCLES (1912), Antigone, trad. Francis Storr, Electronic Classics Series, Pennsylvania State 

University, Jim Manis Editor. Acedido a 18 de Outubro de 2013, em: 

http://www.bisd.net/cms/lib02/TX01001322/Centricity/Domain/1293/sophocle.pdf 

 

STEIN, Gertrude (1995), Last Operas And Plays, The Johns Hopkins University Press Ltd., London. 

 

STEINER, George (2008), Antígonas, trad. Miguel Serras Pereira, Coleção Antropos, Relógio D’Água 

Editores, Lisboa. 

 

SZONDI, Peter (2001), Teoria Do Drama Moderno (1880-1950), trad. Luiz Sérgio Rêpa, Cosac Naify 

Edições Ltda., São Paulo. 

 

UBERSFELD, Anne (2010), Os Termos-Chave Da Análise Teatral, trad. Luís Varela, Editora Licorne. 

 

VÁRZEAS, M. (2009), A Força Da Palavra No Teatro De Sófocles, Entre Retórica e Poética, FCT/FCG. 

 

VIGNAUX, E. (2001/2), “Nynorsk Et Bokmål: Aux Origins Du Bilinguisme En Norvège”, in Raison 

Politiques – La République Des Langues, nº 2, Presses des Sciences Po, Paris, pp. 175-194, acedido a 17 

de Setembro de 2014, em: 

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RAI_002_0175 

 

VILLELA, Fabio Renato (2010), Otimismo E Pessimismo, Ensaio Filosófico, Lettre la Art et la Culture, 

sítio Recanto das Letras, acedido a 15 de Agosto de 2015, em: 

http://www.recantodasletras.com.br 

 

VIKOR, L.S. (2012), Fakta Om Norsk Språk, Språkrådet, acedido a 19 de Setembro de 2014, em: 

http://translate.google.pt/translate?hl=pt-

PT&sl=no&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fwww.sprakradet.no%2FTema%2FFakta%2F&anno=2 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0186
http://www.bisd.net/cms/lib02/TX01001322/Centricity/Domain/1293/sophocle.pdf
http://www.bisd.net/cms/lib02/TX01001322/Centricity/Domain/1293/sophocle.pdf
http://www.bisd.net/cms/lib02/TX01001322/Centricity/Domain/1293/sophocle.pdf
http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RAI_002_0175
http://www.recantodasletras.com.br/
http://translate.google.pt/translate?hl=pt-PT&sl=no&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fwww.sprakradet.no%2FTema%2FFakta%2F&anno=2
http://translate.google.pt/translate?hl=pt-PT&sl=no&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fwww.sprakradet.no%2FTema%2FFakta%2F&anno=2


102 

 

 

WOLFE, Jonathan (2013), What Are Fractals?, Fractal Foundation Website, acedido a 15 de Junho de 

2015, em: 

http://fractalfoundation.org/resources/what-are-fractals/ 

 

WORREN, D. (2005), “Interscandinavian Language Contact III: The Norwegian Form Of Bilingualism”, 

in Oskar Bandle, Kurt Braunmuller, Ernst-Hakon Jahr, Allan Karker, Hans-Peter Naumann, Ulf Teleman 

(ed.), The Nordic Languages 2: An International Handbook Of The History Of The North Gremanic 

Languages, Volume two, Walter de Gruyter, Berlin/ New York, pp. 2041-2048. 

 

WRIGLEY, Amanda (2007), “Details Of Production Discussed”, in Edith Hall, Fiona Macintosh and 

Amanda Wrigley’s Dionysus Since 69 – Greek Tragedy At The Dawn Of The Third Millenium, Oxford 

University Press, New York, pp. 369-418. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fractalfoundation.org/resources/what-are-fractals/


103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

ANEXO I – A escolha do nynorsk 

 

Ao contrário da Suécia, que conquistou em 1523 a independência política e, 

consequentemente, linguística da Dinamarca
56

, fazendo nascer oficialmente “o novo 

sueco”, a Noruega permaneceu ligada àquele país até 1814 (reino dano-norueguês) 

mantendo uma forte ligação cultural com este (Monsson, 2005). O facto de ter sido 

politicamente “forçada” a aceitar uma união com a Suécia – com o tratado de Kiel, que 

vigorou de 1815 a 1905 -, aumentou o seu desejo de autonomia, sobretudo em relação 

aos países vizinhos (Monsson, 2005). 

Foi neste contexto e, provavelmente, inspirado pelo movimento romântico de 

ideologia nacionalista que percorreu a Europa do séc. XIX, que o filólogo de “modesto 

berço”, Ivar Aasen, se empenhou na “construção” de um “verdadeiro norueguês” - 

primeiramente apelidado de landsmål (“[língua do país/ campo]”) e posteriormente de nynorsk 

(“[novo norueguês]”, em 1929) - baseado em elementos linguísticos provindos dos mais 

variados dialetos rurais existentes na Noruega de então (aqueles elementos que teriam 

sobrevivido a 400 anos de domínio dinamarquês, pertencendo, portanto, ao “norueguês 

antigo”) que se saldou numa gramática e num dicionário finalizados em 1864 e 1873, 

respetivamente (Hock e Joseph, 2009: 317).  

Paralelamente a esta tentativa de formar uma língua própria para o país nórdico, 

uma outra surgiu levada a cabo pelo linguista Knud Knudsen que tentou “anorueguesar” 

(especialmente em termos fonéticos) a língua dinamarquesa usada pelas classes altas 

dos centros urbanos da Noruega (Stehlìkova, 2006: 83 e O’Callaghan, 2004: 191). Este 

derivado da língua dinamarquesa foi numa primeira instância chamado de riksmal (“ 

[língua do reino]”) e posteriormente de bokmål (“[língua dos livros]”,
57

 em 1929) (Hock 

e Joseph, 2009: 317). 

A partir de 1885 o landsmål passou a ser considerado, a par com o “dano-

norueguês”, uma norma de escrita oficial norueguesa, convivência esta de diferentes 

                                                 
56

  Em 1397, os reinos dinamarquês, norueguês e sueco foram unificados sob hegemonia dinamarquesa, 

num evento que ficou conhecido por União de Kalmar. Vignaux, E. (2001/2), Nynorsk Et Bokmål: Aux 

Origins Du Bilinguisme En Norvège, in Raison Politiques – La République Des Langues, Deux, Presses 

Des Sciences Po, Paris, pp. 175-194. Acedido a 17 de Setembro de 2014, em: 

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RAI_002_0175. 
57

 A designação de “língua dos livros” provem da sua tradição de língua escrita. Efetivamente foi através 

da escrita (leis administrativas) que os governantes dinamarqueses introduziram a sua língua no país 

cimeiro e, excluindo uma poderosa minoria burguesa estabelecida nos centros urbanos, que a partir do 

séc. XVIII adotou o dinamarquês como língua “falada”, o resto do país continuou a exprimir-se no dialeto 

da sua região. Berdichevsky, N. (2004), Nations, Language And Citizenship, MacFarland and Company, 

Inc., North Carolina. 
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sistemas linguísticos que nunca foi pacífica,
58

 suscitando desde o início o investimento 

do poder político (Vignaux, 2001/2).
59

 Na opinião do politólogo Emmanuelle Vignaux, 

conquistada a independência, o objetivo nacionalista norueguês passou a um conflito 

interno entre “[centro e periferia]” (2001/2).  

De forma geral, a população que pratica o nynorsk pertence às regiões do sul e 

do oeste do país, sobretudo onde existe uma baixa densidade populacional e uma maior 

propensão para a religiosidade (periferia rural). O norte e o este, onde impera o bokmål, 

tendem a ser mais populosos, urbanizados e de orientação laica (Rafis, 2009).  

Ainda segundo Vignaux, o nynorsk é, para os seus defensores, um símbolo de 

demarcação da supremacia cultural dinamarquesa que permite uma afirmação identitária 

assente nos costumes do “povo”, ao passo que a posição dos defensores do bokmål é 

“passiva” quanto à herança cultural do país vizinho, prevendo, no uso desta língua, 

maiores benefícios, sobretudo no que toca às relações sociais e económicas com o 

exterior (Vignaux, 2001/2). 

Este último motivo será a razão pela qual o nynorsk, entre as duas formas de 

escrita oficiais, foi e continua a ser a que menos peso possui na sociedade norueguesa.  

O bokmål é a língua mais falada e escrita,
60

 dominando os vários setores da vida 

quotidiana – comércio, indústria, imprensa, rádio, televisão, sites da internet, etc. 

(Worren, 2005). O mesmo acontece com a produção cultural, nomeadamente a literária. 

Embora, a partir da segunda metade do séc. XIX, o número de escritores que optam pelo 

“novo norueguês” tenha paulatinamente aumentado – Arne Garborg (1851- 1924) e a 

sua esposa Hulda Garbor (1862-1934), tendo sido os primeiros promotores da língua 

fora e dentro do país, trabalho que podemos dizer continuado por Tarjei Vesaas (1897- 

                                                 
58

 Cabe lembrar que o conflito linguístico norueguês, por outro lado, nunca se concretizou violento como 

em certos países europeus com discórdias semelhantes de ordem linguística. (Worren, D. (2005), 

Interscandinavian Language Contact III: The Norwegian Form Of Bilingualism, in The Nordic Languages 

2: An International Handbook Of The History Of The North Gremanic Languages, Volume two, ED. 

Oskar Bandle, Kurt Braunmuller, Ernst-Hakon Jahr, Allan Karker, Hans-Peter Naumann, Ulf Teleman, 

Walter de Gruyter, Berlin/ New York, pp. 2041-48. 
59

 Ainda hoje, os partidos noruegueses contêm nos seus programas políticos a defesa de uma das duas 

línguas standard: o nynorsk é apoiado pelos partidos centristas (Venstre e Senterpartiet) e o bokmål pelo 

conservador Høyre. Vignaux, E. (2001/2), Nynorsk Et Bokmål: Aux Origins Du Bilinguisme En 

Norvège, in Raison Politiques – La République Des Langues, Deux, Presses Des Sciences Po, Paris, pp. 

175-194. Acedido a 17 de Setembro de 2014, em: 

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RAI_002_0175. 
60

 Conforme o Concelho da Língua Norueguesa, no ano de 2012 a percentagem de usuários de bokmål 

variava entre 85 a 90%, a de usuários de nynorsk entre 10 a 15 %. Vikor, L.S. (2012), Fakta om norsk 

språk, Språkrådet. Acedido a 19 de Setembro de 2014, em: 

http://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Norsk/. 
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1939) e Kjartan Fløgstad, ou, no que diz respeito à dramaturgia, por Jon Fosse 

(Lindanger, 2013 e Stehlìkova, 2006). 

Para além da confirmada hegemonia da “língua dos livros”, as estatísticas 

mostram que o nynorsk é uma língua em declínio desde 1990, facto que se prende 

fundamentalmente com o crescente movimento migratório das periferias rurais para os 

centros urbanos, nomeadamente da costa oeste para Oslo (cidade historicamente 

orientada para o bokmål) e que se reflete no número decrescente de alunos que, a nível 

nacional, escolhem o nynorsk como língua principal de estudo (Berdichevsky, 2004).
61

 

Esta sucinta contextualização da origem do nynorsk e do estatuto que lhe é 

reservado na sociedade norueguesa, poderá ajudar o leitor a perceber por que razão 

Vicent Rafis vê a sua utilização na produção literária de Jon Fosse como um 

posicionamento político que valoriza determinada herança cultural norueguesa e 

contesta a admissão indiscriminada de uma cultura global de massas, propósito que não 

é negado pelo autor (2009): 

 

J’ai choisi le nynorsk comme langue d’ecriture parce que j’aime cette langue et que 

je souhaite la défendre. À travers mes écrits, je fais ce que j’ai à faire pour mantenir 

cette langue en vie, car elle est menacée et minoritaire. En ce sens, c’est un choix 

politique. Et puis, plus simplement, c’est ma langue: la langue de mon enfance, celle 

que j’ai apprise à l’école. (…). Le nynorsk que j’écris répond à davantage de règles 

que le bokmål. C’est une langue plus construite, plus structurée selon un certain 

nombre de formes, de règles. Elle est plus texturée, plus verbale, plus lourde: chaque 

mot pèse davantage qu’en bokmål. C'est aussi une langue très belle, très poétique, 

dont l’emploi est difficile, et qui échappe à un usage commercial ou de 

communication – ce qui contribute aussi à sa minoration. (…)  Il faudra donc, pour 

que le nynorsk ne disparaisse pas, que d’autres auters continuent d’y recourir et 

qu’elle reste utilisée à l’ouest de la Norvège. (Jon Fosse apud Rafis, 2009: 134 e 

135) 

 

 

 

 

                                                 
61

 A lei norueguesa permite aos pais escolherem a língua principal de estudo dos filhos nos primeiros dez 

anos de escolaridade, embora mais tarde tenham que, em âmbito escolar, escrever nas duas línguas. 

Vignaux, E. (2001/2), Nynorsk Et Bokmål: Aux Origins Du Bilinguisme En Norvège, in Raison 

Politiques – La République Des Langues, Deux, Presses Des Sciences Po, Paris, pp. 175-194. Acedido a 

17 de Setembro de 2014, em: http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RAI_002_0175. 

 

 

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RAI_002_0175
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ANEXO II – Entrevista a Jon Fosse  

(13 de Março de 2014) 

 

In which context did you write Döden I Teben? 

(Were you commissioned to do this play or did it come from inspiration?) 

 

Since I was young I have been fascinated by the ancient Greek tragedies. And the one I 

knew the best was Oedipus Rex. Then I was asked by one of the Norwegian national 

theatres, The Norwegian Theatre, to write a version based not only on this play, but also 

on the other two of Sophocles using the same mythical legends, Death in Colonos and 

Antigone. These plays were not written as a trilogy, but it is rather easy to connect the 

one to the other, with minor changes, still these changes are that big that I found it right 

to give the trilogy its own title. 

 

Was it written during the process of rehearsals, taking in account the ideas of the 

actors and other theatre artists present by then? Or was it completed before 

rehearsals? Which of these processes do you prefer?  

 

I need complete solitude to write. And I don't believe in group-writing, as little as I 

believe in group-sex! Good writing has to do with the loneliness of one person. So it 

was for Sophocles, so it is for me. 

 

Did you use the original texts written in Greek or did you use a preferred 

translation? If so, which one? 

 

I don't know Greek. So I had to stick to other translations in the languages I know (the 

Scandinavian, English, German). I collected quite a lot of translations and kept 

comparing them during the writing process. What I tried to do was listen as good as 

possible to the voice of Sophocles, as it came through. I honestly felt that I well could 

hear his voice in the plays. 

 

But of course such a version in the end will be a kind of blend between Sophocles and 

me. But in a way that goes for all translations. 

http://www.colombine.se/pjaser/alla-pjaser/jon-fosse/doden-i-thebe
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How important were these three texts of Sophocles to you? 

 

As said, I knew Oedipus Rex rather well. I also knew Antigone. But Death in Colonos 

was new to me. This play is seldom produced, it is somehow a strange play to a Greek 

tragedy to be, and in the end, and still, I am the most fascinated by that play. For 

instance by the motive of the empty grave (so familiar to us from a Christian culture – 

but this grave was empty some five hundred years before the grave of Christ was found 

empty). 

 

What did you wish to accomplish with the rewriting of these works? 

 

I learnt a lot about Sophocles, and I think the ones watching, or reading, my version also 

will come close to the voice of Sophocles. So long time ago, and so close still. 

 

Is there any particular reason for creating the figure “The Old Man”? 

 

It is years since I wrote this version, but basically he is representing the choir (if I don't 

remember wrong). 

 

Why doesn’t the ideal hero Theseus appear in your drama? 

 

My own plays are far away from the Greek tragedies, still they are tragedies, or tragi-

comical works, and drama is drama, even if my plays are about the smaller, and the 

smallest, dramas of life. 

 

I read (in the internet) an interview you gave to prof. Ahmed Ahsanuzzaman (in 

2007), where you said that Döden I Teben was your interpretation of Oedipus and 

not Sophocles’s Oedipus. Could one say that this text of yours is about Oedipus? 

 

In a strict sense it is, and must be, my interpretation of Sophocles. But my intention 

was, as already said, to come as close as possible to the voice of Sophocles. 

 

http://www.colombine.se/pjaser/alla-pjaser/jon-fosse/doden-i-thebe
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When one reads or ears your text, one feels unattached to the characters, yet 

emotionally touched by the sound of words as if it came from afar. Was this 

intentional? (if you agree, of course) 

 

If you experience it like that, then I have succeeded! 

  

Why did you choose to call it Döden I Teben? (Why Teben? Oedipus dies 

[physically] at Colonus…) 

 

To broaden the meaning of death. These plays are about death in a broad sense, not only 

about the death of one person. 

 

I personally feel that, in the majority of the plays you have written, “repetition” 

plays a central role, which enables us to grab a unique meaning for the whole play. 

Also it joints beginning and end, like if nothing had happen, although it looked like 

it did. In Döden I Teben you don’t use repetitions that much. Is that for any 

particular reason? 

 

As said, I try to follow the voice of Sophocles as far as possible. I listen to his voice, 

and I didn't try to copy the metre he is using and so on. It would be impossible for me to 

come close to his voice without using a kind of free verse (which I always do when 

writing plays). 

 

Why did you feel like repeating the chorus chant about “death” (Choric ode III of 

Oedipus at Colonus)? 

It is a beautiful passage of the play, and I felt the need to make a whole of it all. 

 

It seems to me that a lot of the characters you write, don’t find the answer or rest 

they long for, and for that matter, don’t feel like acting (moving; arguing; etc.) that 

much. But in Döden I Teben, somehow the characters still have strength to argue. 

What are your thoughts on this? 

 

Because this basically is a play, or plays, by Sophocles, not by me. 

 

http://www.colombine.se/pjaser/alla-pjaser/jon-fosse/doden-i-thebe
http://www.colombine.se/pjaser/alla-pjaser/jon-fosse/doden-i-thebe
http://www.colombine.se/pjaser/alla-pjaser/jon-fosse/doden-i-thebe
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In the internet, one can see seven texts as adaptations of yours from classical 

dramatic texts: Fedra (efter Racine); Döden I Teben, (Efter Sophocles); Adromake; 

Blodbryllaup (Efter Frederico Garcia Lorca); Faust, (Efter Johann Wolfgang 

Goethe); Huset Til Bernarda Alba (Efter Frederico Garcia Lorca); Oresteia, (efter 

AisKylos). Is this correct? 

 

Yes. I have written several versions of classics. I love to do it. By the way I also worked 

with a new translation of the Bible in Norway, together whit an expert of the Hebrew 

language I took part in translating a huge part of the prophet literature. 

 

What inspires you to rewrite classic texts?  

 

The greatness of the classics themselves. There is a reason why they are classics. 

 

Are you writing anything presently? 

 

I have stopped writing my own plays for the theatre, but yes I still write translations and 

versions for the theatre. I am at the time writing what I call slow prose. I started out 

writing prose and poetry, and will end my life as a writer also writing prose and poetry. 

  

Did you envisioned yourself becoming a writer, a musician (I heard you played the 

guitar and had a band), or something else?  

 

I never liked to stand in front of an audience, and since I was rather young I have loved 

to write. So I wanted to be a writer. But I had no ambitions about being a professional 

writer, poet and dramatist. I thought I would end up in a small newspaper somewhere in 

Norway. 
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ANEXO III – Conversa com Jorge Silva Melo sobre Jon Fosse  

(03 de Dezembro de 2013) 

 

Quando é que ouviu falar pela primeira vez de Jon Fosse? 

 

Foi pouco antes de começarem os ensaios de Vai Vir Alguém. A Solveig Nordlund tinha 

visto uma peça dele (não esta, creio que O Filho, em Estocolmo) e disse: “há um autor 

muito engraçado, curioso, para se fazer: Jon Fosse!”. Ao mesmo tempo, o Claude Régy, 

que eu seguia mais ou menos o que fazia, estava a estrear o Vai Vir Alguém, em Paris. 

Portanto, nós… A Solveig traduziu a 1ª versão de Vai Vir Alguém, e achamos que era 

possível fazer na Capital, que se adequava muito a teatro contemporâneo, e estreámos, 

creio eu, pr’aí um mês depois da estreia em Paris. Eu sei que o Jon Fosse veio cá. Não à 

estreia, mas uma semana depois. E veio diretamente de Paris, onde tinha visto o 

espetáculo. Portanto, fomos o segundo país, não escandinavo, a fazer a peça, mas mais 

ou menos na mesma altura que estava a ser feita em Paris. Eu achei a peça muito 

interessante, muito bonita. Embora, uma das coisas em que a Solveig insistiu muito nos 

ensaios e mesmo antes, foi que a peça era “muito divertida”. E o Jon Fosse também. 

Está sempre a dizer que as suas peças, a maior parte das suas peças, são comédias e que 

são muito engraçadas. Que o lado “pequenino” das personagens é muito importante e o 

lado dos sonhos desfeitos não é melancólico. E eu creio que isso no espetáculo não se 

notava (como aliás é difícil notar-se nos espetáculos portugueses do Jon Fosse). …O 

lado mais sombrio, mais meditativo, ganha em relação ao humor que ele anuncia. Que 

ele diz que existe… mas que nós, se calhar, não vemos. Vai Vir Alguém, acabou por ser 

uma coisa muito nostálgica. Foi muito bem representada. O trio era muito bom. A única 

cena ligeiramente cómica era a cena com o Paulo Claro e a Isabel, portanto, o vizinho 

que chega. E era uma peça curiosa nesse aspeto. Foi montada na Capital e na Capital 

nós usávamos muito os “cenários naturais”. Portanto, havia ali uma pequena, antiga 

redação que era do chefe, que era um pequenino cubículo, e depois uma grande 

sala…longa. Ao lado, nós pusemos a bancada, de forma a vermos os dois espaços. 

Digamos que havia o espaço exterior (com um banco cá fora) e o espaço interior (da 

casa, quando eles lá estavam). Isso, o Jon Fosse gostou muito. De não se fazer cenário. 

De usarmos as instalações … O trabalho foi difícil. Quem trabalhou muito no 

espetáculo foi a Andreia, foi a primeira encenação em que ela seguiu os ensaios. Foi a 
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Andreia Bento que estava lá como estagiária. Eu não segui muito, porque era uma altura 

em que estávamos a instalar a Capital e …foi a primeira peça estreada na Capital. Já 

tínhamos apresentado outros espetáculos, mas não eram estreias. Aquela foi mesmo 

estreia. Foi em Janeiro. 

 

Na Capital já se tinham feito espetáculos a partir de peças suas… 

 

Sim, ma eram reposições. Nós inauguramos com duas ou três peças que já tínhamos 

feito… Num País Onde Não Querem Defender os Meus Direitos, Eu Não Quero Viver...  

Mas a estreia mesmo foi o Vai Vir Alguém. O Jon Fosse veio e gostou muito da peça. E 

mantivemos um contacto bastante intenso desde essa altura. Ele voltou cá depois para o 

Sonho de Outono. Acho que o estreámos em Lisboa antes da estreia Norueguesa. Uma 

semana antes, ou coisa parecida. Espetáculo que ele também gostou muito. E nessa 

altura tivemos encontros com os espetadores. O Vai Vir Alguém foi acolhido com 

alguma estranheza pelos espetadores. Viram aquilo um bocadinho como “o que é 

isto?”... Ficaram um bocado surpreendidos com aquela escrita que é realmente muito 

diferente do que é costume. Embora, aí, tenha sido engraçado o que ele me disse… E 

marcou-nos. Foi: “vou sempre ler o Pinter. Não tanto porque gosto daquilo que ele 

escreve, mas porque me inspira sempre. Ele tem uma mestria a escrever. Quando vou 

escrever uma peça, leio duas ou três páginas do Pinter. No princípio, quando vou 

escrever”. E se calhar foi essa reflexão dele que nos fez, mais tarde, um ano e meio 

depois (mais ou menos), fazer tantas peças do Pinter. Porque há ali aquela ameaça. Vai 

Vir Alguém? Se calhar vai… Como é que isto vai ser desfeito? 

 

Em que contexto decidiu produzir o espetáculo Sonho de Outono e A Noite Canta 

os seus cantos? 

 

O Sonho de Outono já foi uma outra coisa. Porque a Solveig conseguiu arranjar 

dinheiro, ela própria. E portanto já foi uma coprodução com ela. Apresentámos na cave 

da Capital que parecia realmente um cemitério. A peça a meu ver, Sonho de Outono, é 

muito parecida com Morangos Silvestres do Bergman. Muito à procura do tempo 

perdido, dos amores desencontrados… E tinha umas coisas bastante engraçadas, embora 

eu ache que a personagem da mãe não estivesse totalmente convincente, até porque era 

uma atriz mais nova do que deveria ser. No Jon Fosse (é muito estranho…), não sendo 

http://www.artistasunidos.pt/pessoas/os-outros/37-pecas/antes-da-capital/147-num-pais-onde-nao-querem-defender-os-meus-direitos-eu-nao-quero-viver-de-jorge-silva-melo-a-partir-de-qmichael-kolhaasq-de-heinrich-von-kleist
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as suas peças realistas, se não ligarmos ao realismo, por exemplo, os personagens ou os 

locais, arriscamo-nos a não perceber. E por exemplo, a idade da Lucinda, que fazia a 

mãe, que era dez anos mais nova do que a personagem, confundia um bocadinho os 

espetadores. Sobretudo naquelas passagens do tempo, para trás, para a frente, que há na 

peça. O facto de ela ser francamente mais nova do que a personagem confundia-nos um 

bocadinho. Tornava aquilo mais simbólico do que realista e eu acho que há sempre, no 

Jon Fosse um realismo base. Há um realismo que ele destorce, que ele… insufla de 

vento, de pausa, de silêncio, de nostalgia, mas há um realismo. Uma mesa é uma mesa. 

Uma cadeira é uma cadeira. Uma casa é uma casa. E é difícil fugir disso. E ali fugia-se 

um bocado. 

 

Tinha aqui essa questão para lhe colocar: na sua ótica, quão realista é a escrita de 

Jon Fosse… 

 

Sim… Eu acho que há ali um realismo. A escrita não é realista, mas parte de um 

realismo. Como o Pinter, tal e qual como no Pinter. Se não se faz as mesas, as portas, as 

casas, não se percebe o que é que se está a passar. E o Jon Fosse também precisa desse 

realismo… primário. As últimas peças, Sou o Vento ou assim, precisam menos. Porque 

já são tão, tão afastadas da ação concreta… Mas aquelas são muito baseadas em ações 

concretas: pegar num envelope, receber um recado… Sem isso, não se consegue. Por 

exemplo, a escolha dos atores e a idade dos atores é muito importante para se 

“perceber”. Sobretudo nestas que são variações sobre a passagem do tempo, como 

Sonho de Outono. 

 

O que é que seduz o Jorge Silva Melo na escrita de Fosse? 

 

Ele é único, especial, admirável. Muitíssimo bem escrito e muito… angustiante. 

Interessa muito que … o sonho destas pessoas tenha sido desfeito tão cedo e não são 

pessoas excecionais. Enquanto a maior parte das peças fala de pessoas excecionais, 

heróis, príncipes, ele fala de pessoas totalmente banais, cuja vida é como a nossa. É uma 

vida feita sem vontade e sem destino. Portanto, isso, acho muito interessante. Ele 

conseguir criar a angústia destas pessoas banais. Isso, ele fez sempre, até, mais ou 

menos, a Sonho de Outono. Eu tive muita pena de não ter feito peças como O Filho ou 

O Nome. Esta última é uma peça muito bonita que nós publicámos, mas não chegámos a 
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fazer na altura. Fala da insatisfação de uma vida feita de banalidades. A nossa vida são 

só banalidades e o Jon Fosse sabe isso bem. Transforma-as numa angústia que é única e 

que só ele sabe fazer. É uma escrita de uma precisão e de uma minúcia que é raro 

encontrar. Só encontro, por exemplo, em Pinter. 

 

Falou-me em publicações… Pelo que me apercebi, todas elas estão ligadas a 

espetáculos vossos… 

 

Nós publicámos com a editora Campo das Letras, O Nome e O Sonho de Outono, mas 

não fizemos O Nome... 

 

Mas ainda assim, é uma publicação onde esteve envolvido? 

 

Sim, nós editamos todas as peças de Jon Fosse. Ou no Campo Das Letras, quando ainda 

não tínhamos a coleção Livrinhos de Teatro. Quando começámos a edição dos 

livrinhos, íamos editando as peças que fazíamos dele. Também editámos uma outra, um 

volume, que tem Sou O Vento, Sono e O Homem da Guitarra. Porque são peças que eu 

acho muito interessantes. Que gostaria de ter feito, mas que os acidentes vários de 

programação fizeram com que ainda não tenha sido capaz de fazer. Mas gostaria muito 

de, a elas, voltar. 

 

Fez, no entanto uma leitura, no evento de receção aos reis da Noruega... 

 

Sou O Vento? 

 

Sim... 

 

Sim foi essa a intenção. Nessa altura conseguimos o dinheiro para editar o livro. O Jon 

Fosse veio com os Reis da Noruega ao São Luiz e eu dirigi a leitura com o Pedro Lima 

e o Manuel Wiborg da peça Sou O Vento. Mas não cheguei a conseguir produzir a peça. 

 

Como pensa enquadrar-se (ou não) a escrita teatral de Jon Fosse, no panorama da 

dramaturgia contemporânea europeia?  
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É muito diferente da restante escrita contemporânea. Ele nunca teve êxito em Inglaterra, 

por exemplo. Embora tenha sido em inglês que se estreou uma das suas peças mais 

bonitas: A Rapariga no Sofá, que é uma peça que vi estrear em Edimburgo. Eu acho 

uma obra-prima absoluta. Mas não ficou com fama! Porque se adequa mal ao realismo 

comportamental dos ingleses. Os ingleses querem ter motivações, classe social, 

caraterização, aquele realismo que não corresponde ao Jon Fosse. O verbo “to yawn” 

quer dizer “bocejar” e o Jon Fosse ficou famoso por se chamar “o bocejo Fosse”. 

 

A sério? 

 

Foi como um crítico do Guardian (que é o principal jornal de espetáculos inglês) que 

assinalou a estreia de A Noite Canta Os Seus Cantos. Um espetáculo que era mau, 

dirigido pela Katie Mitchell, (que é uma encenadora com grande prestigio, mas que fez 

um “bastante mau” espetáculo), e dizia: “isto é uma peça para bocejar”. Por causa das 

repetições, o não acontecer nada, aquela atmosfera muito claustrofóbica… Mas ele [Jon 

Fosse] consegue fazer uma escrita tchekhoviana, de certa maneira... Sobre as pequenas 

pessoas... Ele fica muito afastado do teatro contemporâneo que, ou é muito realista 

como o teatro anglo-saxónico, muito baseado em psicologia, em comportamentos... ou 

avança para caminhos declarativos (pós-dramáticos?) da ironia e da desconstrução 

“performática”. Fosse é realmente um caso único. 

 

E o Lars Nóren? 

 

O Lars Nóren é muito americano de certa maneira. È muito um filho do Eugene O’Neil. 

O drama familiar, as relações familiares… Cada vez menos, mas continua. O teatro de 

Eugene O’Neil de certa maneira obceca-o. O Eugene O’Neil foi estreado na Suécia com 

a famosa peça A Jornada Para a Noite. Que não conseguia ser estreada nos Estados 

Unidos. Portanto é um autor americano-sueco. E o Nóren aproxima-se disso. Uma 

dramaturgia americana. Embora as últimas peças dele sejam mais livres. Ele foi, 

também, o tradutor para sueco de grande parte dos textos de Jon Fosse. Aliás, há uma 

bela entrevista mútua, numa das nossas revistas. Têm grande respeito e admiração um 

pelo outro. Mas eu acho-os muito diferentes... 

 

Há algum dramaturgo que consiga relacionar com Fosse? 
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Eu acho que é o Pinter. 

 

E Beckett? 

 

Segundo o Fosse sim. O Fosse é um grande admirador do Beckett. Mas eu acho que o 

Beckett nunca se interessou pelo lado...nunca fez uma peça em que houvesse envelopes, 

chaves, uma garrafa de leite, e o Pinter quis fazer sempre as suas peças a partir de um 

copo de água, bem bebido, não bebido. Com objetos e realismo base. O Beckett nunca 

quis fazer peças num quarto, com três paredes, e o Fosse e o Pinter quiseram. Mesmo 

que ao Fosse não interessem as intrigas metafísicas ou burguesas do Pinter, a escrita 

interessa. É onde eu o vejo mais filiado. E ultimamente cada vez mais. Ultimamente 

enveredou por um caminho muito mais místico, portanto. Peças como Sou O Vento, o 

viver sozinho, são peças muito mais..., ou a última de um romance que eu conheço dele, 

muito mais ligadas às escritas místicas. Muito religioso. Avançou para um caminho 

muito religioso. Embora, presentemente esteja numa crise pessoal e esteja parado, não 

esteja a escrever. Fez muitas adaptações de clássicos, mas não tanto a escrever nada de 

novo. Teve uma grande crise pessoal com um divórcio. 

 

Não chegamos a falar de A Noite Canta Os Seus Cantos... 

 

N‘A Noite Canta Os Seus Cantos, já estávamos no Taborda e o João Fiadeiro queria 

muito fazer uma peça connosco. Eu disse-lhe: porque é que não fazes uma peça realista? 

Porque ele, vindo da dança, não tinha hábito de fazer teatro realista, onde as pessoas 

falam, conversam, se sentam… Não tinha nada a ver com isso. O João tinha dirigido 

connosco o Á Espera de Godot, mas esta peça era mais fácil para quem vem da dança. 

Quando eu lhe dei A Noite Canta Os Seus Cantos, ele ficou muito perturbado com 

aquilo. Achou interessante mas acabou por tornar aquilo um solo da protagonista. Não 

foi… Eu acho que o Fosse fez uma peça coral entre cinco atores e o João Fiadeiro fez 

tudo a passar-se na cabeça da protagonista (que era a maravilhosa Joana Bárcia). Muito 

bem, mas era como se tudo fossem recordações, sombras, obsessões, na cabeça dela. E 

não uma “coralidade”, que é aquilo que está na peça. Um lado muito bonito e muito 

impressionante, mas era um espetáculo “desviado” de certa maneira. A Noite Canta Os 

Seus Cantos era na cabeça da Joana, que cantava os vários cantos.  
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Quanto a Inverno... Porque é que escolheu esta peça e não outra para encenar? 

 

Foi uma peça que eu quis fazer mal li. Era uma peça que me interessava muito fazer. 

Nessa altura, contrariamente ao que está previsto na peça (o que está previsto na peça é 

um homem com os seus 45 anos, gorducho, caixeiro viajante), apeteceu-me fazer um 

homem como o Pedro Lima. Porque eu achava que a ferida da personagem, não era 

apenas a sua condição física (já estar a envelhecer), era mais profunda. Portanto, mesmo 

um rapaz como o Pedro lima (galã de novela) tinha uma ferida, uma necessidade de 

consolo. De encontro com uma rapariga, também ela ferida, entre a droga e a 

prostituição… E que se encontravam ali. Aquilo é muito parecido de certa maneira com 

As Noites Brancas [de Dostoiévski]. E foi uma das coisas que tentámos encontrar 

naquelas conversas, no jardim, entre o Pedro e a Sylvie. Gostei muito de fazer esse 

trabalho. Era um trabalho muito minucioso, pequenino, sobre o comportamento de cada 

uma das personagens. Eles foram maravilhosos, na relação que tiveram comigo. E 

gostei muito do espetáculo. Tinha um cenário muito bem resolvido pelo José Manuel 

Reis, em que passávamos do jardim para o interior do quarto, com grande rapidez. 

Umas cortinas que faziam de jardim, corriam e num instantinho estávamos num quarto. 

Um quarto totalmente vermelho. Sentíamos o escândalo da atração sexual, de que se 

fala ali e a timidez do homem. A isso, eu achava graça. Em vez de pormos um homem 

de cinquenta anos gorducho e tímido na relação amorosa, pormos ali um de trinta e 

cinco anos, pujante, mas também tímido na relação. Achei que isso era também capaz 

de contar a estranheza da peça. 

 

Acha que podemos falar em temas na dramaturgia de Jon Fosse? 

 

O que eu acho que está sempre muito marcado na dramaturgia de Jon é a perda. A perda 

da memória, a perda do tempo. A fraqueza, a fraqueza, a fraqueza. Personagens sempre 

à beira de perderem tudo. Como as personagens de Inverno. Perderem o emprego, 

perderem a dignidade. Aceitarem a prostituição, aceitarem… Porque estão 

completamente sozinhas. E isso é também a perda da tranquilidade tão desejada que se 

vê no Vai Vir Alguém. No espetáculo Inverno eu gostei muito de tratar esse aspeto. E foi 

um dos espetáculos que gostei mais de fazer. Tive muito prazer em dirigir a peça. E 

acho que foi uma pequena obra-prima. Depois não voltei a fazer mais nenhuma. Quis 
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muito fazer Sou O Vento, mas não consegui. Porque exige uma sala pequenina e 

determinados atores. Foi sendo adiado… E agora já não, depois da vinda do Chéreau. Já 

vai ser difícil vir a fazê-la. 

 

Foi, até à data, a peça de Jon Fosse mais feita em Portugal… 

 

Sim, depois do Chéreau. Nós fizemos a leitura, depois foi o Chéreau a fazer e depois o 

Diogo Dória e do Manuel Wiborg. É uma peça que é muito feita porque são só dois 

homens. Tem essa vantagem. Sei que o Inverno está a ser feito em Évora. Estão agora 

em ensaios, o Figueira Cid, na Bruxa Teatro. 

 

A primeira vez que eu ouvi falar de Jon Fosse foi quando fui assistir à sua 

encenação de Inverno… fiquei pasmada, impressionou-me bastante… 

 

O Jon Fosse é um escritor muito poderoso. Nós temos a sorte de ter um amigo nosso 

que vive em Oslo, o Pedro. Sabe norueguês muito bem e traduz. E teve sempre uma 

relação muito boa com o Jon. O Jon sempre respondeu a todas as dúvidas que ele tinha 

e criou-se uma relação triangular: o Jon, o tradutor e nós. Mesmo a agente foi sempre 

muito gentil connosco. Eu agora não tenho tido contato com o Jon. Tenho pena, porque 

é um autor por quem tenho a maior das admirações. 

 

A tradução de Inverno foi encomendada pelo Jorge? 

 

Sim. Todas as traduções foram encomendadas por mim. As primeiras foram feitas pela 

Solveig, mas depois descobrimos o Pedro Fernandes, vivendo em Oslo e sabendo bem 

norueguês. Podia ser ele a fazer. 

 

Sabe se as traduções foram apoiadas noutras, ou se foram diretas? 

 

Ele traduz diretamente do norueguês e envia. Eu é que, às vezes, como por exemplo na 

peça Sou O Vento, corrijo. A peça chama-se “eg er vinden”, ou seja, “eu sou o vento”, 

mas em português nós não precisamos do pronome (não o usamos tanto como os 

noruegueses ou os ingleses), basta-nos dizer “sou o vento”. E fica mais parecido, 

ritmicamente, com Eg er vinden. A acentuação rítmica é muito importante para o Jon. 
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Ele foi músico Rock durante muito tempo, ainda continua a tocar e a gostar de tocar. E a 

musicalidade das frases ou dos tempos é muito importante no Jon. Essa foi uma crítica 

que eu fiz ao tradutor: “corta os pronomes”. 

 

Teve essa preocupação com a musicalidade? 

 

Sim. É muito importante a musicalidade no Jon e isso, todos os atores que trabalharam 

comigo perceberem. Que os tempos de silêncio, de ataque, têm a ver com uma 

musicalidade interior. Que essa musicalidade tem a sua dinâmica. É mais importante 

sublinharmos essa musicalidade, do que sublinharmos a psicologia, a timidez, ou a 

motivação das personagens. São vozes que cantam. 

 

Houve algum sentido dramatúrgico que tenha procurado, que o preocupasse, que 

queria ver em palco, quando criou Inverno? 

 

O que eu achava mais interessante era a surpresa da confirmação, tida por ele, de que 

ela se prostituía. Era uma coisa bonita quando a Sylvie tirava o casaco e tinha uma saia 

de plástico, uma mini-saia de plástico, encarnada, muito forte. Que marcava, não só a 

eventual sexualidade feminina, como a prostituição. Ao mesmo tempo que ele 

descobria, o espetador também descobria. Eu achava engraçado que o espetador 

soubesse tanto quanto as personagens. Não soubesse mais, nem menos. Era importante 

que os atores não mostrassem mais do que a superfície das coisas, para que estas fossem 

sendo descobertas, a pouco e pouco. Isso, eu acho que funcionava bem no espetáculo. 

No espetáculo o espetador ia avançando perante a surpresa das relações. Daquelas 

relações. 

 

Que desafios tinha esta obra de Fosse? 

Conciliar num palco que era muito pequenino - o do Taborda - os dois espaços, interior 

e exterior. Um banco de jardim, onde havia muito movimento (as conversas deles) e o 

quarto de hotel, onde vão parar duas vezes. Porque a peça é quadripartida. São quatro 

cenas. Isso foi muito bem resolvido pelo José Manuel dos Reis, com o tal sistema das 

cortinas.  

Outra tem a ver com a questão: quem é que está parado e quem é que se move? No 

primeiro ato, é o homem que está parado no jardim e a rapariga “é uma borboleta” á 
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volta dele. Nas cenas do quarto é o contrário: a rapariga está parada e o homem 

movimenta-se. Nestas, o homem vai à rua, mas volta, porque é atraído para dentro do 

quarto. Nas cenas do jardim, pelo contrário, dá-se a atração dela por ele (como a da 

borboleta pela luz), à procura de apoio, de conforto, de dinheiro, de droga, de cliente 

(aspetos sempre muito ambíguos nas peças do Jon). No fundo trata-se de um “pas de 

deux”, em que há sempre uma das personagens à procura da outra. A tentar apanhar a 

outra. Esse foi o trabalho que nós fizemos. Essa ideia: primeiro um ponto de vista, 

depois outro. 

 

As didascálias são então importantes para si… 

 

Sim. Muito importantes. O Jon é muito preciso nos silêncios, nos movimentos, na 

maneira como os marca. Marca-os com grande rigor como o Pinter. Aliás, com um 

pouco menos de precisão do que o Pinter. Porque o Pinter é muito, muito exato. Diz 

quase quantos passos dá cada uma das personagens! O Jon é um pouco mais livre. Mas 

ainda assim, é muito importante, a meu ver, segui-lo. Se contrariamos a sua escrita 

cénica, estamos a contrariar o texto. E isso não me apetece nada fazer. Tenho muito 

respeito pelo teatro dele. 

 

E no que diz respeito ao som e á luz? 

 

No Inverno há uma cidade, ao longe, permanentemente. Uma espécie de sirenes 

aparecia nas mutações de cena. O ruído da mudança das cortinas era abafado com o som 

de sirenes ao longe. Era, por outro lado, importante perceber que aquilo se passava 

numa cidade com vida. “Dois seres perdidos na noite da cidade”. Para o Jon é 

importante a diferença entre “estar-se” na cidade ou no campo. Em Vai Vir Alguém, são 

pessoas que fogem da cidade, em Inverno estamos no coração do bairro mais noturno, 

da prostituição. E eu gosto desses sinais realistas. No espetáculo Inverno sublinhávamos 

esse aspeto com os tais ruídos citadinos, criados especialmente para a esta peça. 

 

Como nesta peça há quase uma abstração oral, é necessário esse contrabalanço… 
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Sim, sim. É o tal ancorar as coisas na realidade que o Jon precisa. Não são vozes soltas. 

São vozes que estão ancoradas num tempo, e num lugar específicos. Neste caso, na 

cidade, no bairro da prostituição. 

 

Mas ainda assim há alguma indefinição espácio-temporal… 

 

No Inverno não há muito. São uma ou duas noites seguidas dentro de um hotel, numa 

cidade. Só que não é necessariamente Oslo, Lisboa, etc., mas é bastante preciso quanto 

às características do espaço. Já em A Noite Canta Os Seus Cantos não é tanto. O cenário 

que é pedido é o quarto na casa do casal. O João Fiadeiro fez uma coisa completamente 

abstrata. Muito na cabeça da protagonista. Mas o Jon, tirando as últimas peças… 

 

Sou o Vento… 

 

Sou o Vento… É passado num barco, mas esse barco pode não ser um barco. É uma 

peça que já pertence a uma fase mais desapegada do real. Aquelas que eu fiz eram 

sempre baseadas numa âncora realista, como no teatro do Pinter. Nesse sentido, não o 

acho tão beckettiano, como ele próprio o diz. 

 

E a falta de progressão da ação, preocupa-o?  

 

Disso gosto. O tempo parado que há sempre nas peças dele. Embora haja peças como O 

Nome em que existe um mar de tensões. Mas eu gosto desse tempo parado, ou do que 

anda para trás e para a frente como no Sonho de Outono. A noção de… Ou no Vai Vir 

Alguém, também não se percebe bem se “aquilo” já se passou, ou se se está a passar. A 

obsessão com o tempo dramático que o Jon tem, é uma coisa que me interessa. É muito 

bonita e é uma das apostas dele, muito conquistada. Há sempre uma indeterminação do 

tempo dramático. “As coisas” já se passaram? Vão passar-se? Isso é uma das 

características dele de que mais gosto. Como aliás, em muitas das peças finais do 

Pinter… Também há essa indeterminação sobre o que já se passou, o que não se passou. 

 

Nas traduções, houve alguma expressão ou palavra que tenha necessitado de ajuste 

à realidade portuguesa?  
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Para a nossa realidade não sei, mas houve várias que tiveram que ser clarificadas. Como 

Vai Vir Alguém. Por exemplo, em inglês é “someone will arrive”. Em português, não 

podia ser “virá alguém”, ou “aparecerá alguém”. Embora “vai vir” seja uma expressão 

um bocadinho estranha, relaciona-se ritmicamente com o texto norueguês. Às vezes há 

frases que parecem ligeiramente distorcidas em português, mas que tiveram de ser 

usadas. 

 

Lembro-me que em Lilás havia a questão da palavra “gostar”, na última cena, 

entre a rapariga e o guitarrista… 

 

Sim. Nós temos uma diferença entre as palavras “gostar” e “amar”, que os ingleses e os 

nórdicos não têm. 

 

Fez trabalho de mesa, ou partiu de imediato para o palco? 

 

Eu começo logo em ensaios. O trabalho de mesa é normalmente muito aborrecido para 

os atores. Eu gosto muito de usar a intuição que os atores têm…. E começa a nascer aí. 

É perante as dificuldades e a “não explicação”, que me parece que os atores vencem. Se 

se explica muito, eles depois tentam fazer a explicação e não o texto. Eu gosto de seguir 

a intuição que os atores têm sobre o texto. Faço uma leitura, quanto muito. Mas no 

próprio dia da leitura, começamos a levantar a peça. E quer o Pedro Lima, quer a Sylvie, 

são atores muito trabalhadores. Portanto não só vêm com o texto sabido muito cedo, 

como vêm com ideias precisas de jogo mútuo, que são normalmente muito engraçadas. 

 

Terão sido talvez essas as alegrias e surpresas que teve, neste processo… 

Sim. Achei que o Pedro Lima e a Sylvie eram um par perfeito para a peça. Contrariando 

a imagem tradicional que a peça tem. Mas estava ali um par perfeito. Com quem gostei 

imenso de trabalhar e com quem me entendi muito bem. Aliás foi um dos espetáculos… 

Eu nunca vejo os espetáculos que dirijo, mas esse, acabei por ver dos bastidores umas 

cinco ou seis vezes, o que é raríssimo! Os outros, vejo uma vez, duas, na estreia… Esse 

vi várias vezes porque tinha real prazer em ver. O desenrolar daquela dança entre as 

duas personagens. Gostava muito da peça, como gostei do trabalho que eles fizeram. 

Tive muita pena que o Jon (que estava a estrear uma peça, nessa altura) não tivesse 

podido vir cá vê-lo. Creio que era a versão do Édipo, para o Dramaten de Estocolmo. 



123 

 

 

Morte em Tebas? 

 

Morte em Tebas. 

 

È um texto lindo… 

 

Extraordinário, extraordinário. 

 

Como pensa ter sido a receção de Jon Fosse em Portugal? 

 

Foi sempre com alguma reticência… Achando um bocadinho chato, pouco espetacular, 

algumas pessoas muito interessadas, até chegar a encenação do Chéreau. O Chéreau é 

que mostrou… Embora eu não tenha gostado muito do espetáculo dele. Achei que o 

Chéreau transformou “aquilo” num “Titanic”, numa super-produção. “Aquilo” é mais 

íntimo do que… Ficou demasiado espetacular. Acho que a tragédia daquelas 

personagens é mais interior do que aquilo que ali estava. Ele pegou na metáfora do 

barco, do afundamento e usou-a até ao fim. A meu ver demais. A peça não precisa mais 

do que “dizer”, do que “estar” no naufrágio. Não é necessário vermos o naufrágio. Mas 

o Chéreau agarrou-se á ideia do naufrágio… Desenvolveu-a maravilhosamente, mas a 

meu ver “afundando” um bocadinho a natureza poética e enigmática do texto.  

Mas foi aí que o Jon foi considerado um grande autor, em Portugal. Até aí as peças que 

fomos fazendo mereceram alguma atenção da crítica e algum respeito, mas não um 

interesse desmesurado. Tanto que mais ninguém, depois, as quis fazer. A não ser agora, 

depois do Chéreau. 

 

Mas a divulgação de Jon Fosse em Portugal, foi feita por vocês… 

Sim, fomos nós que a fizemos. 
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ANEXO IV – Morte em Tebas na Noruega 

 

Local Det Norske Teater, Oslo, Noruega; estreia 17 de Janeiro de 2008; texto Døden i 

Teben; autor Jon Fosse; dramaturgia Cecilia Ölveczky; encenação János Szász; 

interpretação Sverre Bentzen, Jan Grønli, Per Schaaning, Stine Marie Fyrileiv, Maria 

Sand, Espen Sandvik, Svein Erik Brodal, Svein Roger Karlsen, Torgeir Fonnlid, Frank 

Kjosås, Trini Lund; Sunniva Egge Sipus, Mattias Ekholm, Niklas Gundersen,Kenneth 

Homstad, Björn Sandberg, Eli Stålhand, Rune Sæter, Charlotte Øverland Våset, Stine 

Mari Fyrileiv, Frank Kjosås, Maria Sand, Espen Sandvik; música Jóhann Jóhansson; 

luninotécnia Terje Wolmer; cenografia Kari Gravklev; figurinos Mari Benedek; 

coreografia Csaba Horváth. 

 

 

 

 
 

 
                                   

                                   Fotografias de Erik Berg 
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ANEXO V – Morte em Tebas na Suécia 

 

Local Kungliga Dramatiska Teatern (Elverket/Dramaten), Estocolmo, Suécia; estreia 

27 de Março de 2009; texto Döden i Thebe; autor Jon Fosse; encenação e tradução 

Annika Silkeberg; interpretação Gunnel Lindblom, Magnus Roosmann, Johan Lindell, 

Basia Frydman, Anne Bolstad, Sherayé Esfandyari, Vibeke Oskal, Filip Pachucki, 

Ruben Lopez; música Fredrik Arsaeus Nauckhoff; luninotécnia Jenny André; 

cenografia Micha Karlewski; figurinos Helena Sjöstedt; perucas e máscaras Sari 

Nuttunen. 

 

 

 
 

 
          

                   Fotografias de Roger Stenberg 
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ANEXO VI – Morte em Tebas na Áustria 

 

Âmbito Salzburger Festspiele [Festival de Salzburgo], Áustria; estreia 11 de Agosto 

2010; texto Tod in Theben; autor Jon Fosse; tradução Hinrich Schmidt-Henkel; 

dramaturgia Jens Dietrich; encenação Angela Richter; interpretação Yuri Englert, 

Sarah Franke, Dietrich Kuhlbrodt, Eva Löbau, Ingolf Müller-Beck, Joerg Ratjen, Oana 

Salomão, Christoph Theußl; música Dirk von Lowtzow / Tocotronic; luminotécnia 

Carsten Sander; cenografia Katrin Brack; figurinos Steffi Bruhn; vídeografismo 

Philipp Haupt. 

 

 

 

 
 

 
 

        Fotografias de Arno Declair 
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ANEXO VII – Morte em Tebas na Hungria 

 

Local Csky Gergely Theater, Budapeste, Hungria; estreia 12 de Dezembro 2009; texto 

Oidipus király [Édipo Rei] a partir de Rei Édipo de Sófocles e de Morte em Tebas de 

Jon Fosse; tradução Krisár Csilla Mária; encenação Rusznyák Gábor; assistente de 

encenação Hatvani Mónika; interpretação Virág Csapó, Ilona Sárközi-Nagy, Egyed 

Serf, Árpád Némedi, Zsolt Kovács, József Kelemen, István Gyuricza, István Znamenák, 

Eleonóra Tóth, László Szula, János Sarkadi Kiss, Oszkár Nyári, Pál Kocsis, Zita 

Horváth, Ibolya Csonka; música Rozs Tamás; cenografia Fodor Viola; figurinos 

Remete Kriszta. 

 

 

 
       

       Fotografias Klencsar Gábor 


