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ANEXO 1 - QUADRO COMPARATIVO ENTRE O NOVO OTHELO, DE 

J. M. MACEDO, E O OTHELO DE DUCIS288  

 
 
 
O Novo Othelo Trechos correspondentes no Othelo de 

Ducis traduzido por G. de Magalhães 

CENA I 

ANTONIO (só, vestido e pronto para sair; ao 

levantar-se o pano, consulta o relógio): Dez 

horas: É tempo de me ir chegando para o 

júri: que maçada! Depois que me naturalizei 

cidadão brasileiro tenho cem vezes torcido 

as orelhas sem deitar sangue. Tudo se 

pode ser no Brasil, menos cidadão 

brasileiro; porque são tantas cousas!... É 

guarda nacional por um lado, júri pelo outro, 

agora eleições; daqui a pouco um conselho 

de qualificação; amanhã isto; depois de 

amanhã aquilo, e sempre uma roda viva! 

Nada: eu acabo por deitar fora a nova 

pátria, assim como deitei a velha. A pátria é 

um verdadeiro traste de luxo, que mais 

incomoda do que utiliza. 

 

CENA II 

(Antonio e Calisto que entra e pára 

teatralmente diante de Antonio, imitando a 

entrada de Othelo no primeiro ato) 

ANTONIO: Então que é isto?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO I CENA V (no Senado de Veneza) 

ODALBERTO (apontando para Othelo que 

entra rapidamente): 

                                  Eil-o presente. (2) 

MONCENIGO: 

                                                             
288 As edições utilizadas são as seguintes: MACEDO, J. M. “O Novo Othelo”, in Teatro da Juventude – ano 4 – 

no. 20. São Paulo, Secretaria da Cultura, outubro/1998, pp. 95-106, e MAGALHÃES, D.J.G. de. Obras de 

D.J.G. de Magalhães – Tomo III – Tragédias. Rio de Janeiro, Livraria de B.L. Garnier, 1865, pp. 255-362. 

As indicações dos trechos citados por Macedo estão em negrito e numeradas, e suas correspondências em 

Magalhães estão grifadas e com a respectiva numeração. Podemos perceber que a ordem das citações não 

necessariamente segue a ordem do original, pois Macedo foi encaixando os versos que lhe serviam melhor a 

cada momento.  
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Continuamos com a mania teatral?... Sr. 

Calisto, olhe que se vai assim, dá com os 

burros na água, e marcha direitinho para o 

palácio da Praia Vermelha. 

CALISTO: Eu me calo, Odalberto, eu não 

respondo; 

Um jus tendes assás de confundir-me; 

Mas se já quando fui amigo vosso. (1) 

Confesse, confesse, sr. Antonio, que esta 

entrada é sublime! E diabo me leve se não 

fico dez furos acima do João Caetano. 

ANTONIO: Mas o sr. agora não se ocupa de 

outra cousa. 

CALISTO: Que quer?... Aquele teatrinho 

particular da sociedade reveladora dos 

grandes talentos acendeu-me na cabeça 

uma fornalha. (Bate na testa.) O sr. Antonio 

pensa que aqui dentro há miolos, como nas 

cabeças dos outros homens?...Pois 

engana-se: aqui dentro fervem o Etna e o 

Vesúvio: talvez ignore o que sejam o Etna e 

o Vesúvio... Eu lhe explicarei isso mais 

tarde. Agora não penso, não cuido, não vivo 

senão em Othelo, cuja parte desempenharei 

daqui a três dias. Que emoções! Que 

entusiasmo! Os camarotes cheios de moças 

bonitas... A platéia atopetada de povo... 

Enchente real... Pode-se contar com ele 

mesmo porque não se compram bilhetes. A 

orquestra executa a ouverture. (Toca 

arremedando a música.) Já estão quase no 

fim... Gente fora da cena! Contra-regras a 

seus lugares! (Arremeda a música.) Fim!... 

(Assobia.) Lá vai o pano acima... Eis o 

senado de Veneza. (Arranja o sofá e 

cadeiras como lhe parece.) Faça de conta 

Othelo! 

ODALBERTO: 

     Sim. (para Othelo) Minha vingança teme. 

Mas antes de punir este estrangeiro, 

Este amigo, este ingrato que ultrajou-me, 

Este fero Africano, que de luto, 

De pranto, e horror encheu minha família, 

Seduzindo Hedelmonda; nobre Doge, 

Ordenai que a meus olhos a conduzam: 

Pois minha filha está nestes lugares. 

MONCENIGO (para dois oficiais): 

Ide; em breve voltai com Hedelmonda; 

Odalberto, seu pai, é quem o ordena. 

(Saem os oficiais) 

ODALBERTO: 

Doge, sois pai, e possuís um filho 

Jovem, obediente, e virtuoso, 

Que, vivendo distante destes muros, 

Nunca instrui-se n’arte dos ingratos, 

E dos vis sedutores; Doge, em nome 

Desse filho, que único vos resta, 

Em nome da sagrada humanidade, 

Por minhas cãs, por todos os direitos, 

De pai, que me outorgou a natureza, 

Do corruptor puni a insolência. 

(para Otelo) Tu, desgraçado dize, com que 

astúcia 

Minha filha induziste a acreditar-te? 

Como pensar que uma inocente virgem, 

Tão moça, tão submissa e respeitosa, 

De mil nobres amantes pretendida, 

A um monstro como tu amar pudesse? 

OTHELO (comprimindo o furor): 

Eu me calo, Odalberto, eu não respondo; 

Um jus tendes assas de confundir-me. 

Mas se já, quando fui amigo vosso, (1) 
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que o sr. é o senado de Veneza... Ande... 

Sente-se em todas estas cadeiras. Fala 

Moncenigo... Faça também de conta que o 

sr. é Moncenigo: é um estúpido que há de 

enterrar o papel; mas não faz mal. 

ANTONIO: Quem é estúpido, sr. Calisto, 

quem é estúpido? 

CALISTO: É o Manoelzinho lá da 

sociedade, homem; mas não me atrapalhe. 

Agora entra Odalberto... Faça ainda de 

conta que o sr. é Odalberto... Entre por ali... 

Entre por ali. 

ANTONIO: Então eu sou tanta cousa ao 

mesmo tempo? 

CALISTO: Não faz mal; está no sistema das 

acumulações dos empregos. Entrou... 

Entende?... O sr. entrou e ninguém lhe deu 

importância. Agora eu. Othelo vai aparecer: 

apenas me puser os olhos em cima, torça o 

nariz, faça uma cara muito feia, e sem se 

importar com as palmas e os aplausos com 

que o público me recebe, exclame com voz 

rouca e reconcentrado furor “ei-lo 

presente”! (2) Não se descuide... Eu vou 

romper do bastidor... Sentido? (Vai entrar 

como Othelo.) Então... sr. Antonio, não me 

esfrie a cena! Não me esfrie a cena, sr. 

Antonio! Não se importe com os aplausos 

do público... Fale, homem!... Com trezentos 

diabos diga “ei-lo presente”! (2) 

ANTONIO: Meu amigo, o sr. não vai bem do 

juízo: lembre-se, meu caro sr. Calisto... 

CALISTO: Eu já não sou Calisto, sou 

Othelo, o Mouro de Veneza. 

ANTONIO: Mas repare que não estamos no 

teatro. 

A terra em que nasci não era um crime, 

Eu vos rogo que agora em minha fronte 

Meus remorsos vejais, não vossa injúria. 

O céu deu-me com a vida, por meu dano, 

Um coração sensível e amoroso; 

Eis meu crime; e se eu fosse consultado, 

Perto de vós, senhor, nascido houvera. 

Mas enfim, esse clima, minha infâmia, 

Oculto me não viu em seus desertos! 

Quê! De Africano o nome é um opróbrio?! 

Minha cor prejudica o meu denodo? 

Mouro me chamam?! Disso orgulho tenho! 

Tal nome há de ir aos séculos vindouros. 

Mas o amor tem a glória em menosprezo; 

Desarmar-vos, senhor, eis a vitória 

Que à custa de meu sangue comprar quero. 

Ao menos meu respeito vos aplaque;(3) 

E se eu não tenho avós que me enobreçam, 

De meu corpo contai as cicatrizes. (3) 

Esqueci-me dos bens que me fizestes. 

Recordai-vos porém dos meus serviços, 

Que me amastes, que eu saio de um 

combate, 

E que este mouro, enfim, salvou o Estado. 

(4) 

ODALBERTO: Que importa o teu valor? 
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CALISTO: sr. Antonio, sabe o que é o 

gênio?... 

ANTONIO: Ah! Sr. Calisto, que pergunta me 

faz?... Porque deixei eu a minha antiga 

taberna e me fiz procurador de causas, 

senão por obedecer aos impulsos 

irresistíveis do gênio?... 

CALISTO: Tem razão: o gênio é um 

elemento impalpável, um fogo tão 

maravilhoso, que até às vezes pode chegar 

a introduzir-se na alma de um taverneiro. 

ANTONIO: Eu?... Como é isso?... Que quer 

dizer com essa?... 

CALISTO: Quero dizer que o gênio é o 

diabo. Olhe, sr. Antonio; eu reconheço que 

já não sei a quantas anda o meu armarinho: 

já não como, e já não durmo sossegado. Há 

dias em que chega-me um freguês, pede-

me cartas de jogar, e eu dou-lhe soldados 

de chumbo; vem outro que pede tesouras, e 

eu dou-lhe obreas, vem um terceiro que 

quer comprar agulhas, e eu lhe apresento 

correntes de papagaio. À mesa do jantar 

encontro às vezes a imagem de Pezaro em 

um pedaço de carne seca, e a de 

Hedelmonda num prato de arroz de leite. De 

noite, oh! De noite a cena é tremenda e 

horrorosa: acordo espantado, envolvido no 

meu lençol, declamo furioso, e acabo 

sempre por assassinar Hedelmonda, dando 

com uma vela de sebo mil punhaladas no 

travesseiro! Oh! Gênio! O gênio é o diabo, 

sr. Antonio. 

ANTONIO: Mas desse modo, o sr. Calisto 

fechará dentro em pouco a porta do seu 

armarinho. 
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CALISTO: Ora isto é insuportável!... 

Quando estou tratando de cousas sérias, 

vem-me o sr. com banalidade! Falo-lhe de 

gênio, e reponde-me com o armarinho! 

ANTONIO: Mas o armarinho é que lhe dá 

aquilo com que se compram os melões. 

CALISTO: Mas o gênio aborrece o 

positivismo e a realidade. 

ANTONIO: E a barriga sr. Calisto?... 

CALISTO: Desgraçadamente a barriga do 

gênio é tão exigente como a do cavalo e a 

do gato; mas a nação deve sustentar os 

grandes homens que a ilustram, e ao 

governo cumpre estabelecer pensões para 

eles. 

ANTONIO: Já há muita gente, gente 

demais, que come o dinheiro da nação em 

santo ócio; meu caro sr. Calisto, a sinecura 

é uma sra. muito fidalga, que habita 

somente em casas nobres e em elegantes 

sobrados, e não desce jamais às casas 

térreas, e menos quererá ir morar em um 

armarinho. 

CALISTO: Pois é preciso fazer uma 

revolução. 

ANTONIO: Nada... Nada: eu sei que a 

maior parte das revoluções se fazem por 

causa da barriga; mas em regras os 

homens das casas térreas não ganham 

cousa alguma com elas. sr. Calisto, cuide 

antes do seu armarinho: lembre-se de que 

me pediu a mão de minha filha, e eu não 

posso querer para meu genro um gênio sem 

vintém. Tome juízo, quando não, dou o dito 

por não dito, e mando-o procurar mulher na 

casa dos orates. 
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CALISTO: Ao menos meu respeito vos 

aplaque. 

De meu corpo contai as cicatrizes. (3) 

ANTONIO: Repito-lhe que tenha juízo... O 

sr. já tem obrigação de atender aos meus 

conselhos! 

CALISTO: Esqueci-me dos bens que me 

fizestes. 

Recordai-vos porém dos meus serviços, 

Que me amastes, que eu saio de um 

combate, 

E que este mouro enfim salvou o Estado. 

(4) 

ANTONIO: Sim! É o mais é, que salvando o 

Estado como o sr., conheço eu duas ou três 

dúzias de mouros da sua ordem. sr. Calisto, 

cure-se dessa loucura diabólica; vá 

conversar com a Chiquinha, que está lá 

dentro com a nossa vizinha a dona Justina, 

e veja se o amor o pode livrar dessa triste 

mania. Eu vou para o júri: o sr. faz-me 

demorar mais do que devia, e o que faltava 

agora era o seu gênio ter feito que o 

impertinente do juiz de direito me 

impusesse a maldita multa. Adeus, sr. 

Calisto; adeus e tenha juízo. (Vai-se.) 

 

CENA III 

(Calisto.) 

CALISTO (só): É um estúpido, que não 

admira as explosões do gênio! A minha 

encantadora Chiquinha, que é moça 

romântica, compreenderá e apreciará 

devidamente o meu entusiasmo. Adoro esta 

rapariga tanto, como a minha parte de 

Othelo... Sim... Porque mais é impossível! 
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Oh! Se fosse ela que fizesse o papel de 

Hedelmonda... Com que prazer e 

arrebatamento eu lhe daria a punhalada do 

quinto ato! Ao menos porém deve aparecer 

algum ímpeto de ciúme no meio deste amor 

que experimento pela Chiquinha. Que 

sublime ciúmes não sentirei eu, agora que 

tenho de memória todos os furores de 

Othelo! Um amor sem ciúmes é como doce 

sem cravo nem canela. Sim... É preciso que 

eu me exaspere, que eu esbraveje mordido 

pela serpente do ciúme. É preciso, é 

inevitável, ou então não passarei de um 

Mouro de Veneza muito ordinário. Se eu 

apanhasse um pretexto... A Chiquinha está 

de palestra com a dona Justina... Se da 

conversação destas duas moças eu 

pudesse arranjar um motivozinho mesmo do 

tamanho assim... Bem lembrado... Mas... Ei-

las que chegam; vou esconder-me embaixo 

desta mesa para ouvi-las sem ser visto. 

Como é formosa a Chiquinha! (Esconde-

se.) 

 

CENA IV 

(Calisto embaixo da mesa; Francisca e 

Justina.) 

FRANCISCA: Enfim! Já se foi para o júri. 

JUSTINA: Sempre é bom ver da janela, se 

ele realmente se vai. 

FRANCISCA: Sim, vejamos. (Vão ambas 

para a janela.) 

CALISTO (à parte): Nada no mundo e em 

toda natureza 

De tão pura virtude se aproxima. 

É a virtude que os mortais encanta... (5) 

 

 

 

 

 

 

 

ATO IV CENA IV 

OTHELO (só.) 

OTHELO: Nada no mundo e em toda 

natureza 

De tão pura virtude se aproxima! 

É a virtude que os mortais encanta, (5) 

E se ignora a si mesma, e altar não pede!... 

Ai do imprudente que atrever-se ousado 

Um instante a manchar sua inocência... 

Pelo furor que acende-se em minha alma 

Sinto que sem piedade lhe varara 

Com este ferro o peito... Mas que causa 

Haverá, que aí vem Pézaro triste, 

Pensativo, em silêncio, e a passos lentos?  

 

ATO IV CENA V 

O MESMO, E PÉZARO 

PÉZARO: Sabes sofrer? 

OTHELO:                  Sim, fala. 

PÉZARO:                              E sem abalo 

A nova receber de uma desgraça? 

OTHELO: Sou homem. 

PÉZARO: Hedelmonda... A injúria é grande! 

É... oh céu! Estremeço... 

OTHELO:                         Uma palavra. 

PÉZARO: Infiel! 

OTHELO (com furor levando a mão ao 

punhal.): Infiel?!... e a prova?... Dai-ma. 

PÉZARO: A prova?... Assas me espanta 
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JUSTINA: Dobrou a esquina. 

FRANCISCA: Ainda bem. (Voltam à frente.) 

Independência ou morte! 

CALISTO (à parte): Por que saudará a 

Chiquinha a independência!... Parece-me 

um pedaço de patriotismo um pouco fora de 

propósito. 

JUSTINA: Mas então, dona Chiquinha, isto 

é sempre assim?... 

FRANCISCA: Sempre assim: pelo menos 

desde oito dias é esta a vida que levo: foi há 

oito dias a primeira vez que o vi; é um 

tesouro que devo à amizade de minha 

prima Luizinha; mas também desde oito 

dias, desde que ele é meu, tanto eu o amo, 

como meu pai mostra aborrecê-lo. 

CALISTO (à parte): Bonito! Bem fiz eu em 

esconder-me embaixo da mesa; mas quem 

será este ele que é dela? 

JUSTINA: É por que tanto ódio, dona 

Chiquinha?... 

FRANCISCA: Porque diz meu pai que ele é 

indigno de mim, e que eu devo vencer-me e 

desprezá-lo. Oh! Isto já me vai 

exasperando... Talvez que me resolva a 

acabar por uma vez e bem cedo com este 

tormento. 

JUSTINA: E como?... 

FRANCISCA: Sou capaz de em menos de 

quinze dias estar casada com o Calisto do 

armarinho. 

CALISTO (à parte): E depois em menos de 

oito de pregar-me algum mono!... Oh! 

Hedelmonda de uma figa! 

JUSTINA: E ele que te há de amar tanto... 

FRANCISCA: Por certo: morre por mim. 

esse discurso! 

Quem pode a tal excesso transportar-te?! 

Acabo de vingar-te, e assim me ofendes!...  

Sim, eu vi teu rival, reconheci-o, 

E no mesmo momento que encontrei-o 

Seu furor terminou por um combate: 

Nesse combate lhe tirei a vida, 

E achei sobre seu corpo ensangüentado 

O diadema, e esta carta, cuja firma 

Estranha te não é. Eil-a. Esta carta 

(Sejamos mais senhores de nós mesmos) 

Talvez a prova seja da perfídia. 

OTHELO (estupefato): Enfim, eu reconheço 

que ultrajei-te. 

(lendo.) “Meu pai, à mão de Othelo 

renuncio. 

Acalme o meu pesar as vossas iras. 

A vós pertence só dar-me um esposo. 

Hedelmonda.”... É possível! 

PÉZARO:                           Com desprezo 

Deves tratar a criminosa, e o crime. 

Vejo que nem furor nem ódio sentes. 

OTHELO (na maior calma.): O furor ‘stá no 

fundo do meu peito. (18) 

Não percamos o tempo. Amei Veneza, 

E desejo pagar seus benefícios. 

De um guerreiro que a sirva ela precisa; 

Posso indicá-lo; és tu esse guerreiro. 

Quero propor-te ao Senado augusto. 

PÉZARO: Que dizes tu? A mim! 

OTHELO:                   Eu morro, e o instante 

É este de ser justo. Ouve: de um velho 

A desgraça causei! Este remorso 

Me oprime o coração. Sua alma aflita 

Na desesperação jaz mergulhada. 

Se ele fugiu, oculta sua fuga; 



 

 261 

JUSTINA: Disseram-me que o sr. Calisto é 

excessivamente ciumento. 

CALISTO (à parte): Não havia de ser, não, 

quando vou representar a parte do Mouro 

de Veneza? 

FRANCISCA: Sim... Dizem isso; mas 

embora: ainda quando eu não lhe tivesse 

amor algum, casar-me-ia com ele só para 

ver-me livre do mau gênio e das 

impertinências de meu pai... Ora só o ódio 

que ele vota ao meu querido... 

JUSTINA: A quem?... Ao sr. Calisto?... 

FRANCISCA: Não: quando eu digo meu 

querido está visto que não é do Calisto do 

armarinho que quero falar. 

CALISTO (à parte): Pondo mesmo de parte 

o papel de Othelo, eu creio que vou me 

sentindo um pouco incomodado! Isto vai-me 

cheirando desaforo. 

FRANCISCA: Pois bem; como eu te dizia, 

meu pai vota-lhe um ódio de morte: diz que 

por causa dele não coso, não bordo e não 

estudo piano há oito dias. 

JUSTINA: Que injustiça! 

FRANCISCA: É verdade! E então ele que 

gosta tanto de me ouvir tocar! Ainda 

anteontem, ao levantar-me do piano, 

encontrei-o ao pé de mim, e sabes o que 

fez?... Beijou-me os dedos. 

CALISTO (à parte): Oh! Desgraçado 

Othelo!... (6) 

JUSTINA: Que amor! 

FRANCISCA: Aí está! Não diria isso meu 

pai: não sei por que o detesta: ontem depois 

de ralhar comigo, e de maldizê-lo, 

perguntou-me afetando um sorriso irônico: 

E se vive, previne sua perda. 

É o único mortal, por minha causa 

Infeliz, a quem eu hei ultrajado. 

Mas à sua família minha morte 

Vai dar a paz em breve. A sua filha 

Entrega este diadema, e esta carta. 

(Mostrando esses objetos sem contudo 

entregar-lhe.)  

Mas não fales de mim, do meu destino, 

Nem sobre minha vida, ou minha morte. 

Pertença a outro esposo mais ilustre; 

Contente e gloriosa, amando-o, goze 

De uma vida feliz... enquanto Othelo 

A paz terá no horror da sepultura. (20) 

(No maior furor mostrando o diadema e a 

carta.) 

Eis aqui seu bilhete, eis seu diadema... 

Eu quero nesse sangue que aborreço, 

No seu vil sangue, mergulhar mil vezes (21) 

Isto tudo. Onde está o seu amante? 

Guia meus passos, que co’a sua morte 

Meus olhos inda não se extasiaram. 

Concebe qual será meu regozijo, 

Vendo com olhos ávidos a pérfida 

Sobre o cadáver palpitar do amante, 

E contar seus suspiros dolorosos 

Debaixo do punhal que vai uni-los. 

(Suspendendo o furor repentinamente.) 

Que é isto, Othelo? Bárbaro, suspende. (10) 

Que fúria, e que transportes te alucinam? 

Quando nas guerras mais te encarniçavas 

Jamais numa mulher as mãos manchaste... 

Tão grande é meu furor, tal minha ofensa 

Que até mesmo a vingança me encadeiam. 

Tu te lembras ainda das palavras 

Que teu pai proferiu, daqui bem perto, 
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“Porque não te casas com ele?...” 

JUSTINA: Que mau gênio de homem! 

FRANCISCA: Ainda mais: a todo o 

momento lhe chama desenxabido e feio. 

JUSTINA: Outra injustiça, não é assim, 

dona Chiquinha?... 

CALISTO (à parte): Este diabo de moça 

apóia tudo! Estava boa para deputado 

ministerial. 

FRANCISCA: Injustiça sem dúvida: dize 

dona Justina, serão feios aqueles olhos 

vivos e travessos?... Será feio aquele rosto 

redondo e branco?... Serão feios aqueles 

pés tão pequeninos e aquelas mãos tão 

finas e tão macias? Oh! Como deixar de 

amá-lo?... 

CALISTO (à parte): Visto isso, o feio sou eu! 

Ah! Quando eu tinha a idéia de fingir 

ciúmes, entrar-me pelos ouvidos uma 

realidade que me parece um espeto em 

brasa!... Ah! Fementida!... 

JUSTINA: Então tu o amas loucamente? 

FRANCISCA: Sim! Eu o amo! Será um 

capricho, uma loucura, mas não posso mais 

passar sem ele... Eu dou-lhe os meus 

sorrisos de dia, e sonho com ele de noite. 

CALISTO (à parte): Minha desgraça é 

certa, sim, eu vejo 

Minha injúria. Esqueçamo-nos de tudo 

Morramos. (7) 

JUSTINA: Mas que paixão, dona Chiquinha! 

FRANCISCA: E o mais é que eu entendo 

que tenho todo o direito de amar a quem 

bem me parecer. 

JUSTINA: Eu também penso do mesmo 

modo: a vontade do cidadão é livre. 

No seu último adeus, quando deixou-me: 

“Vela sobre ela; tão querida esposa 

Que o pai traiu, o esposo trair pode.” 

PÉZARO: É certo. 

OTHELO:         Com que ardil a fementida 

Co’a dor, e o pranto, e os olhos me 

enganava!... (8) 

Crês tu qu’ela infiel seja em sua alma? 

PÉZARO: O bilhete e o diadema o 

testemunham. 

OTHELO: Por que nos seus desertos 

africanos 

Othelo não morreu desconhecido? 

PÉZARO: Oh desgraçado Othelo! (6) 

OTHELO:                            Meu amigo, 

O furacão prediz a tempestade; 

No relâmpago o raio se anuncia; 

Dos leões do bosque ouve-se o bramido; 

Mas a mulher, oh céu! Pérfida e calma 

Nos embebe o punhal, e nos afaga! (11) 

Hedelmonda!... 

PÉZARO:           Tal nome inda te move!? 

OTHELO: Ah! Não posso arrancá-lo de meu 

peito! 

(…) 

 

 

ATO V CENA IV (trecho) 

HEDELMONDA (dormindo) E OTHELO 

OTHELO: Sim, eu prometo; sim, talvez bem 

longe 

Me arrastara o furor: quero vencer-me… 

Não, tu não morrerás. Como realça 

Esta pálida luz sua beleza! 

(Olhando para a lâmpada.) 

Para avivar-lhe a chama transitória 
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CALISTO (à parte): Sim; ainda mesmo 

quando está na cadeia. 

FRANCISCA: Pois não é assim?... Não se 

fala tanto em direitos e garantias?... Quanto 

a mim, o direito e a garantia da mulher é 

amar a quem lhe agradar. 

JUSTINA: Apoiada, dona Chiquinha, 

apoiadíssima. 

CALISTO (à parte): Que língua de prata que 

tem a Chiquinha! O ladrão havia de 

representar bem o papel de Hedelmonda. 

FRANCISCA: Por conseqüência meu pai 

não me pode exigir não amar o meu 

querido. 

JUSTINA: Não decerto: isso seria uma 

suspensão de garantias. 

FRANCISCA: E portanto hei de amá-lo 

sempre, e cada vez mais. 

JUSTINA: E fará muito bem. 

CALISTO (à parte): Olhem que demônio de 

conselheira!... 

FRANCISCA: Quando eu vier tocar piano, 

ter-lo-ei ao pé de mim para que me ouça e 

me beije as mãos... 

JUSTINA: Isso... Isso... 

CALISTO (à parte): E eu então que papel 

farei nesta tragédia doméstica?... Sinto-me 

furioso... Até já nem me lembra pedaço 

algum da parte de Othelo. 

FRANCISCA: Todas as tardes, enquanto 

meu pai dormir à sesta, ele e eu havemos 

de comer no mesmo prato do melhor doce 

que tivermos em casa... 

CALISTO (à parte): No mesmo prato e do 

melhor doce... 

Com que ardil a fementida, 

Posso a faísca achar de um fogo novo. 

(Olhando para Hedelmonda.) 

Mas esse fogo criador que a anima, 

Como, se eu o extinguisse, reavivá-lo? 

Com que sopro tão puro ela respira! 

Um forte encanto inda me atrai para ela. 

Este sangue no peito que magoaste, 

Este sangue correr por ti quisera. 

Sim, em negra masmorra, em mudo 

abismo, 

Onde Veneza oculta os criminosos, 

Privado de socorro, sem carpir-me, 

Como impuro réptil passara a vida. 

Mas ver com tanto horror trair-me a 

ingrata!… 

Empreguemos também valor e astúcia; 

Vejamos com que pérfida lhaneza 

Contra a verdade se armará seu rosto. 

Mas por que com seu crime acabrunhá-la?  

 Minha desgraça é certa, sim, eu vejo 

Minha injúria. Esqueçamo-nos de tudo 

Morramos. (7) 
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Co’a dor, e o pranto, e os olhos me 

enganava! (8) 

FRANCISCA: E apesar de meu pai hei de 

sempre achar ocasião de acariciá-lo, e de 

gozar das suas carícias: ao levantar-me da 

cama... Durante o dia... De noite mesmo 

procurarei vê-lo, e provar-lhe que o amo. 

CALISTO (à parte): Sim... Vamos ver o que 

pensa aquele do diabo!... 

JUSTINA: Eis aí como deveríamos ser 

todas: fortes... Decididas... 

FRANCISCA: Agora meu pai para afligir-me 

diz que quer ver se quando eu me casar 

com o Calisto, ainda farei as mesmas 

meiguices, e me portarei do mesmo modo 

com ele. 

JUSTINA: E você que pensa, dona 

Chiquinha?... 

CALISTO (à parte): Sim... Vamos ver o que 

pensa aquele demônio de saia. 

FRANCISCA: Eu penso que posso muito 

bem depois de casada amá-lo como agora; 

penso que terei tempo de amar o meu 

marido, e a ele, e que até me será fácil 

conseguir que meu marido o ame também. 

CALISTO (à parte): Já se viu que destino 

me reserva aquela sonsa... Ah! Punhal de 

Othelo! Punhal de Othelo!... 

JUSTINA: Eu também julgo isso muito 

possível e até natural. 

CALISTO (à parte): Pois não! Quando uma 

diz “mata” a outra grita logo “esfola”. Ah! 

Punhal de Othelo! Punhal de Othelo!... 

FRANCISCA: O meu querido! Ah! Mal 

podes conceber o susto que por causa dele 

passei ainda há pouco. Meu pai mandou-me 
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estudar piano, eu vim, e apenas tinha 

tocado os primeiros compassos de uma 

peça, chegou o meu querido, e ocupando 

uma cadeira que estava ao pé de mim, ficou 

imóvel a ouvir-me tocar: mas logo depois 

ouço os passos de meu pai... Ah! Não tive 

tempo senão de entrar ali na alcova, e de 

esconder o meu querido no meu próprio 

leito. 

JUSTINA: E depois?... 

FRANCISCA: Depois meu pai não deixou 

mais esta sala; agora porém aproveito o 

ensejo, e vou soltar o meu querido, que 

ficou trancado na alcova. (Vai.) 

JUSTINA: Sim... Depressa... 

(Calisto salta de baixo da mesa.) 

FRANCISCA: Ah!... 

CALISTO: Ouvi tudo, mulher desleal e 

fementida! Nada de frívolas desculpas, sei 

tudo, sei que tenho um rival ditoso, e que a 

minha noiva esconde o seu querido no seu 

próprio leito. 

FRANCISCA: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!  

CALISTO: E ri-se ainda?… Ah! Punhal de 

Othelo! Punhal de Othelo!... Sim... Um mar 

de sangue vai inundar esta sala!... 

Nossos leões dos ermos 

Em furor nos seus antros abrasados, 

Os viajantes trêmulos despedaçam, 

Melhor fora para ele que os famintos 

Leões em mil pedaços lhe espalhassem 

As palpitantes carnes, do que agora 

Vivo cair em minhas mãos terríveis! (9) 

A chave daquela porta! A chave daquela 

porta! 

FRANCISCA: Ah! Ah! Ah! Ah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO IV CENA I (trecho) 

OTHELO E PÉZARO 

 

PÉZARO: Teme o ciúme, meu prezado 

Othelo! 

OTHELO: Tão vil tormento cuidas que me 

agita! 

Eu procuro a verdade tãosomente. 

Dize, crês tu que no furor que o anima, 

Esse jovem um rapto meditasse? 

Nada me ocultes, fala; então que pensas? 

Será ele? 

PÉZARO:     O amor vence a virtude; 

Seu poder nos arrasta, e a queda   é fácil. 

Tremes, Othelo?... 

OTHELO:        Quem? Estou tranqüilo... 

(19) 

Crês pois?... 

PÉZARO:        Que é ele só quem neste dia 

Ultrajou teu amor com sua audácia. 

OTHELO: Se Hedelmonda infiel deu o 

diadema 

Ao meu rival... Nossos leões dos ermos, 

Em furor, nos seus antros abrasados, 

Os viajores trêmulos despedaçam; 

Melhor fora para ele que os famintos 

Leões em mil pedaços lhe espalhassem 
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JUSTINA: Que pretende fazer, Sr. 

Calisto?... 

CALISTO (a Justina): Concebe qual será 

meu regozijo. 

Vendo com olhos ávidos a pérfida 

Sobre o cadáver palpitar do amante 

E contar seus suspiros dolorosos 

Debaixo do punhal que vai uni-los 

Que é isto, Othelo?... 

Bárbaro, suspende. (10) 

JUSTINA: Sr. Calisto, às vezes as 

aparências enganam... 

CALISTO (a Justina): O furacão prediz a 

tempestade 

No relâmpago o raio se anuncia 

Dos leões do bosque ouve-se o bramido 

Mas a mulher, oh! Céu... Pérfida e calma 

Nos embebe o punhal e nos afaga. (11) 

FRANCISCA: Sabe que é mais, Sr. 

Calisto?... A sua cena de Othelo já está me 

aborrecendo muito!... 

JUSTINA: É melhor dizer-lhe tudo... 

FRANCISCA: Eu não lhe direi cousa 

alguma. 

CALISTO: E eu não preciso que me dêem 

explicações nem desculpas. Quero a chave 

daquela porta! Sra. dona Chiquinha, dê-me 

a chave daquela porta! 

FRANCISCA: E pra quê?... 

CALISTO: Para ir procurar o meu indigno 

rival, e fartar no seu sangue a sede de 

vingança que me devora! 

FRANCISCA: Ah! Ah! Ah! Ah! 

CALISTO: A chave daquela porta! 

FRANCISCA: Pois ei-la aí. (Dá-lhe a 

chave.) Vergonha a quem recuar! 

As palpitantes carnes, do que agora 

Vivo cair em minhas mãos terríveis. (9) 

PÉZARO: Tu me fazes tremer. 

OTHELO:                          Ele prossegue... 

Eu terei cedo ou tarde algum indício 

Do seu amor; eu mesmo, à minha escolha, 

Quero dar-lhe um suplício; quero vê-lo 

Sofrendo, inanimado, e apresentá-lo 

Ensangüentado aos olhos que o 

encantaram. (22) 

PÉZARO: Desgraçada Hedelmonda! Assim 

a vida 

Te arrancaria Othelo furioso. 

OTHELO: Jamais, jamais. 
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CALISTO: Não serei eu... (Indo à porta e 

parando.) Oh! Punhal de Othelo! Punhal de 

Othelo! Punhal de Othelo! 

FRANCISCA: Então, que é isso? Recua?... 

CALISTO: Não! Nunca! Mas devo ir buscar 

o punhal de Othelo no armarinho. 

JUSTINA (que tem ido à janela): Dona 

Chiquinha, aí vem seu pai. 

FRANCISCA: Isto agora atrapalha-me sr. 

Calisto... 

CALISTO: Nada ouço... Vou buscar o 

punhal de Othelo... 

 

CENA V 

(Os precedentes, e Antonio) 

FRANCISCA (à parte): Agora, sim, tenho 

que ouvir de meu pai. 

JUSTINA (a Francisca): Disfarça o negócio, 

dona Chiquinha. 

ANTONIO: Oh! O Sr. Calisto ainda aqui?... 

Mas que diabo tem o Senhor?... 

CALISTO (imitando Othelo): Nada. (12) 

ANTONIO: Dar-se-á por acaso que esteja 

incomodado, homem?... 

CALISTO: Nossa alma e nosso corpo 

necessitam 

Após grandes trabalhos, de repouso. 

Sei que ele será longo... Mas preciso... 

(13) 

FRANCISCA: Papai, eu tenho feito quanto 

posso para com o meu amor destruir as 

aflições do Sr. Calisto... 

CALISTO: Eu agradeço vossa piedade. 

(14) 

ANTONIO: Ah!... É a mania teatral! O bom 

do rapaz está ensaiando conosco a parte de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO IV CENA VI 

OS MESMOS E HEDELMONDA 

HEDELMONDA: Vossos gritos perturbam o 

silêncio 

Deste palácio! Eu venho, caro Othelo, 

Procurar-vos. O que é que vos agita? 

OTHELO (com grande perturbação e 

disfarce.): Nada. (12) 

HEDELMONDA:    Não me oculteis. O 

vosso peito 

Receará talvez ao meu abrir-se? 

OTHELO (com ironia.): Não. Eu creio que o 

meu amor vos toca; 

E o vosso coração falou há pouco 

Em vossos lábios. 

HEDELMONDA:        Que tão fraco acento! 

OTHELO: Nossa alma, e nosso corpo 

necessitam, 

Após grandes trabalhos, de repouso. 

Sei que ele será longo... Mas preciso... (13) 

HEDELMONDA: Pézaro, d’onde nasce esta 

tristeza 

Que de Othelo se apossa? Ah! Por que 
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Othelo. 

FRANCISCA: Eu receio que o Sr. Calisto 

tenha alguma profunda mágoa no coração... 

CALISTO (à Francisca): Creio que o vosso 

Está tranqüilo... Sua paz é dada 

Pela inocência. Pézaro saiamos! (15) 

(Agarra em Justina.) 

JUSTINA: Ai!... 

(Calisto vai sair, Antonio o segura.) 

ANTONIO: O sr. atreve-se a dar abraços 

nas moças em minha casa, e mesmo à vista 

de sua noiva?... 

CALISTO: Sr. Antonio, nunca me esfrie as 

cenas!... Deixe-me! Deixe-me, que vou 

buscar o punhal de Othelo. (Vai-se.) 

 

CENA VI 

(Francisca, Justina e Antonio.) 

ANTONIO: Está doido sem remissão. 

FRANCISCA: Eu creio que sim, papai. Ele 

já não diz cousa com cousa. 

JUSTINA: E agarra na gente, que faz 

medo!... 

ANTONIO: Perdoe-lhe, dona Justina, 

perdoe-lhe, porque o pobre rapaz não anda 

bom do juízo. 

JUSTINA: Ah! Sr. Antonio, eu sou muito 

compassiva, apenas ele acabou de dar-me 

o abraço, que eu logo lhe perdoei. 

ANTONIO: E teve razão, porque também 

um abraço não é lá um grande crime, dê-

me, porém, licença... Vou tirar esta albarda 

e volto já... (Vai-se.) 

 

CENA VII 

(Francisca e Justina.) 

causa... 

OTHELO: Eu agradeço vossa piedade. (14) 

HEDELMONDA: Ah! Que fazer... Oh céu! 

Sono benigno 

Cure seu coração! 

OTHELO (em feroz ironia.): Creio que o 

vosso 

Está tranqüilo... Sua paz é dada 

À inocência. Pézaro saiamos! (15) 

(Vão-se precipitadamente. Hedelmonda 

observa sobre os lábios de Othelo um 

sorriso horroroso, e estremece, abaixando a 

cabeça.)  
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JUSTINA: E agora?... 

FRANCISCA: Agora é preparar-me para um 

sermão de duas horas, porque de certo o 

meu belo noivo acaba por fazer alguma 

asneira. 

JUSTINA: Queres saber uma cousa, dona 

Chiquinha?... O teu noivo é um tolo. 

FRANCISCA: É por essa razão que eu já 

tenho outro de olho. 

JUSTINA: Ah! Então tu andas a duas 

amarras! 

FRANCISCA: E ainda assim pode o navio ir 

à garra. 

JUSTINA: Mas o tal Sr. Calisto! É um doido 

de pedras... 

FRANCISCA: Ele diz que tudo aquilo é 

gênio. 

JUSTINA: Gênio!... Hoje em dia as mais 

bonitas palavras servem para esconder as 

mais tristes idéias... 

FRANCISCA: Mas o meu querido! Que será 

dele, dona Justina?... 

JUSTINA: Pois não há uma outra chave que 

sirva naquela porta?... 

FRANCISCA: Qual!... Aqui só há uma porta, 

que se abre com seis ou sete chaves... 

JUSTINA: Adivinho, que é a do teu coração. 

FRANCISCA: Tal e qual. Mas o meu 

querido... 

JUSTINA: Se pudéssemos deitar a porta 

abaixo... 

FRANCISCA: Tempo perdido: aquilo é 

como porta de cadeia... Só a fogo... 

JUSTINA: Admiro que já não se tenha 

queimado. 

FRANCISCA: Por quê?... 
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JUSTINA: Porque és tu que dormes 

naquela alcova... 

FRANCISCA: Mas o meu querido!... (Vai à 

porta e olha pela fechadura.) Lá está ele!... 

Como é formoso!... 

JUSTINA: Deixa-me ver. (Olha.) Tens 

razão: é muito bonito! 

FRANCISCA (olhando): Eu creio que ele 

está dormindo... Que feiticeiro! 

JUSTINA: Ele mostra gostar muito da tua 

cama... 

FRANCISCA: Sem dúvida, gosta muito... 

Muito... (Olhando.) Como é formoso o meu 

querido! Olha outra vez, dona Justina. 

 

CENA VIII 

(Francisca, Justina e Antonio.) 

ANTONIO: Que está olhando pelo buraco 

da fechadura, Chiquinha?... 

FRANCISCA: Nada, não, Sr. Era brinquedo. 

Papai voltou hoje muito cedo do júri. 

ANTONIO: Não houve sessão por falta de 

número legal de jurados, e por sinal que o 

juiz multou, como o diabo. 

JUSTINA: Bem feito! Eu se fosse homem, 

havia de ser um cidadão às direitas... 

ANTONIO: Eis aí como são as cousas! E eu 

que sou homem desejava poder sê-lo às 

avessas... Olhe que é muito incômodo, 

muito incômodo!... 

FRANCISCA (à parte): Coitadinho do meu 

querido! 

 

CENA IX 

(Os precedentes e Calisto que entra com 

um enorme punhal na cintura.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO V CENA IV (trecho) 

HEDELMONDA E OTHELO 

(...) 
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ANTONIO: Oh! Que cara de algoz!... 

JUSTINA: Misericórdia!... 

FRANCISCA (à parte): O maníaco vai pôr 

tudo em pratos limpos. 

CALISTO (a Francisca): Preparai-vos. (16) 

FRANCISCA: Preparar-me para quê Sr.?... 

CALISTO (a Francisca): Então que diabos é 

isto? 

ANTONIO (a Calisto): Vossas preces a 

Deus hoje fizestes? (17) 

CALISTO (à parte): Ora que este maldito 

estúpido teime sempre em esfriar-me as 

cenas!... 

ANTONIO: Que quer dizer esse punhal na 

cinta?... O Sr. usa armas proibidas?... Não 

sabe que o código criminal preveniu esse 

abuso?... 

JUSTINA: Sr. Antonio, não o provoque... Ele 

parece que vai sossegando. 

CALISTO: O furor está no fundo do meu 

peito... (18) 

ANTONIO: Mas o caso vai-se tornando um 

pouco sério. Sr. Calisto... Meu caro Sr. 

Calisto... O Sr. estremece... 

CALISTO: Quem... Estou tranqüilo... (19) 

ANTONIO: Querem ver que esta mania 

acaba mal?... 

JUSTINA: Tenha cuidado em sua filha, Sr. 

Antonio... 

ANTONIO: Na Chiquinha? Que pretende o 

Sr. na Chiquinha?... 

CALISTO: Pertença a outro esposo mais 

ilustre; 

Contente e gloriosa, amando-o goze 

De uma vida feliz enquanto Othelo 

A paz terá no horror da sepultura. (20) 

HEDELMONDA: Ah! Tudo me acabrunha. 

OTHELO:                        E vos confunde. 

(Mudando de rosto e de voz 

repentinamente.) 

Bem, olhai para mim; reconheceis-me? 

HEDELMONDA: Já o amante não vejo, nem 

o esposo; 

Vejo a morte! Meu pai, vaticinaste. 

OTHELO: Antes que o sono vos fechasse 

os olhos 

Vossas preces a Deus hoje fizestes? (17) 

HEDELMONDA: Sim, eu pedi por vós. 

OTHELO:                         Inda algum tempo 

Espero, vamos. 

HEDELMONDA:        Que quereis dizer-me? 

OTHELO (Passeando.): Preparai-vos. (16) 

HEDELMONDA:                       Ao quê? 

OTHELO: Vede este ferro. (23) 

(Mostrando o punhal.) 

HEDELMONDA: Para mim? Deus! 

OTHELO:          Silêncio. Preparai-vos. 

Trata-se da vossa alma. 

HEDELMONDA:             Eis-me prostrada. 

 

(vide ato IV cena I) 

 

 

 

(vide ato IV cenaV) 
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Eis aqui a chave daquela alcova, Sr. 

Antonio, ali dentro da alcova, mesmo no 

leito de sua filha, está preso, encerrado, 

escondido, homiziado, oculto, protegido e 

abafado um rival feliz, um namorado, um 

Adônis, um amante, um querido, um 

predileto, um Loredano da minha noiva!... 

ANTONIO: Que escuto!... Chiquinha! Tu 

que dizes?... 

FRANCISCA: É falso papai, eu nunca tive 

um namorado só na minha vida. 

CALISTO: Eu quero nesse sangue que 

aborreço, 

No seu vil sangue mergulhar mil vezes 

(21) 

Esta chave! 

ANTONIO: Pois mergulhe, Sr. Calisto, se é 

verdade, mergulhe até não poder mais. 

FRANCISCA: Papai! 

ANTONIO: Silêncio! Desgraçada! Mergulhe, 

Sr. Calisto, mergulhe sem medo, porque 

não é crime ou pelo menos tem 

circunstâncias atenuantes a seu favor. 

FRANCISCA: Dona Justina!... E agora?... 

JUSTINA: Deixe ir a cousa para diante. 

CALISTO (empunhando o punhal): Ah! O 

punhal de Othelo!... O punhal de Othelo!...  

Eu mesmo, à minha escolha, 

Quero dar-lhe um suplício, quero vê-lo 

Sofrendo, inanimado e apresentá-lo 

Ensangüentado aos olhos que o 

encantaram. (22) 

ANTONIO: Não perca tempo, Sr. Calisto, 

vai matar e esquartejar o malvado! 

CALISTO (a Francisca): Vede este ferro!... 

(23) Eu vou, sr. Antonio: ah! Punhal de 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vide ato IV cena V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vide ato IV cena I) 

 

 

ATO IV CENA III (trecho) 

OTHELO, HEDELMONDA E HERMANCE 

HERMANCE: (...) Eis aqui o que deve 

assegurar-vos! 

Possa, Othelo, isto sempre esclarecer-vos, 

Se a mais ligeira sombra de suspeita 

Ultrajar-lhe a virtude sem motivo. 

Cedei, Othelo, ao seu desejo ardente; 

Seu amor o merece. 
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Othelo! Punhal de Othelo! 

(Vai abrir o quarto e entra.) 

FRANCISCA (a Antonio): Papai, não ralhe 

comigo! Perdoe-me! 

ANTONIO: Desgraçada! Filha ingrata!... 

Conta a minha maldição... 

FRANCISCA: Não é caso de maldição, 

papai! É de ralhar só... 

JUSTINA: Tenha pena dela, sr. Antonio... 

ANTONIO: Deixe-me!... 

(Calisto vem saindo com um cachorrinho 

nos braços.) 

CALISTO: Onde irei?... Onde estou? Ah! 

Hedelmonda!... Hedelmonda!... (24) 

ANTONIO: Que é isto?... 

JUSTINA: É o querido de Dona Chiquinha! 

FRANCISCA: É o meu pobre cachorrinho, 

papai!... É o querido! 

ANTONIO: E então... 

JUSTINA: O sr. Calisto ouviu falar em 

querido, e pensou que era um namorado... 

FRANCISCA: Não ralhe comigo papai! 

ANTONIO: Não de certo, doravante dou-te 

licença para brincar com teu cachorrinho. (A 

Calisto.) Que diz a isto, sr. Othelo? 

CALISTO (a Francisca): Eu me detesto, 

Fere: teu mal causando, eu sou indigno 

De ver-te ainda e de enxugar teu pranto. 

(25) 

FRANCISCA: Deixe-me, sr. retire-se... Fuja 

dos meus olhos... 

CALISTO: Pois tu me desprezas, 

Chiquinha?... Não queres mais casar 

comigo?... Chiquinha, desculpa as 

explosões do gênio! 

FRANCISCA: Nada: não quero para meu 

OTHELO:                    Basta, Hermance. 

Resisto a meu pesar, eu me violento; 

Mas conheço Veneza, e sou prudente. 

HEDELMONDA (chorando e virando o 

rosto.): Ai de mim! 

HERMANCE: Em que estado ele a 

mergulha! 

Tão depressa a afligis com tal repulsa? 

Eis pois de tanto amor a recompensa! 

HEDELMONDA: Hermance... 

HERMANCE:             Ela desmaia. 

HEDELMONDA:                     Eu desfaleço. 

OTHELO: Hedelmonda! 

HERMANCE:            Sois vós o seu refúgio, 

Seu apoio, seu pai, e seu esposo; 

Vede em seu rosto a sua complacência; 

Já ela se esqueceu da vossa ofensa; 

Seu olhar vos procura, e em vós me firma. 

HEDELMONDA: Não, eu vos não odeio; 

ódio não guardo. 

Antes de vos causar qualquer suspeita 

Mil vezes eu quisera... 

OTHELO:                    Eu me detesto, 

(Lançando-se a seus pés.) 

Fere: teu mal causando, eu sou indigno 

De ver-te ainda e de enxugar teu pranto. 

(25) 

 

 

 

ATO V CENA VI (trecho final) 

ODALBERTO: E minha filha? Ah não se 

mostra 

Aos olhos de seu pai? 

OTHELO (assustado.):    Dorme, ela dorme; 

Ah! Não a desperteis. 
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marido um gênio que toma um cachorrinho 

por seu rival. 

ANTONIO: Bravo, minha filha! Manda esse 

louco para a casa dos Orates. 

CALISTO: Decidido?... 

FRANCISCA: Sem a menor dúvida. 

CALISTO: Veja o que diz: depois quando 

acontecer alguma desgraça, não se 

arrependa. 

FRANCISCA: Suceda o que suceder, já 

disse. 

CALISTO: Pois bem! Terá a seus o meu 

cadáver: o punhal de Othelo!... Punhal de 

Othelo!... Veja lá!... 

FRANCISCA: Deixe-me: eu o desprezo... 

Eu o aborreço... 

CALISTO: Oh! Mil vezes cruel, brutal 

Othelo!... 

E pude perpretar tão feio crime! 

Que falsário infernal! Que homem! Que 

monstro! 

Quem viu jamais tão negra atrocidade?... 

(26) 

Oh! Hedelmonda! Oh! Vítima de um tigre! 

Fujam todos de mim... Odeio tudo... 

Tudo me causa horror... Só queria a 

morte. (27) 

(Finge que se mata.) 

FRANCISCA: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! 

JUSTINA: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! 

ANTONIO: Sr. Calisto, por quem é tome 

juízo! 

CALISTO (levantando a cabeça): Sr. 

Antonio, com trezentos diabos já lhe disse, 

que nunca me esfrie as cenas!... 

(Dá meio-dia.) 

HERMANCE (Corre para o leito, e abre as 

cortinas. Vê-se o corpo de Hedelmonda 

ensangüentado.):          Céus! Vejo tudo! 

OTHELO: Onde irei? Onde estou? Ah! 

Hedelmonda! 

Hedelmonda!... (24) 

MONCENIGO:       Que horrível espetáculo! 

Tantas virtudes... tantos atrativos... 

O céu me vai restituí-la... 

(Caminhando para o leito e vendo-a) Morta! 

ODALBERTO: Ai de mim! E sou eu o seu 

verdugo! 

OTHELO: Morta! Morta! E sou eu que lhe 

abro a campa! 

Oh vítima inocente! Oh dor! Oh fúria! 

Para sempre arrancai-me a triste vida! 

Minha mulher... amigos, lamentai-me... 

(Abraçando o cadáver.) 

Inda este abraço... já te sigo: eu morro. 

(Ferindo-se com o punhal.) 

 

ADVERTÊNCIA 

A fala final de Othelo pode, na 

representação, ser substituída pela 

seguinte: 

 

Morta!... Morta!... E sou eu que lhe abro a 

campa! 

Oh vítima inocente!... Oh ímpio amigo!... 

Oh! Mil vezes cruel, brutal Othelo! 

E pude perpretar tão feio crime! 

Que falsário infernal!... Que homem! Que 

monstro! 

Quem viu jamais tão negra atrocidade?(26) 

Oh Pézaro, oh algoz de minha dita! 
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JUSTINA: Meio-dia! 

CALISTO (levantando-se apressado): Meio-

dia! São horas do ensaio geral! São horas 

do ensaio geral! (Vai correndo.) 

ANTONIO: Está absolutamente doido! 

(Francisca e Justina desatam a rir.) 

FIM 

Por que não vens a mim? Por que me 

foges? 

Com que prazer te retalhara o peito 

Com este ferro, que roubou-me a esposa! 

Oh Hedelmonda! Oh vítima de um tigre! 

Fujam todos de mim... Odeio tudo... 

Tudo me causa horror... Só queria a morte. 

(27)  

(Mata-se.) 

 

FIM 
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ANEXO 2 - IMAGENS 

 

A seguir, podemos ver anúncios e imagens referentes às representações de Otelo e 

obras afins que ocorreram no Rio de Janeiro no período estudado, além de imagens 

de diferentes intérpretes que se encarregaram das variadas versões de Otelo, no 

teatro e na ópera, em diversos momentos do século XIX. 

 

Como afirma Cláudia Corti em seu estudo sobre ilustrações oitocentistas de 

Shakespeare, imagens 

 

“oferecem uma preciosa ocasião de interpretação do teatro shakespeariano 

justamente através de seus aspectos visíveis, além dos elementos 

representativos e decorativos de sua ambientação cênica (...), e assim 

constituem um horizonte original de inteligibilidade do teatro shakespeariano no 

processo de sua recepção, que é ao mesmo tempo seleção, variação e 

transformação”.289 

 

Ainda que a autora se refira a ilustrações, podemos encarar com a mesma 

curiosidade investigativa os desenhos e as fotos dos artistas ligados aos diferentes 

espetáculos do Mouro de Veneza, que evidenciam escolhas artísticas e modos 

distintos de ver a personagem. As vestimentas “árabes”, o turbante, o visual de “filho 

do deserto”, por exemplo, com todo o seu exotismo, serve a um fim específico que é 

evidenciar a diferença entre Otelo e a sociedade veneziana, e é um dado quase 

constante, que só seria alterado após Emanuel argumentar que, sendo o 

protagonista um general a serviço do governo veneziano, deveria se vestir de acordo 

com o costume de tal cidade. 

 

Muito se pode inferir através de tais fotografias. Incluímos também outras imagens, 

como vários anúncios que retratam, por exemplo, as variações na grafia do nome da 

personagem e do autor da peça, e esperamos que elas possam ampliar a 

compreensão das diferentes visões de Otelo na cena do século XIX, não apenas no 

Rio de Janeiro mas também na própria Europa. 

                                                             
289 CORTI, Claudia. Shakespeare Illustrato. Roma, Bulzoni Editore, 1996, p. 14. 
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Imagem 1: capa da primeira edição do Othello de Shakespeare, em 1622.

Fonte: www.content.answers.com, último acesso em 07/06/2007
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Imagem 2: capa do primeiro Folio, compilação das obras de Shakespeare  

feita após a sua morte, editada em 1623.

Fonte: The Theatre Museum London, catálogo. London, Scala Books, 1987, p. 12.
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Imagem 3: Jean-François Ducis, retrato pintado por François Gérard.

Fonte: www.britannica.com, último acesso em 12/07/2007.

Imagem 4: frontispício de Othello, da primeira edição das obras completas de Ducis.

Fonte: Révue d’Histoire du Théâtre, 16ème année, Janvier/Mars, 1965, p. 14.
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Imagem 5: Talma, o grande ator francês, foi um dos modelos e aspirações de João Caetano.

Fonte: SPEAIGHT, Robert. Shakespeare on the Stage: an Illustrated History of Shakespearian 

Performance. Boston, Little, Brown & Company, 1973, p. 86.
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Imagem 6: Talma, em desenho de Ducis, 

segundo Pires de Almeida.

Fonte: Brazil-Theatro, 2º fascículo, 1903-1906, 

p. 675.

 

Imagem 7: Talma em seu figurino de 
Othello, em 1825.

Fonte: Révue d’Histoire du Théâtre, 

16ème année, Janvier/Mars, 1965, p. 14.

Imagem 8: Kean como Othello, em uma litografia de uma pintura de Lambert.
Fonte: www.parnaseo.uv.es, último acesso em 07/06/2007.
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Imagem 9: Kean no papel de Othelo em 1814.

Fonte: www.culs.canterbury.ac.nz, último acesso em 07/06/2007.
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Imagem 10: miniaturas vitorianas feitas por Skelt, mostrando os diferentes papéis de Kean, inclusive 

Othello.

Fonte: www.peopleplayuk.org.uk, último acesso em 07/06/2007.
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Imagem 11: João Caetano, o primeiro grande ator brasileiro.

Fonte: Brazil-Theatro, 2º fascículo, 1903-1906, p. 359.

Imagem 12: Estella Sezefreda dos Santos, esposa de João Caetano e sua Hedelmonda, em foto de 

1839, feita por Pacheco, Menezes e Irmão.

Fonte: Brazil-Theatro, 2º fascículo, 1903-1906, p. 267.
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Imagem 13: João Caetano como ator-príncipe,  

em daguerreótipo de Gaspar Antonio da Silva Guimarães, de 1852.

Fonte: Brazil-Theatro, 2º fascículo, 1903-1906, p. 203.

Imagem 14: primeiro anúncio relativo a uma representação de Othelo por João Caetano,  

no Teatro da Praia de D. Manoel, ainda em 1837.

Fonte: Jornal do Comércio, 02/08/1837, p. 2. O anúncio é repetido nos dias 05/08 e 07/08).
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Imagem 15: anúncio da suposta estréia de  

João Caetano como Othelo, em 26/08/1838.

Fonte: Diário do Rio de Janeiro, 20/08/1838, p. 2.

Imagem 17: vinte anos após a estréia, o 

anúncio mostra que João Caetano continua 

desempenhando o papel do mouro de Veneza.

Fonte: Jornal do Comércio, 16/01/1857, p. 4.

Imagem 16: anúncio da suposta estréia de  

João Caetano como Othelo, com data 

transferida para 15/09/1838.

Fonte: Diário do Rio de Janeiro, 13/09/1838, p. 2.

Imagem 18: outro anúncio do Othello  

de João Caetano.

Fonte: Diário do Rio de Janeiro, 16/01/1857, p. 4.
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Imagem 19: João Caetano “no Othello de Shakespeare, ato V, cena III”, segundo Pires de Almeida, 

que insiste na alternância da versão deDucis com a de Shakespeare no repertório do ator.

Fonte: Brazil-Theatro, 2º fascículo, 1903-1906, p. 417.
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Imagem 20: ainda segundo Pires de Almeida, João Caetano “no Othello de Ducis”.

Fonte: Brazil-Theatro, 2º fascículo, 1903-1906, p. 421.
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Imagem 21: o ator americano Ira Aldridge como Othello. Note-se a semelhança entre seu traje e o das 

imagens de João Caetano. A encenação de Aldridge, entretanto, é de 1855.

Fonte: Otello. Programa da Temporada 2004-2005. Milano, Edizioni del Teatro alla Scalla, 2004, p. 138.



290

Imagem 22: anúncio da primeira  

representação de trechos de Othello,  

por uma companhia amadora.

Fonte: Jornal do Comércio, 24/01/1834, p. 2.

Imagem 24: Gustavo Modena, o grande mestre 

de Rossi e Salvini na Itália.

Fonte: LANCELLOTTI, Arturo. I Sovrani della 

Scena. Roma, Editrice Faro, s/d, p. 5.

Imagem 23: anúncio de representação da 

companhia de Adolfo Ribelle no Rio de Janeiro, 

incluindo no programa o Otelo de Ducis.

Fonte: Diário do Rio de Janeiro, 19 e 20/06/1838, p. 2.

Imagem 25: Adelaide Ristori em sua juventude.

Fonte: digilander.libero.it, último acesso em 

08/06/2007.
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Imagem 26: Adelaide Ristori, a grande trágica italiana.

Fonte: Brazil-Theatro, 2º fascículo, 1903-1906, p. 689.
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Imagem 27: Adelaide Ristori no papel de Lady Macbeth.

Fonte: CARLSON, Marvin. The Italian Shakespearians. Washington, Folger Books, 1985, p. 109.

Imagem 28: Adelaide Ristori no Brasil, em fotos do acervo do Imperador D. Pedro II. Ambos 

mantiveram longa correspondência após a passagem da atriz pelo Brasil. 

Fonte: portal.unesco.org, último acesso em 08/06/2007.
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Imagem 29: Ernesto Rossi.

Fonte: LANCELLOTTI, Arturo. I Sovrani della Scena. Roma, Editrice Faro, s/d, p. 165.

Imagem 30: Ernesto Rossi como Othello.

Fonte: CARLSON, Marvin. The Italian Shakespearians. Washington, Folger Books, 1985, p. 118.
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Imagem 31: Ernesto Rossi como Othello.

Fonte: Otello. Programa da Temporada 2004-2005. Milano, Edizioni del Teatro alla Scalla, 2004, p. 139.
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Imagem 32: anúncio da apresentação de Ernesto Rossi no Teatro D. Pedro II.

Fonte: Jornal do Comércio, 24/06/1871, p. 6.

Imagem 33: anúncio de apresentação de Ernesto Rossi no Teatro Lírico Fluminense.  

Rossi foi o primeiro ator a incluir, no anúncio, o nome de Shakespeare (grafado ‘Shakspeare’)  

como autor de Othelo.

Fonte: A Reforma, 06/07/1871, p. 4.
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Imagem 34: capa da revista A Vida Fluminense, na época da primeira tournée de Rossi, apresentando 

o embate entre Othelo e Iago como tema. A legenda afirma: “Os espectadores, vendo que não havia 
ali grade de ferro que separasse a cena da platéia, tremeram como caniços (...)”.

Fonte: A Vida Fluminense, ano 4, no. 177, 20/05/1871, p. 573.
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Imagem 35: ilustração relativa à encenação de Ernesto Rossi.

Fonte: A Vida Fluminense, ano 4, no. 177, 20/05/1871, p. 580.
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Imagem 36: ilustrações relativas à passagem de Rossi pelo Rio de Janeiro. Na primeira, comenta-se 

‘Como se vai nosso dinheiro! (Mas ao menos pode-se dizer que está bem empregado)’, com as notas 

saindo para subscrições e para ‘ver o Rossi’, à esquerda. Na segunda, Rossi e as subscrições são uma 

epidemia que ‘ameaça seriamente de abalar o estado sanitário das... algibeiras da população desta corte’.

Fonte: A Vida Fluminense, ano 4, no. 177, 20/05/1871, p. 581.
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Imagem 37: Salvini na Itália.

Fonte: LANCELLOTTI, Arturo. I Sovrani della Scena. Roma, Editrice Faro, s/d, p. 127.

Imagem 38: Thomaso Salvini, o grande ator italiano.

Fonte: http://italophiles.com, último acesso em 07/06/2007
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Imagem 39: Salvini como Othello.

Fonte: Otello. Programa da Temporada 2004-2005. Milano, Edizioni del Teatro alla Scalla, 2004, p. 140.
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Imagem 40: Fotografia de Salvini no papel de Otelo, parte da coleção do Shakespeare Birthplace Trust.
Fonte: www.emilydickinson.it, último acesso em 07/06/2007

Imagem 41: Tommaso Salvini.

Fonte: Brazil-Theatro, 2º fascículo, 1903-1906, p. 627.
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Imagem 42: anúncio da apresentação de Salvini como Othelo, durante a sua tournée de 1871.

Fonte: Jornal do Comércio, 26/09/1871, p. 6.

Imagem 43: Tommaso Salvini como Othello.

Fonte: CARLSON, Marvin. The Italian Shakespearians. Washington, Folger Books, 1985, p. 110.
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Imagem 44: anúncio da última representação de Salvini no Rio de Janeiro,  

no Teatro S. Pedro de Alcântara.

Fonte: Jornal do Comércio, 01/10/1871, p. 6.

Imagem 45: capa da edição comemorativa de O Guarany, em homenagem ao ator italiano. 

Fonte: O Guarany, ano I, no. 31, 28/10/1871, p. 1.
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Imagem 46: ilustração em homenagem a Salvini, com a legenda “ator celebérrimo italiano”.

Fonte: Semana Ilustrada, ano 11, no. 564, 01/10/1871, p. 4512.
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Imagem 47: capa da edição comemorativa, feita nos Estados Unidos, quando de sua tournée com 

atores americanos. O texto está todo em inglês, exceto as falas de Othello, que são apresentadas em 

duas colunas, em inglês e italiano, língua esta falada por Salvini nas apresentações.

Fonte: SHAKESPEARE, William. Othello with the English and Italian Words as Performed by Signor 

Salvini. New York, Koppel, 1889.
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Imagem 48: Salvini no papel de Orosmane, de Zaíra.

Fonte: SALVINI, Celso. Tommaso Salvini nella Storia del Teatro Italiano e nella Vita del Suo Tempo. 

Rocca San Casciano, Cappelli, 1955, p. 216.

Imagem 49: Giovanni Emanuel.

Fonte: LANCELLOTTI, Arturo. I Sovrani della Scena. Roma, Editrice Faro, s/d, p. 287.
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Imagem 50: anúncio de representação extra de Othelo por Emanuel, “tendo se retirado muitas 

pessoas por falta de camarotes e cadeiras para o espetáculo de anteontem”.

Fonte: Jornal do Comércio, 06/07/1887, p. 4.

Imagem 51: capa da edição de A Semana, dedicada a Giovanni Emanuel. 

Fonte: A Semana, ano 3, vol. 3, no. 133, 16/07/1887, p. 1.
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Imagem 52: a estréia de Emanuel em 1887 convive com chamadas para o Kean,  

de outra companhia. A peça de Dumas manteve-se no repertório ao longo de todo o século,  

e é freqüente nos anúncios de jornal.

Fonte: Gazeta de Notícias, 02/07/1887, p. 6.

Imagem 53: anúncio da estréia de Emanuel no Imperial Teatro D. Pedro II.

Fonte: Gazeta de Notícias, 04/07/1887, p. 4.
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Imagem 54: capa de edição da Revista Ilustrada, em homenagem a G. Emanuel

Fonte: Revista Ilustrada, ano 12, no. 460, 15/07/1887, p. 1.
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Imagem 55: capa da Gazeta de Notícias que homenageia Emanuel. Abaixo da foto, o artigo elogioso, 

assinado por ‘Fantasio’, é de Olavo Bilac.

Fonte: Gazeta de Notícias, 20/06/1896, p. 1.
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Imagem 56: anúncio da estréia de Emanuel no 

Teatro São José, em São Paulo.

Fonte: O Estado de São Paulo, 25/06/1896, p. 4.

Imagem 57: anúncio da estréia de Emanuel em 

São Paulo. Apesar da Companhia chamar-se 

Emanuel – Rossi, Emanuel não representou 

Othelo com Ernesto Rossi, que acabara de 

falecer.

Fonte: O Estado de São Paulo, 26/06/1896, p. 4.

Imagem 58: o ator português Eduardo Brazão representando Hamlet no Rio de Janeiro.

Fonte: Brazil-Theatro, 2º fascículo, 1903-1906, p. 607.
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Imagem 59: Andrea Maggi.

Fonte: LANCELLOTTI, Arturo. I Sovrani della Scena. Roma, Editrice Faro, s/d, p. 381.

Imagem 60: Andrea Maggi em foto de Fratelli Alinari.

Fonte: www.badigit.comune.bologna.it, último acesso em 13/07/2007.
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Imagem 61: Andrea Maggi como Otelo.

Fonte: Otello. Programa da Temporada 2004-2005. Milano, Edizioni del Teatro alla Scalla, 2004, p. 141.
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Imagem 62: anúncio da estréia de Andrea Maggi, no papel de Otello, no Teatro Lírico.

Fonte: Gazeta de Notícias, 04/05/1891, p. 4.

Imagem 63: anúncio de representação da Companhia Teatral de Cuneo no Rio de Janeiro.

Fonte:Correio da Tarde, 24/08/1894, p. 4.
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Imagem 64: Ermete Novelli.

Fonte: LANCELLOTTI, Arturo. I Sovrani della Scena. Roma, Editrice Faro, s/d, p. 327.

Imagem 65: Ermete Novelli no papel de Shylock.

Fonte: LANCELLOTTI, Arturo. I Sovrani della Scena. Roma, Editrice Faro, s/d, p. 343.
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Imagem 66: anúncio de representação de Ermete Novelli e sua companhia.

Fonte: Gazeta de Notícias, 26/06/1895, p. 6.

Imagem 67: anúncio de representação da companhia de Ermete Novelli em São Paulo, 

no Teatro São José.

Fonte: O Estado de São Paulo, 18/07/1895, p. 4.
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Imagem 68: caricatura de Novelli feita por Yambo no final do século XIX.
Fonte: www.neurocomix.it, último acesso em 13/07/2007.
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Imagem 69: Manuel Garcia, protagonista do Otello de Rossini em sua estréia  

em Paris em 1821 (litografia).
Fonte: Otello. Programa da Temporada 2004-2005. Milano, Edizioni del Teatro alla Scalla, 2004, p. 142.
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Imagem 70: a soprano Giuditta Pasta (1797-1865) como Desdêmona.  

Ela foi vista por Stendhal nesse papel, em 1821, no Théâtre Italien, em Paris.

Fonte: www.lectura.fr, último acesso em 07/06/2007.
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Imagem 71:Maria Malibran no papel de Desdêmona na ópera de Rossini

Fonte: www.rossinigesselschaft.de, último acesso em 07/06/2007.

Imagem 72: anúncio de apresentação da ópera Othello, o Africano de Veneza, com música de 

Rossini, sendo o protagonista representado pelo Sr. Tati.

Fonte: Jornal do Comércio, 15/05/1848, p. 4.
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Imagem 73: o tenor Tamberlick, que representou a ópera de Rossini no Rio de Janeiro.

Fonte: upload.wikimedia.org, último acesso em 07/06/2007.
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Imagem 74: Verdi e Boito, na época da composição de Otello.

Fonte: Otello. Programa da Temporada 2003-2004. Paris, Opéra National de Paris, 2003, p. 22.
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Imagem 75: partitura autógrafa de Otello de Verdi.

Fonte: www.operaclick.com, último acesso em 08/06/2007.

Imagem 76: poster da primeira apresentação do Otello de Verdi em 1887.

Fonte: www.ontopia.net, último acesso em 13/07/2007.
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Imagem 77: o tenor Tamagno.

Fonte: opera.stanford.edu, último acesso em 08/06/2007.

Imagem 78: Verdi com o tenor Tamagno, na época da estréia da ópera Otello.

Fonte: www.nyu.edu, último acesso em 07/06/2007.
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Imagem 79: fotografia autografada de Tamagno como Otello.
fonte: www.internetculturale.it, último acesso em 07/06/2007.

Imagem 80: a mesma fotografia, colorizada, de Tamagno, em impressão de 1895.
Fonte: amy.music.udel.edu, último acesso em 07/06/2007.
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Imagem 81:Tamagno como Otello

Fonte: homepage.univie.ac.at, último acesso em 07/06/2007.

Imagem 82: Tamagno como Otello.

fonte: www.radio.rai.it, último acesso  

em 07/06/2007.
Imagem 83: Tamagno  em cena como Otello.

Fonte: Otello. Programa da Temporada 2004-2005. 

Milano, Edizioni del Teatro alla Scalla, 2004, p. 67.
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Imagem 84: Tamagno como Otello, na primeira temporada da ópera verdiana.

Fonte: Otello. Programa da Temporada 2004-2005. Milano, Edizioni del Teatro alla Scalla, 2004, p. 64.
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Imagem 85: a soprano Romilda Pantaleoni, a primeira Desdêmona de Verdi,  

em foto autografada de 1898.

Fonte: www.internetculturale.it, último acesso em 07/06/2007.
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Imagem 86: Romilda Pantaleoni como Desdêmona, na primeira encenação da ópera de Verdi e Boito.

Fonte: Otello. Programa da Temporada 2004-2005. Milano, Edizioni del Teatro alla Scalla, 2004, p. 65.
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Imagem 87: Victor Maurel, o primeiro Jago de Verdi.

Fonte: www.gutemberg.org, último acesso em 08/06/2007

Imagem 88: Verdi com Victor Maurel, o primeiro Jago.

Fonte: Otello. Programa da Temporada 2004-2005. Milano, Edizioni del Teatro alla Scalla, 2004, p. 85.
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Imagem 89: cena do primeiro ato de Otello, na encenação original em Milão. 

Fonte: www.britannica.com, último acesso em 07/06/2007.

Imagem 90: apresentação do Otello de Verdi em 1887.

Fonte: www.classical.net, último acesso em 13/07/2007.
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Imagem 91: apresentação do Otello de Verdi em 1887.

Fonte: www.r-ds.com, último acesso em 13/07/2007.

Imagem 92: capa da edição especial da Illustrazione Italiana, inteiramente dedicada à ópera de Verdi e Boito.

fonte: www.wikipedia.org, último acesso em 07/06/2007.
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Imagem 93: Verdi e Boito, 

Imagem tirada da edição especial da Illustrazione Italiana.

Fonte: www.operaclick.com, último acesso em 08/06/2007.

Imagem 94: estréia do Otello de Verdi e Boito em Paris, em 1891.

Fonte: www.operaclick.com, último acesso em 07/06/2007.
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Imagem 95: anúncio de representação da peça O Terrível Capitão do Mato, de Martins Pena.

Fonte: Jornal do Comércio, 05/07/1846, p. 4.

Imagem 96: anúncio de representação da obra de Macedo, O Novo Othello.

Fonte: Jornal do Comércio, 16/12/1860, p. 4.

Imagem 97: Outro anúncio de O Novo Otello, dez anos depois. Note-se a mudança na grafia do nome 
da personagem.

Fonte: Jornal do Comércio, 28/07/1870, p. 4.
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Imagem 98: capa do manuscrito de O Caliche, de Areias,  

do acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

Fonte: fac-similar.

Imagem 99: anúncio da representação, por companhia portuguesa, da comédia Othelo Tocador de 

Realejo, antes da chegada dos italianos Salvini e Rossi, parodiados nesse espetáculo.

Fonte: Jornal do Comércio, 05/01/1871, p. 4.
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Imagem 100: Teatro S. João (hoje Teatro João Caetano), no Rio de Janeiro, em 1830.

Fonte: Brazil-Theatro, 2º fascículo, 1903-1906, p. 423.

Imagem 101: Teatro S. Pedro de Alcântara (hoje Teatro João Caetano), no Rio de Janeiro, em 1906.

Fonte: Brazil-Theatro, 2º fascículo, 1903-1906, p. 673.
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ANEXO 3 - ARTIGOS DE JORNAL E DOCUMENTOS RELATIVOS 

AOS ARTISTAS QUE INTERPRETARAM OTELO NO BRASIL 

 

RELAÇÃO DAS FONTES DOS ARTIGOS COMPILADOS, POR ORDEM CRONOLÓGICA: 

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 19 e 20/03/1839, pp. 2-3. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 13/08/1855, p.1. 

A VIDA FLUMINENSE, ano 4, n° 173,  22/04/1871, p. 547. 

O GUARANY ANO I No. 16, 03/05/1871, pp. 5-8. 

A VIDA FLUMINENSE, ano 4, no. 176, 13/05/1871, p. 570. 

A VIDA FLUMINENSE, ano 4, no. 176, 13/05/1871, pp. 570-571. 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS (RJ), 13/05/1871, p.1. 

O GUARANY, ano I, no. 18, 14/05/1871, pp. 6-7. 

A COMÉDIA SOCIAL, ano 2, no. 68, 18/05/1871, p. 2. 

A VIDA FLUMINENSE, ano 4, no. 177, 20/05/1871, p. 575. 

A VIDA FLUMINENSE, ano 4, no. 177, 20/05/1871, pp. 578-579. 

A VIDA FLUMINENSE ano 4 no. 177, 20/05/1871, p. 579. 

O GUARANY, ano I, no. 19, 21/05/1871, pp. 4-6. 

O GUARANY, ano I, no. 19, 21/05/1871, pp. 7-8. 

SEMANA ILUSTRADA, ano 11, no. 545, 21/05/1871, p. 4355. 

REPÚBLICA, 27/05/1871, pp. 2-3. 

SEMANA ILUSTRADA, ano 11, no. 546, 28/05/1871, pp. 4366-4367. 

REPÚBLICA, 30/05/1871, pp. 2-3. 

O GUARANY, ano I, no. 21, 04/06/1871, pp. 5-7. 

O GUARANY, ano I, no. 22, 11/06/1871, pp. 6-8. 

SEMANA ILUSTRADA, ano 11, no. 548, 11/06/1871, pp. 4379 e 4382. 

SEMANA ILUSTRADA, ano 11, no. 548, 11/06/1871, pp. 4382-4383. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 10/07/1871, p. 1. 

A REFORMA, 20/07/1871, p. 2. 

DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 29/09/1871, p. 2. 

SEMANA ILUSTRADA, ano 11, no. 564, 01/10/1871, pp. 4510-4512. 

O GUARANY, ano I, no. 31, 28/10/1871, pp. 2-3. 

REVISTA DA SOCIEDADE FÊNIX LITERÁRIA, ano II, no. 4, abril/1879, pp. 96-100. 

O ARAUTO, 25/06/1879, p. 3. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 27/06/1879, p. 1. 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 27/06/1879, p. 1. 
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REVISTA ILUSTRADA, ano 4, no. 166, 28/06/1879, p. 2. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 04/07/1879, p. 1. 

REVISTA ILUSTRADA, ano 4, no. 167, 05/07/1879, p. 3. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 10/07/1879, p. 1. 

REVISTA ILUSTRADA, ano 4, no. 168, 12/07/1879, p. 2. 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 13/08/1879, p. 2. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 01/10/1886, p. 3. 

A SEMANA, ano 2, nº. 92, 02/10/1886, p. 322. 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 06/07/1887, p. 2. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 06/07/1887, p.2. 

NOVIDADES, 07/07/1887, p. 1. 

A SEMANA, ano 3, vol. 3, no. 132, 09/07/1887, pp. 221-222. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 15/07/1887, p.1. 

REVISTA ILUSTRADA, ano 12, no. 460, 15/07/1887, p. 7. 

NOVIDADES, 29/07/1887, p.2. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 30/07/1887, p.1. 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 30/07/1887, p.2. 

A SEMANA, ano III, vol. III, no. 136, 06/08/1887, p. 250. 

A SEMANA, ano III, vol. III, no. 136, 06/08/1887, p. 251. 

A SEMANA, ano III, vol. III, no. 136, 06/08/1887, pp. 252-253. 

A SEMANA, ano III, vol. III, no. 136, 06/08/1887, p. 253. 

A SEMANA, ano III, vol. III, no. 136, 06/08/1887, p. 254. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 06/05/1891, p. 1. 

JORNAL DO BRASIL, 06/05/1891, p.2. 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 06/05/1891, p.1. 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 15/06/1891, p.1. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 15/06/1891, p.2. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 27/08/1894, p.1. 

CORREIO DA TARDE, 27/08/1894, p. 2. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 28/06/1895, p. 2. 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 28/06/1895, p. 2. 

A SEMANA, ano VI, tomo VI, no. 91, 29/06/1895, p. 173. 

O ESTADO DE SÃO PAULO, 20/07/1895, p. 2. 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 16/06/1896, p.2. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 16/06/1896, p. 2. 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 20/06/1896, p. 1. 

O ESTADO DE SÃO PAULO, 30/06/1896, p.1. 
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GAZETA DE NOTÍCIAS, 01/09/1896, p.2. 

JORNAL DO COMÉRCIO, 09/09/1896, p. 1. 

CORREIO DA MANHÃ, RIO DE JANEIRO, 07/02/1924, p.3. 

OTELO* 

                                                             
* in STANISLAVSKI, Konstantin S. Minha Vida na Arte. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1989, 
pp. 216-227. A decisão de incluir tal texto deriva da grande atenção que Stanislavski dispensa, ao tratar de sua 
própria montagem de Otelo, à impressão que Salvini lhe causara no mesmo papel, e à descrição que ele faz da 
prepareção artística do trágico italiano. Stanislavski também cita Ernesto Rossi no capítulo, promovendo assim 
um diálogo interessante com mais um dos artistas que representaram o papel do Mouro no Brasil. 
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JORNAL DO COMÉRCIO, 19 e 20/03/1839, pp. 2-3. 

 

PRIMEIRA REPRESENTAÇÃO DE ARISTODEMO, TRAGÉDIA EM CINCO ATOS; EM 

VERSOS. 

 

É sempre com grande prazer que o público corre a ver uma tragédia, em que entra o Sr. 

João Caetano: este nome tem se tornado célebre entre nós, pelo talento original do jovem 

ator, que assegura o sucesso de qualquer drama. Seu gênio revelou-se todo inteiro no 

Poeta e a Inquisição e no Othelo; no primeiro, mostrou a variedade difícil daquela 

composição sublime, parto de um gênio brasileiro; no segundo, mostrou a força e a 

veemência de um caráter ciumento. 

 

Agora, em Aristodemo, via-se o jovem artista lutar com o peso de remorsos de um pai, que 

sacrifica sua filha à sua ambição. 

 

Esta tragédia de Monti, nova em nossa língua, é bem superior a Oscar, que só ao Sr. João 

Caetano deve a sua reputação, e talvez por ter merecido a honra de ser traduzida pelo Sr. 

Magalhães. Não sabemos, porém, quem seja o tradutor de Aristodemo. Diz-se que é o Sr. 

Magalhães, e, com efeito, parece-nos obra deste poeta ilustre. A beleza, a facilidade de sua 

metrificação, de já tão apreciada pelo público, em tantas produções de suas pena, que logo 

se reconhece. Assim, se vai enriquecendo o nosso teatro. Graças sejam dadas ao Sr. 

Magalhães e ao Sr. João Caetano, seu digno intérprete. A tragédia foi bem executada, a 

Sra. Estella mostrou perfeita inteligência do seu papel, posto que o caráter cândido e 

inocente de Cesira não oferecesse a mesma vantagem dramática do papel de Mariana e de 

Desdemonda. 

 

O Sr. Florindo continua a fazer progressos, e lhe notamos somente alguma exageração fora 

do lugar. Escusado é dizer que o vestuário e a decoração estavam a caráter; todos sabem 

que o Sr. João Caetano é nisto assaz caprichoso. 

 

           A.M. 

 

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 13/08/1855, p.1. 

 

TEATRO LÍRICO 

OTELO – ESTRÉIA DE MLLE. LA GRUA 
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Otelo! 

 

Quem não sente ao ouvir este nome palpitar-lhe o coração com as grandes emoções 

daquela paixão selvagem, daquele amor ardente e profundo! 

 

Quem não lê em cada uma das letras dessa simples palavra uma beleza de poesia ou um 

matiz de sentimento, uma inspiração de Shakespeare ou uma melodia divina de Rossini. 

 

Otelo era apenas um drama, uma bela tragédia; o gênio do poeta inglês achara um tema 

vasto neste assunto tirado de uma novela italiana de Giraldi Cintio, e dera às suas 

personagens essa poderosa existência que na frase de Hippolyto Lucas os faz 

contemporâneos de todas as épocas. 

 

Mas um dia, o maestro e o poeta, a música e a poesia, a harmonia e o pensamento se 

uniram, se identificaram, se confundiram, e desse caos sublime, dessa ebulição de gênio, 

saiu aquela grande criação, aquele hino ardente de amor e de ciúme. 

 

A história deste belo spartito, escrito em dois dias, é uma história velha e bem velha; não há 

folhetinista que não a tenha reproduzido, e não tenha tirado dela um excelente tema para 

um artigo mais ou menos espirituoso. 

 

Quem ignora hoje com efeito essa anedota de Domenico Barbaja, o primeiro empresário do 

mundo, o homem que teve a coragem de tomar sobre seus ombros ao mesmo tempo a 

direção dos teatros líricos de Viena, de Nápoles e de Milão? 

 

Foi na sua casa do Posilippo, entre os pomares de laranjeiras, perto do túmulo de Virgílio, 

ao murmúrio das ondas do golfo de Baia, que Rossini escreveu a sua ópera, sem ter nem 

sequer o tempo de a corrigir. Em alguns dias, como diz Mory, o seu gênio exumou das 

lagunas de Veneza essa lamentável história de ciúme e de amor, em que os rugidos do tigre 

africano se confundem com as mais suaves expressões do amor. 

 

Sucedeu, porém, com esse improviso musical o que sucedeu ordinariamente às grandes 

inspirações, o que sucede à centelha divina, ao raio luminoso que parte da inteligência; vem 

criado por Deus, alimentado pelo fogo da alma, e não é necessário que a mão do homem o 

retoque. 
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Todo o mundo admirou essa obra-prima, que ainda hoje pela simplicidade de sua 

instrumentação revolta a época em que foi escrita; era a época em que a voz cantava; hoje 

canta a orquestra. 

 

É esta ópera que Mlle. La Grua escolheu para a sua estréia. Como grande artista dramática, 

precisava de um spartito em que pudesse mostrar toda a beleza de sua escola, inteiramente 

italiana; precisava de um drama em que o seu talento artístico pudesse brilhar em todo o 

seu esplendor. 

 

A música de Otelo, cheia de melodia e de sentimento, não tem esse luxo de instrumental, 

esse estampido que estruge os ouvidos, e que abafa a voz dos cantores no meio de um 

turbilhão de harmonias; como todas as óperas de Rossini, é isenta do defeito ou da beleza 

(como quiserem) que se nota em muitos outros compositores italianos que fizeram 

degenerar a bela escola do seu país enxertando-lhe o estilo alemão ou francês. 

 

A noite da representação era esperada com ansiedade; e depois de Mme. Stoltz, nenhuma 

estréia tem causado tão grande expectação. Havia mesmo grandes prevenções, tinha-se 

excitado a curiosidade pública e exaltado a imaginação anunciando-se uma cantora de 

subido merecimento; o ensaio geral tinha concorrido poderosamente para esse efervescente 

entusiasmo. 

 

Entretanto, semelhantes prevenções podiam fazer muito mal, e trazer uma decepção cruel. 

Seria necessário que Mlle. La Grua fosse um anjo descido do céu para magnetizar as almas 

secas e áridas, para regenerar os corações frios e impassíveis. E ainda assim talvez 

encontrasse algum desses espíritos contraditórios que se revoltam contra a opinião geral, e 

negam a verdade por que todos a confessam. 

 

E Mlle. La Grua sabia disso tudo, e entrou em cena dominada por estas impressões 

desagradáveis. O receio muito natural se aumentara, e durante os primeiros momentos 

paralisara todos os seus recursos artísticos. A voz trêmula de emoção mal a podia soltar; 

estava como em um destes momentos solenes da vida, em que parece sentir-se pesar no ar 

sobre a cabeça a ameaça de um mal iminente. 

 

Mas o receio esvaneceu-se pouco a pouco; a artista lutou, venceu a mulher e 

   Was herself again. 
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Foi como se deixasse cair o longo véu que cobria a bela estátua de Vênus de Fídias; 

revelou-se tal qual era. 

 

O gesto animou-se, os olhos brilhantes, e a voz desprendeu-se ampla e sonora. 

 

Os que a tinham ouvido no ensaio reconheceram-na, os outros renderam homenagens à 

artista simpática, à exímia cantora. 

 

A sua voz é do mais belo timbre, e tem nas notas agudas um quê de doce e aveludado; o 

seu método de canto é da verdadeira escola italiana. Lembra no seu recitativo o grande 

estilo de Porpora; todas as suas frases são bem aceitas; o adágio é uma perfeição de arte; o 

alegro animado, cheio de sentimento e de fogo; tem um acento declamado realmente 

sublime. 

 

Sua figura esbelta e elegante, seus olhos expressivos, um gesto às vezes arrebatado, às 

vezes mórbido e lânguido, fazem realçar ainda mais o seu talento artístico; tem momentos 

em que quase se esquece a cantora para admirar-se exclusivamente a artista dramática. 

 

Apesar da emoção de que se achava possuída quando cantou sua cavatina do sorlita, 

revelou desde logo as suas grandes qualidades, e por isso foi geralmente aplaudida. O 

terceto seguinte, com os Srs. Bouché e Dufrène, belo trecho de música que talvez até 

agrade muito ao público pela falta da cabaleta, hoje tanto em voga, andou bem; e melhor 

teria sido se o Dr. Bouché entrasse a tempo em tom. 

 

E nessa ocasião deu-se uma circunstância em que não deixamos de fazer reparo: a entrada 

do Sr. Bouché era em resposta ao soprano, e entretanto este cantor com o gesto que fez 

pareceu querer insinuar que o engano fora da prima-dona! 

 

Não é esta a primeira vez que nos parece ver no Sr. Bouché o desejo de fazer crer ao 

público menos atento que o engano de que ele só é causa provém de algum de seus 

companheiros. Se esta nossa suposição tem algum fundamento, pedimos ao Sr. Bouché 

que se abstenha desses pequenos manejos impróprios de um artista cujo talento basta para 

desculpar um ou outro descuido de que ninguém está isento. 

 

Ao passo que continuava a representação, Mlle. La Grua pouco a pouco ia se animando, e 

cada momento revelava uma nova beleza de arte, um novo talento, uma nova qualidade. 
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Com que primor de declamação disse ela a sua grande ária do segundo ato! Seu canto 

inspirado, cheio de expressão e de sentimento, tornou-se sublime nas palavras: 

 

   Se il padre m’abandona... 

 

O pano caiu no meio de aplausos estrondosos, que chamaram a artista à cena para receber 

as merecidas ovações; havia no público emoção e entusiasmo; tudo estava comovido, o 

triunfo era completo. 

 

Na romanza do terceiro ato e no dueto final conservou-se sempre a mesma; mostrou-se 

sempre a artista de grande merecimento e a cantora cheia de expressão, de alma e de 

sentimento; porém, foi na segunda apresentação que, perdido o receio, elevou-se à 

verdadeira altura do seu talento, e excedeu-se a si mesma. 

 

Quem não viu os aplausos gerais e espontâneos que a saudaram pela segunda vez sobre a 

nossa cena? Quem não viu o entusiasmo que excitou, fazendo palpitar todos os corações 

nos lances desse drama triste de um amor puro e constante às lutas com um ciúme brutal e 

selvagem? 

 

No meio desses triunfos merecidos, no meio dos versos e das flores, ouça ainda uma vez a 

simpática artista a saudação modesta, mas sincera, que de longe lhe envia a imprensa 

numa simples palavra: Bem-vinda! 

 

O Sr. Mazzoleni, o novo tenor que estreou no Otelo, não pôde ser julgado como cantor 

nessas duas representações. Anunciou que se achava doente, e que se sacrificava a ir à 

cena para não demorar a estréia da prima-dona. 

 

Como ator, a personagem de Otelo é uma dessas criações dramáticas destinadas para 

homens como Talma e como Kean; e nestes casos sucede ao artista com o caráter da 

personagem que deve representar o mesmo que ao escritor com o objeto sobre o que tem 

de escrever; o assunto o esmaga e o faz mil vezes mais pequeno do que ele realmente é. 

 

O Sr. Mazzoleni, que não podia elevar-se à altura da criação vigorosa de Shakespeare, 

talvez se sentisse acanhado e não fizesse valer todos os seus recursos para melhor julgá-lo. 

Numa próxima representação veremos se consegue destruir as desagradáveis impressões 

que deixou a sua anti-estréia. 
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Isto de anti-estréia é um termo novo inventado ultimamente no Teatro Lírico para exprimir a 

situação original de um artista que canta pela primeira vez sem estrear. 

 

O Sr. Arnaud, como cantor, tirou do seu pequeno papel todo o partido que era possível; é 

um artista de um belo talento e cujo desenvolvimento é quase todo devido ao nosso teatro. 

Na parte dramática porém esteve longe de representar esse caráter doble, verdadeira 

encarnação da maldade e da inveja. A cada gesto seu, a cada movimento, bem se podia 

responder com a célebre frase de Iago: I like not that. 

 

Ainda uma palavra; e que seja ela um sincero cumprimento ao Sr. Bragaldi pela sua primeira 

cena do Otelo; e também uma lembrança ao Sr. Barbieri, a fim de que não se descuide na 

direção da orquestra, especialmente nos pontos mais notáveis da ópera, e de que atenda 

aos fortes e pianos. 

 

O nosso Teatro Lírico saiu da atonia em que se achava. A companhia de canto é hoje 

bastante rica de talentos para elevar a música ao desenvolvimento que exige a civilização 

desta corte. 

 

Não basta porém possuir um tesouro, é necessário saber usá-lo com discrição e 

inteligência; e muitas vezes a par da Fortuna de Creso acha-se a labuta de Irus. 

 

 

A VIDA FLUMINENSE, ano 4, n° 173,  22/04/1871, p. 547. 

 

ERNESTO ROSSI 

ESBOÇO BIOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO) 

 

Ao nome de Shakespeare que, graças a Ernesto Rossi, andava então nos lábios de todos 

os italianos. Juntou mais tarde o nosso herói os de Schiller, Corneille, Alfieri, Goldoni, Victor 

Hugo e Byron. 

 

Digamo-lo sem espírito de lisonja: as obras monumentais desses sem: deuses da literatura 

transcendental foram interpretadas por tal forma, que a crítica imparcial e sisuda conferia ao 

ator honras iguais às que sempre conferira a qualquer dos inspirados poetas. 

 

Chegara Rossi ao apogeu da sua glória de artista. Ir além era impossível. 
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Se excetuarmos Modena, seu mestre, e Salvini, seu rival, em Itália ninguém subira tão alto 

na consideração desse juiz supremo a que chamam público. 

 

As ovações da Itália, porém, não bastavam ao nosso artista. 

 

Percorrer o mundo, obter o sufrágio das principais cidades da Europa, tornar conhecido em 

toda a parte o crescente progresso da arte dramática na Itália – eis a maior ambição de 

Ernesto Rossi: a idéia que sem cessar lhe ocupava a mente. 

 

Bem depressa a idéia foi levada à prática, e o nosso herói, seguido por seleta e numerosa 

companhia de atores inteligentes, dirigiu-se a Espanha e Portugal, onde contou os triunfos 

pelas noites em que representou perante o público de qualquer dessas nações. 

 

O admirável talento de Rossi, cultivado por meio de um estudo sério e consciencioso, não 

sabe o que seja especialidade na arte. A tragédia, o drama, ou a comédia encontram 

sempre nele um intérprete fidelíssimo. 

 

O furor de Orestes, o amor de Paolo, os crimes de Othelo, o desespero de Lear, a 

voluptuosidade de Sardanapalo, o ódio de Shilok, os infortúnios de Romeu, as lutas morais 

de Leicester, a índole selvagem de Segismundo, as criancices de Fulgênzio, e outros muitos 

caracteres de paixões desencontradas, são reproduzidos por Ernesto Rossi com tal verdade 

que, ao vê-lo representar, dificilmente se acredita que um só homem possa prorromper em 

tão variadas manifestações de arte. 

 

(Imitado do italiano) 

          (Continua). 

         A. de A. 

 

 

O GUARANY, ano I, no. 16, 03/05/1871, pp. 5-8. 

 

ERNESTO ROSSI 

WILLIAM SHAKSPEARE – OTHELO 

 

A arte, como o Proteu mitológico, manifesta-se por mil formas diferentes, todas elas 

grandiosas e sublimes; às vezes, na aparência, incompatíveis entre si, porém de fato 



 

 347 

patenteando a sua comum origem e completando-se umas às outras, concorrem para a 

harmonia estética. 

 

As paixões, que animam e agitam o coração humano, não são do domínio exclusivo das 

ciências; também pertencem à arte, que, encarnando-as, torna o seu estudo mais acessível 

aos que não se habituaram a descobrir a verdade pela investigação do raciocínio. 

 

A influência benéfica das artes depende do talento de seus intérpretes, podendo até, às 

vezes, pela inaptidão de seus cultores, produzir maus frutos. Desses transvios aproveitam-

se os pessimistas para sofismarem contra ela. 

 

Sempre que o artista se aproxima da natureza, a observa e imita com talento e felicidade, 

está na verdadeira trilha marcada pela estética e pela razão. Essa lei é eterna e absoluta; 

não há furtar-se à ela, sob pena de despenhar-se nos abismos da exageração ridícula ou da 

mediocridade obscura. 

 

Em belas letras, como em belas artes, essa verdade é observada por todo talento real. 

 

Influências de ocasião, por vezes, têm feito desconhecer e até desprezar o mérito e 

preconizar o demérito. O tempo, porém, apagando as paixões de momento e submetendo 

tudo à sua análise rigorosa e justa, faz realçar mais brilhante a verdade, e reduz ao seu 

justo valor o fulgor fementido das lantejoulas. 

 

Homens-gênios; vivem e sucumbem desconhecidos por seus contemporâneos, e, algumas 

vezes, até vítimas da imbecilidade, da ignorância e dos preconceitos que os esmagam, e 

que, no entretanto, elevam ao corucheu da fama pigmeus intelectuais. 

 

Os raios da verdadeira crítica histórica precipitam no limbo do esquecimento esses Ícaros 

literários, e, purificando os verdadeiros talentos, gravam seus nomes nos anais da glória. 

 

Homero teve um Zoilo, Corneille um Richelieu, e Racine um Padron, sempre e eternamente 

Prometeu e o abutre. 

 

Bem longe já dos tempos hodiernos apareceu um desses vultos que espantam pelo 

gigantesco da estatura, que não pode ser medida pela craveira consuetudinária do vulgo. 

Esse astro, que projetou muita luz sobre o país que o viu nascer e imortalizou a época em 
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que floresceu, foi William Shakspeare, nome por demais superior às glórias efêmeras de um 

dia. 

 

De tempos em tempos, diz Victor Hugo, vem sobre este globo um desses espíritos. Sua 

passagem faz renascer a arte, a ciência, a filosofia de uma sociedade. 

 

Com Shakspeare principia uma era nova na literatura dramática. 

 

Esse talento inspirado não fez exceção à regra inexorável a que está submetido tudo que é 

superior; a inveja e a calúnia tentaram mutilar sua obra gigantesca. 

 

Forbes e Johnson negam-lhe o talento trágico e cômico; Green contesta-lhe a originalidade; 

Dryden, Shaftesbury, Bentheim, acham-no medíocre, imoral, e não encontram uma só 

beleza em suas obras. 

 

Tudo é alegado no grande processo da sórdida inépcia contra a inteligência, para condenar 

o homem-astro. 

 

Mas o triunfo da verdade é sempre certo; Shakspeare passou à posteridade, que hoje o 

reverencia, e o nome de seus zoilos só chegaram até nós para serem estigmatizados. 

 

Felizmente nos explica Pope a razão da mediocridade das concepções do poeta, dizendo – 

era preciso comer! 

 

Foi a necessidade a musa de Shakspeare? 

 

Para satisfazer essa pergunta é preciso estudar Shakspeare, conhecer toda a robustez e 

toda a inspiração de seu talento. 

 

Essa análise é encarar o sol, e o sol ofusca a vista e cega o temerário que ousa fitá-lo. 

 

Mas nem só a águia conhece o astro do dia; o verme que se arrasta no pó sente sua 

influência; tudo carece dele para viver; e a vida é o reconhecimento de sua existência. 

 

Shakspeare segue a lei dos grandes mestres;* cria tipos e não copia entidades. 

                                                             
* Cervantes diz: “Os grandes mestres aformoseiam a natureza; os medíocres a copiam servilmente; e os maus a 
desfiguram.” 
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Estudai a sociedade e não encontrareis um Othelo, um Hamleto, um Romeu, um Shylock; e 

onde melhor desenhado o ciúme, o amor, a usura, que nessas individualidades? 

 

A inspiração teve-a na natureza; não refletiu, cogitou sobre cada uma das paixões humanas 

e criou um tipo, uma entidade. 

 

Desconhecer Shakspeare por isso é, ao contemplar a Vênus de Milo ou o Apolo de 

Belvedere, condenar seus autores por terem criado tipos de beleza, à cuja realidade não 

correspondem os objetos. 

 

Um traço característico distingue todas as composições de Shakspeare; é a dupla ação, 

com muito critério chamada por Victor Hugo a ação shakspeariana. Traço só de 

Shakspeare, que ninguém o pode imitar, porque ninguém modela como Miguel Ângelo ou 

pinta como Raphael. 

 

Como nenhum arquiteto pode construir um novo San Pietro, também o monumento legado 

por Shakspeare não tem igual. 

 

É nele que dominam, na frase de um notável escritor, quatro figuras grandiosas: Hamleto, 

Macbeth, Othelo e Lear. 

 

Não pretendemos estudar Shakspeare em todas as manifestações de seu engenho; é por 

demais superior a nossas forças essa empresa; apenas nos ocuparemos sucintamente do 

Othelo e de sua exibição pela companhia do Sr. Ernesto Rossi. 

 

Se podem todos apreciar e compreender o sublime, só aos talentos diletos é dado 

compreender todos os arcanos das obras do gênio. 

 

Meyerbeer, Beethoven, Verdi, em seus vôos altivos pelas regiões do ideal e do sublime 

puderam tão somente ser acompanhados pelos Flottow, Carlos Gomes e Mesquita, pois só 

o condor segue a águia. 

 

No teatro, Shakspeare, Racine, Molière, Alfieri e Dumas carecem de Rachel, Ristori, Talma, 

João Caetano, Rossi e Salvini, para a compreensão e exibição de suas criações. 

 

Ernesto Rossi tem a centelha divina. 
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Não há expressões para descrever o seu talento; as cores de nossa palheta são fracas para 

desenhar o retrato desse gigante do palco: para formar-se idéia de Rossi deve-se ouvi-lo e 

vê-lo. 

 

Othelo, comédia sanguinolenta, diz Rhymar, e sem espírito, só um gênio superior a 

representará. 

 

Não vimos João Caetano, a estrela brilhante e gloriosa do nosso teatro; quem admirou, 

porém, aquele talento, afiança-nos ser o mesmo que Rossi. 

 

Não nos admira esse fenômeno; no mundo intelectual, como no mundo físico, há leis gerais 

que determinam que causas semelhantes produzirão fatos semelhantes, e João Caetano 

era um gênio como o é Ernesto Rossi. 

 

O artista, para bem executar um papel, deve compenetrar-se dele, e, identificando-se com a 

criação do escritor, sentir e pensar como o personagem que representa. 

 

É necessário que se possa dizer dele como os críticos contemporâneos, do amigo de 

Napoleão: - Talma, por vezes, foi César. 

 

Quem vir Rossi no Othelo, acusado perante o senado de Veneza por Brabâncio, de ter 

seduzido Desdêmona por meio de sortilégios, defender-se dessas imputações, narrando a 

origem de sua paixão, como ela cresceu e como conseguiu o amor de Desdêmona, 

convence-se que ele sente tudo quanto diz e que se acha devorado por uma paixão 

violenta. 

 

O rosto retrata todos os sentimentos que agitam-lhe o coração, tudo que lhe vai no íntimo;  a 

verdade, a expressão e a naturalidade dos gestos revelam e confirmam o merecimento de 

Rossi. 

 

Quando, no correr da tragédia, o pérfido Yago introduz-lhe no espírito as primeiras suspeitas 

sobre Desdêmona, quando principiam a desenvolver-se os primeiros germens do ciúme, 

paixão tão oposta ao amor e tão irmã deste, Rossi é admirável. 

 

O diálogo sustentado com Yago, onde esforça-se em manter a calma e o sangue frio, 

interrompendo-se pela luta íntima e atroz entre o amor e confiança que dedica a 
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Desdêmona, e a desconfiança e amizade que tributa ao pérfido Yago, basta para confirmar 

a reputação de Rossi. 

 

O talento, como o Ashverus da lenda, não pára, caminha sempre de dificuldade em 

dificuldade até chegar à última extrema do sublime possível. 

 

Escravo do ciúme e da suspeita, não tem mais um momento de paz; as carícias de sua 

esposa amada, as pérfidas insinuações de Yago, tudo é causa de sobressaltos contínuos e 

de angústias dolorosas que dilaceram a alma selvagem porém grandiosa do homem da 

natureza. 

 

Rossi, a nos mostrar o ciúme em suas horríveis manifestações, de tal modo apodera-se dele 

essa paixão, que o transforma em uma fera; oblitera-se a razão, tudo desaparece ante essa 

grande dor, que é o móvel de todos os seus gostos e ações; Rossi, como sempre, é 

verdadeiro e sublime. 

 

No espírito do desgraçado vai renhida a luta íntima, e daí essa intermitência de furor e de 

ternura, que ora o lança para os braços de Desdêmona, para logo fugir-lhe, e ora o precipita 

sobre o pérfido Yago. 

 

Othelo subjugando Yago, é um desses lances que o mais inspirado pintor é incapaz de 

reproduzir com a mesma verdade e beleza como o faz Rossi. 

 

É o filho do deserto, que não conhece outra lei a não ser sua paixão, que leva de vencida o 

inimigo traidor, é o leão altivo que subjuga, triunfante e iroso, o tigre que ousou disputar-lhe 

a sua presa; a expressão feroz que anima o semblante de Rossi nesse momento, traduzem 

bem o ato que executa. 

 

Rossi vai em uma progressão crescente de triunfos; em cada lance, em cada cena, ele 

excede-se a si próprio. 

 

A víbora continua a sua obra, a serpente forma novos tramas para executar o sinistro intento 

que planejou. 

 

Yago aconselha a Othelo que oculte-se para ouvir uma conversa entre ele e Cassin. 
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Durante esse diálogo, que a astúcia de Yago torna ambíguo, fazendo chegar aos ouvidos de 

Othelo palavras isoladas, frases interrompidas, que nada significavam, mas que eram outras 

setas que se iam encravar no coração do desventurado, completamente cego pela 

veemência do sentimento; não se descreve o que é Rossi. 

 

Se fosse possível ver-se um coração esmagado sob peso de tais sofrimentos, não se 

mostrariam eles tão sensíveis e reais como manifestou Rossi, em quanto durou a 

conversação entre Yago e Cassin. 

 

Othelo decide a morte de seu antigo confidente e de Desdêmona, eis a conseqüência da 

hipocrisia e da calúnia. 

 

Othelo, convencido completamente da suposta infidelidade de Desdêmona, não duvida 

insultá-la; perante embaixadores de Veneza cobre-a de injúrias, proferindo-as de um modo 

arrebatado, como se as palavras lhe queimassem os lábios. 

 

E Desdêmona, a infeliz que a tudo se sujeitara, revoltando-se uma só vez, quando ouviu o 

nome de adúltera, é possuída de inexplicável pressentimento: há exemplos desses 

fenômenos extraordinários, só os espiritistas sabem explicá-los. 

 

O primeiro amor exerce grande predomínio sobre o coração humano. 

 

A beleza e tranqüilidade de Desdêmona, dormindo em seu leito, detêm por algum tempo o 

desvairado Othelo; enfim, o gênio do mal suplanta o bem; ei-lo que chega-se à 

desventurada e a desperta; recriminando-a novamente, declara-lhe que vai matá-la. 

 

Então há a luta do instinto contra a prepotência, certame horroroso, em que sucumbe a 

inocência. 

 

A beleza de Desdêmona ainda tem muita influência sobre Othelo, pois este teme manchar 

aquele corpo divino, apunhalando-a; o desespero inspira-lhe uma idéia: ele a sufoca, 

respeitando assim a formosura daquela que o escravizara. 

 

Nessa cena a Sra. Palladini e Rossi revelam o gênio que receberam da natureza, e 

disputam entre si a palma da vitória; cada qual esforça-se por atingir ao sublime e ambos o 

conseguem. 
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Não termina aí a tragédia. 

 

A morte de Desdêmona vem despertar os remorsos de Emília, a esposa e cúmplice de 

Yago. 

 

Perante o cadáver de Desdêmona ela tudo revela a Othelo. 

 

No entretanto o que se passa no íntimo daquele, que se reconhece inocente e criminoso ao 

mesmo tempo, ninguém o sabe; manifesta-se a tempestade por seus estragos. 

 

O amigo pérfido sucumbe vítima de seu furor; não pára aí a vingança, em honra dos manes 

da esposa caluniada. 

 

Othelo, louco, atira-se sobre o corpo inanimado de Desdêmona, e aí suicida-se. 

 

O grito, que desprende com a vida, é o rugido do leão que cai ferido pelo caçador; Rossi 

toca ao auge do sublime. 

 

A inteligência, que tem suas festas, coroou Rossi com o aplauso espontâneo, que saiu de 

todos que ouviram o grande trágico; é um desses triunfos que aquele que o recebe registra, 

com orgulho e gratidão, no livro de suas mais caras recordações. 

 

       A. C. Miranda de Azevedo 

 

 

A VIDA FLUMINENSE, ano 4, no. 176, 13/05/1871, p. 570. 

 

ERNESTO ROSSI 

A SUA ESTRÉIA – KEAN E OTHELO 

 

O público do Rio de Janeiro sabe finalmente o que é um ator dramático. 

 

Rossi estreou, a 8, e tão viva foi a impressão que a força irresistível do seu gênio causou 

sobre o exigente auditório que afluíra naquela noite à sala do teatro lírico, que de então para 

cá tem o grande artista italiano sido o assunto principal de todas as conversações, o alvo 

constante dos maiores louvores. Todos falam nele. Os que já o viram tributam-lhe 
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veneração entusiástica: os que ainda não tiveram essa ventura prometem não perder no 

futuro uma só de suas representações. 

 

A imprensa diária pela sua parte tem sido pródiga de apreciações, onde se faz completa 

justiça ao talento excepcional do nosso ilustre hóspede: Luiz Guimarães Júnior, César 

Muzzio, e França Júnior dedicaram-lhe folhetins onde se trata quase exclusivamente do 

artista, cuja celebridade é hoje reconhecida pelas cidades mais cultas da velha Europa; e 

até os nossos atores, faz gosto dizê-lo, folgam de ver em Ernesto Rossi o modelo mais 

perfeito que a escola possa apresentar aos que desejam iniciar-se nos insondáveis mistérios 

da arte dramática. 

 

O futuro mostra-se, pois, risonho ao ator italiano, a quem, a julgar pelo modo porque foi 

acolhido na noite de estréia, o nosso público reserva manifestações iguais às que outrora 

lhe mereceu o peregrino talento de Adelaide Ristori. 

 

 

As representações de Kean e Othelo serviram para pôr em relevo as eminentes qualidades 

de Ernesto Rossi. 

 

Na arte dramática não sei de peça, onde o talento do ator seja, como no Kean, submetido a 

tão variadas e terríveis provas. 

 

Espécie de aria com coros, inventada por Alexandre Dumas para servir de escolho a todos 

os atores que não sintam arder-lhes no cérebro o fogo sagrado da arte, o Kean, na sua 

vasta peregrinação, apenas encontrou duas inteligências capazes de compreendê-lo tal qual 

o pensara o fecundo dramaturgo. Na França coube essa glória a Frederico Lemaître, na 

Itália foi Rossi o eleito de Deus. 

 

Vi Frederico Lemaître, como vejo atualmente Rossi. A confrontação é impossível. Se o 

primeiro era um gigante, o segundo é um colosso. 

 

Kean mostra-nos o artista nas mais variadas fases da arte. É homem de salão, é o 

apologista da taberna, é o ator idolatrando a cena, é ainda o namorado atormentado pelo 

ciúme. Diálogo, situações, modos de dizer, paixões, tudo é desencontrado, de transições 

rápidas, de inflexões difíceis, perigosas. 
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É indizível o modo porque Ernesto Rossi vence as mil dificuldades semeadas por Dumas 

nessa peça, onde a responsabilidade artística pesa toda sobre a individualidade do 

protagonista. Dicção, gestos, movimentos, posições, é tudo tão correto, tão natural, tão 

perfeito que o público, embora avaro de aplausos, durante todo o primeiro ato, viu-se 

obrigado, após o diálogo entre Anna e Kean, admiravelmente dito por Celestina Palladini e 

Ernesto Rossi, a prorromper daí em diante em manifestações clamorosas que só 

terminaram no fim do espetáculo. 

 

Das ovações que acolheram o “Othelo” de Shakespeare não falarei detidamente. Se jamais 

entre nós o entusiasmo rebentou espontâneo, clamoroso, frenético, delirante: se jamais um 

artista soube magnetizar o seu auditório a ponto de obrigá-lo insensivelmente a erguer-se da 

cadeira e soltar um desses bravos que nascem do coração, para virem rebentar nos lábios; 

esse entusiasmo foi na noite de 11, esse artista é Ernesto Rossi. 

 

O que o célebre trágico faz nos 3º, 4º e 5º atos da imortal tragédia do poeta inglês não se 

pinta nem se descreve: vê-se, ouve-se, admira-se!... 

 

         A. de A. 

 

 

A VIDA FLUMINENSE, ano 4, no. 176, 13/05/1871, pp. 570-571. 

 

ROSSI 

 

Este homem extraordinário, que todos os palcos, todos os literatos, todos os ledores, todo o 

povo civilizado conhece como celebridade trágica que só se afere pelo estalão da sua 

própria grandeza, é o mesmo que entre nós se acha e que, na noite de 8, estreou no teatro 

Lírico representando o Kean de Alexandre Dumas. 

 

Todo o mundo artístico ali se achava; a nata da nossa sociedade adornava os camarotes, e 

enchia as cadeiras. Viam-se aqui e ali os mais apurados toilettes contrastando com a 

penumbra do camarim Imperial, que, envolvido em funéreo crepe, não deixava como outrora 

aquele vasto salão ostentar todas as suas galas. 

 

Todos os que conhecem as dificuldades da arte interpretativa aguardavam o momento em 

que Ernesto Rossi devia exprimir na linguagem da imitação a escala das paixões humanas. 
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Momento solene foi esse em que, perante um público desconhecido, reservado talvez, e 

quem sabe mesmo se prevenido, Rossi se apresentou precedido de uma fama européia, 

cujos foros, na altura do capitólio até onde a crítica severa o elevou, era ele obrigado a 

sustentar por amor da arte e do seu nome. 

 

Esse momento chegou enfim!... e foi solene! 

 

Qual abismo aberto entre o público e o artista correu todo esse primeiro ato de Kean, onde a 

frase cheia de insinuações revela desde logo o esmerado estudo de uma sociedade própria 

do príncipe de Gales, para que uma situação de efeito venha abrir campo ao artista para a 

manifestação dos lampejos do seu gênio. Enquanto durou esse primeiro ato o abismo 

continuou sempre aberto, ameaçando engolir tanto talento e tanta glória! 

 

Ao cair do pano todos sabiam que tinham diante de si um artista feito, uma companhia boa, 

e um mise en scène caprichosamente cuidado. 

 

Mas o nome glorioso de Rossi não é filho de uma caprichosa circunstância ocasional, ao 

contrário, é zelado à luz brilhante desse facho luminoso dos princípios absolutos de uma 

ciência que o mundo compreende, porque em todas as latitudes e em todas as zonas se 

compreende o bello, ele só esperava o momento em que devia mostrar-se às multidões em 

todo o esplendor da sua glória! 

 

E foi assim. 

 

Um público inteligente lançou a luva ao artista e o artista, aceitando-a, venceu na luta esse 

mesmo público, que teve de curvar-se submisso perante a majestade soberana do gênio. 

 

A partir do 2o ato essa geração que vai encanecendo progressivamente, rejuvenescia ao 

recordar cenas, tão conhecidas, do bom tempo em que o Brasil tinha um teatro e um artista! 

 

O público compreendeu então que estava perante um talento excepcional, feito pelo estudo, 

iluminado pelo gênio, e respondeu a tantas belezas d’arte prorrompendo nesse entusiasmo 

febril, que só as almas pequeninas desconhecem. 

 

Rossi foi festejado, aplaudido, victoriado, e, caso raro entre nós, ninguém... ninguém ousou 

arvorar-se em seu juiz. 
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Desapareceu então o abismo; e o público e o artista, sócios e irmãos, caminharam juntos 

em todas as cenas onde a natureza reclama a arte, e a arte reclama a natureza. 

 

 

(...) 

 

No arrojado poema do poeta inglês o filho do meio da Europa é o selvagem africano na voz, 

nos movimentos, no gesto, na dicção, em tudo. 

 

Quanta inteligência, e quanto estudo não foram precisos à reprodução desse amor 

estremecido e feroz ao mesmo tempo, tal qual Shakespeare o imaginara! 

 

No Othelo, Rossi é grande, gigantesco, imenso, enorme, colossal! É aí, nessa tremenda 

epopéia de paixões desencontradas, que ele revela um talento surpreendente, e traça com 

mão de mestre os limites da arte que professa com a religião da consciência. 

 

Na cena em que, à imitação da hiena prestes a esmagar a sua presa, Othelo lança Iago por 

terra, Rossi, quanto a nós, não encontrará jamais rival que possa sequer imitá-lo. 

 

A partir dessa situação, Rossi domina, como senhor absoluto, todas as atenções, e sua 

expressão fisionômica, qual Fídias trabalhando no pórfido, vai modelando o ciúme, o amor 

feroz e a vingança. Ora o vingativo africano abafa em escalas cromáticas a corrosiva dor 

que o asfixia, ora solta uma blasfêmia horrível que ecoa em todos os corações ainda os 

mais refratários às paixões violentas. 

 

Rossi é o verdadeiro Proteu na valentia da frase, do gesto e do movimento. Na horrível cena 

final, depois de estrangular a infeliz Desdemoda, o ator italiano é tão grande de natureza, de 

arte e de estudo, é tão verdadeiro naquele golpe que, cortando-lhe a traquéia, vai 

interceptar-lhe a palavra arrependida sobre o cadáver da mulher de sua glória e de sua 

miséria, que o público sem exceção de um só espectador, o proclamou inexcedível, sublime, 

único! 

 

Ao terminar do espetáculo o artista não foi saudado mas antes esmagado por uma dessas 

ovações, que são a partilha exclusiva dos talentos superiores. 

 

As senhoras acenavam com os lenços, os homens soltavam bravos ruidosos, o frenesi 

pintava-se em todos os rostos; o entusiasmo febril agitava todos os corações. 
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A vitória de Rossi foi completa e o grande artista pode ufanar-se dela porque a conquistou 

legítima e conscienciosamente. 

 

          J.R.M. 

 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 13/05/1871, p. 1. 

 

ERNESTO ROSSI 

OTHELO 

 

Como a arte é bela e sublime nas suas mil expressões! Como o fogo sagrado do 

entusiasmo, o ‘deos in nobis’ do poeta latino, estala na cabeça dos seus cultores favoritos e 

lhes acalenta a inspiração!  Como o coração do homem, que contempla os primores do 

gênio, pulsa inusitadamente dentro do peito e grita o aplauso até o delírio! 

 

A arte é uma emanação celeste. Atrai como o ímã, enleva como a poesia do ocaso do sol, 

encanta como um rosto de mulher, belo e majestoso, incendeia como o grito de liberdade 

em cérebro de italianos, entusiasma e dá crença, como a presença de Deus revelada em 

toda a natureza. 

 

Quer por intermédio de Júlio II desbaste as pedreiras de Carrara a Seravexxa, e incite o 

Miguel Ângelo a erguer aos ares o símbolo magnífico de São Pedro, quer dê a este o cinzel 

delicado e faça aparecer de um mármore, a estátua soberba de Moisés, quer ofereça ao 

Camões ou ao Tarso as liras afinadas, cujas cordas vibraram epopéias imortais, quer 

conceda a Shakespeare, a Alfieri, a Corneille ou a Goethe o estro da tragédia que traduz 

fielmente os vultos de Fausto e dos Horácios, quer mimoseie Rafael com o pincel real, que 

figurem o quadro da Transfiguração, quer coroe o Talma com o diadema de rei da cena, 

quer encha o interior da basílica da orbe católica com os sons divinos da música religiosa de 

Rossini ou Palestrina, quer escreva pela mão de Bellini ou Donizetti as notas da Norma ou 

da Favorita, a arte é sempre bela e admirável, fala ao íntimo do coração e raríssimas vezes 

deixa de ascender aos céus como um hino eloqüente ao Criador, cujas obras ali exalta, 

imitando-as respeitosamente, e aproveitando também os vôos do espírito. 

 

Se nos fosse lícito confrontar por um pouco quantidade heterogêneas daríamos a 

preferência da arte sobre a ciência. Uma e outra têm o prestígio que lhe é cabido, porque 
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bem merece da humanidade o indivíduo que forceja por iniciar os seus compatriotas nos 

segredos do belo e abrandar-lhes os costumes pelo espetáculo da quase perfeição, também 

não é inglória a tarefa da inteligência que regenera os povos, já investigando os meios se 

aumentar as suas riquezas nacionais, já unindo-os uns aos outros pelo vínculo das 

comunicações, já acertando os expedientes para combater e protelar a ação da morte. 

 

A arte possui todavia alguma coisa de mais grandiosa que a ciência; a arte precisa mais do 

talento que a ciência, nesta o estudo pode suprir até certo ponto, mas naquela nada se faz 

sem que haja aquilo. Na ciência, as mediocridades podem ainda alcançar triunfo; na arte, 

não podem ir além das honras da caricatura; um sábio sem ciência não pode mostrar que é 

sábio; um artista sem estudo pode mostrar que é artista; um, é como a moeda falsa, que 

não é moeda; outro é como o diamante em bruto, que sempre é diamante. 

 

Foi num destes êxtases febricitantes que vimos apresentar-se-nos aos olhos, a arte em todo 

o esplendor de uma forma quase nova para nós; afivelando a máscara reforçadora a um 

vulto europeu, calçando-lhe o coturno, e representando à imaginação na tragédia essas 

paixões exaltadas cujos protótipos só se deparam nas figuras épicas da história. 

 

Rossi, o grande Rossi, perante o qual a Europa civilizada tem deposto unânime o diploma 

da supremacia da cena; o engenho reconhecido como tal pelos vultos mais notáveis da 

literatura moderna; o grande talento que se tem visto saudar pelos monarcas da França, 

Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália, o celebrado ator, que surgindo do berço das artes e 

identificando-se às concepções arrojadas de Byron, Morelle, Calderón e Dumas, em breve 

eclipsa o brilho que tinham espalhado predecessores famosos. Rossi em sua peregrinação 

apareceu-nos circundado dessa auréola que distingue os gênios.  

 

Basta dizer que o Kean e o Othelo são pérolas do repertório de Rossi, para dar a entrever-

se a maestria do desempenho; não eletrizaria a todos. Bem, sobre tais representações, faz-

se mister um vocábulo que signifique admiração, notando-se-lhe todos os sinônimos e 

acrescentando um ponto final. Gestos, inflexões, quanta variedade. Ao ver a fisionomia, que 

é em Rossi irrepreensível de exatidão, à fantasia humana é dado transportar-se e 

representar no espírito as cenas violentas do Othelo, que só ao homem como o esposo de 

Desdêmona se podiam excitar. 

 

Amor, ciúme, vingança, eis as paixões vorazes que abalam sobre o tablado com toda a 

fidelidade o desditoso Othelo, de Othelo, sim, porque em cena não se vê Rossi, mas a 

própria criação de Sheakespeare. Mas que amor! que ciúme! que afeto marital! Há trechos, 
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em que Rossi resume em si o sublime das paixões que interpreta, desse sublime, que ao 

princípio é tão embevecedor, e depois tão pavoroso. Na manifestação das paixões que 

inflamam e corrompem é o artista inimitável. 

 

Nas transições, nos monólogos, na exploração dos afetos encontrados, nos impulsos 

frenéticos, nos acessos de cólera, rugindo como rei do deserto, em todo é grandioso, em 

tudo se eleva incontestavelmente à altura do gênio. 

 

Nos últimos três atos de Othelo é onde há mais de maravilhoso, onde os dotes artísticos do 

trágico se apresentam em todo o fulgor. As situações são surpreendentes, e são nesses 

quadros vivos que Rossi logra para a sua coroa de verdadeiro artista novíssimas flores; 

cada frase é acompanhada da atitude mais eloqüente, mais expressiva que só o muito 

estudo guiado por muito gênio pode criar. 

 

Não queremos retalhar o todo maravilhoso que encerra o papel de Othelo, porque por                 

hão de sempre omitir-se belezas inexprimíveis. 

 

O repertório de Rossi é a aura gratíssima que tem elevado às nuvens o seu nome de 

primeiro trágico do mundo, e porque não é possível conceber que acima daquilo haja 

alguma coisa; é o artista eminente que foi sagrado na realeza européia, e particularmente na 

de Paris, o pontífice do gosto, como lhe chamou o cantor da Primavera: é o ator que 

extasiou os próceres da república literária do velho mundo e lhes fez curvar a fronte como 

uma sacerdotisa predileta do belo, que eles idolatram; é a alma nobre que dezenas de 

benefícios tem dispensado pelas associações de caridade. 

 

Ernesto Rossi é extraordinário como sua fama, e majestoso como seu aspecto. Ouve-se 

declamar, e um poder interior nos embevece; a sua voz arrasta multidões e suspende os 

espíritos, ávidos de aplaudi-lo. 

 

Paladini é digna discípula de Rossi. Tem vôos artísticos de mérito inconcebíveis. No Othelo 

por vezes arrancou bravos à platéia entusiasmada. Na situação em que protesta contra o 

infundado ciúme do esposo a exímia artista parecia a personificação animada dessas 

imagens que julgávamos só um Buonarotti ou um Sanzio podia evocar das trevas do 

passado, para destacar sobre a tela ou esculpir sobre o mármore. 

 

Brizzi, na parte de Yago, correspondeu à devida interpretação, e o público coroou-lhe os 

esforços, assim como à Sra. Cottin. 
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Saudemos pois a estada de Rossi neste hospitaleiro país, terra de corações bem formados, 

onde o talento encontra altar, e bem merecem os que se esforçam em propagar os 

elementos da civilização. 

 

A Luís Guimarães Júnior, ao espirituoso investigador e inteligentíssimo folhetinista brasileiro, 

e essa alma rica de aspirações, a esse cantor de tudo quanto é belo e grandioso, um aperto 

de mão pelo seu folhetim sobre Ernesto Rossi. 

 

                                                                                 Clímaco dos Reis 

 

 

O GUARANY, ano I, no. 18, 14/05/1871, pp. 6-7. 

 

ERNESTO ROSSI 

OTHELO – JOÃO CAETANO DOS SANTOS 

EPÍSTOLA A MANOEL ANTONIO MAJOR 

 

Possuído de inexplicável contentamento, louco, por assim dizer, de alegria patriótica, tenho 

em tua ausência sido testemunha da justiça que, a despeito de quase toda a imprensa, tem 

feito o nosso inteligente público, mostrando a Ernesto Rossi, por seu nenhum entusiasmo 

que, apesar de toda a reputação européia de que veio precedido, ele não pode disputar ao 

gênio artístico de João Caetano a mesma glória, quanto mais a primazia. 

 

Entretanto, não quero dizer –te com isto que o povo fluminense desconhece o mérito 

daquele artista italiano, não; pelo contrário, na escola realista rende-lhe sempre merecidos 

encômios, mas daí a julgá-lo o non plus ultra da arte dramática vai também muita diferença. 

 

Na escola clássica é que há sério motivo para uma descriminação. Como sabes, a musa da 

tragédia não é tão fácil e prestadia, como a muitos se afigura, às solicitações e cortesias dos 

primeiros que a requestam: em questão de estética é mister muito talento, muito gênio. 

Voltaire dizia que para se representar a tragédia era preciso caminhar-se dois dedos além 

do natural; mas que o excesso de uma só linha tornaria o ator fastidioso e desagradável. 

Ora, Rossi é em extremo exagerado como Montfleury, que inutilizou-se nos Furores de 

Oreste e de Andrômaca, despreza o preceito da arte, que lhe prescreve mostrar a cólera, o 

ciúme e o desespero com tanta força quanta moderação, e pinta no Othelo todos estes 

sentimentos de um modo excessivamente violento, destruindo assim o belo efeito da 
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naturalidade, porquanto o mouro não é um louco, e o homem, por mais arrebatado que seja 

de violenta paixão, nunca perde de todo os sentidos. Compreendo bem que sendo o gênero 

trágico um pouco ideal, o africano criado pela ardente imaginação de Shakespeare deva ter 

o caráter rude de um filho do deserto, habituado às tempestades e aos combates. Rossi, 

porém, no Othelo não declama, grita; não fala, ruge; e excede-se tanto que um de seus 

próprios admiradores e entusiastas, aliás bastante inteligente, querendo fazer-lhe um elogio, 

disse que ele era um homem capaz de, por si só, fazer a polícia da cidade, o que prova que 

a exageração, às vezes, fascina mesmo aos não ignorantes, que acham beleza naquilo que 

apenas é grande erro. Andrieux afirma que o ator que executa exageradamente uma cena 

importante e arrebatadora, tem quase sempre a infelicidade de ser aplaudido por grande 

parte dos espectadores, que se deixa seduzir pela ação falsa, e, então, persuadido de que o 

aplauso é devido à ilusão que ele causa, exagera cada vez mais, julgando ser este o meio 

de se exprimir com acerto. 

 

Ah! Meu amigo, se pudesses dali lançar um olhar imparcial o perscrutador sobre a 

representação daquela tragédia no teatro lírico, estou certo de que o descontentamento se 

desenharia em teu rosto, e, como eu, opinarias pela impossibilidade de ter o grande poeta 

inglês concebido um mouro tão selvagem, ao passo que dava-lhe o comando das guardas 

de Veneza e o coração de uma nobre e rica dama cortesã. Com efeito, cada vez que se vê 

Othelo com Desdêmona, ainda antes do fatal crime, dir-se-ia, de preferência um animal 

feroz seguro à sua presa do que um amante afagando a sua amada. E a ser assim poderia 

um tal mostro ser correspondido em seu amor? 

 

Agora ajunta a tudo que levo dito a falta de propriedade no vestuário e o defeito, entre 

outros, muito saliente de levantar, de vez em quando, uma das pernas, e julga da correção, 

tão apregoada, de Ernesto Rossi, a quem nem ao menos se pode aplicar, em relação à 

tragédia, o juízo de Garrick sobre a maneira porque um ator francês havia representado em 

certa peça: “Desempenhastes o papel com muita verdade, mas a vossa perna não 

correspondeu ao que dizíeis.” 

 

Em minha rude sinceridade: não creio que a reputação do trágico italiano na terra de Santa 

Cruz possa durar mais que a impressão transeunte e ocasional que produz o trombetear 

constante da imprensa, que ainda ontem dizia que Adelaide Ristori era o supremo esforço 

da arte, hoje sustenta que Ernesto Rossi é uma maravilha nunca vista, e amanhã 

apresentará Thomaz Salvine como superior a tudo que tem aparecido no templo de Thalia, 

fazendo depois este ceder também por sua vez o passo a outrem, logo que tenham-se 

esvaecido os aplausos e fanado as grinaldas, com que se alimenta o entusiasmo dos parvos 
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que, por andarem alacaiando a Théophile Gautier ou a Pradeau e ficarem com a libré do 

ofício, tomam-se de familiares de Cícero e herdeiros de Horácio, coroando o espetáculo de 

Melpomene transfigurada. 

 

Excentricidade ou propensão ao verdadeiro, como entendas estas minhas opiniões, o que 

eu censuro e censurarei sem refolhos nem pretensões, é o afã descomedido com que se 

quer fazer o Brasil      do velho mundo; é o donaire petulante e disfarçado com que se 

procura elogiar o que é nacional, depois de se haver mostrado o seu pouco préstimo. 

 

É doloroso confessá-lo, mas cumpre: a crítica em nosso país, perdendo aquela antiga 

compostura, que a autorizava a corrigir, tão nobre era o que dizia, tão do alto ela vinha, vai 

descendo até ser assalariada, tornando contraproducente o bom êxito. E a pobre verdade é 

que escorregará por um plano inclinado, transida e desfigurada até que, de foz em fora, se 

afunde no chão alagadiço das paixões jornalísticas. 

 

Mas falemos de João Caetano. 

 

Assoalham aqui os escritores que este artista gênio não tinha instrução alguma, e os mais 

benévolos fazem-lhe o favor de compará-lo a uma pedra preciosa não lapidada. Eu, porém, 

que tenho neste momento diante de mim os livros em que ele se aperfeiçoou, tais como Arte 

do Comediante, Psicologia das Paixões, Anatomia, coleção de jornais estrangeiros, 

contendo críticas teatrais, memórias de Talma, Lekain, Baron, Mole, Lecouvreur, Tonneliere, 

Preville, Linguen, e diversos escritos sobre Kean, Kemble, Inflande, Ecokff, Soulais, Aristide, 

M. Clairon, M  Dirmesnil, Mistress Siddon e outros muitos distintos cultivadores da arte 

dramática, declaro-te solenemente que é uma calúnia semelhante boato. Acresce que eu sei 

que João Caetano ia estudar na história dos povos e dos séculos e em tudo que o podia 

esclarecer, os tipos que tinha de apresentar em cena, tirando sempre grande vantagem da 

pintura e da escultura; não só nas oficinas particulares como na Academia das Belas Artes. 

Além disso, procurava originais, consultava os livros, e quando não obtinha a verdade, ou 

duvidava   dela, ia perguntar a quem lhe pudesse satisfazer cabalmente. Assim, por 

exemplo, mandou vir da Europa os figurinos da roupa com que Talma se apresentava no 

Othelo, foi à Praia Vermelha, onde estudava todos os doidos que representava em cena, 

aprender a gargalhada do drama de Jacques Arago, e recorreu muitas vezes à inegável 

sabedoria de Magalhães e Porto Alegre, que haviam já viajado muito. 

 

A vista do exposto, talvez rompas com uma objeção, perguntando-me se a época está 

suficientemente sazonada para vingarem protestos como estes. 



 

 364 

 

De antemão dou-te a resposta, que é simples: sim. 

 

Suponho que não somos tão... rudes, que não estremeçamos ao aspecto do que em outros 

aclara a consciência e exalta o patriotismo. Se a mentira em repetidos assaltos, ousa com o 

maior cinismo banquetear-se a luz meridiana, nem por isso se deve logicamente concluir 

que a justiça, envergonhada, exilou-se completamente. 

 

Em tais conjunturas o silêncio prejudicaria mais do que o apostolado subversivo. 

 

Fiel sectário desta doutrina eu a sigo, embora digas de mim o que se espalhava de um 

Cipião em cujo mausoléu estava gravado que dedicara templos às tempestades. 

 

Vou finalmente por um remate a esta desalinhada carta, porque tenho conseguido o meu 

fim: estás de sobreaviso a respeito de que se diz por cá de Ernesto Rossi e João Caetano; é 

quanto me basta. 

 

    J.J. da Cunha Vieira Souto 

 

 

A COMÉDIA SOCIAL, ano 2, n° 68, 18/05/1871, p.2. 

 

CRÔNICA DRAMÁTICA 

TEATRO LÍRICO FLUMINENSE 

OTHELO 

 

Quinta-feira, 18 do corrente, subiu à cena a imortal tragédia de Shakespeare, Othelo. 

 

A crítica imparcial e reta exige que digamos que essa representação esteve longe de fazer 

justiça à peça. Este não só sofreu bastante pelos cortes e modificações que lhe deram, 

como também teve a infelicidade de não ser interpretada corretamente pelos artistas 

incumbidos dos papéis principais. 

 

O papel de Iago foi o que teve o pior desempenho. O Sr. Brizzi soube personificar o velhaco 

astuto, mas sempre lhe faltava alguma coisa para ser Iago; e não conseguiu revestir-se das 

diversas máscaras com que este personagem disfarça a sua natureza verdadeira. 
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Quanto ao ator Rossi, que se houvesse com maravilhosa habilidade em muitos lances de 

elevada ordem dramática, é inegável; mas é também certa que não apresentou uma 

personificação completa e perfeita do Othelo concebido por Shakspeare. 

 

Na cena, por exemplo, em que o ardiloso Iago profere cautelosamente as primeiras, 

indefinidas e quase imperceptíveis insinuações implicando a infidelidade de Desdêmona, o 

espírito real, altivo e majestoso de Othelo não sente e nem pode sentir os raios ardentes 

que lhe atribui o ator. Pelo contrário, Othelo, não confessando nem a si mesmo as suspeitas 

cujo germe lhe acaba de ser implantado na alma, mal as deixa transparecer, o que é 

retratado com aquela delicadeza de toque que só Shakspeare possuía. 

 

Na segunda parte dessa cena, porém, quando o marido de Desdêmona se acha já rendido 

às tormentas do ciúme, o desempenho foi magnífico. Nada podia ser melhor do que o modo 

por que o ator recitou o grito de desespero, o mais belo trecho da peça, em que Othelo se 

despede dos prazeres, da pompa e da glória da posição que tinha conquistado. 

 

Podíamos apontar outros senões a belezas, porém limitamo-nos a censurar o estilo 

exagerado que leva os atores a mostrarem fogo onde mais convinha a calma. Estamos 

disposto a perdoar muito a uma companhia que no todo representa tão bem peças da ordem 

de Othelo, e desejamos fervorosamente que semelhantes espetáculos sirvam para melhorar 

o gosto do público e elevar a arte dramática do Rio de Janeiro. 

 

 

A VIDA FLUMINENSE, ano 4, no. 177, 20/05/1871, p. 575. 

 

Brilhante foi a recepção que os artistas da Fênix Dramática fizeram ao incomparável Rossi 

na noite de 18 do corrente. 

 

Fogos cambiantes, música, flores, versos, passarinhos... uma apoteose com todos os FF e 

RR, enfim! 

 

Na porta do edifício foi o grande artista acolhido com verdadeiro entusiasmo por toda a 

companhia, que em grande toillete ali o esperava para acompanhá-lo ao som de música até 

o lugar de honra, que deveria ocupar na sala, a onde foi saudado por uma platéia 

regurgitando de admiradores. 
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Foram em seguida recitadas de cena diversas poesias, análogas ao ato, pelos artistas 

Eugênia Câmara, Heller, Vasques, Guilherme, Amoedo etc., que todas mereceram 

aplausos. 

 

Dou em seguida a do simpático Vasques, que foi talvez a que mais entusiasmo excitou. 

 

A ERNESTO ROSSI 

 

Fez-se a luz enfim, Rossi é conosco, 

Das trevas surge a arte prazenteira 

Saudando o astro rei que na passagem 

Quis iluminar a cena brasileira! 

Ante a força do facho luminoso 

Ninguém pode duvidar da realeza 

Rossi com seu nome empresta ao mundo 

Talento, verdade e natureza! 

Colosso d’arte! Rei! Poeta! Artista! 

Eu te quero nesta hora bem modesto 

P’ra dizer-me o valor que dás na cena 

A um simples olhar teu, ou frase ou gesto!? 

Nenhum, tu me dirás; e com justiça 

Quem pode aquilatar os dotes teus?! 

Os presentes que o céu concede assim 

Só tem valor aos olhos do bom Deus! 

 

A religião do calvário 

Ensinou a cristandade 

Respeitar com vero culto 

Uma Sagrada Trindade! 

A religião do teatro 

Ao ator manda que sinta 

Veneração e respeito 

Pela trindade distinta. 

Ristori, Salvini e Rossi 

Orgulho do mundo inteiro 

São três talentos distintos 

(Mostrando Rossi) 



 

 367 

Mas só um deus verdadeiro. 

 

18 de maio de 1871. 

   F.O.Vasques 

 

 

A VIDA FLUMINENSE, ano 4, no. 177, 20/05/1871, pp. 578-579. 

 

ROSSI 

 

Tratando de Ernesto Rossi disse eu na minha crônica passada: 

 

”O futuro mostra-se, pois, risonho ao ator italiano, a quem, a julgar pelo modo porque foi 

acolhido na noite de estréia, o nosso público reserva manifestações iguais às que outrora 

lhe mereceu o peregrino talento de Adelaide Ristori.” 

 

O vaticínio realizou-se. 

 

O grande artista dramático foi alvo, na noite de 15, de uma ovação digna dele e do público 

que lh’a fez. Nada faltou à esplêndida festa. 

 

A partir do terceiro ato do Othelo, inúmeros bouquets vieram alcatifar a cena, outros lhe 

foram oferecidos dos camarotes, e o cantor Ordinas, para provar o entusiasmo que lhe 

inspira o trabalho artístico do célebre trágico, pôs-lhe na cabeça uma rica coroa de louros. 

 

Emília Adelaide e Ismênia pagaram também o devido tributo de admiração àquele talento 

excepcional, ofertando-lhe valiosos bouquets de penas; e a companhia da Phenix, sempre 

na vanguarda todas as vezes que se trata de render homenagem aos artistas privilegiados, 

entregou-lhe, em cena, uma rica coroa sobre custosa almofada. 

 

A grande explosão de entusiasmo estava, porém, reservada para o fim do espetáculo. 

 

O público, entregue a um delírio de como não há exemplo entre nós, não se cansava de 

aplaudir; mais de trezentos ramalhetes de flores naturais, cruzando-se no ar, vieram cair aos 

pés do artista predileto; e para que nada faltasse àquela festa, diz França Júnior, o nosso 

inspirado poeta Rozendo Muniz, trazendo da lira, cantou em estrofes, que arrebataram o 

auditório, as glórias imorredouras do divino intérprete de SHAKSPEARE. 
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Que mais dizer-se acerca do grande artista italiano que ora se acha entre nós? 

 

Nem eu sei. 

 

Perante um colosso d’aquela esfera, é força ceder o campo às inteligências privilegiadas; e 

é por isso que, abstendo-me de um trabalho superior às minhas forças, eu completo este 

artigo transcrevendo da América alguns trechos devidos à pena do conselheiro Mendes 

Leal, um dos homens mais respeitados da atual literatura portuguesa. 

 

Tratando de Rossi, eis o que diz o abalizado escritor: 

 

“Rossi ator não se descreve, admira-se. Qual o gênero predileto desse esplendoroso 

talento? A comédia, o drama, a tragédia? Não se sabe. É a verdade na variedade. Sublima-

se na tragédia, porque o gênero é sublime; mas não é de certo menor o esforço e o prodígio 

quando, desencantando efeitos inesperados na situação única d’um melodrama fastidioso e 

cansado, levanta o patético à altura do trágico. Que destreza ou que perícia venceria hoje as 

longas e difusas tiradas dos ‘Dois sargentos’, as suas molas decrépitas, os seus visíveis 

arames, a inocente transparência de um desenlace previsto desde as primeiras cenas? Pois 

Rossi extrai daquilo a comoção que põe em lágrimas o auditório! Faz-se admirar ali, depois 

de se ter mostrado n’uma obra prima. Serviram-lhe de certo a perícia e a destreza; mas 

acima delas estava o estro genial. É tal, é tão perfeita a sua arte de dizer, que as frouxas 

prolixidades d’um estilo empático e dessorado tomaram na sua voz o calor e a vida, que 

sem ela nem seria possível encontrar-lhes. 

 

“Isto sim, isto é animar, isto é reproduzir, isto é criar! Isto é ser ator! 

 

“Nos caracteres delineados pelos grandes poetas está a alma que só espera um corpo; e 

assombro será já o achar corpo ajustado a tal alma. Mas onde não havia mais que um 

esboço vulgar, uma estátua grosseira, soprar-lhe o fogo que se lhe faz espírito, é renovar 

com fortuna as ousadias de Prometeu! 

 

“Sem exageração nem encarecimento, em ombros como os de Rossi cai de direito o manto 

augusto da arte, púrpura que não será fácil confundir; em mãos como aquelas é natural 

atributo o cetro da cena, insígnia que só confere o entusiasmo espontâneo e unânime! 
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A. de A. 

 

 

A VIDA FLUMINENSE, ano 4, no. 177, 20/05/1871, p. 579. 

 

ROSSI  

IMPRESSÕES DE OTHELO 

 

Continua o célebre trágico italiano a assombrar-nos com os prodígios do seu talento. 

 

O espectador entra no salão do teatro lírico, embora já lisonjeiramente prevenido em favor 

do grande artista, mas involuntariamente sente o entusiasmo, a admiração, a curiosidade, o 

pasmo, o terror apoderarem-se a um tempo de toda a sensibilidade de seu coração e de 

todas as potências de sua alma. 

 

Então o espectador já não vive de si, vive de uma nova existência, da inspiração da arte, da 

idealidade do belo, que lhe transmite Rossi. 

 

Na representação de Othelo realiza-se inteiramente esta metempsicose em vida. A paixão 

feroz, o terrível ciúme, que subjuga o mouro desvairado, parece penetrar em nosso espírito, 

escaldar o sangue nas veias e arrefecer as extremidades em um paroxismo de assombro. 

 

Rossi durante os cinco longos atos da imortal criação de Shakspeare, não é um homem de 

nossa raça, nem da sociedade civilizada; não é ele, não és tu, leitor, não sou eu; é um ente 

selvagem, uma personificação ideal do bárbaro, uma criatura infernal, mas ao mesmo passo 

sublime, que nos traz à memória o anjo revel e o tigre medonho dos juncais da Ásia. 

 

Muda de voz, de gesto, e de própria natureza; ruge como o leão, pula como a pantera; as 

suas mãos quando afagam, rasgam; a sua cólera, o seu ódio, quando irrompem, têm 

lampejos de luz, deslumbramentos sanguíneos, o súbito clarão das trevas, o pavor sinistro 

do abismo. 

 

Já no primeiro e segundo ato alguns toques fugitivos começam a revelar ao espectador o 

admirável talento de Rossi. 

 

Mas do 3º ato em diante, em que principia verdadeiramente a ação dramática da inimitável 

composição do trágico inglês, é então que a inspiração se apodera do artista, o fogo 
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sagrado acende-se no seu espírito, e o gênio da arte se manifesta em todo o seu esplendor 

e em toda a plenitude de sua força imponente e majestosa. 

 

O diálogo com Yago no 3º ato e o seu arrebatamento, as terríveis ansiedades do 4º ato, e 

finalmente as duas mortes e o suicídio do 5º ato, são trabalhos inexcedíveis, portentosas 

cenas, que fariam, se fosse possível ao autor de Othelo assistir à interpretação de sua obra, 

pasmar diante da imortalidade de sua própria criação. 

 

Em Rossi não há só a faculdade prodigiosa do talento que adivinha; há a observação, o 

estudo, o culto artístico da forma, que dão a cada um de seus gestos, a cada uma de suas 

expressões, um sentido elevado, uma revelação profunda, mas claramente compreensível. 

 

É preciso ver Rossi para ter fé na religião da arte, onde ele é mais que um sacerdote – é 

uma encarnação divina, uma emanação do espírito imortal. 

 

Podemos enfim admirar, reproduzidas por ele, todas as soberanas criações do gênio, no 

drama e na tragédia. 

 

A presença de Rossi entre nós é uma admiração e um ensino. 

 

As ovações e o aplauso são as únicas manifestações com que se pode recebê-lo. 

 

         Zaluar 

 

 

O GUARANY, ano I, n° 19, 21/05/1871, pp.4-6. 

 

ERNESTO ROSSI 

KEAN – OTHELO – DOIS SARGENTOS 

 

Ernesto Rossi é hoje o pensamento dominante no Rio de Janeiro de todos quantos prezam 

a arte dramática. 

 

Quando daqui saiu A. Ristori, a eminente trágica, a inspirada intérprete de Medea, Myrrha e 

Cassandra, e outros que tais primores, dissemos: “Venha agora a morte, embora, vimos 

Ristori! Tudo o que a arte pode fazer de mãos dadas com o gênio, fá-lo aquela mulher única; 

tudo o que o coração humano pode sentir, tudo o que a inteligência pode admirar, sentimos  
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e admiramos ali, quando das frases, dos olhares, dos gestos daquela criatura sem igual saía  

a mais genuína expressão da verdade, que todos reconheciam como tal, mas que nunca 

tinham nem ao menos ideiado!” E, no entanto, é força reconhecê-lo agora, Ristori não nos 

dissera ainda a última palavra do sublime segredo; e o que Rossi nos revelou ainda depois 

do que já sabíamos, é tão novo, que já não ousamos dizer que ele atingiu a meta da 

perfeição, porque este homem nos faz crer que a inteligência dos privilegiados é como o 

mar e o céu, não há marcar-lhe limites nem sondar-lhe a profundidade. Amanhã, virá, talvez, 

um outro que faça mais do que este, acreditamos, porque não sabemos se ainda há espaço 

que não tenha sido devassado pelos vôos desta águia; no ponto em que ela paira, o nosso 

olhar a não alcança, e de cada vez que tenta fitá-la baixa à terra, deslumbrado de luz. 

 

Era imensa a ansiedade pública quando estreou A. Ristori. No horizonte de nossos teatros 

brilhara, anos antes, um astro de vivíssima luz; luz própria, que lhe vinha de dentro, que não 

tinha sido bebida, não era refletida de nenhum dos focos radiantes que iluminam o céu das 

artes na velha e culta Europa. João Caetano fizera estremecer as platéias extasiadas ante o 

seu gênio; em torno dele, a não ser Estella e Ludovina, espelhos de aço polido, em que as 

irradiações do astro rei se refletiam, tudo o mais era sombra. Quando o anjo da morte 

empanou com suas asas negras o brilho daquela luz, a deusa da tragédia lançou sobre os 

ombros o crepe da viuvez e ninguém mais ousou tocar-lhe.  

 

Correu em massa o povo ao teatro lírico para ver A. Ristori, que tinha sido precedida entre 

nós pela imensa fama do seu nome. Ao levantar o pano, alguns artistas, entre os quais L. 

Mancini, cujo merecimento não se pode contestar, recitavam as primeiras estrofes do lindo 

poema de Legouvé. Pouco depois, ouviu-se a harmoniosa voz de Luigia Glech a recitar a 

prece à Casta Diana, prece de virgem a despedir-se de sua coroa branca para ir lançar-se 

aos pés da deusa dos afetos. Até ali, nada de surpreendente, ainda que fosse bom e 

agradável tudo. Em um momento, no alto de uma montanha, ao fundo, aparece Ristori, e, ao 

vê-la, o espectador que não conhece a peça, que não conhece o personagem, sabe que 

tem ante os olhos uma rainha que a sorte fez mendiga, uma viajante cansada de um longo 

peregrinar, uma extremosa mãe que esquece as fadigas porque tem ao lado os dois 

prezados frutos de seu amor. 

 

“Coraggio, amati figli miei! Un passo ancora, non è lunge il porto.”   Estava definida a 

situação, estava conhecida a artista! Um murmúrio de admiração se ouviu na platéia; todas 

as almas sentiram nesse momento a influência daquele gênio. Em pouco, o entusiasmo era 

um delírio. O nome de A. Ristori voava de boca em boca, e artistas e literatos, o povo e o 

monarca corriam a vitoriar a filha predileta da tragédia. 
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Passam dois anos e aparece Ernesto Rossi. Para a estréia escolhe o Kean, de A. Dumas. 

 

No primeiro ato, em um salão de alta nobreza e na Inglaterra, na Inglaterra, reparem, a terra 

da etiqueta, salão em que era recebido o príncipe de Gales; no segundo, em sua casa; no 

terceiro, em uma taverna, vestido de marinheiro; no quarto, em seu camarim, e pouco 

depois no teatro, fazendo o sombrio Hamleto, de Shakspeare, Rossi revelou-se artista 

consumado, que lançava à penumbra tudo quanto tínhamos visto até então naquele gênero. 

 

Erguem-se os amigos e admiradores de João Caetano, e com razão o fazem; E. Rossi veio 

mostrar aos que insultavam o nosso Talma, que eram qualidades o que eles chamavam 

defeitos, e que se João Caetano tivesse tido mestres e escola, como teve E. Rossi, o seu 

nome seria tão conhecido no mundo como o do maravilhoso artista, que ora nos extasia 

com seu surpreendente talento. 

 

A impressão produzida por E. Rossi na noite de sua estréia sobre a massa de espectadores, 

foi a mesma que, dois anos antes, produzira A. Ristori? Não! 

 

A impressão produzida sobre aqueles que vêem um pouco mais que a massa, sobre 

aqueles para quem a arte é um culto, o artista um quase Deus, foi igual em um e outro 

caso? Também não! Para os primeiros, Ristori estava ainda no alto da escala, para os 

outros, os videntes, permitam-nos a expressão, Rossi era uma novidade. 

 

Diziam estes: se este homem atingir na tragédia a altura a que atingiu neste drama, Ristori 

há de ceder-lhe o passo. Ristori no drama deixava ver a artista trágica; por baixo do vestido 

de seda de longa cauda a varrer o pó das salas de baile, transparecia a túnica de Medéa, 

poenta ainda do viajar durante largo tempo em busca do esposo amado; e Rossi, no Kean, 

acha-se tão bem na sua casada, maneja com tanta graça e naturalidade o seu chapéu no 

salão, que os céticos disseram que na tragédia ele nada faria que já não tivéssemos visto. 

 

Representou-se o Othelo e as opiniões foram unânimes: ao entrar em cena, quando alguém 

esperava; eu sei! Ou uma erupção vulcânica ou qualquer outra coisa extraordinária, pasmou 

todo o auditório ao ver a simplicidade daquele selvagem, inteiramente selvagem, no andar, 

na voz, nos gestos, e perguntavam uns aos outros se era aquele mesmo homem, que na 

véspera ainda era tão elegante, tão terno e apaixonado com a condessa Helena, tão 

marinheiro na taverna. 
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Passam os atos, as emoções crescem de ponto, e quando desceu o pano sobre as terríveis 

cenas da última parte do poema, os espectadores olhavam-se boquiabertos, porque cada 

um deles, julgando-se mentecapto, receava comunicar ao outro as suas impressões. 

 

- Então, dizia um consigo, a tragédia não é uma ficção, um sonho de poeta? Aquilo é 

possível na vida real? O meu coração pode sentir assim, eu  posso amar e matar a mulher 

amada, se ela me trair? Hei de matá-la, de certo, é justo, para que a flor da beleza não 

envenene outro como me envenenou a mim. É isto, isto é justiça, isto é verdade! 

 

- Medéa, dizia outro, é um lindo poema: Ristori uma grande artista; fazia-nos sonhar, 

despertava em nós sentimentos sobre-humanos, fazia-nos saltar o coração com violência 

desusada, ao lembrar o que era aquela gente mitológica, que sabia o segredo dos filtros e 

encantos, que trucidava os filhos e falava em verso. Rossi não é assim, não é como Ristori. 

Fala como nós falamos, e é de crer que aquilo que ele sente nós sentíssemos também, se 

tivéssemos nascido sob o sol ardente da África, se tivéssemos crescido ao som das 

batalhas e depois tivéssemos concentrado toda a nossa vida no amor de uma mulher. 

 

Ristori era o sonho da tragédia, Rossi é a realidade dela; Ristori declamava com suprema 

graça uma tragédia inteira; Rossi di-la como nós dizemos aos nossos amigos o que 

sentimos e pensamos; recita um poema de amor aos pés de uma mulher com tanta verdade 

e naturalidade, que nos parece que estamos lendo no fundo do coração daquele homem, 

uma por uma, todas as estrofes do inspirado canto. 

 

Rossi é a verdade, mas a verdade do belo, a verdade do sublime, a realização dos sonhos 

dos poetas, a encarnação de todas quantas fantasias têm gerado a mente dos que 

caminham pelo mundo em busca do ideal. 

 

É indescritível a impressão que produz o último ato do Othelo. Logo ao entrar em cena, o 

mouro, que ainda ama, que ama Desdêmona como no primeiro dia, quando a julgava pura 

de beijos de outrem, mas que entende que cumpre um dever matando-a, busca conter o 

coração, que defende a amante, e diz à consciência: Alma mia, la cagion è questa.... è 

questa la cagion! Depois, o último beijo de amante, depois o despertar de vítima, a 

acusação do juiz que é também algoz, os protestos de inocência da acusada aumentando a 

cólera do esposo, que se julga ultrajado, cólera que vai crescendo, crescendo, até irromper 

em gritos ferozes, que se misturam ao estertor da agonizante. É horrível! Faz-se em todo o 

teatro um silêncio fundo, e quando aparece de novo Othelo, fugindo horrorizado ao 

espetáculo do próprio crime, muitos olhos se desviam da fera, que arqueja ainda com as 
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fadigas da luta. Há ainda algumas cenas, cada qual melhor, o que importa dizer mais 

horripilante, terminando pela morte do Othelo sobre o leito da vítima de seu apaixonado 

ciúme. 

 

Quiséramos, mas é impossível, dar aos bárbaros, que ainda não foram ver o eminente 

trágico, uma idéia do que ele é e do que vale; contentamo-nos em dizer, em pedir de joelhos 

que vão ver o que, com certeza, nunca viram. 

 

Depois do Othelo, vimos os Dois Sargentos. Foi mais uma prova que tivemos da 

superioridade artística do Sr. Rossi sobre a Sra. Ristori. Na Sóror Thereza, a Sra. Ristori, 

que aliás era admirável nesse papel, conservava o andar majestoso, o tom declamatório de 

que usava na tragédia. 

 

Quem conhece no sargento Guilherme o bárbaro Othelo? Pode haver maior naturalidade 

que a da narração do primeiro ato? A verdade é tanta, que o espectador julga assistir à cena 

que o artista descreve, compreende a razão do procedimento dos dois sargentos, aplaude 

de coração o que eles fizeram, mas não ousa revoltar-se contra a condenação proferida 

pelo conselho de guerra, ouvindo o tom de funda convicção com que o Sr. Rossi observa 

que as leis militares são severas e que foi justa a sentença. 

 

O Sr. Rossi tem a suprema habilidade (e parece-nos que é isso o ideal da arte) de transmitir 

ao auditório as suas idéias e sensações, não só nas grandes cenas, o que não é muito 

difícil, mas naquilo que parece mais insignificante. O espectador ouvindo-o, julga que 

aqueles sons vêm da própria consciência, do próprio coração, e diz consigo: 

 

“Nestas circunstâncias eu faria o que este homem está fazendo, diria exatamente aquilo que 

ele diz.” 

 

E aquele que vai ao teatro com o coração e a inteligência, sentir e extasiar-se, é 

surpreendido pelo descer do pano, e só então se lembra que está assistindo a um 

espetáculo, e não a uma cena da vida real. 

 

O segundo ato, não há descrevê-lo. 

 

O espectador retardatário, que não assistisse ao primeiro, compreenderia a situação. Aquele 

homem, que abraça com frenesi mulher e filhos, que se regozija com um momento de júbilo 

depois de cinco anos de padecimento, deixa ver na imensa alegria da volta a funda mágoa 
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da próxima e eterna separação. O olhar vai até ao fundo das almas como que para saciar-

se, porque sabe que essa é a última vez; os beijos longos parecem de alguém que quer 

guardar nos lábios vestígios deles; e, no meio de tudo isso, o sorriso forçado a impor uma 

tranqüilidade que o mártir não sente, as palavras entrecortadas do homem honesto que não 

sabe mentir, o desviar dos olhos quando a esposa amante, que parece adivinhar a horrível 

verdade, procura interrogá-lo. 

 

Onde há aí coração, por mais insensível que seja, que se não comova ante aquele 

espetáculo! Sobem involuntariamente as lágrimas aos olhos, e, no entanto, o espectador 

está tão consubstanciado com o personagem reproduzido pelo Sr. Rossi, que não simpatiza 

com a ação do aspirante Gustavo, que o quer salvar a todo o transe. 

 

A entrada final no terceiro ato é admirável, lê-se-lhe no rosto a satisfação pelo cumprimento 

do dever, compreende-se a grande fadiga, revelada ainda pela dificuldade com que o braço 

se dobra para tirar de entre os dentes a cruz de honra. 

 

Além destas grandes cenas, em que a situação ajuda o efeito, as outras todas, as que 

parecem insignificantes, arrebatam o espectador. Citaremos, entre outras coisas admiráveis, 

o movimento de nobre orgulho com que o condenado à morte veste a farda de capitão, de 

que estivera injustamente privado durante cinco anos. 

 

Enfim, descrever o que faz o Sr. Rossi é tarefa que consideramos superior a nossas forças; 

tivemos apenas em vista consignar aqui um voto da ardente e entusiástica admiração que 

tributamos ao mais consumado artista que temos conhecido. 

 

     Ferreira de Araújo 

 

 

O GUARANY, Ano I, no. 19, 21/05/1871, pp. 7-8. 

 

CRÔNICA 

 

20 de maio de 1871 

 

Não, não terá esta crônica subdivisões que possam empecer-nos o passo, e venham marcar 

limites à expansão necessária do nosso entusiasmo; achamo-nos na situação de um 

mergulhador que passou longos minutos debaixo d’água e necessita de respirar: ruge dentro 
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em nós, por Deus que o sentimos, a vertiginosa corrente do delírio, e de barreira em 

barreira, galga, vence, supera todas as faculdades e instintos, razão, entendimento, 

fantasia, vontade, imaginação, sensibilidade e coração. Homo sum, dizia o filósofo, e não 

somos homem, somos autômato; ser homem é pensar, existir e não viver, compreender e 

não pasmar. Há na nossa vida um momento de suspensão, a razão pasma, a fantasia já 

não se eleva; o infinito torna-se indefinido; é a visão do gênio que passa; é o mistério do 

incompreensível que se desvela; é aquela sumidade do espírito humano, de que fala o 

poeta, até onde sobe o homem, até onde desce Deus, ponto de intersecção que a vista não 

alcança e a inteligência atinge: é a revelação do ignoto e do maravilhoso, é finalmente o 

aparecimento de E. Rossi. 

 

Fez-se a luz, luz que não deslumbra, ofusca, sofre-se uma violência, violência que 

entorpece e agrada, sente-se uma pressão, pressão que enobrece e orgulha; é a luz da 

inspiração, que fulgurava nos olhos das sibilas e fulgurou sobre a cabeça dos Apóstolos; é a 

violência das inteligências superiores, que tomam assento nos tronos do ideal; é a pressão 

do gênio, partícula da divindade. 

 

Ave rex! 

 

Ernesto Rossi é um ator, mas ator como o eram Shakspeare, Baron, Garrick, Kemble, 

Molière e Talma; não tem consigo unicamente a potência da emoção e do imprevisto, possui 

em grau apuradíssimo a faculdade de julgar; isto é, de compreender: isto é, de sentir. Ele 

faz parte dessa divina canalha, a que se orgulhava de pertencer Aristófanes: - Apelo para os 

deuses, faço parte da canalha. – Homens-oceanos, de que fala o poeta das hipérboles, 

almas em contínuo vaivém, fluxo e refluxo de todos os sentimentos, ao sopro de todas as 

paixões. 

 

Contavam os antigos as maravilhas pelos esforços da paciência humana: o templo de 

Delfos, o túmulo de Mausoléu, o colosso de Rhodes, as pirâmides do Egito. Hoje a 

maravilha é o gênio, é o supremo esforço da inteligência – Ésquilo, Fídias, Homero, Isaías, 

João de Patmos, Lutero. Raphael, Beethoven, Shakspeare, Ristori, Rossi, João Caetano e 

tantos outros. 

 

Qual o maior? 

 

Todos, responde Hugo. 
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Sim, todos; mas de Ésquilo e Shakspeare restam os dramas, de Fídias as estátuas, de 

Homero a Ilíada e a Odisséia, de Isaías as profecias, de João de Patmos o Apocalipse, de 

Lutero a Reforma, de Raphael os quadros, de Beethoven as partituras; e de Ristori? E de 

Rossi? E de João Caetano? 

 

Lágrimas, suspiros, gritos de dor arrancados do coração, bocados da alma espalhados aqui 

e acolá, de que ainda hoje alguns guardam memória, e de que amanhã poucos, bem 

poucos, falarão por tradição. 

 

O ator é o gênio impessoal. 

 

Quer no timele de Baco, de sobre a carreta de Téspis, no tablado de Suzarion, no circo de 

Choerilus, no logeum de Sófocles ou Eurípedes, no proscênio de Plauto e Terêncio, ou no 

palco de Molière e Champmealé, o ator é o celebrante. Há um culto – a arte, há um deus 

inspirador – o poeta, um vidente – o ator. 

 

Ele diz ao poeta: – imagina a dor, eu a farei sentir, sentindo eu próprio; dá-me a palavra, eu 

darei o sangue; faze a estátua, eu soprar-lhe-ei a vida.  Rayonne, moi je souffrerai. 

 

E nem por ser impessoal, é o artista dramático menos valioso. Sentir é ensinar. O livro é a 

prédica morte, discute; a ação é a prédica viva; não discute, convence; não impõe, domina. 

Cristo crucificado é mais imponente e convincente que pregando sobre a montanha, ou 

orando no Jardim das Oliveiras, ou redimindo nas margens do Jordão ou lutando no deserto. 

 

O escritor é o apóstolo, o ator mártir. 

 

Todos os grandes apostolados tiveram grandes martírios, todas as grandes idéias grandes 

expiações. Sócrates na prisão bebe a cicuta, Ésquilo, condenado, morre no exílio, Cristo no 

Calvário sofre a tortura da cruz. Galileu sobe às fogueiras da Inquisição, Salomão de Caus 

enlouquece em um hospício de alienados, Molière expira sobre o tablado. A cada Prometeu 

um Cáucaso; as Oceânides choram ainda; o abutre não pára, paira. 

 

O aparecimento de Rossi é a repercussão de um misterioso tumulto de além túmulo, de um 

saudoso clamor de além-mar: – traz consigo a lembrança de dois nomes que nos são caros 

e nos serão sempre saudosos. 
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Ele é a justificação de João Caetano, e o complemento de Ristori: a confirmação da nossa 

glória e da nossa admiração: o pleno meio dia desta luz, que foi alvorada na pátria e 

esplendor na Itália; o meio da elipse gigantesca, cujos focos foram brilhantes. João Caetano, 

nos fúlgidos lampejos da sua superior inteligência, adivinhava; Ristori no frio estudo de um 

ponderado talento criava. Rossi participa daquela rigidez do talento maduro e da 

entusiástica inspiração da inteligência indomada, é homem em centro àquelas duas 

sombras. Não se conclua, porém, do que deixamos dito que supomos Rossi superior a 

Ristori, ser sublime é ser igual. Ristori era a musa da tragédia: naquele soberano vulto 

homérico não havia uma posição, um gesto, um movimento que desformisasse a postura 

acadêmica, uma dobra do vestuário, uma curva do manto que quebrasse a harmonia das 

linhas. Nas diversas manifestações dos seus afetos, no amor como no ódio, no desespero 

como na resignação, em qualquer situação que a tomassem era sempre uma estátua, um 

modelo vivo. 

 

Maria Antonieta e Sóror Thereza ressentiam-se do cunho da tragédia que ela imprimia a 

tudo quanto queria dizer ou exprimir, e constituía a sua característica. 

 

É uma loucura supor que o artista é igual em todos os gêneros; estamos de acordo em que 

os atores de grande talento podem sempre tirar partido, mas daí a ser superior, quanta 

diferença! 

 

L’acteur a son genre et ses rôles de prédilection, é Mlle. Vanhove, a grande atriz, mais tarde 

Mme. Talma, quem o diz: e que não duvida ainda acrescentar: Garrick, Le Kain, Mole, 

Monvel et Talma n’étaient pas toujours sublimes. 

 

No pouco em que, por enquanto, o temos visto, o que podemos concluir é que Rossi é 

eminentemente dramático. A primeira qualidade do gênio, a essencial, a predominante é a 

exuberância. Rossi não é exuberante, é exorbitante. Esta exorbitância de emoções, com 

que ele fulmina o espectador e de que se apossa, é para nós a sua superioridade. Rossi é 

mais homem, Ristori era mais deusa. Ristori era lógica, Rossi está mais na natureza. Ambos 

são divinos, ambos indescritíveis; porque o belo não se define. 

 

De todas as faculdades que a arte nos tem feito abdicar, que o gênio nos tem monopolizado, 

só uma, mercê de Deus, nos ficou: - a faculdade de admirar. Essa nos basta, essa nos é 

consolo. 
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E, assistindo a uma das representações de Rossi, que mais sentimos a satisfação de poder 

dizer como Philinium, apontando para o coração: 

 

- Aqui ao menos não se extinguiu o calor. 

 

Rossi, como todos os gênios, é inadjectivável; achamos mesmo insuficiente conferir-lhe o 

título, que conferiu o Egito à Ésquilo, a quem considerava um colosso: Pimander, 

inteligência superior. 

 

Assistir a um espetáculo da atual companhia é assistir a um espetáculo maravilhoso, é ver 

no centro o foco, a luz maior em torno da qual gira uma luz também divina, um astro 

radiante, Celestina Paladini, e como satélites, Herminia Belli Blanes, Adélia Peruchetti, A. 

Cottin, Leopoldo Vestri, Hercules Cavara, Ludovico Mancini, e perpassarem ao fundo, na 

penumbra, cercadas as frontes por uma auréola – Shakespeare, Alighieri, Dumas, Goldoni, 

Alfieri... 

 

Então irrompe-se dos lábios, vindo do coração aquele mesmo grito que outrora levantava os 

ânimos da Grécia abatida, e tornou-se um verbo de progresso. 

 

- Atenienses, Minerva está em Atenas! 

 

         P. de Alm. 

 

 

SEMANA ILUSTRADA, ano 11, nº 545, 21/05/1871, p. 4355. 

 

ROSSI 

 

A grande festa preparada por alguns admiradores deste ilustre trágico foi digna do público. 

 

E já era tempo. 

 

Por uma inexplicável singularidade, as representações do Rossi não têm sido concorridas 

como deviam ser, o que não parece dar boa idéia de nós. 
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É minha convicção profunda que nem todos podem gostar de Othelo ou do Hamlet; a dieta 

literária em que somos geralmente educados parece que nos tira as forças necessárias para 

saborear os manjares rudes e exquisitos do grande poeta inglês. 

 

Mas o intérprete? Esse pode ser entendido por todos, ainda falando italiano, porque o que 

lhe não entender a língua, entende-lhe o gesto, o olhar, a voz, entende as mil linguagens 

que a natureza deu. 

 

E assim é. Cada representação do Rossi é uma ocasião de triunfo; nos intervalos não há 

outro assunto de conversa. Vive-se quatro horas de Rossi. Alguns vivem além desse tempo. 

 

Um amigo meu, depois do Othelo, na segunda-feira, foi para casa todo cheio de Rossi, 

sonhou com o Rossi, e acordou com o Rossi. 

 

- Sais antes do almoço? disse a mulher. 

- Sim, é horrivelmente sublime, respondeu o marido. 

 

E todavia não se enche o teatro, Por quê? Não foi este mesmo público que aplaudiu a 

Ristori? Foi. Não é Rossi um talento de primeira ordem, celebrado no mudo, aplaudido na 

capital da França? É. Então porque motivo essa indiferença? 

 

- Ó fluminenses, meus inteligentes patrícios, se o Rossi se for daqui sem fazer nada, perde 

certamente o dinheiro que já gastou e algumas ilusões que trazia; mas é quem perde 

menos. 

 

Sabeis o que perdemos nós? A reputação. 

 

Dir-se-ia que não entendemos de arte, que estamos abaixo de compreender o belo, que 

aplaudimos o Guarani, por patriotismo, e Ristori por ser marquesa. 

 

Não quero insistir neste ponto; parecerá que faço reclame, quando a minha única idéia é 

salvar os créditos desta cidade hospitaleira. 

 

Depois do nosso último número, Rossi representou mais três peças em que foi 

calorosamente aplaudido. Mas a peça em que mais tem assombrado a platéia é o Othelo. 

Não se descreve, nem se analisa o que ele é; vê-se e aplaude-se... ou fica-se ( como diz o 

Carniole) classificado perpetuamente entre as ostras e mexilhões. 
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Esperamo-lo no Hamlet, ou melhor, esperamo-lo em tudo o que nos quiser dar. 

                                                           

                           X. 

 

 

REPÚBLICA, 27/05/1871, p. 3. 

 

LITERATURA 

 

A ENCARNAÇÃO DE UM POETA 

 

ERNESTO ROSSI 

 

Ogne lingua per certo verria meno 

Per lo nostro sermone e per la mente 

C’hanno a tanto comprender poco seno. 

Dante, Inferno, canto. XXVIII. 

 

Houve outrora um teatro, o que foi ele, bem difícil de explicar seria a nós educados na 

sobriedade pretensiosa da arte moderna. 

 

Vasta era a cena, numerosos e agitados os espectadores: os atores eram Hércules de 

paixões horrendas às vezes, sublimes sempre. 

 

Tudo o que de intuição sublime da natureza lhes dava o gênio, aumentava-o o esforço 

soberano de um Ésquilo ou de um Eurípedes. 

 

Quando, descendo da sublimidade das paixões elevadas e características do homem, 

chegavam a essas pequenas deformidades da beleza moral, era então a vez de um 

Menandro e de um Aristófanes. A grandeza era a mesma. 

 

Passar dos mais grandiosos rasgos da paixão humana, aos ridículos da natureza, ou destes 

àqueles, era sensível, mas belo. 

 

O teatro era já um monumento. 
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Os que a ele se dedicavam como profissão ou mero passatempo do espírito, acabavam por 

identificar-se com ele, tornavam-no hábito. 

 

Quando aquele apaixonado demos, enfatuado de seu enorme poder que não podia suportar 

que um homem se chamasse justo por muito tempo, escrevia a sentença do seu enfado na 

concha fatal, corria depois ao teatro, e ao pequeno altar erguido à soberba serenidade da 

arte, pira em que ardiam os ódios humanos, lembrava aos grandes homens que era 

chegada a hora da pena ou da apologia. 

 

Vinha o grande estigma dos Cavaleiros. 

 

Via-se de um lado a fisionomia apreensiva e calma, daquela calma que retém a tormenta, do 

velho Ésquilo. 

 

Do outro lado o olhar observador e profundo, o sorriso pronto para a sátira ou a desfazer-se 

em um louvor do moço Aristófanes. 

 

E aquela enorme plebe murmurava, discutia; a princípio onda que beija a praia e reflue, 

depois mar revolto que ergue-se  às mais altas penedias, tempestuoso, falando por 

misteriosos e lúgubres ruídos, gargalhadas provocadoras, semblantes torvos de despeito, 

gritos de impaciência, os espirituosos, os críticos bosquejando nas muralhas grotescas 

daquela alma poderosa que os contemplava atônita e resignada. 

 

A – platéia – enfim. A voz mais sedutora e ao mesmo tempo terrível, o afago mais terno e 

insidioso da pérfida cortesã do talento – a popularidade. 

 

Que grande elemento de inspiração para um ator! 

 

Chegava a vez dos atores, dos choros, e o povo que neles se encarnava, como por encanto 

voltava ao silêncio. 

 

Imagine-se que atores para tais auditórios! 

 

Nada de monotonia e compassada regularidade; dramas, teatro, povo, tudo exuberava de 

vida. 
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Elegantes e bravos como os franceses dos tempos da Corneille e de Racine, os cidadãos 

daquela turbulenta Atenas eram digna alma de tal teatro. 

 

O caráter próprio de um grande teatro, é essa força de vida e paixão. Mais perto da 

natureza, sai das idéias particulares e restritas para o mundo mais vasto dos sentimentos 

simples da alma humana. 

 

Por outro lado dos atores infundiam no ânimo do povo essa grande moral, essas paixões 

altivas, que os animavam por momentos. 

 

Ao ouvi-los, poderia o povo repetir o que mais tarde dizia Bonaparte, que tendo os heróis de 

Homero sentia-se com mais dez côvados de altura. 

 

A observação tem pouco ali o que fazer. Os dissecadores da alma não têm tarefa. Idéias, 

sentimentos, paixões, virtudes e vícios tudo cabe a nossas vistas com a impetuosidade de 

uma corrente, com o estrépito de um rochedo arremessado de um mundo invisível. 

 

Diante daqueles atores terríveis da sublimidade, de consciência de seus papéis, estranhas 

emoções agitavam o auditório, e até conta-se que mulheres desmaiavam, como mais tarde 

Mrs. Liddons diante da eloqüência de Sheridan. 

 

Também através dos séculos só estas duas nacionalidades dão-se as mãos na veemência 

da tribuna e do palco. 

 

Longe de concentrar-se, de diminuir-se, o teatro expandia-se, e uma misteriosa aliança, uma 

eloqüente concórdia unia na mesma efusão da alma, atores e povo, platéia e palco. 

 

Energia e vitalidade eram as impressões que colhiam as assistentes dessas cenas enormes 

e grandiosas em que generais eleitos do povo vinham consagrar triunfos de cena. 

 

E, no meio daquelas cenas palpitantes de naturalidade, não a naturalidade do papel pintado, 

estavam soldados das futuras expedições. 

 

Muitas vezes, o ruído dos aplausos, completava-se com sinais da partida. 

 

Tais eram as cenas do grande teatro. 
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Uma nova época, um novo teatro, um gênio também novo. 

 

É a nova Inglaterra num período de elaboração. 

 

É um grande mundo agitado; diríamos mesmo convulso. 

 

Os representantes, no mais rigoroso sentido da palavra, os grandes retratistas morais de tal 

povo reproduzem mais ou menos em meio de nuvens esse teatro de cada dia. 

 

Ainda recordações da velha idade, arremessos contidos da nova escola; eis o período da 

transformação. 

 

Os nobres oprimem, o povo resiste, o espírito religioso degenera em frenesi, e a cena 

longinquamente ressente-se dos prejuízos de seita, da obscuridade das idéias morais, daí 

pois a necessidade de uma cena contida, sem feição característica, que embora todos os 

esforços, não se faz aceita de seus auditores. 

 

No entretanto é um teatro bárbaro, mas livre e vívido. 

 

O mais vigoroso movimento agita tal povo sem assumir uma forma precisa. 

 

Todas as questões em germe, todos os princípios em ação oculta e sem feição clara, não 

constituem ainda o caráter do teatro de um povo cujo timbre é – ser livre como os seus 

pensamentos. 

 

         Pedro de Meirelles.  

         (continua.) 

 

 

SEMANA ILUSTRADA ano 11, no. 546, 28/05/1871, pp. 4366-4367. 

 

ERNESTO ROSSI E O PRIMEIRO PÚBLICO DO MUNDO 

 

O público fluminense é o primeiro público do mundo. Esta verdade, que hoje unanimemente 

professamos, não perdendo ocasião de a proclamar, andou por muito tempo desconhecida 

no Brasil. 
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Nossos avós falavam dos escritores e atores do teatro brasileiro com o mesmo desdém com 

que aplicavam o epíteto de bárbaro ao estilo ogival e lamentavam a ignorância científica e 

artística dos homens que erigiram as catedrais góticas. 

 

Mas depois que a crítica moderna reabilitou a memória do nosso João Caetano, Ludovina, 

Estella e outros, ficou estabelecido que Shakespeare e seu interpretador e vulgarizador 

Ernesto Rossi apenas merecem ser mencionados na história da arte. A prova está na 

esquivança com que o primeiro público do mundo tem respondido aos convites que lhe faz o 

teatro Lírico Fluminense. 

 

Está me parecendo que no culto que professamos aos nossos grandes escritores e atores 

há mais fé do que adoração. Cremos que eles são os melhores de todos os tempos e de 

todos os países; mas as edições feitas por Garnier ou pela tipografia Nacional não são 

disputadas pelos leitores; e na cena, só em alguma noite de festa nacional, juntando o 

aliciente das novidades feitas nos móveis ou nas decorações, e excitando a curiosidade com 

algum hino, e com outros estímulos, atreve-se a aparecer, mais ou menos temerariamente, 

algum dos nossos decantados dramas. Fora disso, nem o amor da arte, nem o patriotismo, 

têm o poder de arrancar espectadores nem leitores ao seio do primeiro público do mundo. 

 

Por toda a parte ouve-se reclamar de Rossi que não represente senão peças clássicas, que 

elimine do seu repertório os dramas cuja ação seja violenta ou inverossímil, que aspire a 

exprimir as dores morais mais do que as físicas. Que artigos tão bem escritos se hão 

dedicado a este objeto! Que lições de estética tão eruditas e tão belas! Que estímulos tão 

diretos e tão eficazes! Se Rossi tem ouvido tudo isto, deve estar dizendo de si consigo: “bem 

se vê que neste Rio de Janeiro o gosto está muito apurado; a crítica é muito fina, o público 

muito delicado, e não é possível pôr em cena coisa alguma inverossímil, violenta ou que 

peque por qualquer conceito contra as regras mais severas da arte.” Mas a verdade, a 

verdade triste e inegável, de notória evidência, é que a arte dramática não é honrada no Rio 

de Janeiro, onde, no Teatro Lírico Fluminense, brilha pela sua ausência o primeiro público 

do mundo. 

 

Vejamos agora em que ponto nos achamos. A tragédia foi abandonada por pouco realista. O 

drama romântico perdeu também o favor do público, porque propendia demasiado para as 

emoções violentas, e punha quase exclusivamente o seu esmero nas manifestações das 

dores físicas e das paixões desenfreadas, ou mais exato, porque o público deu em dizer, e 

ainda mais em crer, que vai ao teatro para rir e não para chorar. A comédia histórica foi 
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também sacrificada ao intolerante monstro do realismo. A de costumes não logrou satisfazer 

por muito tempo a atenção do vulgo. 

 

E o que foi então que sucedeu? 

 

Isto: sobre a ruína de tudo ergueu-se, original, imitado, traduzido e parodiado, o festivo e 

ruidoso Offenbach, o rei do cancan. 

 

Coisas do primeiro público do mundo! A tragédia é posposta ao drama; o drama à comédia, 

esta ao cancan. E aí ficamos. Será possível ir mais além? Fica alguma coisa por fazer 

depois de ter metido Carlos Magno num trem de caminho de ferro de terceira classe, e de 

fazê-lo bailar com as estrelas filantes?  

 

Os que se aborrecem com o discretear de Julieta e Romeu, de Paolo e Francesca de Rimini, 

podem ir onde ouvirão qualquer coisa, menos coisas discretas; os que censuravam 

acremente o excesso de lirismo, ocasião têm para saciar-se de prosa; os que temem-se de 

que a sensibilidade lhes seja excitada até o pranto, estão no caso de desfazerem-se em 

riso, se isso lhes apraz. 

 

O realismo, a verossimilhança, a naturalidade, a exatidão nos acessórios, a propriedade 

cênica andam não só desatendidos, mas também desprezados. Que monta? A graça está 

mesmo em que se fuja deles como o diabo da cruz. 

 

Em conclusão: o cancan alça o pé até a altura do rosto do primeiro público do mundo, 

fazendo-o passar triunfalmente sobre a arte em caricatura, sobre a história em caricatura, 

sobre a geografia em caricatura, sobre a lógica em caricatura, sobre a gramática em 

caricatura, sobre o senso comum em caricatura e sobre a moral em caricatura. 

 

Rossi, depõe a tua coroa de príncipe da arte dramática, ganha ao som dos aplausos das 

estúpidas platéias da bárbara Europa! 

 

Pouco, bem pouco, quase nada mereces ao primeiro público do mundo! 

 

          L. d’A. 
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REPÚBLICA, 30/05/1871, pp. 2-3. 

 

A ENCARNAÇÃO DE UM POETA 

ERNESTO ROSSI 

 

Ogne lingua per certo verria meno 

Per lo nostro sermone e per la mente 

C’hanno a tanto comprender poco seno. 

Dante, Inferno, canto. XXVIII. 

 

(continuação do no. 74) 

 

Todas as questões em germe, todos os princípios em ação oculta e sem forma precisa, não 

constituem ainda um caráter para este povo cujo timbre é ser livre como seus pensamentos. 

 

Cada homem possui uma energia quase feroz, vícios horrendos, paixões admiráveis; e 

acima de tudo uma alta intuição de seu valor civil. 

 

Aquela sociedade uniforme que se prepara para a tirania política e literária de Richelieu, é 

para o inglês coisa repugnante. 

 

A essa aristocracia servil e cortesã que enchera as antecâmaras de Ruel, preferem eles a 

sua corrupta, selvagem mas expansiva no meio de seus vícios, cheia de humour, o laço 

mais vigoroso da nacionalidade inglesa. 

 

E no entretanto essa sociedade vem aos sermões nas cidades e aos mais imundos lugares 

em que se revolvem as fezes da sociedade inglesa; no campo roubam à noite pelas 

estradas, plebeus e nobres ao mesmo tempo. 

 

Isso, sempre sob esse ar de respectability. 

 

Esse mal estar, essa atrofia moral, esse sentir incômodo de emoções que matam a lentos 

golpes, sem fim e sem repouso, e que no entanto é impossível fugir ou vencer; essa 

interrogação muda o perene a um mundo invisível, esse correr frio e lento do sangue que se 

gela no peito e escalda o cérebro, tirando o rubor aos lábios, o brilho aos olhos, a cor às 

faces, essa atração fatal para o vácuo indefinido e enorme, que aniquila a alma deixando-a 
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entregue nos impulsos caprichosos do viver em um mundo agitado, é o que se chama ainda 

um caráter da sociedade inglesa. 

 

Como atuar nessa sociedade cuja razão desvaira, cuja alma dorme, e a quem no entanto a 

natureza exige o seu tributo? 

 

Sensual e barbaramente. 

 

A mulher é o joguete das paixões de uma nobreza que se sacia no requinte horroroso do 

vício e atira-a poluída nos ergastelos de suas opulentas moradas, que a plebe arranca da 

trapeira e atira depois no esgoto enorme dessa majestosa sentina que ainda mui tarde 

repugnará ao olfato de um de seus grandes oradores. 

 

Tal é a cena em que vai expandir-se o talento de W. Shakespeare. 

 

Note-se que o Dr. Gaumer proscreve tudo que tem sabor literário para aconselhar livros 

sacros apenas ao estudo da altiva Maria e dessa Isabel Tudor que receberá em seus paços 

o empresário, ator e autor. 

 

É pois força confessar que é um povo cheio de seiva e de um entusiasmo desregrado e 

brutal. 

 

Para um grande operário, os grandes instrumentos, a matéria enorme, uma vasta oficina, a 

natureza e sua alma e nada mais. 

 

O gênio é isto Criador inesgotável eterno e misterioso, espírito renascente das legendas da 

humanidade.  

 

Desse enorme caos vejamos bem o que sai: 

 

Sir John Falstaff, a filosofia cômoda, prazenteira, livre do at home, o franco rir popular. 

 

Desde Shakespeare até hoje, J. Falstaff senta-se entre os leais comuns, é o turbulento wigh 

em frente ao rei, agitador nos meetings, poderia envelhecer entre os lords. 

 

Mais do que nunca ele está róseo, franco, risonho, curioso, motejador do mundo, menos da 

sua velha querida, old England. 
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Hamlet nobre e poderoso, chefe de uma dinastia antiga, sua família espalhou-se pelo 

mundo, chamou-se René, Werther, Manfred, peregrinou da Europa até a América donde o 

chamaram as lágrimas de Amélia; viveu descrente de tudo e acreditou portanto numa 

mulher que se chamou Carlota; abandonando enfim as névoas do norte, deixando as 

margens do Tâmisa, foi num último êxtase confiar àquela Margarida Cogni, senão o último 

juramento de um peito infiel, pelo menos a última dor de sua alma enferma que o Lido 

mergulhou em suas águas. 

 

W. Shakespeare! Coração que tanto amava teria completa a sua obra? 

 

Ainda há uma coisa a dizer, e sejamos justos. Insultai, amesquinhai o homem, mas no 

fundo, no íntimo de um estreito espaço se irá refugiar a alma; quando a julgais presa vossa, 

escapa-vos às mãos como o espírito de uma lenda. 

 

Uma última palavra da criação. Essa vai buscá-la ele ao mundo bárbaro. 

 

Goethe mais tarde aí encontrará como síntese da doçura, do amor e de toda a ternura 

Sacountala! 

 

Shakespeare encontra Othelo! 

 

A idade antiga pode orgulhar-se de ter achado Andrômaca: mas a idade moderna tem 

Othelo! 

 

Para que se faça idéia do Mouro de Veneza é necessário uma concentração enorme do 

espírito: um colóquio íntimo do coração e da razão calma. 

 

O terno poeta que começara pelos idílios à amante, que ficou mistério para a posteridade, e 

diz da mulher: 

 

  Pérfida como a onda, 

 

Que Jonson chama “Doce cisne de Avon” e dá Hamlet, Shylock, era sem dúvida uma alma 

que se compreendia a si mesma. 
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Quando os lábios calaram os ternos protestos de amor, quando a idade abriu-lhe o campo 

infindo da razão, como que alucinado e perdido na vastidão enorme, incendiou-se-lhe o 

cérebro, afluiu-lhe em ondas o sangue no peito e... Hamlet duvidou, o Othelo amou! 

 

Mas onde encontrar um peito capaz de repetir os acentos de tão grande paixão? 

 

A França?!... mas quem? 

 

Os homens da época? Daudelot dá-se por quite levando na garupa de seu cavalo uma 

mulher desposada em meio de uma rixa; Condé segue a velha rainha explorando a força de 

resistência das filles de la reine: Mme. de Lineuil consola-se entre uma jornada e uma 

batalha. 

 

A Alemanha? Como se ela está tão preocupada com o latim das Bíblias! 

 

Ao sombrio e fátuo Philippe de Bourbon, o d. César de Mancayo, d. João d’Áustria, 

galanteadores lisonjeiros, avós conspícuos de Almaviva? 

 

As damas italianas não sabem a quem atender, os landskenets enchem a península, e os 

artistas as antecâmaras. 

 

D’Essex, Dudley (o primeiro em ordem), Raleigh, brilhantes senhores, pretensiosos, à 

espera de uma ordem para o cadafalso, ou de um convite para a real câmara. Esse mundo 

amante a quem falta a principal coisa – a paixão. 

 

Um homem de espírito lembrava-me numa das últimas noites o highlander como o tipo mais 

feroz, capaz de uma paixão. 

 

O highlander é, contudo, homem de paixões frias, bom quando muito para causar medo a 

inglesas... ou melhor, aos ingleses. 

 

A Europa não podia dar o homem, ou antes o coração que buscava Shakespeare. 

 

Entre os bárbaros indolentes do Oriente há uma espécie de aventureiros, mercadores, 

políticos, empreiteiros de guerras, aliados de nobres repúblicas. Homens que vêm polir, sem 

poder apagá-los, o ardor de suas paixões, a impetuosidade de seus costumes. 
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São feras domesticadas. Desertai-lhes a natureza, incitai-lhes o valor, ofendei-as no amor, e 

cairão as pompas que as disfarçam. 

 

 

É tempo de dizer a que propósito escrevemos.  

 

O teatro de Shakespeare será uma impossibilidade, menos pela sua natureza, que pela sua 

interpretação. 

 

Como cenário de um grande drama, a Itália já lembrava Shakespeare. Hoje ela tem mais um 

título à admiração depois de ter sido a pátria do Roscius. 

 

Nós que escrevemos estas linhas, que tantas vezes lemos Shakespeare, que tantas outras 

o admiramos, só hoje o sentimos. 

 

Entre os grupos do teatro, um uso antigo existia. Quando um papel da tragédia ou comédia 

exigia um intérprete seguro, que sondasse a natureza do personagem ou nele se 

encarnasse, só o autor era possível como ator. 

 

Sófocles, Ésquilo velho foram obrigados a descer (a subir?) ao palco. 

 

Se Shakespeare hoje vivesse, estamos certos que ele teria cedido o passo a seu intérprete. 

 

Cheio de contraste, impossível para uns, o teatro de Shakespeare assemelha-se às 

brilhantes e pesadas armaduras da Torre de Londres ou do Arsenal de Veneza. 

 

São gigantescas, admiráveis, e por isso julgam impossíveis homens que as tivessem 

trazido. Os belos espíritos atenienses in partibus da velha  Hellas, riem. 

 

O tipo de Othelo é um desses contrastes, e portanto a mais bela intuição de um gênio. 

Querem então vê-lo, alguns, vítima desgraçada do ciúme, mau gênio que se encarna nos 

amantes, mais concentrado, mais artístico, menos natural portanto. 

 

Que a imaginação fria possa mentir no próprio coração, que a índole do homem do Norte 

prostre a calma que mascara a tormenta, bem. 
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Que um homem tenha a tempera assaz rija para resistir, como o menino de Esparta, às 

mordeduras finas do ciúme, animal astuto, feroz quando o açaimam: que possa sorrir a uns, 

ouvindo as lisonjas de outros, contemplando esplendores e galas, quando se fez a noite 

para a alma, pálido suspeitoso e colérico, mas calmo sempre; é um dever para o homem de 

uma corte polida, e que carrega por cúmulo um cetro e uma coroa. 

 

Compreende-se e admira-se. 

 

Majestosa hipocrisia que a sociedade chama vigor de ânimo, e não sei que mais sonoros 

epítetos para disfarçar uma fraqueza, que engrandece muitas vezes aquele que a pratica. 

 

Manto de ouro forrado de chumbo que deslumbra a vaidade e esmaga a consciência. 

 

Entre os bárbaros – palavra de convenção, pois que mr. Krapp é um homem civilizado, 

pensa-se de outro modo. 

 

 

“O fogo do amor que até nas grinaldas de flores, nas pétalas do lótus (amigo da onda, os 

orientais assemelham o sorriso da mulher à flor do lótus) nos vestidos úmidos, nas gotas de 

orvalho que destilam os frescos raios da lua, na essência do sândalo, acha novos alimentos 

para ativar a sua chama, como esperar apagá-la jamais!” 

 

Desde a Helena até Desdêmona a mulher é a flor fatal, flor maligna de Ésquilo e 

Shakespeare. 

 

Isto que citamos escrevia-se na época mais cheia de vida do Oriente que escreve o poema, 

e explica o homem de todas as épocas. 

 

Arrancai o homem bárbaro, falsamente polido, às emoções perigosas do deserto, da guerra 

imprevista, à luta com as feras; tirai-lhe um pouco desse amor de si mesmo que some-se na 

imensidade em que se habituou a viver; prometei-lhe em troca a felicidade ignorada de um 

futuro sereno de prazer profundo e casto, um sorriso pronto a desfazer-se em uma 

promessa, vida da esperança no amor; ajuntai a crença num ente, eterno juiz do qual o 

homem é apenas arma inteligente e vivida; e um dia no meio desse longo repousar no seio 

da confiança, dizei-lhe: 

 

- Desconfiar! 
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A natureza recupera o seu domínio. Entre o desespero que não quisera desconfiar e receia, 

e o amor que lhe promete muito e exprobra a fraqueza do espírito que cabe ante a primeira 

surpresa; colocai a alma ardente, pura, leal, fascinada para sempre. 

 

Eis a razão porque o intérprete é tão fácil em aceitar, como era, expelir a sedução da 

serpente. 

 

O homem franco, da natureza simples, recua diante da enormidade do crime. Ele não 

esperará que lhe digam que se esmaga a cabeça da serpente. Mas o animal astuto 

soergue-se na pessoa de Iago. O mouro ficaria, só, isolado no início meio desses italianos 

que lhe aproveitam os serviços, e desejariam saldar tudo com sua vida talvez. 

 

Se Iago é um leal amigo, hábil em desenredar os fatos humanos! 

 

A razão domina o bruto, e o homem sente-se fraco. 

 

Aqui devo dizer que se a Shakespeare fosse familiar a literatura oriental, só mais tarde 

divulgada, nada de mais natural teria escrito. 

 

Se o intérprete tivesse nascido na pátria de Othelo, não teria sentido com mais paixão. 

 

O terceiro e quinto atos, estão resumidos em duas palavras: 

 

- Não posso crer porque amo, já não posso amar porque receio. 

 

Alma dilacerada, saudosa da felicidade que foge, a ela agarra-se como ao manto da fada de 

um sonho. 

 

- Que eu respire ainda o perfume de teu hálito (É preciso ver e ouvir.) 

 

Milhares de anos antes de Shakespeare, escreveu-se isto: 

 

“Chara Sita! Não me retenhas, deixa-me... Não apertes em teus braços um homem 

degradado por sua crueldade. Tu crês abraçar a árvore odorífera do sândalo, e abraças a 

árvore sinistra do veneno que dá a morte! 
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“Filha adorável do rei de Vidéha, pela última vez, que teus pés encantadores sirvam de 

travesseiro à cabeça de Rama!” 

 

Um esposo que se prepara para matar a mulher que dorme e fala-lhe em tal linguagem. Que 

há, pois, de extraordinário que Othelo beije a mulher já condenada. 

 

Esse Iago é, no entanto, uma exprobação. A perfídia esculturada homem. 

 

W. Shakespeare encontra-o na Gindecca, o homem da tríplice face de Dante, mas com o 

mesmo cérebro e uma só idéia, o mal cauteloso e prudente, que acredita uma ferida no 

corpo mas grave que na honra. Esse fino Iago não o vimos até hoje. 

 

Uma última cena só concebível para o teatro de Shakespeare completa esse tumultuar de 

emoções de cada qual mais veemente. 

 

A estrangulação horrível, bela e tão natural impõe um silêncio de respeito. Aquelas cortinas 

cerradas do leito valem por muitas cenas. 

 

Quando alucinado diante do crime, louco de desespero pelo bem perdido, e pela aridez do 

deserto enorme de sua infelicidade, ele vê o vulto fiel de Emília deitar-lhe o bálsamo que lhe 

torna mais agudas as dores dessa ferida, então é preciso ver esse jogo interno de 

sentimentos que não se pode exprimir por uma frase feliz. 

 

A justificação póstuma da mulher é o prazer da punição que se avizinha. 

 

Avançar para Iago como o tigre que coloca a vitima em um círculo fechado pela espada e o 

olhar em fogo, é a inspiração de um momento, vê-lo depois recusando o nobre perdão da 

República, relembrar os feitos gloriosos de suas armas, a sua lealdade em prova e nunca 

desmentida, é sublime; mais o é o nobre e terrível sacrifício que oferece à mulher que amou. 

 

Não ousamos erguer os olhos, nem hoje passados tantos dias poderíamos dizer o que 

sentimos e vimos. 

 

 

Se Ernesto Rossi perdi o meu segredo, desejava que não fosse para mim como para todos 

senão Othelo... 
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Se o grande poeta do palco, títulos de glória possui, o maior é ter interpretado Shakespeare. 

 

Como desejava ver o homem que melhor o compreendeu, diante do homem que melhor o 

sentiu! 

 

Hugo aplaudindo Rossi! 

 

Tais homens enfim, são a posteridade de si mesmo. 

 

         Pedro de Meirelles 

 

 

O GUARANY, ano I, no. 21, 04/06/1871, pp. 5-7. 

 

ERNESTO ROSSI 

KEAN – OTHELO – ROMEU E JULIETA 

 

Voto especial simpatia aos homens que chegam a granjear a consideração privada ou 

pública. Entreguem-se a este ou aquele mister, contem poucas ou muitas primaveras, sejam 

gregos ou troianos, presumidos ou modestos, vivos ou mortos, presto-lhes o preito e 

homenagem, que lhes assinala minha incompetente e pouco avisada apreciação, mas 

nunca originada pela inveja. 

 

Se Temístocles, não podendo competir com Milcíades, tomava como espectros, surgidos 

para atormentá-lo, as vitórias do herói de Maratona, declaro, não sendo predestinado para 

partilhar dos triunfos, que aqueles homens superiores alcançam, nunca vi neles senão o 

manancial perene, da mais serena e benéfica satisfação; haja prova no franco entusiasmo 

com que sou visto, apregoando o nome dos que conquistaram a valiosa divisa da 

imortalidade, e com que me atrevo, de envolta com outros que melhor o fazem, a publicar 

também meus sinceros encômios a um das festejados intérpretes dos segredos do palco no 

século atual, Ernesto Rossi. 

 

Quisera servir-me de ocasião tão asada para triunferar o nome de João Caetano. 

Infelizmente não o ouvi, e é avesso aos meus hábitos falar do desconhecido. Entre as 

muitas pungentes considerações, ainda mais essa, inscrita no reverso da medalha do artista 

dramático: fogem do mundo os pintores, os músicos, escultores e publicistas de todos os 

gêneros, e deixam fotografias muito e muito fiéis do seu mérito nos quadros, óperas, 
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estátuas e num livro; mas aquele, como o pelicano a alimentar-se do próprio sangue, 

alimenta seu gênio com as fadigas do próprio organismo, e, desaparecido este, grata 

saudade se interna nos corações de quantos o ouviram, 

 

“vem a segunda mortalha, 

que é o frio esquecimento,” 

 

cobre louros e palmas, comprados com tantos sacrifícios e apenas, como um fogo fátuo, vê-

se, divagando sobre a estrada do tempo, uma imortalidade vaga e indefinida da qual não 

pode conscientemente ocupar-se, quem não presenciou de que modo fora conquistada. 

Creio, não obstante, na voz unânime dos compatriotas, que me dizem, João Caetano ter 

sido um gênio, uma glória do palco. 

 

Se, nas colunas rostines, a estátua de um cidadão benemérito era sustida por inúmeras 

quilhas das mais faceiras galeras inimigas, Rossi é sustido nas alturas, em que o vejo, pela 

opinião desapaixonada e esclarecida de homens inimigos, não dele, porque o consideram 

um soberano da arte, mas do desacato e menosprezo, filhos da irreflexão. 

 

Pesa-me sobremaneira o não haver-me entregado a sérios estudos e com dificuldade servir-

me de um discursar, que, por ser baseado sobre uma estética toda natural e simples, torna-

se arma impotente para profissionalmente levar a convicção, do que defendo, ao critério do 

leitor, como um herói da cavalaria andante levava na ponta da lança o terror e a morte. 

 

Cavalheiro consumado e verdadeiro gênio, Rossi faz-se conhecer a qualquer por sua 

amabilidade extrema, lhaneza de trato e superior modéstia: falem os artistas da Fênix, do 

Ginásio e do S. Luiz sobre o modo pelo qual os recebe; supõe-se igual ao último comparsa 

e, despretensioso, com eles se expande e conversa. Este proceder fala, à minha 

observação, muito mais alto do que vários lances do seu belo talento, que por vezes podem 

passar-me despercebidos ou mal apreciados: é preciso familiaridade com o triunfo, 

convicção plena de que o tem como vassalo, possuir tranqüilidade inconcussa e inalterável, 

comprada pela consciência, não parva, mas sábia do que se vai para demolir tão facilmente 

barreiras, que as mediocridades levantam, e abraçar a todos como irmãos. Só Napoleões 

afagam soldados; só Molières lêem comédias, para os criados ouvirem. 

 

Sou inimigo de jurar nas palavras de outrem e, como tal, amigo da crítica definida e 

arrazoada e não dessa que por aí vulgarmente figura com proporções indefinidas e 

descabeladas, convertendo primores em defeitos e vice-versa, querendo impossíveis, 
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colocando quadros microscópicos em molduras gigantes, acomodando, a todo transe, 

reputações formadas e colossais na pequenez do leito de Procusto. 

 

Antes, pois, de ouvir Rossi pela primeira vez, apresentei-me, revestido de alguma 

desculpável má-fé e certo pessimismo, necessários, sempre que examinamos o 

desconhecido; mas não comprometedores, porque naturalmente aquele laureado artista os 

dissiparia, se deles tivesse o direito de zombar. E foi o acontecido: os ridículos nevoeiros, 

postos ao oriente de um sol, que nunca eu vira, foram subitamente espancados, 

permanecendo só, e até que se ocultou o espaço azulado de minha entusiástica e liberal 

admiração. 

 

O correto dos gestos, das atitudes e declamação; a facilidade com que, em minutos, prova 

que, se alguns filósofos colocavam a sede da alma em um ponto do cérebro, a sua 

desdobra-se por toda a superfície do corpo, comunicando-lhes um vitalismo que fascina; a 

naturalidade de expressão, não deixando a menor dúvida de possuir faculdade de criar o 

que de outros exibe; a compenetração perfeita do papel, em nada desmentindo o tipo que 

revela; o imprevisto das impressões que o assaltam, das transfigurações que hajam de 

operar-se; a inteligente despreocupação pelo desfecho de todas as situações, a magia 

porque prende o espectador a ação presente, fazendo-o pelo interesse, que sabe mover, 

tenha a atenção fixa no palco e chegue a supor-se confidente de quadros, não aplicáveis às 

fases da vida social; mas tendo ali, ali em cena, a sua existência real; tudo isso e muito mais 

que palavras não explicam garante-lhe o direito da mais formal ovação. 

 

A perfeição, mesmo a contingente e relativa, é titulo de difícil obtenção; mas, uma vez 

adquirido empresta-nos a possibilidade, de que os demais julguem belezas, pequenos e 

naturais defeitos. Aristarco voltava-se para outros pontos, só os Zoilos neles se apegam. 

Que sabedoria não vejo na seguinte resposta do conselheiro Felix Martins, ao darem-lhe a 

nova, de que alguém fazia uma análise dos erros gramaticais, cometidos por Camões: “será 

bom que não esqueça um só, a fim de os estudarmos todos como regras, pois são erros de 

Camões!” Apontem os de apurada crítica os defeitos de Rossi: o mundo tem-lhe feito justiça 

e concedido autoridade, pela qual os esqueçamos, ou, quando notados, os consideremos 

como regras. 

 

Kean ou gênio e desordem, drama que não precisa outra recomendação do que ser fruto da 

concepção e pena de Dumas, foi o escolhido para o dia de estréia do gênio. 
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Ouvi a muitos censurarem-no por esse fato: “um artista de tão decantada áurea, deve logo 

mostrar-se numa tragédia de força.” Tal foi entre outras a mais decente das apreciações. 

Mas o que elas significam, respondam-se senão o seguinte: todos nós pesamos 

considerações, refletimos, menos Rossi, que, por experiência, prevendo essa norma de 

proceder de todos os públicos do mundo estreou com o Kean. Representando esse tipo e 

como tal, apaixonando-se pela condessa Koefeld, mostrando-se superior, honesto e 

magnânimo com Anna Demby, exibindo cenas de desespero e satisfação e o modo de 

haver-se nelas, declamando os juízos de Dumas, sobre o modo pelo qual consideramos os 

artistas, representando de Kean, nada mais, a meu ver, teve em mente, senão a observação 

seguinte: antes de me aplaudirem em outras exibições não se esqueçam, pelo que 

presenciaram da vida de Kean, de que o homem, que ouvem pela primeira vez, tem alma, 

como os demais, não é uma simples e incompreensível máquina de decorar e declamar, 

trabalhando com a fisionomia por uma causa, semelhante a que torna o firmamento ora 

triste e sombrio, ora rosicler, ora azulado. É boa, dir-me-ão, era porventura necessário 

semelhante sobreaviso? Oh! Se o era... Rossi é inteligente, por isso o fez. 

 

Conhecedor de gabinete, do drama em questão, é inútil dizer, não vi no palco o célebre 

Kean que tanto o honrou, mas a realização perfeita do sonhado por Dumas! 

 

Othelo que antes de abandonar a imaginação e Shakspeare, por ela divagava na forma de 

um leão tipo, ao abandoná-la, metamorfoseou-se, como Júpiter deixando o Olimpo, em um 

mouro, vindo a Veneza: conservando porém a altivez, força e soberana rudeza de sua 

origem. Rossi em sonhos, tendo conhecimento dessa metamorfose, sorriu ao encontrá-lo, 

como sorriria o barbeiro de Midas e mostrou-se no palco um Sósia desse mesmo Othelo, 

que mudo e misantropo escondia-se nas folhas escritas por aquela glória de tempo de 

Isabel de Inglaterra. Deixemos de parte esse brilhante e esplêndido triunfo e nos dirijamos a 

outro não maior, mas com o qual de preferência simpatizo; o obtido no desempenho do tipo 

ideal de Romeu. 

 

É um erro palpável o defender-se, que a poesia e o amor, para merecer-nos atenção 

manifesta e franca, necessitem, apaguemos certo número de idéias, que a filosofia acende 

como fachos de celeste e elevada luz e ao clarão dos quais aqueles sentimentos 

empalidecem e por vezes se desfiguram. Folgo, transcrevendo as palavras de um grande 

pensador, o profundo Janet, bem nos casos de zombar dos que virem na minha apreciação 

a influência dos verdes anos, pouca experiência, meditação e estudo: “o amor é de todos os 

sentimentos o que parece ter mais relações com os mistérios do nosso destino e do nosso 
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ser. Daí vem o condunar-se com a poesia, a poesia, que não é só enlevo da imaginação e  

adorno do espírito, mas, que em almas elevadas, é parte da própria vida.” 

 

Abrasado por esse modo de sentir, Shakspeare imaginou no Romeu, preso de amor por 

uma Julieta, e, como paisagem de tão edificante quadro, desenhou a mais deslumbrante e 

opulenta poesia. 

 

Há homens e mulheres excepcionais por se compenetrarem profundamente e com subida 

perspicácia da razão daquela verdade sublime, formulada por Deus. São raros e ao 

encontrar-se teriam os corações tão vazios: de palpite, que não os agitasse logo uma 

repentina paixão? E esse encontro de entes excepcionais modelar-se-ia, pelo que 

geralmente vemos? Creio que não, e por isso há, para muitos, exagerada paralisia, que 

acomete a Romeu e Julieta no baile dos Capuletos, produziu-me desusado enlevo pelo 

talento, com que a interpretaram Rossi e Palladini. A meiguice e o amor, indefiníveis e 

delicados véus, cobrem os rostos daqueles artistas, arroubados pela realização do que 

julgavam um sonho. 

 

A separação de Romeu, Rossi a pinta tão dolorosa, tão cheia de naturais fraquezas, de 

temor pela incerteza do futuro e pressentimento de sacrifícios e martírios; a angústia final é 

tão tacitamente expressiva, tudo sentido com tal felicidade, que vemos Rossi como possuído 

dos efeitos dessa luta. 

 

A cena do segundo ato, passado no parque, ressalta de encanto e languidez. A alma de 

Romeu, exposta, por assim dizer, ao orvalho da noite, ao clarão da lua, ao impossível do 

momento, à esperança do futuro, à doçura, desenhada na janela entreaberta de Julieta, a 

alma de Romeu veio, como um rouxinol, pousar sobre o rosto de Rossi e como ela cantou 

pela inteligente e sentida declamação deste. 

 

Com que sublime pusilanimidade fechou-se aos insultos de Tibaldo; como foi dada a 

explicação dessa aparente baixeza, de que têmpera revestiu-se seu nobre caráter, adoçado 

pelo amor, à nova da morte de Mercúcio; com que impiedade cristã embebe ele o florete no 

coração do insensato inimigo; de que razoável desespero se apossa, com a consciência de 

haver dado a morte a um homem, cuja vida não lhe pertencia por direito algum? 

 

O diálogo com Fr. Lourenço, depois dessa catástrofe, o oceano revolto de considerações 

amargas sobre sua vida futura, ausente de Julieta; a inquieta satisfação, que lhe desperta a 

presença desta; a exagerada culpabilidade, que supõe pesar sobre si e apresentá-lo-á aos 
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olhos da amada como o mais execrando dos homens, tudo isso aquele artista pinta e retrata 

fiel e superiormente. 

 

São tantos, tão cruciantes os revezes, que afrontam a índole de Romeu, sempre 

escrupulosa, resignada e temente a Deus, que a revolta é inevitável. A falsa nova da morte 

da amada desordena-lhe a razão, que esbovoa-se como um castelo aos embates de um 

terremoto. A alma perde então a habitual fortaleza, mas conserva todavia superioridade 

bastante para atirar sobre o ouro aquele anátema de verdadeiro filósofo. Em todo esse 

trabalho de encontradas paixões Rossi mostra-se maravilhoso.  

 

Ei-lo afinal que se dirige ao túmulo, onde jaz sua felicidade. Para dar esse último cintilar do 

gênio, faz-se todo resolução, todo amor; mas amor que traja de crepe, respira saudades, e, 

vergado pela desesperança, arrima-se ao bordão da loucura e caminha com a idéia fixa, que 

traz a onda, ao endireitar-se para os arcais da praia, - morrer! 

 

Quisera aninhar-me num ponto central da alma de Rossi para perceber a qualidade da 

impressão, que dele se apossa, quando, aberto o féretro, recebe nos olhos, nos mesmos 

que viram Julieta naquele baile fatal, o relevo de um rosto lívido e sereno, de umas 

pálpebras cerradas a ocultarem os faróis, a que se dirigia, quando desnorteado pela 

contemplação do éolo, dos lábios e da face! 

 

Toda esta cena final é de uma luz, vivacidade e sentimento, que afligem; mas geram a 

convicção, de que Rossi, é um gênio, pertence à constelação dos Talma, e Kean, merece os 

louvores e ovações, que os homens entusiastas e amigos da inteligência dispensam aos 

que chegam a prolongar a nossa efêmera e espinhosa vida, vivendo no futuro. 

 

    Neves Gonzaga Filho 

 

 

O GUARANY, ano I, n° 22, 11/06/1871, pp. 6-8. 

 

ERNESTO ROSSI 

 

Homo sum: humani nihil a me alienum puto. 

   Terêncio 
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Em geral, quando se quer impor uma opinião errônea em nosso país, hesita-se, discute-se, 

e tudo fica como antes: se, porém, aparece um estultilóquio, por mais absurdo que seja, 

escudado pelo nome de um contemporâneo estrangeiro, ela é imediatamente adotada sem 

nenhuma objeção: uma palavra basta para assegurar-lhe o sucesso. Aceita primeiro pelos 

imbecis, que malversam as letras nas confeitarias e botequins, onde se decide das 

habilitações de qualquer, concedendo-se diplomas de eminentes, sábios e obtusos, é 

admitida, depois de muito obstinada e à força de hábito, mesmo pelos não ignorantes, 

apresentando-se por fim, em triunfo efêmero, no meio dessa falange formidável do 

jornalismo que, pela maior parte, faz garbo em perverter a razão humana para elevar à 

mentira um trono majestoso. 

 

Assim, durante longo tempo, trabalhou-se inutilmente para fazer passar Ernesto Rossi no 

Rio de Janeiro como modelo da arte dramática, até que o acaso forneceu a indispensável 

senha: o adjetivo CORRETO com que Téophile Gautier qualificou aquele ator, foi enfim 

admitido pela imprensa como prova, depois de propagado por todas as nulidades literárias, 

acérrimas freqüentadoras das casas de negócio da rua do Ouvidor, as quais, apesar de não 

terem valor algum, nem por isso deixam e possuir o poder dos ecos. 

 

Bem sei que não há mais Josués; as vozes deles perdem-se no espaço, como o último 

suspiro do moribundo: o sol faz todos os dias o seu curso e ilumina bons e maus. Embora! 

não deixarei de clamar contra a maneira insólita, por que no Brasil campeia altiva e 

imprudente a mediocridade, ao tempo que a inteligência e  o mérito vivem no esquecimento, 

tanto mais que, por não pactuar com esses ignaros rapsodistas de sentenças alheias e 

exigir o brilho da arte esculpido com todos os arroubos da inteligência, nas grandezas 

humanas que o comporte, sou acusado de falta de gosto, como se este sentido não fosse o 

prazer que sente a alma por tudo que é belo, bom, natural, agradável, terno, delicado, 

gracioso, nobre, grande e sublime. Sirva-me de consolo o soberbo verso de Southey: 

 

And those who suffer bravely save mankind. 

 

Catão, morre invocando a virtude e não passa de um louco: César, viola a lei e a 

posteridade proclama-o herói. Não hei de, pois, ser eu quem pretenda impunemente fazer 

descer do pedestal, erigido no capitólio Thaliense, a estátua de Melpomene mascarada, 

para expô-la à jogralidade pública. 

 

Isto posto, argumentemos. 
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A arte dramática, que consiste no espetáculo da vida humana e na imitação de nossos 

caracteres, estabelece uma regra para representar-se qualquer paixão: mostrá-la como ela 

é geralmente, a fim de que tenha lugar a emoção teatral, que está sujeita à verdade na 

maneira de exprimir os diversos sentimentos, porque todos os homens experimentam as 

mesmas afeições humanas e as manifestam pelos mesmos sinais que eles reconhecem em 

seus semelhantes. 

 

Com efeito, o espectador só se interessa pelo que é natural, vendo em cena o que foi ontem 

ou o que poderá ser amanhã o seu próximo. 

 

As paixões exageradas assemelham-se umas às outras e perdem seu caráter distinto; para 

se diferenciarem devem ser moderadas: então cada uma tem sua linguagem e seu gesto e 

interessam pela diversidade. Quando, porém, são violentas, tornam-se uniformes; o 

excesso, que se supõe ser um meio de dar mais realce àqueles sentimentos, os destrói e o 

ator, que excita a emoção pelo assomo, se degrada porque, dirigindo-se mais aos sentidos 

do que à alma, assemelha o teatro ao circo. A dança mesmo, diz Saint-Marc Girardin, é uma 

arte se, pelos passos e movimentos, agrada ao espírito e desperta nele a idéia divina da 

graça; mas deixa de a ser e torna-se um ofício se visa a sensualidade e esforça-se por atrair 

os sentidos. Demais no teatro, como em toda a parte, onde a ação tende a comover as 

massas, é preciso guardar-se a razão, calcular-se os transportes e governar-se a cabeça. 

La Fontaine disse: 

   

Il est certain tempérament 

  Que le maître de la nature 

  Veut que l’on garde en tout... 

 

Garrick, Imand, Fleury, Dumesnil, Duchesnoy e Rachel distinguiram-se por interpretar as 

paixões humanas, em seus numerosos aspectos, com uma linguagem elevada, mas natural. 

O próprio Corneille da Inglaterra, que seus inimigos apelidavam shake-scene (abala cena), 

prezava a naturalidade e a aconselhava no Hamleto pela boca de Rosencrantz; o filósofo 

Diderot, em suas obras, recomenda ao ator tomar a natureza por modelo. Sticotti não 

admite, em seus escritos, que paixão alguma possa em cena subir ao extremo; e Aubin, na 

Arte teatral, manda amar sem demência, rir e chorar sem convulsão, porque o espectador 

deseja ser comovido, consente em sofrer, mas não quer que se o torture por forma alguma. 

 

Como, então, não havendo talento completo sem verdade, nem esta sem respeito as 

conveniências, Ernesto Rossi apresenta-se no Othelo mais como um energúmeno do que 
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como um herói apaixonado? O que nos mostra ali este artista não é, por certo, uma dor 

humana nem semi-bárbara; é a fúria da pantera, a quem se arranca os filhinhos: a cólera 

muda-se em furor, a brutalidade substitui o instinto e a alma cede ao corpo. Entretanto, 

segundo Aristotes [sic], a tragédia é a imitação de uma ação que, pelo terror (e não pelo 

horror) e piedade nos corrija de todas as paixões e Aristipe determina que para se mostrar 

no teatro a cólera, cujos efeitos facilmente tornam-se horrendos e asquerosos, deve-se 

abster, mais que em outro afeto, de exceder e até de igualar a verdade; além de que, a ação 

da inteligência sobre os movimentos é muito comum ao mundo. Quem não tem visto a dor, a 

alegria, o ciúme, todas as paixões humanas se conter, se regrar, e distribuir os gritos, os 

suspiros, as ameaças, de modo a ganhar as simpatias das testemunhas, quando as há? 

Pois se o mouro, já em parte, havia sido vencido pela civilização, se o intrigante Yago não 

lhe arrancara de todo a esperança, que motivo o impedia de guardar o equilíbrio que, em tal 

caso, conserva a alma e, por conseqüência o corpo, o que tanto concorria para a beleza 

moral e material da arte grega? Demais, quando o ciúme se dissimula e concentra, uma 

palidez lívida e sombria cobre o rosto; tal deve ser a expressão de Othelo em toda a cena 

quarta do terceiro ato! Só a revelação, mais tarde, deve mudar a fisionomia do zeloso, 

quando teria lugar o torpor, o desespero, a raiva. 

 

Ah! Se Shakespeare vivesse hoje, o que não diria vendo, no teatro lírico, seu desfigurado 

trabalho, ele, que no século XVI, e para seus compatriotas, ainda hoje exagerados por 

excelência, escreveu: 

 

“Tenho visto representar com louvor atores que, Deus me perdoe, sem nada terem de 

cristão, nem de pagão, nem de humano, agitam-se e excedem-se de tal forma, que dir-se-ia 

serem obra de algum ignorante aprendiz da natureza que, procurando fazer homens, sem 

atingir ao rim, produzira uma abominável falsificação a humanidade!”. 

 

Mas... singular fatalidade. Ernesto Rossi, que no teatro antigo sacrifica sempre a verdade 

pelo efeito; vestindo-se no Othelo de veneziano deixa de seguir semelhante sistema na 

única hipótese admissível, senão necessária, para dar o valor, o prestígio, o maravilhoso da 

tradição ou lenda. E como compreender, sob tais roupas, o cego furor do mouro como ele o 

pinta, os seus transportes? Seriam inadmissíveis. Se eu não tenho diante dos olhos um 

africano ainda meio selvagem, inculto até no vestuário, como admitir esses gritos de raiva e 

amor de tigre? Como explicá-los da parte de um senhor, trajado como os outros?!... 

 

Digam o que disserem, Ernesto Rossi é com efeito muito bom no drama, excelente na 

comédia mas medíocre na tragédia. Ao passo que nos lances dramáticos é violento e faz 
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subir os transportes ao paroxismo, - o que deixa transparecer-nos a tristeza repulsiva que 

inspira a loucura, - decai no diálogo e fala como na vida privada, quando o deveria fazer 

com grandeza, pompa, energia sustentada e certo acento convencionado, que é de rigor 

nos versos alexandrinos, cujo talento de fazer sentir-lhes a majestade Lakain, indo adiante 

de Sófocles e Eurípedes, elevou ao mais alto grau, dilacerando o coração e encantando o 

ouvido, sem nada sacrificar. 

 

Falar trivial e simplesmente a tragédia deixa de ser verdadeiro. Veja-se os homens públicos 

discorrendo nas câmaras legislativas, nos tribunais, nas igrejas, nas cortes dos soberanos: 

exprimem-se eles como em família? Todos aqui viram como Fernando Motta é 

Mont’Alverne, esses luzeiros da tribuna e do púlpito, proferiam seus discursos cheios de luz 

e de raios divinos. 

 

Acresce que o característico é também indispensável para o perfeito desenvolvimento da 

escola clássica. Lavater e o Dr. Gall julgam os homens, o primeiro pelos traços do rosto, o 

segundo pela forma da cabeça. Talma cortava os cabelos e Clairon, sendo aliás uma 

mulher, os tingia, conforme os tipos que tinham de reproduzir, a fim de retratarem os 

modelos históricos em identificação completa com os respectivos personagens; só o 

pretendido ator correto faz da beleza plástica uma necessidade artística para apresentar-se 

sempre no palco – moço de bigodinho e cabeleira! 

 

E o jogo fisionômico? Porventura Ernesto Rossi segue o preceito da arte, acompanhando 

com a fisionomia não só tudo que diz e faz em cena, mas ainda o que aí se passa em redor 

de si, de modo a se lhe poder ler no semblante o pensamento em toda sua plasticidade? 

Não; sem suficiente eloqüência nos olhos, estes não lhe descobrem a alma a tal ponto que a 

um simples movimento, brilhem pela alegria ou obscureçam pela tristeza, e não pintam 

exatamente a coragem, o desespero, o orgulho, a ameaça a severidade, a doçura, como se 

dava com Adelaide Ristori, que em um simples olhar traduzia um poema inteiro. 

 

Nem se me conteste com o aplauso de meia dúzia de apaniguados de todas as empresas 

teatrais; ele é produzido maquinalmente, menos pela força do natural do que pelo contraste 

de sons articulados em virtude de um novo gênero de declamação. A verdade é que o nosso 

inteligente público, que não gosta de hipódromos e estava acostumado a admirar João 

Caetano, Lapuerta, Tamberlik, Ristori, Stoltz, Estella, etc., tem sido iludido. Vai a um teatro e 

acha-se em um circo: vê o palco transformado em jaula, é em lugar de aparecer-lhe, por 

exemplo, Desdêmona e Othelo, apresenta-se-lhe Mme. Labarrere e uma de suas feras! 
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    J.J. da Cunha Vieira Souto 

 

 

SEMANA ILUSTRADA, ano 11, nº 548, 11/06/1871, pp.4379 e 4382. 

 

E. ROSSI 

 

É muito difícil, senão impossível, achar a medida do mérito artístico do grande trágico 

compatriota do Dante e de Tasso. 

 

A interpretação dos personagens, que ele tem representado na cena do Lírico Fluminense 

em presença de espectadores inteligentes, é de tal modo elevada que todos a reconhecem 

produzida pelo fogo sagrado da arte, desconhecido a muitos de seus cultores. 

 

Em verdade, o insigne trágico tem-nos revelado tantos primores, tantos arcanos de afetos, 

traduzido nas vozes, nos gestos, na fisionomia e nos movimentos, que muitas vezes o 

consideramos Proteu capaz de todas as formas do belo e do sublime! 

 

Rossi não é somente abalizado artista dramático, é também profundo sabedor em fisiologia 

das paixões. 

 

Vê-lo no Othelo, no Kean, no Romeu e Julieta, nos Dois Sargentos, na Francisca de Rimini, 

no Orestes, no Sullivan e em Frei Luiz de Souza, é ter a convicção íntima de que, se esses 

variados caracteres foram bem modelados, mais vida, mais alma, mais vigor deu-lhes ele na 

exibição cênica. 

 

Shakeaspeare, Sílvio Pellico, Alfieri e Almeida Garret estudaram nas lendas e nas crônicas 

os heróis dos seus dramas. 

 

Infatigáveis escavadores investigaram as disposições dos ânimos, os mais recônditos 

recessos do coração, os costumes e os usos de cada um deles. 

 

Pautaram-se assim pelo procedimento de Fídias que, para esculturar o seu Júpiter Olímpico, 

inspirou-se nos cânticos da Ilíada. 

 

E por que assim procederam é que realizaram ressurreições quase iguais à do sofredor filho 

de Hus. 
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Foi-lhes em tal labor grande cabedal de talento e muita inspiração, pelo que também 

adquiriram jus a renome até a consumação dos séculos. 

 

Mas esses vultos restituídos ao mundo reclamavam intérprete condigno deles e o acharam 

em Rossi, o grande conhecedor do coração humano e dos amores, que o agitam desde o 

desnaturado pelo veneno do ciúme até o ideal simbolizado nas branduras do banido de 

Verona. 

 

Quem merece mais encômios – o escultor que ameaça e ameniza o mármore, perpetuando 

a efígie de heróis, ou o Prometeu que os anima com a centelha colhida do fogo celeste? 

 

O Prometeu sem dúvida. E Rossi é o animador de todas as magistrais estátuas, que se 

erguem nesses panteões chamados tragédias rivais das epopéias. 

 

Roscio, o mestre de Cícero, Talma, Garrick, Lekain e João Caetano mantiveram o prestígio 

do coturno. O Roscio da atualidade, o gigante da cena contemporânea, continua a 

enobrecê-lo de modo admirável. 

 

Ninguém sabe qual o papel que o exímio trágico melhor desempenha na larga e brilhante 

exposição dos diferentes, que até aqui tem desempenhado. 

 

Ninguém o vê reproduzir-se, copiar-se. 

 

Othelo tem um pouco de Orestes, Romeu tem seus laivos de Paolo, Sullivan seus 

arremedos de Kean. 

 

Com estes pontos de contato o grande artista podia repetir-se, cometendo assim, os mais 

desculpáveis dos plágios. 

 

Não os comete; é sempre novo, é qual a corrente da catadupa que não retrocede à origem 

de onde parte. 

 

Mérito tão singular, talento tão vigoroso, inteligência tão esplêndida não podem deixar de 

produzir entusiasmo em quem ama as manifestações de belo e do grandioso. 
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E é por isso que o Lírico Fluminense torna-se o capitólio onde em todas as noites de 

representação é laureado de aplausos e de bravos espontâneos o eminente trágico italiano. 

 

Não sabemos se o ilustre artista tem detratores; é de presumir que os tenha entre invejosos, 

indiferentes ou vítimas do mau gosto. 

 

Admirado, porém, no velho continente europeu e nesta populosa cidade do Sul americano, 

agrinaldado de louros virentes e sempre em triunfo, tem o direito de bradar com a 

consciência do gênio. 

 

“Zoilos, estremecei! Posteridade és minha.” 

 

         V. de B. 

 

 

SEMANA ILUSTRADA, ano 11, no. 548, 11/06/1871, pp. 4382-4383. 

 

HAMLETO 

 

On n’écrit pas cette histoire, on la chante. 

Lamartine, Héloïse et Abélard. 

 

Já não é Rossi o tigre dos desertos da África, representando o Mouro de Veneza; já não é 

Rossi o doce namorado, ouvindo o canto sonoro da calhandra, que lhe anuncia a separação 

da donzela de Veneza; já não é Rossi, calçando o coturno da tragédia grega, e recuando 

diante das Eumênides; já não é Rossi, enfim, o adolescente tímido, que não sabe qual braço 

oferecer à donzela, que tem de esposar, no Defeito de Família; não, o pano vai levantar-se 

para mostrar o ator e o filósofo, o trágico e o fisiológico. 

 

Hamleto não é somente uma tragédia ou um poema de Shakspeare, é um estudo completo 

de todas as paixões humanas. 

 

Aí, cada espectador há de encontrar, pelo menos, uma verdade, que lhe passou pelo 

coração, uma sensação que lhe atordoou o cérebro em um momento de desvario. 

 



 

 408 

Se Hamleto fosse unicamente o filho que quer vingar a morte de seu pai, Rossi não tinha 

mais do que empunhar a espada de Orestes e reproduzi-lo com uns poucos de séculos de 

diferença. 

 

Mas Hamleto é o louco que raciocina, é o desesperado que medita quando quer vingar-se, é 

o conjunto de todas as loucuras de Shaskpeare vazadas em um só molde, imenso, perfeito, 

e que o poeta inglês quebrou para que nunca mais fosse reproduzida essa estátua, que 

viveu, porque deu-lhe o sopro criador o Deus da tragédia, conhecido na liturgia da arte pelo 

nome de Ernesto Rossi. 

 

Vão vê-lo, ou, antes, vão adorá-lo, se o puderem compreender, porque, infelizmente, o 

nosso público, que tantas vezes se mostra inteligente e admirador do que é realmente 

grandioso e digno de aplauso, tem se mostrado para com Ernesto Rossi muito indiferente. 

 

Na verdade, parece incrível que, dentre uma população de quatrocentos e cinqüenta a 

quinhentas mil almas, não haja uma elite de indivíduos ilustrados e apreciadores do belo e 

do maravilhoso, que, todas as noites, encha o bojo do teatro italiano! 

 

Pois Rossi é em todos os países do mundo civilizado proclamado o primeiro artista do palco; 

coroas de monarcas, auréolas de inspirado caem-lhe aos pés, como uma chuva de glórias, 

e, no Brasil, no país do grande, do sublime, do incomensurável, no Brasil, onde todos estão 

acostumados a chamar somente rio o Amazonas, montanha o Itacolomy, baía a Guanabara, 

diamante o Cruzeiro do Sul, Rossi é recebido com indiferentismo, quando tanto fizeram pela 

Ristori, por Talberg, por Stoltz e por Gottschalk!! 

 

Que filtro tessálico é esse que se derramou por esta sociedade,  e lhe entorpeceu os 

movimentos de entusiasmo? 

 

Quero acreditar que há uma estrela funesta, que acompanhou Ernesto Rossi à América do 

Sul, e que é causa de tanta indiferença, e não que o público fluminense é um público frio, e 

desconhecedor das sublimidades da arte. 

 

E, no entanto, até as barracas de bonecos enchem-se de entusiastas! 

 

Pobre país, e pobre arte! 

 

          aV. 
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A REFORMA, 20/07/1871, p.2. 

 

LITERATURA 

 

ROSSI 

 

(Carta a Salvador de Mendonça) 

 

Não, meu caro Salvador, não é uma análise de Luís XI, é apenas um grito de admiração. A 

melhor análise, concisa embora, já tu a fizeste com esse estilo castigado e brilhante da tua 

carta a Francisco Otaviano. Ou então, se alguém mais devia fazê-la, porque não retiveste na 

arena literária o egrégio escritor, em cujos lábios a natureza pôs “o sal e o mel de Atenas” e 

que a política nos levou para si? Lograste arrancá-lo às lutas do areópago para trazê-lo às 

palestras da academia. Era muito; devia ser mais. Devíamos guardá-lo cá, entre as musas 

que tão suas foram sempre, que o amam apesar de ingrato, e que afinal tudo perdoam 

como boas damas que são. 

 

A esse, ou a outro, devias cometer o encargo de analisar o Luiz XI, que o Rossi evocou do 

tumulo para assombrar, não já a um escasso número de gabolas, mas a uma platéia 

compacta e ofegante. A mim não, meu querido poeta. Eu, por mais que me iluda a vontade, 

não passo de um férvido admirador do belo. Alguma vez, e não rara, fiz aí críticas e 

análises; mas tão elevada e séria me parece esta função de julgar, que custa pouco a dizê-

lo: sempre me achei abaixo do papel. 

 

Um grito de admiração, isso sim, é só o que posso dar a esse feiticeiro insigne, para quem 

não há morte nem séculos, que entra pela história dentro, - pela história, ou pelo purgatório, 

talvez, - e traz nas mãos, real e viva, a figura do terrível Valois; grito de admiração, e de 

agradecimento também, porque um homem que nos tem feito viver em plena e grande 

poesia, um homem que nos levanta desta prosa formalista e chata, não é só um gênio 

criador, é também um gênio benfeitor. 

 

Esse Luis XI, cuido eu, é a obra capital do grande artista. A mais escabrosa era, de certo já 

pela extrema dificuldade do caráter, já porque às leis de teatro deviam juntar-se as lições da 

história, e depois de meditadas, comparadas e combinadas, convinha dar-lhes esse cunho 

de idealidade, que é o último grau da interpretação. Não recuou o grande ator diante dessa 
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vasta tarefa. A intimidade de Shakspeare deu-lhe abençoados atrevimentos. Ao poeta 

inglês, se bem me recordo, chama Victor Hugo mau vizinho. Para os inventores será. Para 

os intérpretes, dizia Garrick, que era uma condição indispensável de perfeição. 

 

Não era, todavia, neste sentido que eu dizia uma noite, a um amigo, depois de ouvir Othelo: 

sem Shakspeare não teríamos Rossi. Parecia-me ver então entre ambos uma afinidade 

intelectual, tão exclusiva e absoluta, que o ator nunca seria maior na intimidade de outro 

poeta, e que era essa a sua musa por excelência, e as suas obras a atmosfera mais 

apropriada ao seu gênio. Esta opinião, se em parte subsiste, alterou-ma profundamente o 

Rossi, com a longa série de triunfos até chegar a Luiz XI e Ruy Blas. Não tem clima seu; 

pertencem-lhe todos os climas da terra. Estende as mãos a Shakspeare e a Corneille, a 

Alderi e lord Byron; não esquece Delavigne, nem Garret, nem V. Hugo, nem os dois Dumas. 

Ajustam-se-lhe ao corpo todas as vestiduras. É na mesma noite Hamlet e Kean. Fala todas 

as línguas: o amor, o ciúme, o remorso, a dúvida, a ambição.  Não tem idade: é hoje 

Romeu, amanhã Luiz XI. 

 

Tu, que és sabedor da história e tens a alma de poeta, viste bem o que vale nessa 

reprodução do herói de Delavigne. Ressurreição lhe chamaste e chamaste bem. Aprenderia 

ele com o seu imortal patrício o caminho aquela plea ascura que leva a eternidade? Este 

Luiz XI não é um sujeito parecido com velho rei; é a pessoa mesma do rei tal como a historia 

no-la transmite. A ti parece-te que já não é Luiz XI de Delavigne, mas o de Commines e 

Walter Scott. Eu direi antes que é o de todos três. O intérprete foi a todas as fontes, 

interrogou e comparou – elaborou enfim na obra do seu poeta, que outra coisa não é, nem 

pode ser, o dever do intérprete consciencioso. 

 

Nem seria o Rossi tamanho artista se não soubesse e pudesse preencher essa regra, que 

não é só uma regra, mas também uma faculdade do espírito, e ninguém mais a tem em 

mais alto grau. Não lhe bastariam as qualidades com que a natureza o dotou, - e tantas são, 

- se lhe houvesse negado essa, que as domina todas, as dirige, as afeiçoa, as completa. 

 

São coisas que melhor se percebem do que se expõem. Citarei, todavia, um exemplo desse 

mesmo Luiz XI. Lembras-te da cena entre Maria e o rei, no segundo ato? O rei olha para 

Maria, passa-lhe a mão pelo rosto, e a pouco e pouco, com aquele belo gesto impossível de 

referir, impossível de estampar, traduz o despeito e a mágoa que lhe inspira tão viçosa 

juventude. Este gesto, tão característico, não está indicado na obra de Delavigne. Mas o 

ator leu estas primeiras palavras do rei a Martha, no seguinte ato: 
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« Comment faites-vous donc pour vous porter si bien » 

 

Leu-as e viu-lhes o sentido, a preocupação constante do velho rei que há de no 4° ato pedir 

ao santo ermitão mais vinte anos de existência. Aquele gesto é, pois, uma pura invenção de 

Rossi, mas uma invenção lógica, natural, não estranha ao caráter, mas complemento dele; é 

uma colaboração do intérprete na obra original. Um artista que reproduzisse aquele gesto, 

com a mesma felicidade, mas por advertência do autor, seria digno de fervorosos aplausos; 

não seria, porém, tão criador como o Rossi. 

 

Longe iria se quisesse lembrar todas as passagens em que o ilustre trágico se mostra assim 

inteligente colaborador do seu poeta. A cena da confissão, por exemplo, por mais enérgica e 

viva que no-la pintasse o autor, quem poderia supor que fosse aquela soberba página, não 

direi a melhor, mas das melhores que Rossi tem escrito no livro de seus triunfos? Quem 

suspeitaria, lendo os versos de Delavigne, aquela situação terrível e bela em que o rei treme 

debaixo do punhal de Nemours? A entrada no 2° ato? a morte no último? Cem exemplos, 

enfim, em que esse imenso artista, sem deixar de ser fiel à obra do poeta, e por isso mesmo 

que o é, fez-se poeta ele próprio, e dá ao caráter que representa a vida e a realidade 

histórica. 

 

Há simpleza, de certo, em repetir uma verdade tão comezinha; mas é necessário lembrá-la 

quando se trata de um artista como este, cuja faculdade interpretativa me parece de 

primeira ordem.  Não aduzo provas que a tua esclarecida razão terá descoberto. Olha 

Shakspeare. Nenhum poeta imprimiu mais vitalidade própria nas páginas de seus dramas; 

nenhum parece dispensar tanto o prestígio do tablado. E contudo poderia o Rossi, poderia 

ninguém reproduzi-lo com tanta verdade, se se limitasse a ler e decorar-lhe os caracteres? 

A vida que a esses caracteres imortais deu a nossa imaginação, sentimo-la em cena quando  

o gênio prestigioso do Rossi os interpreta e traduz, não só com alma, mas com inteligência 

criadora. 

 

Não te falo de Hamlet, de Othelo, de Cid, de todos esses tipos que a posteridade consagrou, 

e que o Rossi tem reproduzido ante o nosso público fervente de entusiasmo. Um deles, o 

Hamlet, nunca o tinha visto pelo nosso ilustre João Caetano. A representação dessa obra, a 

meu ver (perdoe-me Villemain) a mais profunda de Shakspeare, afigurou-se me sempre um 

sonho difícil de realizar. Difícil era, mas não impossível. Veio realizar-mo o mesmo ator que 

sabe traduzir a paixão de Romeu, os furores de Othelo, as angústias do Cid, os remorsos de 

Macbeth, que conhece em suma toda a escala da alma humana. O que ele foi naquele tipo 

eterno da irresolução e da dúvida, melhor do que eu poderia dizer, já outros, e competentes, 
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o disseram nos jornais. Para mim era antes quase uma quimera, hoje é uma indelével 

recordação. 

 

Anuncia-se já o termo a visita, que o Rossi em tão boa hora nos fez. Que recordação levará 

ele daqui? Não lhe faltaram merecidas ovações, mas escasseou-lhe o público. Tristes 

devem de ser as recordações, mas não para ele, não, que via o seu talento compreendido; 

tristes para nós. 

 

Embora! Regozijemo-nos meu caro Salvador, com as delícias que uma boa fortuna depara 

os amantes do belo, trazendo às nossas terras os gênios sumos da arte universal. Da Itália 

nos veio há dois anos a Ristori; da Itália nos veio agora o Rossi. A natureza os fadou para 

traduzir na sua bela língua as grandes paixões de arte teatral, para dar movimento e ação 

às obras máximas que a imortalidade bafejou. Fora triste que nos deserdassem da glória de 

os ter aplaudido. 

 

Há talvez uma diferença entre eles; se o gênio de ambos é igualmente profundo, o de Rossi 

me parece mais vasto. Alguns dirão, talvez que, conquanto que não haja para nenhum deles 

fronteiras de escola, a Ristori parecia amar especialmente a arte clássica, ao passo que 

Rossi  tem particular afeto à arte romântica. Decidem os competentes essas coisas, que não 

são para mim; decide-as tu, se valem a pena, escrevendo o artigo de despedida ao nosso 

hóspede. 

 

O que eu desejava, meu caro Salvador, sabes tu o que era? Eu desejava uma coisa 

impossível, um sonho imenso. Era vê-los aos dois, e não só eles, mas também esse outro, 

que a fama apregoa, e que os nossos irmãos do Prata estão ouvindo e vendo, era vê-los 

todos três juntos, a combaterem pela mesma causa e a colherem vitórias comuns. Imagina 

Othelo, Hamlet, Yago, Cordélia, Desdêmona, Lear, Shylock, todo o Shakspeare enfim: 

imagina Horácio, Camilla, Fedra, Mirra, Luiz XI, Frei Luis de Souza, Stuart, que sei eu? 

Imagina todos esses grandes caracteres evocados pelo três italianos no mesmo prazo; no 

mesmo tablado, perante nós! Quel rêve! Et ce n’est pas notre destin! 

 

Não, não é, porque seria impossível. O gênio é águia, dizem os poetas. E das águias 

escreve Duffon que vivem assaz afastadas umas das outras, para que no espaço que lhes 

fica achem sempre amplo alimento. O alimento do gênio é a glória. 

 

Teu 
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     Machado de Assis 

 

 

DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 29/09/1871, p. 2.  

 

NOTICIÁRIO 

SALVINI 

 

O Othelo de Shakespeare foi o terceiro e grande trabalho artístico, que no palco do Teatro 

São Pedro de Alcântara nos ofereceu o notável trágico italiano. 

 

Não é desconhecida a tragédia de Shakespeare entre nós. 

 

Cometimento difícil é o de se desenvolver em uma rápida e efêmera notícia as verdadeiras 

impressões e a análise mais ou menos minuciosa que a imensa criação poética e o 

magnífico intérprete exigem. 

 

Aguardamos ocasião oportuna que nos oferecerá o folhetim semanal. Faremos ligeiras 

observações, atraídos não só pela obra monumental do poeta inglês, como pela posição 

que ocupa o Sr. Thomaz Salvini na vanguarda dos primeiros atores trágicos dos nossos 

dias. 

 

Othelo tem sido interpretado no nosso teatro por mais de um gênio notável e de uma 

reputada ilustração artística. 

 

Na concepção de Shakespeare parece-nos que o sentimento dramático encontra portas 

largas e desmesurados espaços por onde irrompa com todo o fulgor e violência que uma tal 

criação inspira e impõe.... 

 

No Othelo, a desordem é a ordem; e a revolução é a harmonia. Circunscrever a idéia 

primordial do autor em um quadro humano, é tirar-lhe o que ela tem de cavalheiresco, de 

original, de selvagem, de paradoxal e de sublime. 

 

O ciúme por si só forma um tema de dificultosíssima solução: o ciúme de um selvagem 

civilizado, meio pantera e meio cortesão, espada de capitão veneziano e coração de leão 

indomesticável, torna o tipo descrito pelo autor trágico de uma extraordinaria, de uma quase 

impossível realização cênica. 
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O estudo elementar, a arte propriamente dita acadêmica, nada pode em face do 

pensamento poético. Encarcerar o Othelo em moldes convencionais, fora o mesmo que 

acorrentar uma hiena em cadeias de palha. 

 

Shakespeare, que afirmou de seus tipos a naturalidade, imprimindo um cunho excepcional, 

um traço genial em todas as suas obras, sem todavia fugir aos fenômenos e aos absurdos 

que a natureza inspira, fez do Hamleto uma dúvida que não se discute, e do Othelo um 

ciúme que não se analisa. 

 

Nessas duas tragédias o coração e o talento do poeta conservaram-se em um terreno 

inacessível à crítica e ao estudo convencional dos juízes humanos. Como em Homero, 

como em Virgílio, como em Dante, como em Camões, os supremos ideais da musa 

shakesperiana, envolvem-se em uma espécie de auréola sobrenatural, de uma altura tal que 

a imaginação não toca senão pelo deslumbramento. 

 

O Sr. Salvini apoderou-se como artista, e não como gênio da interpretação da veemente 

tragédia. 

 

Os seus passos, os seus movimentos, as suas palavras são medidas pela regra, quando 

deviam ser de uma liberdade, de um revolucionário ímpeto, análogo a obra, ao sentimento, 

ao ideal do poeta. 

 

Quem nos explicará Othelo? 

 

Othelo é inexplicável, considerado por todos os lados. É um cavalo selvagem, na frase de 

Brabantio: é um herói meigo e adorável, segundo o afirma o amor entusiástico de 

Desdemona. 

 

Othelo é o terror e a doçura, é o amor e a cólera, por isso mesmo não sufoca a mulher 

amada senão no leito infamado, e não como o Sr. Salvini compreendeu, em plena cena, 

como um estrangulador vulgar. 

 

Os gestos de cavalheiro e de fera devem desde o primeiro ato ser revelados pelo mouro, a 

ponto de obrigar a imaginação do espectador a seguir os trâmites horrendos e selvagens do 

tremendo processo e da execrável pena. Por baixo da armadura do oficial veneziano, o 
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espírito público precisa seguir os constrangimentos ríspidos dos músculos da hiena 

indomável e insociável. 

 

Thomaz Salvini meteu o tipo no círculo de um estudo correto, profundo, inabalável. Eis 

quanto a nós o erro: nem Othelo é um tipo clássico, nem Othelo é um perfil humano, mas 

sim humanizado. Daí a fraqueza da moldura artística em que o grande trágico subjuga o 

esplêndido e incansável espírito do amante de Desdêmona. 

 

A descrição do amor do mouro pela meiga, bela e alva filha de Brabantio, no 1º ato, é dita 

pelo Sr. Salvini com todo o critério e com a majestade que a ocasião e o lugar inspiram. 

Seguem-se as peripécias da narração com a mais ansiosa e profunda atenção. 

 

O último ato da tragédia, que é o ponto capital, a concha em que se pesa o sucesso da 

peça; aí onde o gênio de Shakespeare com um traço profundo e gigantesco fez a síntese de 

sua fulgurante concepção poética, não foi, a nosso ver, naturalmente interpretado pelo 

grande trágico italiano. 

 

O mistério de toda a cena em que o mouro sufoca a amante perde consideravelmente o seu 

real valor, concebido e executado pelo modo porque o fez o Sr. Salvini. O espírito do 

espectador afasta-se do melhor encanto: o de acrescentar horrores ao horror que o poeta 

faz adivinhar à imaginação, perante o segredo e a escuridão pavorosa. 

 

A morte de Desdêmona como a interpreta Salvini não é a morte da esposa de Othelo da 

maneira prescrita pelo espírito enorme de Shakespeare. 

 

Nos três primeiros atos, o notável ator foi igual, foi justo, foi inquestionável, mas por isso 

mesmo foi ilógico, porque não preparou com o Othelo severo e delicado desses atos, o 

Othelo fera e homicida da cena final. 

 

É urgente, em primeiro lugar, lembrarmo-nos de que o mouro de Shakespeare simboliza o 

tipo de um monstro em corpo humano. O poeta narra o romance estupendo de um 

fenômeno; a arte, compenetrando-se desse princípio extraordinário, deve estudar Othelo 

como a compreende Othelo, e não como se interpreta os habituais sentimentos humanos. 

 

A exageração nesse tipo é em certos casos uma necessidade e uma beleza; não há bitola 

por onde se consiga medir o perfil sombrio e inexplicável do negro amante da nobre 

Desdêmona. 
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Todo o que for regrado perante o ilimitável é uma impotência. Othelo está nesse caso, e a 

natureza dessa tragédia, porque não? está fora da natureza humana. 

 

Em algumas cenas o talento de Salvini, apesar de lutar com as imensas dificuldades que 

afrontou, ergueu-se com um vigor e um poder dignos da obra de Shakespeare. Citamos de 

pronto os três primeiros atos, e o mudo desespero, embora em desarmonia com os 

primeiros movimentos, do assassino em frente do idolatrado cadáver da inocente 

Desdêmona. 

 

Como trabalho artístico, o que nos apresentou Salvini no Othelo é obra de mestre, é um 

estudo merecedor de todos os sucessos da crítica imparcial. Como interpretação, não 

dizemos o mesmo: estuda-se, compulsa-se, mede-se o Orosmane de Voltaire, mas o Othelo 

de Shakespeare não se explica: revela-se. 

 

Merecia-nos o ilustre artista esta prova de consideração, o ligeiro atestado do quanto 

seguimos os rastros brilhantes, os vôos luminosos do seu olímpico talento. 

 

 

SEMANA ILUSTRADA, ano 11, no. 564, 01/10/1871, pp. 4510-4512. 

 

TEATRICES 

THOMAZ SALVINI 

 

É impossível descrever o entusiasmo que tem sabido criar o grandioso trágico Salvini. 

 

A sala de S. Pedro de Alcântara que, há muitos anos, desde que se apagou o sol que 

iluminava aquele palco de tantas glórias passadas, não se enchia de um público digno do 

maior respeito, pela sua ilustração e apurado gosto, apresentou um aspecto majestoso na 

noite, em que o gênio italiano mostrou-se revestido do turbante do mouro de Veneza. 

 

Dizer a mais simples palavra a respeito do merecimento da tragédia fora uma profanação à 

memória de Shakspeare, que tão bem soube exprimir o ciúme em Othelo, o amor em 

Romeu, e o desespero em Hamleto. É ele o chefe dessa escola, que ainda hoje a literatura 

respeita e venera como reformadora do teatro. 

 

Sonharia, porém, o imortal inglês com artistas do merecimento de Rossi e de Salvini? 
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A ninguém é dado adivinhar, e por isso só cabe aos admiradores curvarem-se diante da 

obra, e agradecer a Deus a dita de ver representar esses dois vultos, que deixam um nome 

imorredouro no cenáculo dos homens ilustres. 

 

Querer estabelecer semelhança entre essas duas celebridades é uma pretensão leviana e 

insólita, porque cada uma delas é grande, ou antes, é maior, e a grandeza é uma e única. 

Rossi e Salvini, Salvini e Rossi são dois gêmeos do gênio, fundidos ao mesmo tempo, e 

pela mesma centelha acendida pela mão de Deus. 

 

Ambos estudaram Shakspeare, ambos interpretaram as suas obras, ambos 

compreenderam-no, ambos deram vida a esses tipos, que muitos outros têm assassinado 

no nascedouro. 

 

O mouro de Veneza é imenso com a alma de Rossi, é grandioso com o espírito de Salvini. 

 

Dir-me-ão: mas esses dois Othelos não são os mesmos; se entrassem juntos em cena não 

pareceriam nascidos no mesmo torrão, na mesma tenda e no mesmo dia. 

 

E quem o nega? 

 

Segue-se, porém, que qualquer deles fosse menos verdadeiro, menos real, menos sublime? 

Não há duas folhas iguais na mesma árvore, duas estrelas iguais no mesmo céu, dois raios 

iguais na mesma tempestade. 

 

E, porventura, o raio que desgalhou o salgueiro, e o raio que se atufou nas ondas, não 

partiram da mesma eletricidade, e não ribombaram com igual estalar no vácuo que 

percorreram? 

 

Desgraçada humanidade, pobre e mesquinha onipotência divina, se todas as idéias 

chagassem ao mesmo fim anelando a mesma cadeia de raciocínios. Monstruosa grandeza, 

se todos os pedestais, em que se assenta, fossem amassados com a mesma argila, e 

fabricados com a mesma arquitetura! 

 

A monotonia em coisas tão sublimes seria a morte e o descalabro do que deve, por sua 

essência, ser imperecível. 
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Salvini, no papel de Othelo, é um gênio, que a pena mais bem aparada não pode descrever; 

Rossi, nesse mesmo papel, é um assombro que ninguém pode desenhar. Vê-los é uma 

ventura para os corações que pulsam, aplaudi-los é uma homenagem, a que só tinham 

direito os semi-deuses do paganismo. 

 

Qual deles é melhor, that is the question. 

 

Não é ousadia, não é temeridade, não é tresvario, desafiar o mais imparcial, o mais 

sensato e o mais inteligente crítico a cortar o nó e a desvendar aos olhos do público 

a superioridade de qualquer deles. 

 

Diante desses dois artistas tem se inclinado o entusiasmo de platéias inteiras, que os tem 

coroado e aclamado bis in idem. 

 

Para nós, não sabendo qual preferir, apenas podemos manifestar a nossa 

admiração dizendo – que o público fluminense seria o mais feliz dos públicos se, 

eternamente, visse representar às segundas, quartas e sextas-feiras, Ernesto Rossi, 

e às terças, quintas e sábados, Thomaz Salvini – Restavam os domingos para o 

descanso, porque, se eles não existissem nas semanas, o frenesi do entusiasmo 

enlouqueceria aos freqüentadores do teatro italiano. 

 

           aV. 

 

 

O GUARANY, ano I, no. 31, 28/10/1871, pp. 2-3. 

 

THOMAZ SALVINI 

ESBOÇO BIOGRÁFICO 

 

Salvini nasceu em Milão a 1º de janeiro de 1829. Os seus pais, José Salvini e Guilhermina 

Zocchi, ambos artistas dramáticos de reputação, o puseram, desde muito criança, em um 

dos primeiros colégios de Florença, onde adquiriu brilhante educação. 
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Apenas completara os quatorze anos, quando seu pai, então professor de belas letras, em 

Liorne, sua pátria, descobrindo-lhe grande aptidão para a arte dramática, em tão tenra 

idade, levou-o portanto consigo para ensinar-lhe os primeiros rudimentos artísticos 

indispensáveis a todo ator; e tais foram os seus progressos e decidida vocação, o modo por 

que se dedicou a esta classe de estudos, que aos quinze anos foi contratado pelo bem 

conhecido artista e empresário F.A. Bon, que deu-lhe para desempenho alguns papéis 

importantes. Aí pôde o público admirar os dotes precoces e pouco comuns do jovem ator. 

 

Nos anos de 1843 e 1844 seguiu os seus estudos sob a direção do exímio artista Gustavo 

Modena, o qual não tardou em apreciar as qualidades excepcionais do discípulo, e tanto 

assim que, antevendo o brilhante porvir que a este estava reservado, esmerou-se em 

instruí-lo em sua difícil arte, com assiduidade verdadeiramente paternal. Poucos meses 

depois, Salvini foi o preferido entre todos os seus discípulos, de sorte que, quando dele 

falava aos seus amigos, Modena enunciava-se freqüentemente do seguinte modo: Meu 

querido Salvini é o único que me faz honra. 

 

Pelos fins deste mesmo ano, faleceu-lhe o pai, e como muito antes perdera a mãe, achou-se 

só no mundo, sem outro recurso que o próprio talento, e tendo por única herança a 

educação que recebera. 

 

Em 1845, passou a fazer parte da companhia real de Nápoles, como jovem galã. A 

eficacíssima recomendação do seu mestre, que para ele foi um segundo pai, obteve-lhe, em 

pouco tempo, ingresso na companhia de L. Domeniconi, da qual fazia então parte a célebre 

Ristori. Apenas em seus sete primeiros anos artísticos compartilhou com a sublime trágica 

os aplausos e a admiração das platéias mais ilustradas da Itália. 

 

Estando em Roma no ano de 1849, por ocasião da invasão francesa, tomou parte ativa na 

defesa desta cidade, com ardor e tal resolução, que mereceu do general Avezzana um 

diploma honrosíssimo, no qual este, fazendo justiça ao seu heroísmo, assinalou-o como um 

dos cidadãos beneméritos, que mais se distinguiram naquela defesa. 

 

Salvini conserva com orgulho este testemunho de glória ao lado dos louros imurchecíveis 

alcançados em sua carreira de artista. 

 

Como conseqüência natural do seu acrisolado amor pela independência italiana, Salvini foi 

várias vezes preso e desterrado da sua pátria, então sob o domínio austríaco, e esteve 
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constantemente sujeito à vigilância inquisitorial dos vários governos despóticos que 

oprimiram a Itália. 

 

Nesta época, teve a honra de receber uma carta lisonjeira do famoso poeta G.B. Nicolini, em 

que este lhe tributava os maiores elogios pela inimitável interpretação do seu Édipo. 

 

Já então o seu nome era célebre; e, desejando tornar-se conhecido em Paris, dirigiu-se para 

esta cidade no ano de 1837 [sic] e aí conseguiu esplêndidos triunfos no Zaíra, Saul, Orestes 

e Othelo. Tão fundas e indeléveis foram as recordações que deixou após si na capital do 

mundo civilizado, que, dez anos mais tarde, a imprensa parisiense, acostumada a incensar 

as celebridades, olvidando umas pelas outras, o citavam unanimemente, classificando-o 

entre as primeiras. 

 

Em 1860 voltou para Nápoles, onde, durante os anos de 1861 e 1862, dirigiu uma 

companhia composta de excelentes artistas, da qual faziam parte a célebre e infeliz 

Clementina Cazzola, sua esposa, e Alexandre Salvini, seu irmão. 

 

Percorreu em seguida algumas das principais cidades da Europa, regressando para 

Nápoles em 1864, onde residiu três anos. Por esse tempo, solicitado pelo município de 

Florença a tomar parte em uma grande representação destinada a solenizar o centenário de 

Dante, transportou-se para aquela cidade, onde declamou alguns cantos de Allighieri 

encarregando-se, ao mesmo tempo, com uma modéstia rara, do papel de Lanciotto, na 

Francesca de Rimini, ao lado de Ristori e do insigne ator E. Rossi. 

 

A interpretação deste papel por Salvini produziu no público uma impressão tão duradoura 

que ainda hoje a citam com entusiasmo aqueles que tiveram a felicidade de presenciá-la. 

 

Por causa da importante parte que lhe coube nesta solenidade artística, el-rei de Itália 

condecorou-o com a ordem Mauriciana. 

 

Em 1867 voltou para o centro da península italiana com uma excelente companhia, e em 

1868, tendo dado algumas representações no real teatro Florentino, em presença do rei, 

este quis conhecê-lo pessoalmente, condecorando-o então com a ordem de oficial da coroa 

de Itália. 

 

Thomaz Salvini fundou a sociedade dramática italiana, e foi o primeiro que ocupou a 

presidência desta instituição, destinada a socorrer os artistas perseguidos pela sorte. 
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O seu nome, pois, não é tão somente o de um artista inspirado, senão também o de um 

homem virtuoso e benéfico. Toda obra de caridade, todo o projeto com o fim de honrar e 

auxiliar a qualquer artista encontram nele um partidário decidido e um incansável protetor. 

Por isto, pela distinção de suas maneiras, pela austeridade de seus costumes, como 

também pela vastidão de seus conhecimentos é admirado e respeitado por aqueles que têm 

a dita de com ele tratar de perto. 

 

Em 1869, Salvini dirigiu-se para Lisboa, cidade esta em que foi condecorado pessoalmente 

pelo rei, com a ordem de S. Thiago. Este monarca quis ter várias conferências nas quais 

comprazia-se em discutir com ele sobre a arte dramática. 

 

Percorreu em seguida as principais cidades deste reino e dali passou para Madrid e 

Barcelona. Nesta última cidade o Ateneu, desejando dedicar-lhe uma conferência literária, 

solicitou-o, por intermédio de seu presidente, para compor um opúsculo sobre a arte 

dramática; pronto que foi o trabalho, foi lido por ele próprio em presença das notabilidades 

literárias que compunham essa associação. 

 

Regressando para Itália, aí trabalhou durante o carnaval no real teatro Nicolini, onde, pela 

vez primeira, levou à cena a tragédia Arduíno d’Ivrea, a qual repetiu-se sete vezes 

consecutivas. Concluído o seu contrato, retirou-se por uns oito meses para o seio da sua 

família, onde, ocupando-se com a sua arte, produziu aquela grandiosa criação que se 

chama O Gladiador. 

 

 

 

No outono de 1870 recomeçou em Turim a sua carreira, passando-se em seguida para 

Florença, no carnaval, com o fim de aí funcionar no real teatro de Pagliano, perante uma 

concorrência de 4000 pessoas: em todas as funções exibiu as melhores peças de seu 

repertório, inclusive o Gladiador, que obteve um êxito assombroso. 

 

Nos princípios do corrente ano, desejando visitar a América do Sul, passou por Montevidéu 

e Buenos Aires, onde, apesar da quadra calamitosa em que se achavam estas repúblicas, 

não encontrou senão louros e triunfos estrondosos. 

 

Ultimamente, Salvini esteve entre nós; o velho teatro de S. Pedro, que, depois de ter 

presenciado as glórias do engenho brasileiro, João Caetano, parecia caído no desprezo e 
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no, por assim dizer, aniquilamento, ergueu-se outra vez cheio de seiva e de vida, aquecido 

aos raios vivificadores do astro italiano. 

 

Sabemos que Salvini, por seu assíduo trabalho e pela sua vida exemplar, conseguiu reunir 

uma modesta fortuna, suficiente para ocorrer à educação dos quatro filhos que lhe deixou a 

sua adorada esposa, a célebre artista Clementina Cazzola, que faleceu em Florença em 

1868. 

 

Salvini, podemos dizê-lo com fundamento, pensa, cansado da sua larga carreira artística, 

em abandoná-la brevemente; não nutrimos, porém, a menor dúvida que o amor que sempre 

consagrou à arte e que nela constituiu como que uma segunda vida, fará com que ele não 

permaneça sempre inativo, devendo a Itália ainda auferir muitas vantagens da sua vasta 

ilustração e longa experiência. 

 

 

REVISTA DA SOCIEDADE FÊNIX LITERÁRIA, ano II, no. 4, abril/1879, pp. 96-

100. 

 

OTHELLO 

 

Lamartine, o mortal cantor do Jocelyn, assim se exprime com relação ao Othello: Othello, ce 

n’est que le roi des mélodrames. Um vieux More, qui a bien servi la république de Venise, 

inspire une passion ardente et sincère à Desdemona, fille d’un citoyen vénetien, et l’épouse. 

Il y a dans sa domesticité un vil traître appelé Iago, qui craint l’influence de la nouvelle 

épouse sur le More et qui cherche à lui inspirer d’odieux soupçons contre la fidélité de 

Desdemona. Othello est envoyé par la république à Chypre, pour la défendre contre la flotte 

des Turcs qui doit l’attaquer. La tempête engloutit la flotte. Othello, accompagné de Cassio, 

son brave et fidèle lieutenant, arrive dans l’île ; Iago, par une série de perfidies, parvient à 

donner à Desdemona les apparences du crime avec l’innocent lieutenant Cassio. Othello 

entre dans la fureur jalouse et sombre attribuée à sa race. 

 

Voici la dernière scène de cette abominable boucherie plutôt que tragédie : il y a horreur, 

mais peu de talent ; ce sont les actes et les cris forcenés d’un incensé qui étouffe celle qu’il 

adore ; l’horreur seule a attaché le peuple à cette abomination. Voici l’acte du crime, toute la 

tragédie dans les dernières scènes ; on en jugera. Cela est à mille lieues d’Hamlet et même 

de Macbeth. (1) 
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Não temos a veleidade de querer antepor a nossa humilde opinião à do maior lírico do 

século, dessa alma repleta de bondade e poesia, cujas composições divinas são outras 

tantas jóias para a humanidade. Contudo não deixaremos de manifestá-la, mostrando ao 

mesmo tempo a causa que levou o eminente poeta a votar tal antipatia a esse drama, que 

tantas lágrimas tem arrancado, de envolta com os mais justos e estrepitosos aplausos. 

 

Lamartine era uma alma pura e cândida, por excelência ; foi uma dessas organizações 

felizes onde jamais pairou um sentimento que não fosse nobre e elevado, e que, semelhante 

à débil plantinha que ao mais leve choque definha e morre, sentem dilacerarem-se-lhe as 

fibras, ao contato das impurezas da vida. 

 

Nele tudo era placidez e bondade, e, por isso mesmo, quantas vezes, encarando o mundo 

pelo prisma diáfano de sua alma, não julgou vê-lo, quando apenas tinha ante os olhos a 

imagem pura de seu magnânimo coração ? 

 

Isto foi a causa de sua injustiça para com o Othello. 

 

Repugnavam-lhe essas cenas onde predomina o horrível e que aparecem como uma 

fatalidade ; porque são o epílogo necessário à tantos outros desvios da razão humana. 

 

Lamartine levado pela bondade excessiva via sempre a perfeição ; Shakespeare, porém, 

não somenos em nobres qualidades, tinha contudo o poder de evitar a influência destas 

quando observava a sociedade. Conhecedor profundo do coração humano, soube, com o 

escalpelo de seu prodigioso gênio, descriminar um a um todos os sentimentos, todas as 

paixões e todos os vícios que nele residem e apresentá-los na tela universal, sob o colorido 

de seu pincel divino. 

 

Conhecendo o homem e suas tendências todas, boas e más, desenhou-o aos seus próprios 

olhos. E cada um destes sentimentos, paixões ou vícios, capazes de arrastá-lo aos mais 

abomináveis crimes, teve a sua personificação. Assim, criou Romeu, Julieta, Ofélia, Hamlet 

e Desdêmona ; criou Cláudio, Lady Macbeth, Macbeth, e o abominável Iago. Teve cores 

belíssimas para pintar-nos o amor em Romeu e Julieta, em Ofélia a sublimidade da loucura, 

pela dor ; em Hamlet a revolta de uma alma nobre contra sua própria fraqueza, para uma 

vingança legítima, como diz Goethe ; (2) também as teve bem negras para dar-nos a 

imagem horripilante da ambição em Lady Macbeth, arrastando ao abismo do crime aquele 

que pudera ter sido um homem bom, e que, desviado do seu caminho, fora condenado a ter 
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sempre diante dos olhos o espectro de suas vítimas inocentes, esmagando-o sob o peso do 

remorso. 

 

Quanto ao Othello, que é o objeto de nossas considerações, vejamos o que nos quis 

mostrar Shakspeare. Othello é a personificação do ciúme com todas as suas conseqüências 

funestas ; o homem cego por esta paixão, cometendo o mais bárbaro assassínio. Ele que 

era bom e leal, tornando-se feroz e pérfido ; ele que tinha n’alma a placidez, tornando-se 

furioso e colérico ; que amava como louco aquela por quem não trocara os mais esplêndidos 

tesouros do mundo, estrangulando-a no próprio leito onde recebera os mais ardentes e 

sagrados afetos de sua alma amorosa ! 

 

Iago é a bestialidade do crime, monstro de baixeza e perfídia que transmitia em cada 

palavra, à alma do mouro, o veneno que iria tragá-la. Sempre o mesmo, desde o princípio 

ao fim do drama urdindo a tenebrosa trama para a ruína daqueles a quem só devia afagos e 

carinhos. Desdêmona é a virgem cândida e pura, belo rebentão do mais nobre e antigo 

tronco da nobreza veneziana, que apaixona-se, não pelo físico, mas pelas virtudes e 

aventuras do Mouro ; que admirando-as com toda pujança de sua alma varonil, idolatra-o, 

idolatrando-as. Para ela o enegrecido corpo de Othello era o sacrário bendito das 

preciosidades que dele ouvira nos colóquios inocentes do amor. É a dedicação 

personificada ; suas últimas frases são preces por aquele a quem tanto amara e que depois 

de injuriá-la atrozmente, fazia parar-lhe sob o níveo seio, o coração que só por ele palpitara. 

 

Oh e ela devia morrer ! Se o ciúme sombrio de Othello, convicto do perjúrio, não tivesse por 

epílogo a morte de Desdêmona, onde a verdade da tragédia ? Emília, mulher inferior a 

Desdêmona, era contudo sua amiga ; ante as declarações de Othello sente-se esmagada 

pela dor, não pode guardar silêncio à tanta infâmia de seu miserável esposo e delata-o. 

Iago, que nela somente via a mão fatal para derrocar seu monstruoso edifício, mata-a. 

 

A morte de Emília é necessária, vem como uma fatalidade após a marcha dos 

acontecimentos em que tomou parte ; posto que involuntariamente. Othello depois de 

tamanha catástrofe não podia viver ; sentia um vácuo imenso ao redor de si, depois que 

dera a morte ao objeto de sua adoração no mundo. 

 

Guardadas as regras de verossimilhança, outro não podia ser o desfecho. Se o drama não 

tem por missão retratar as trivialidades da vida, contudo só deve pôr em jogo caracteres e 

episódios possíveis. Uma ou outra anomalia social não pode constituir o seu objeto. 

 



 

 425 

Esta é a nossa opinião sobre o Othello, onde não vemos somente uma sucessão de 

assassínios, como diz Lamartine, e sim episódios verdadeiramente trágicos e caracteres 

bem sustentados. 

 

Ocorre-nos ainda uma observação importante : em quase todos os dramas de Shakspeare, 

nota-se infrações graves ao princípio da unidade de ação, como se vê no Hamlet onde o 

conselho aos atores e a cena dos coveiros destacam-se completamente do assunto em 

questão (verdadeiros desvios de gênio, pois que são pedaços de grande beleza e mérito 

filosófico). A forma é pouco castigada também em algumas de suas obras primas e muitas 

obscenidades mareiam o brilho de suas mais esplêndidas concepções ; no Othello, porém, 

há mais correção. 

 

Não queremos colocar este drama no mesmo plano do Hamlet, onde a admirável criação de 

Ofélia é por si só bastante para atestar a grandeza daquele gênio que, despedaçando as 

cadeias aristotélicas, desfraldou sobre as ruínas do velho classismo, o estandarte auri-

fulgente do teatro moderno ; mas divergindo da opinião do ilustre e imortal poeta francês, 

desejamos-lhe um lugar distinto entre as composições shakspeareanas ; porque em nada 

vem desmerecer a coroa que cinge a fronte divina do pai do Romantismo. Paramos aqui, 

mas prometemos fazer, no próximo número, análise mais circunstanciada, apresentando por 

essa ocasião a tradução de algumas cenas de maior importância. 

 

Concluindo faremos a seguinte retificação na poesia por nós publicada no no. 4 da Revista, 

intitulada – Fragmentos do Hamlet – verso 27 – onde se lê : Se não fora o temos após a 

morte, deve ler-se : Se não fora o temor do após a morte. A supressão da palavra – do – 

feita pelos senhores tipógrafos, altera sobremodo o sentido. 

 

       RODOLPHO PAIXÃO – 1879. 

 

 

 

 

 

(1) Shakespeare et son œuvre. 

(2) Il est clair pour moi que Shakespeare a voulu nous montrer une âme chargée d’une 

grande action et incapable de l’accomplir. Cette pensée selon moi domine toute la pièce 

(Hamlet). Un chêne est planté dans un vase qui ne devait porter que des fleurs charmantes ; 

les racines s’étendent et le vase est brisé. 
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O ARAUTO, 25/06/1879, p.3. 

 

AO GRANDE ARTISTA ROSSI 

 

O Arauto não pode deixar de saudar ao eminente artista italiano, cuja volta a estas plagas é 

afetuosamente festejada por todos os amigos da arte e por quantos puderam apreciar, da 

outra vez, o fino trato do cavalheiro amável e distinto. 

 

Ernesto Rossi vem dar-nos o seu adeus de despedida. 

 

Já fatigado da sua longa e gloriosa carreira, pensa retirar-se à vida privada abandonando a 

cena dramática onde tem imperado como um monarca e adquirido os abundantes louros 

que lhe coroam a fronte augusta. 

 

Seja ele bem vindo e que nos propicie algumas noites de enlevo artístico e de entusiasmo, 

como aquelas de que ainda guardam tantos as mais saudosas memórias. 

 

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 27/06/1879, p. 1. 

 

TEATRO IMPERIAL 

 

Com as demonstrações de simpatia e apreço que lhe eram devidas, foi anteontem recebido 

pelo público fluminense o grande artista Rossi, na segunda tournée que faz agora, após 

anos decorridos desde a primeira. O tempo não apagara o seu nome de nossa memória; 

antes havia avolumado as saudades e feito crescer as recordações, como acontece sempre 

que estas deixam impressão profunda. 

 

Acolhido com prolongadas salvas de palmas à sua primeira entrada em cena, Rossi foi alvo 

de uma entusiástica ovação ao terminar o espetáculo. Para a sua primeira representação 

escolheu ele uma tragédia, gênero que hoje em dia somente um talento assombroso pode 

ainda tornar suportável. Assim poucos e cada vez mais raros atores ousam ainda arcar com 

ele. As obras imortais desse gênio gigante que se chamou Shakespeare viverão sempre 

para o leitor filósofo, mas só um gênio congênere poderá reanimá-las aos olhos da multidão, 

e expô-las vivas e brilhantes à luz da rampa. 
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Não repetiremos o que, a nosso ver, é Rossi no Othelo. Por mais que haja rareado o campo, 

ainda nele se apresentam competidores: Rossi e Salvini lutaram no mesmo terreno, aqui 

aos nossos olhos, e variaram os juízos. Cada qual formou o seu, nesse mesmo alguns 

vacilaram anteontem, ao passo que outros se confirmaram nela. Não esqueçamos, porém, 

que Rossi não é só grande na tragédia; o seu talento amolda-se a todos os gêneros, e é aí 

que está o seu maior mérito artístico. 

 

Dos atores que compõem a companhia colheu calorosos aplausos o Sr. Brizzi no papel de 

Yago. Foram também aplaudidas a Sra. Glech no papel de Emilia e a Sra. Senatori no de 

Desdêmona. Carece, todavia, esta última atriz de passar por mais provas, para que se 

possa dela formar juízo mais seguro.  

 

 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 27/06/1879, p.1. 

 

REVISTA DRAMÁTICA 

ERNESTO ROSSI - OTHELO 

 

Ernesto Rossi, um dos maiores artistas do século atual, apresentou-se anteontem de novo 

ao público fluminense. 

 

Nós todos, que freqüentamos por aí esses teatros, e mesmo aqueles que lá vão poucas 

vezes ou nenhuma, temos de há muito adotado esta chapa - o gosto do publico está 

estragado. E cada um trata de explicar esta decadência do gosto pela arte dramática do 

modo que se lhe afigura mais regular. 

 

Alguns, mais investigadores, chegam a afirmar que o poderoso motivo de tão desanimadora 

manifestação de adaptamento de uma sociedade está naquele patife, naquele charlatão de 

Offenbak, que foi até o causador do desastre de Sedan e da comuna! Pobre Offenbak, como 

ele deve ter sofrido com tão pesada argüição, se bem que dela só se tinha de orgulhar, pois 

é caso realmente para encher de vento qualquer mortal o atribuir-se-lhe que, por meio de 

alguns couplets, tenha provocado guerras, um pouco mais importantes do que a do Alecrim 

e Manjerona. 

 

Verdade seja que um seu antecessor na arte de compor música, Rouger de L’Isle tem sobre 

os ombros a desagradável pecha de haver com a sua Marseillaise arrancado os 
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camponeses do amanho das terras para os conduzir para aquele horrível entro da 

revolução. 

 

Afinal são estas umas opiniões tão dignas de respeito como outras quaisquer, se bem que 

devem ficar elas um pouco abaladas desde que uns fatos bisbilhoteiros se apresentam a 

contestá-las com tal ou qual vantagem. 

 

Agora mesmo, pelo que respeita a esta população, nós estamos vendo que não lhe falta 

nem gosto com sentimento artístico. Toda a tarefa do Alcazar e da Fênix tem sido em pura 

perda. Não falta gosto ao público fluminense; o que talvez lhe tenha faltado é ocasião de o 

manifestar, porque, quando ela aparece, ele faz como anteontem, corre em massa a 

aplaudir o que é grande  e o que é belo. 

 

 

 

Ernesto Rossi estreou com a sua companhia no drama de Shakspeare – Othello. 

 

Nós não temos bem a segurança de poder dizer o que seja esta obra do poeta inglês. 

 

A grande crítica que tem sintetizado todas as obras dramáticas de Shakspeare diz que o 

Othelo - é o ciúme, como Hamlet a loucura, como Romeu o amor, etc... 

 

A grande crítica pôs estes rótulos e não seremos nós que os vamos descolar. 

 

E que nos importa afinal que o drama seja ou não a representação deste mau sentimento – 

o ciúme? 

 

A nós, que nos sentamos numa poltrona da platéia, o que mais preocupa não é a qualidade 

da paixão, cujos efeitos vamos apreciar – é se estes e ela são ou não verdadeiros, humanos 

como dizem os sábios, para não os confundirem com os medíocres, quando tratam de 

Shakspeare. 

 

 

Era valente o mouro. Tinha a altivez da coragem, o orgulho da honra, a pureza das grandes 

almas. Narrava os seus feitos, a história das batalhas, os perigos que o ameaçaram, e 

Desdêmona, com o recolhimento de quem ouve a palavra de um deus, escutava-o 

silenciosa, inquieta, interrompendo apenas as narrativas pelos suspiros saídos a medo, ora 
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fixando o seu olhar italiano no rosto bronzeado do destemido guerreiro, ora desviando dele 

os olhos para que não fosse traído o seu sentimento. Amava o mouro pelos perigos que ele 

correra e ele adorava-a pela piedade que lhe inspirara. 

 

Começa assim o drama de Shakspeare até que no 3º ato as repetidas insinuações do 

honesto Iago tem aberto no peito leal do mouro o profundo abismo em que primeiro entra a 

dúvida e depois o ciúme e o ódio. 

 

A peça daí em diante, cortadas algumas cenas do original, precipita-se para a horrível 

catástrofe. 

 

 

Ao ouvir ou ao ler uma peça de Shakspeare nós perguntamos: 

 

- O que têm feito de novo os autores dramáticos depois de Shakespeare? 

 

Parece-nos difícil a resposta, a não ser que ela se limite a estas simples duas sílabas – 

nada. 

 

Efetivamente onde estão os fisiologistas do coração humano, onde os profundos 

conhecedores dos homens, que tenham adiantado uma investigação sequer às que 

prodigalizou nas suas obras o poeta inglês? 

 

E ouvir Iago, é ver a maneira ardilosa, a escolha das expressões pérfidas com que ele 

raciocina, os conselhos que ele despende, os conceitos finíssimos e altamente verdadeiros 

por que conclui  para se reconhecer que bem pouco têm adiantado os dramaturgos e 

romancistas destes três séculos. 

 

Para a sua vingança, para a satisfação da sua honra, que julga ofendida, aquele perverso 

apodera-se do espírito do grande Othelo, leva-o à dúvida, ao ciúme, ao crime, ao desespero 

e à morte. E tudo calculado, como quem dispõe de um instrumento inquisitorial, como quem 

deita pingos de chumbo a ferver na ferida aberta em um coração que se lhe entrega franca e 

lealmente. 
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Ainda não compreendemos bem como um artista, que levanta das páginas indiferentes de 

uma brochura, o vulto grandioso de Othelo, não se deixou seduzir pelo desejo de dar ao 

papel de Iago a interpretação que ele nos parece merecer.  

 

Temos há muito arraigada a idéia de que um grande ator faria de Iago um grande 

personagem. Força é, porém, reconhecer que difícil seria reunir dois artistas como Rossi, 

um no Othelo outro em Iago. 

 

O que aquele é na peça de Shakspeare quem o poderá dizer? Onde o colorido da 

expressão, onde a memória que possa guardar, como uma gravura, os movimentos 

daqueles olhos, ora abertos e cheios de rancor, deitando chispas, ora cerrados, como que 

para meditar, ora ternos e cheios de meiguice, quando encara a sua Desdêmona? Onde o 

vocabulário que possa exprimir as formas múltiplas e seguidas que toma aquela fisionomia, 

o rugido daquele tigre, quando se precipita sobre Iago, o entorpecimento que depois dele se 

apodera. 

 

A crítica de trabalhos de ordem tão elevada é muito mais fácil do que a de outros de mais 

modestas proporções. 

 

É muito mais fácil, basta dizer é admirável, é prodigioso, é divino? Mas por quê? 

Perguntarão os lógicos. Por quê? 

 

Porque representar é aquilo, e nada menos do que aquilo e nada mais do que aquilo. 

Porque mais do que aquilo não cabe nas forças humanas e porque menos não é 

representar. 

 

Representar é exibir a encarnação de uma individualidade. 

 

Ernesto Rossi é dos raros artistas deste tempo que tem o raro mérito da assimilação. Os 

seus personagens são inteiriços, e em nada revelam a personalidade do artista. 

 

No Othelo, por exemplo, logo que o pai de Desdêmona lhe diz: 

 

- Tomai cuidado, enganou o pai, pode enganar o marido.... 

 

Rossi encara Desdêmona por alguns momentos. Está bem longo o desenlace final do 

horrível drama, e já a expressão do Mouro naquele momento em que passa pelo seu futuro 
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de amor a negra nuvem da desconfiança, Rossi, com um olhar demorado por alguns 

segundos apenas, revela do quanto será capaz aquela natureza a um tempo arrebatada e 

dócil, se alguma vez for presa de algum sentimento violento. 

 

Desde que começa o drama, é uma série não interrompida de cenas reproduzidas com a 

mesma convicção, com o mesmo brilhantismo, com a voz perfeitamente graduada, de uma 

suavidade indizível nos momentos de amor, de um estrépito assustador nos momentos de 

cólera. A cena da alcova é horrorosa. 

 

A pequena cabeça da inocente Desdêmona parece ser bruscamente arrancada do franzino 

corpo da infeliz pelas garras possantes daquele monstro. E que contraste! Pensa em matá-

la, há de matá-la, porém não quer que aquele corpo de alabastro seja manchado por uma 

gota de sangue! Que combate horrível não se passa naquele crânio em desordem. Ama, e, 

por isso mesmo que ama, insulta e mata! 

 

Manifestar todos estes sentimentos que a um tempo se contrapõem, é a obra dos artistas 

privilegiados como Ernesto Rossi que, à força de inteligência, da mais lúcida intenção, do 

mais fervoroso estudo, reúnem as qualidades exteriores que portanto entram na composição 

de um personagem. 

 

 

Já dissemos a importância que ligamos ao papel de Iago. Bem os grandes arrebatamentos 

do protagonista é um papel que todavia precisa de um ator de primeira ordem. 

 

É ele desempenhado pelo Sr. Brizzi, um ator de dicção correta, conhecedor da cena e que 

se fez justamente aplaudir mais de uma vez. Muitos aplausos constituem a melhor 

apreciação do seu trabalho. Conseguir brilhar no meio daquele deslumbramento, só o pode 

quem dispõe de brilho próprio. 

 

A senhora Senatori representou muito regularmente a parte de Desdêmona. A cena do 

juramento fê-la com muita convicção e energia. 

 

Uma outra estréia não menos auspiciosa foi a da Sra. Glech Pareti, que, no final do 5º ato 

quando desmascara o honesto Iago, já pela sua posição simpática na peça, já pelo 

brilhantismo e energia com que censurou a cegueira do Mouro e a perfídia do marido, 

obteve uma justa demonstração de agrado. 
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Mas o triunfo, o verdadeiro triunfo pertence mais uma vez a Ernesto Rossi, que foi o alvo de 

uma esplendida ovação, que recebeu palmas, bravos, flores e lágrimas em troca de tanta 

comoção que provocou, de tanta admiração que mereceu. 

 

Foi admirável, foi prodigioso, foi esplêndido! 

 

          SARAIVA 

 

 

REVISTA ILUSTRADA, ano 4, nº 166, 28/06/1879, p.2. 

 

Rio, 28 de junho de 1879. 

 

O Rossi e a sua estréia no Othello, eis as duas novidades na semana que passou, sem uma 

sessão na câmara dos deputados e mesmo sem duas, o que é melhor ainda para o 

Fagundes, que preparam assim uma sessão extraordinárias; mas... 

 

Mas o Rossi chegou, e por uma fatalidade “dessas que partem d’além” estreou no mesmo 

dia em que a Fênix tinha anunciado o Sr. Mello Dias, amante das mesmas, do mano Felippe 

do Jornal. A Fênix ficou vazia e o Pedro II encheu-se! 

 

Daí as iras do Caipira contra o Rossi, contra o Othello e contra o público do Rio de Janeiro. 

 

Realmente!! 

 

 

Realmente, o mano Felippe teve razão de zangar-se, de dizer muitos horrores do público e 

mais horrores ainda do Othello e do Rossi que nos veio dar o Othello de Shakspeare, uma 

tragédia à antiga, quando temos as moderníssimas comédias do mano Augusto - que 

amuou-se e quer o Othello à moderna, isto é, uma espécie de Tchang-tchin-bung, de 

jaqueta, ridículo, que fizesse rir a platéia com seus trocadilhos insultos, tirados do Riso e a 

Galhota, um Othello realista, enfim, que não fosse o de Shakspeare, mas do mano Felippe. 
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Este furor de realismo que levou o Caipira a atacar o Rossi e o Othello pode levar-nos muito 

longe, começando por acabar com as óperas líricas, porque não é natural que Romeu se 

despeça cantando de sua querida Julieta. 

 

Representou-se o Cromwel, por exemplo, o espectador observa: - Mas Cromwel não falava 

em verso. – Mas aquele não é o próprio Cromwel... Ah! não é o Cromwel?... então, vou me 

embora, - que não estou para aturar fingimentos. 

 

E vai à Fênix ver o Mello Dias amante das mesmas, onde tudo é tão real e perfeito, quanto é 

ruimzinha a gazetilha que deu o grande órgão sobre a estréia do Rossi, que ninguém 

entende – a gazetilha. 

 

 

Depois que se elogia a Sra. Helena Cavallier pelas criações novas, só há um meio de tratar 

o Rossi: o não dizer coisa alguma dele. 

 

Assim, ao menos, não se escreve tanta asneira, como o Jornal do Comércio, por baixo e por 

cima da linha, que pediu um Othello moderno, um Othello que requeresse divórcio e lesse 

as cartas do Caipira. 

 

É por isso que eu passo adiante... do Rossi no Pedro II ao Rossi no cassino. 

 

 

Mas no Cassino chique, no Cassino aristocrático, cuja diretoria arrufou-se toda antes de 

conceder um convite ao grande artista que é apenas comendador. 

 

E foi ainda a comenda o que valeu ao Rossi; sem ela lá não entrava, na sociedade high-life, 

que aluga suas salas às filarmonices sem ubi, como o Ravot dá pousada a quem se 

esqueceu da chave, mas não admite um artista em seu seio. 

 

É mania antiga da nossa aristocracia de plaqué pensar que é de ouro de lei, quando basta 

raspá-la um pouco vê-se-lhe o metal branco. 

 

Branco, isto é, preto ou negro, que são sinônimos. 

 

Ainda bem que eu tenho pretensões, nem a crítico, nem a nobre, e confesso-me sempre o 

mesmo. 
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                              No impedimento de A. Gil 

                                                  K. Barro. 

                               

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 04/07/1879, p. 1 

 

FOLHETIM 

CARTAS DE UM CAIPIRA 

 

CARTA 351ª. 

 

         MANO CHICO 

 

Dois ou três colegas da imprensa desencadearam contra mim a sua santa indignação, 

assanhada pelas poucas palavras que me animei a escrever ultimamente com referencia à 

representação do Othelo, no Imperial Teatro D.Pedro II. 

 

No pensar deles, que se inculcam - ecos da opinião pública - cometi grave crime literário, 

asseverando ser uma monstruosidade esse Othelo com que se estreou há oito dias o 

eminente trágico italiano. 

 

E nessa conformidade não houve remoques e ápodos que me não atirassem, tendentes 

todos a deixar bem patente a minha crassa ignorância e a excelência do ator, que tive o 

arrojo de censurar. 

 

Pena foi que se limitassem a soltar algumas exclamações, ora nesse mesmo tom 

zombeteiro que tanto me exprobram, ora repassadas de um lirismo... pouco, mas 

desacompanhadas todas de quaisquer argumentos comprobatórios das suas asseverações. 

 

O que eu quisera, era vê-los contestar que: ou o Othelo não deve ser mais representado 

neste fim do século XIX, ou não deve sê-lo senão como o quer a arte moderna; isto é, com 

toda a verdade nos gestos e nas inflexões. 

 

Era nesse terreno que eu desejava encontrá-los frente a frente; mas, em vez disso, o que 

fizeram eles? Contentaram-se com as “chapas” do costume, explanado em: 
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“Dá-nos mais uma, mais três vezes o negro Othelo estrangulando a branca Desdemona. 

Ruge como ele deve rugir naquelas horas de agonias medonhas. 

 

“Passa as mãos pelos cabelos dela. Apalpa-lhe o crânio. Vê se lhe encontras a alma ou se 

tocas no seu crime.” 

 

Enquanto isso bradou o outro que o Rossi é o maior enviado extraordinário da arte, que veio 

revelar-nos as grandes obras e as idealidades sagradas: que é o grande Deus do nosso 

fanatismo e da nossa idolatria. 

 

Mas tudo isso exprimido não deixa o menor suco que possa aproveitar ao ponto 

controvertido. 

 

Nunca conquistei que o trágico italiano fosse ator de primeira ordem; sem exigir-lhe a 

apresentação das credenciais, aceito-o de bom grado como enviado extraordinário da arte, 

junto á corte dos meus censores, em primeiro lugar, e de nós todos (vulgum pecas) em 

segundo. 

 

Não é isso, porém que se trata. 

 

O que se procura averiguar tão somente, é se foi que não uma monstruosidade a 

representação do Othelo na noite de 28 do passado, e para tal averiguação não bastam 

nem o mal que de mim possam dizer os entusiastas de Rossi, nem as exclamações em seu 

louvor, desamparadas de provas. 

 

Queixaram-se alguns do tom brincalhão com que manifestei o meu pensar a respeito de 

Rossi no papel de Othelo. Bem; mas não sirva isto de pretexto para esquivarem-se a uma 

discussão séria e detida, sobre a interpretação de um tal papel pelo grande trágico italiano, 

porque estou resolvido a dar de mão a esse tom (que, tendo sido sempre o meu nestas 

missivas, não pode ser tomado como sinal de desrespeito a quem quer que seja) para 

sustentar a polêmica no seu verdadeiro terreno. 

 

Comecemos: 

 

Para mim, divida-se a questão em duas partes bem distintas: a primeira referente ao próprio 

trabalho do grande poeta inglês, e a segunda ao modo por que o interpreta o distinto ator 

italiano. 
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Deve ser ainda representado o Othelo? 

 

E deve sê-lo como o interpreta Rossi? 

 

Esta divisão não é feita por mim, encontrei-a já estabelecida no espírito público, nestes oito 

dias, em que tanto ouvir censuras à minha pobre missiva da semana passada, pois 

encontrei algumas pessoas tão entusiasmadas da tragédia de Shakspeare como do seu 

desempenho pelo ator italiano, e outras entusiastas somente desta e considerando aquela 

uma coisa imprópria dos tempos em que vivemos, e só tolerável quando colorida pelo 

mágico talento de Rossi. 

 

Variam, pois, as opiniões no próprio campo dos idólatras, e eu, pela minha parte, em que 

pese só meus ilustrados entenderes; distanciando-me de ambos os grupos, entendo que 

nem essa tragédia nem a sua interpretação podem ser sofridas hoje em dia sem protesto. 

 

Uma das feições mais características da resposta que me deram na imprensa os 

adoradores do Othelo de 28 do passado foi apresentarem-me como – avis rara – como um 

pretensioso que, sendo naïve no seu pensar, se abalança a investir contra o consenso geral 

dos povos cultos, censurando a obra e o ator que têm sido elogiados por todos os críticos 

antigos e modernos. 

 

Compele-me essa insídia literária a dar à polêmica uma direção muito outra da que tinha em 

mente, pois pretendia não valer-me nela senão dos argumentos que me sugerisse o bom 

senso e vejo-me agora, urgido por essa insídia, na contingência de não poder dispensar o 

socorro de algumas citações, para provar que não sou o naïve que assim pensa. 

 

É, pois, nessa conformidade que entro na primeira parte da discussão. 

 

Deve ser representado o Othelo hoje em dia como o escreveu Shakspeare? É essa tragédia 

obra literária tão primorosa que deva ser ouvida ainda hoje nos nossos teatros? 

 

Pensam que sim os meus contendores e não acham na língua pátria superlativos que 

bastem para exprimir o seu entusiasmo pela obra do eminente poeta e pensador inglês. 

 

Mas Lamartine pede humildemente vênia para discordar desse douto parecer, como se verá 

nas seguintes linhas, que transcrevo fielmente do seu livro – Shakspeare et son œuvre: 
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« Voilà la dernière scène de cette abominable boucherie, plutôt que tragédie ; il y a horreur, 

mais peu de talent... L’horreur seule a attaché le peuple à cette abomination. Voici l’acte du 

crime ; toute la tragédie dans les dernières scènes ; on en fugera. Cela est à mille lieues 

d’Hamlet et même de Macbeth.» 

 

E, depois de reproduzir por inteiro a cena final da tragédia, acrescenta Lamartine: 

 

« Il n’y a rien dans tout cela qu’une horreur physique. On n’est pas poêle pour si peu. Les 

bouchers feraient à ce prix les plus grandes tragédies du monde. » 

 

Já na introdução do mesmo livro, tinha declarado Lamartine: 

 

« Plaignons le (Shakspeare) d’avoir écrit dans un temps, où le goût n’éxistait pas, et où la 

barbarie et le génie se faisait à la fois ombre et splendeur dans les pièces jugées par la 

populace. William Shakspeare eut été plus qu’un homme, s’il eut écrit un demi-siècle plus 

tard pour l’élite d’un peuple plus poli.» 

 

E mais adiante continua: 

 

« Dans cet homme éminent tant était immense le mauvais goût comme le génie. Voilà la 

vérité.» 

 

« Maintenant ce mauvais goût appartenait-il à Shakspeare ? Nous penchons à croire qu’il 

tenait plus à l’auditoire qu’au poète. De même qu’on flatte le tigre en lui jetant de la chair 

corrompue, on flatte la populace en jetant du mauvais goût et de l’impudeur à son rire 

immoral et stupide.» 

 

Se não receasse tomar muito espaço nesta missiva, ainda me referiria à carta que, no fim do 

século passado, Voltaire dirigiu à academia francesa e ali foi lida por d’Alembert. 

 

Poderia do mesmo modo referir-me a Marmontal, que também entende que esses horrores 

das tragédias antigas (que não são mais repulsivas do que as do poeta inglês) revoltam as 

platéias hoje, porque “le tragique s’affaiblissant, a conservé les lois de la perspective”. 
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Mas basta, que nem era meu plano gastar tanto tempo com esta face da questão, por ser o 

meu único empenho provar que o papel de Othelo, como o interpretou Rossi, é uma 

monstruosidade. 

 

Inferiram os meus contendores das palavras que escrevi há oito dias, ser eu de parecer que 

o Othelo deve ser representado à moderna – no trajar e nos ademais, isto é: de casaca e 

luva de pelica, e todo alambicado no falar e nos modos. 

 

E, cheios de um santo horror literário, bradaram aos quatro ventos: 

 

- Representar-se o Othelo à moderna! De modo diferente daquele por que foi representado 

por Garrick! Que horror! Porém esse então não seria mais o Othelo de Shakspeare! 

 

Entendamo-nos. 

 

A arte dramática progrediu e progrediu muito nesse século e meio que passou depois de 

Garrick; hoje, portanto, os recursos do artista, tanto no referente às modulações da voz, 

como à expressão da fisionomia e à propriedade da gesticulação, são muito mais 

poderosos, para exprimir quaisquer paixões, do que o eram em 1700. Conseguintemente 

esse mesmo Othelo de Shakspeare, vestido como um mouro, e selvagem em seu ciúme, 

como o imaginou o poeta inglês, seria muito mais expressivo e real (digamos assim) em sua 

brutalidade e fereza, passando pelo cadinho da arte moderna, com o seu tão profundo 

estudo da natureza humana, do que comprimido na estreita área da arte dramática de há 

um século, tão órfã desses variadas matizes que os sucessores do mesmo Garrick foram 

pouco a pouco descobrindo depois nas inflexões e nos gestos, e de que é profundo 

conhecedor o artista Rossi. 

 

De mais, convém atentar no seguinte: os entusiastas modernos de Shakspeare entendem 

ser uma profanação alterar-se-lhe a tragédia em qualquer coisa, e por isso exigem que ela 

seja representada tal qual a escreveu o imaginoso poeta e a representou  Garrick no século 

passado. 

  

Entretanto, ao dizer de alguns sábios que escreveram o tão conhecido Dicionário da 

Conservação, Garrick, para poder representar as obras de Shakspeare – “crait nécessaire 

de faire subir de nombreuses modifications et mutilations à ses pièces”. 
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É depois disso, e agora mais do que nunca, que querem respeitar em tudo e por tudo o que 

ele escreveu, sacrificando a verdade ao gosto das platéias daquele tempo (1611)? 

 

Com a música, entretanto, querem justamente o inverso disso: alguém acha que os 

inspirados compositores do século passado, Gluck, Haydn, Beethoven, Weber, e tantos 

outros fiquem profanados por se lhes tocar as composições nos aperfeiçoados instrumentos 

de hoje. 

 

As fugas de Bach, por exemplo, todas escritas para serem tocadas ao cravo daquele tempo, 

são hoje executadas nos modernos pianos de cauda e ninguém põe as mãos na cabeça por 

isso. 

 

Pelo contrário! 

 

O D. João, de Mozart, é cantado quase todos os anos em Londres, com aplausos gerais. 

Porém, como é ele acompanhado? Como o era no tempo em que viveu o seu autor? 

 

Não. É acompanhado pela numerosíssima orquestra do Covent Garden, onde há 

instrumentos e efeitos de timbre com que nunca sonhou Mozart. 

 

Por que então esse amor à tradição do século XVII no que entende com a arte dramática, 

esse desamor à do século passado no que se refere à música? 

 

Valerão mais as tragédias do que as óperas líricas? Ou será Shakspeare maior vulto 

histórico do que Mozart? 

 

Não de certo; oh não! 

 

Com a pintura acontece o mesmo. Por ela se vê bem claramente que cada século tem a sua 

feição artística especial, não sendo por isso lícito fazer hoje o que se fazia outrora. E nesse 

fazer não se compreende só o modo material de executar a obra, senão também o 

pensamento que a ele preside, a idéia que a predomina. 

 

A este respeito comunicou-me um amigo, que nestas coisas de arte pensa como eu, as 

seguintes linhas: 
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“Tenho diante de mim algumas fotografias de quadros de Miguel Ângelo, de Ary Scheffer e 

de Bonnet. 

 

“Em todas elas está a imagem de Cristo. 

 

“Nos quadros de Miguel Ângelo pintados no século XV, o Cristo é um gladiador de circo, 

membrado e possante, severo até à crueldade, vingador e rancoroso como qualquer frágil 

mortal. Empunha na destra o azorrague com que expulsa os vendilhões do templo e há de , 

na opinião de Miguel Ângelo, flagelar a humanidade no dia do juízo. 

 

“É o Cristo da idade média, o Cristo feudal, senhor de baraço e cutelo e apropriado 

representante da religião católica e ascética daquele tempo, com todo o seu cortejo de 

superstições e de horrores. 

 

“Nas composições de Ary Scheffer, o Cristo toma os reflexos suaves da civilização e do 

século XVIII, em que foi produzido. A tez o tem celestial meiguice: circunda-lhe a cabeça 

uma auréola de candura e de bondade; alça os braços amorosos aos justos e pecadores, 

como que dizendo: vinde a mim, que sou o vosso pai misericordioso. 

 

“É o Cristo como o deviam entender os homens que haviam regado com o seu sangue a 

terra de onde devia brotar a árvore da liberdade, da justiça e da fraternidade. 

 

“O espírito filosófico substituiu os prejuízos da escola ascética; a consciência da dignidade 

humana reagia contra essa espécie de despotismo sobrenatural. A literatura e a arte 

renovaram a revolução que outrora tinha derrubado o politeísmo para o substituir pelo 

espiritualismo cristão. 

 

“Como se vê, o mesmo Cristo, o mesmo Redentor tomava nas mãos de Miguel Ângelo e de 

Ary Scheffer duas feições totalmente opostas, como opostas eram as idéias, a doutrina, a 

estética e as crenças da idade média e do século XVIII. 

 

“Olhando para as composições sacras de Bonnet, de Millet e de muitos artistas da 

atualidade, vemos que a figura do Filho de Deus corresponde a uma outra ordem de 

exigências, que não é mais do que espelho do sentimento artístico contemporâneo. 

 

“O Cristo é, nestes quadros, simplesmente o Filho de Deus feito homem. Nenhum reflexo 

divino alumia-lhe a fronte; não há nele o menor vislumbre de misticismo. E como homem 
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que a arte moderníssima o encara; porque foi como homem que Deus veio ao mundo para 

remir as culpas da humanidade, na expressão das sagradas escrituras. 

 

“Sendo assim, o Cristo deve trazer impresso no rosto as dores cruciantes que materialmente 

devia sentir um homem pregado à cruz com os cravos que lhe despedaçam as carnes, os 

músculos e os ossos.” 

 

Não era Cristo para Miguel Ângelo, Ary Scheffer e Millet o mesmo Filho de Deus, o mesmo 

Nazareno, o mesmo Redentor? 

 

Não são estes três vultos da arte três pintores notáveis e que honraram a arte do seu 

século? 

 

Como é então que o mesmo personagem toma tão diferente fisionomia, quando tratado por 

cada um deles? 

 

E porque as obras de arte trazem irremediavelmente o cunho estético do seu século, e 

assim deve ser; porque o que a humanidade pede aos artistas não é as suas impressões 

pessoais, mas as nossas, não é para si que o pintor faz o seu quadro, é para ela. O que 

produz as obras primas da arte é a faculdade idealista, não de um indivíduo, mas de uma 

coletividade. 

 

O Cristo de Miguel Angelo, de Ary Scheffer e de Millet não representa pois, a ortodoxia de 

cada um dos três pintores, porém sim o sentimento religioso do seu século. 

 

Ora, se o mesmo Cristo toma tão diferentes aspectos, quando iluminado pelas diversas 

civilizações, por que não há de também um ator que interpreta um papel como Othelo dar-

lhe uma forma consoante com o lugar e o tempo em que a apresenta, e modulá-lo pelo 

modo atual de sentir. 

 

Objetar-me-ão que o Othelo é como Shakspeare o imaginou e como tal deve ser sempre 

representado, em todos os séculos. Mas o Cristo é também sempre o mesmo em todos os 

tempos, e, no entanto, tem sido interpretado diferentemente nos diversos períodos da arte. 

 

É que a arte não é senão uma representação idealista da natureza ou de nós mesmos, 

tendo em vista o aperfeiçoamento físico e moral da nossa espécie, como diz Proudhou, em 

seu livro Du principe de l’art et de la déstination sociale. 
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Vejamos, agora, a questão dramática à outra luz. 

 

A tragédia Othelo, como a escreveu o poeta inglês, não tem rubricas, traz apenas algumas 

indicações sobre entradas e saídas, sobre o movimento, enfim, de pessoal. 

 

Inflexões e gestos nenhum indicou, deixando-os todos ao critério do artista. 

 

A este, pois, cabe a interpretação do papel, como lh’o aconselham o seu bom senso, e os 

preceitos da arte, podendo ser, conseguintemente, tão variadas as interpretações quanto o 

forem as índoles e o grau de talento de cada um dos artistas. 

 

Aqui mesmo já tivemos prova disso, primeiro em João Caetano, e depois em Salvini e em 

Rossi, pois nenhum dos três era o mesmo nesse papel. 

 

E se João Caetano nunca ouviu senão as palmas dos seus patrícios, Salvini foi victoriado 

nos mesmos teatros em que Rossi tem colhido as suas coroas de louro. 

 

Assim, pois, aí estão duas notabilidades da arte, entendendo cada uma ao seu modo o 

papel de Othelo, ambos ferozes ciúmes; porém Salvini  menos expansivo do que Rossi em 

sua cólera, no seu zelo de vingança. 

 

Pergunto eu: qual dos dois interpreta melhor? 

 

E seria essa a interpretação de Garrick, que foi o primeiro a dar vida à monstruosa estátua 

de Shakspeare? 

 

Quem se animará a afirmá-lo? 

 

Ora, na dúvida, porque não há de Rossi representar o Othelo sem estes gritos, trejeitos e 

inverdades com que se socorreu na noite de 28, fazendo a sua tão bela arte retrogradar um 

século? 

 

Por que não há de ser nessa tragédia o ator consciencioso, verdadeiro e inimitável que é 

nas outras peças do seu repertório? 
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Basta. Na outra missiva completarei esta tarefa, demonstrando que Rossi cometeu uma 

monstruosidade artística, representando o Othelo... como o representou. 

 

E fecho esta, recomendando aos meus contendores que de hoje em diante tirem reverentes 

o chapéu, sempre que ouvirem um calembourg. 

 

Até hoje meteram-me à bulha por fazê-los; agora, porém, quando souberem que o seu ídolo, 

o imenso Shakspeare também os fez... hão de mudar de parecer. 

 

E que os faz.  Aí está o Rei Lear para prová-lo, pois logo no começo da 1ª cena do 1º ato, 

Kent diz: 

 

- I cannot conceive you. 

 

E Gloster responde-lhe logo: 

 

- Sir, this young fellow’s mother could... 

 

Querem mais claro?  Adeus. 

 

        Teu de coração 

 

         Felippe 

 

PS Não te assustes!  Na próxima missiva (que será publicada na quinta-feira)não terás de 

agüentar outra estopada dramática assim. Oh, não!! 

 

Esta foi só – para os moer! 

 

 

REVISTA ILUSTRADA, ano 4, no. 167, 05/07/1879, p.3. 

 

RESENHA TEATRAL 

 

Rossi no Pedro II, e o Caipira no Jornal são ainda duas novidades teatrais. 
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Rossi prossegue desfiando as peças do seu extenso repertório; o Caipira a recrutar opiniões 

em favor da sua, isto é, de um Othello à moderna, e cita Lamartine, que taxa a peça de 

Shakespeare de boucherie sem gosto e digna de lástima. 

 

Eu deixo à Gazeta a discussão e ao Caipira o seu enlevo pelo Mello Dias amante das 

mesmas. 

 

Somente... 

 

 

Somente uma observação. 

 

O Caipira é contra o Othello em nome dos princípios da arte moderna, dos princípios da 

escola realista. Ora, neste caso, parece que foi mal invocada a autoridade de Lamartine, o 

poeta mais chorão que a França acalentou. 

 

Ou bem realismo, ou bem chorantismo... 

 

Ou bem Júlio Huelva, ou bem mano Felippe. 

 

 

O Re Lear foi a peça em que o eminente trágico se fez mais aplaudir do nosso público, que 

sensibilizou-se a ponto de chorar. 

 

É uma das mais belas composições de Shakespeare e teve um desempenho condigno. 

Todavia, eu não chorei, porque se o teatro me fizesse chorar, eu tomava o expediente de lá 

não ir. 

 

De tristezas ando já muito farto. 

 

 

Fazem concorrência ao Rossi o Furtado Coelho com sua Dalila, e o Martins com os Milagres 

de Santo Antônio. 

 

Esta concorrência, dizem, que vai ainda tornar-se mais séria; O Martins vai fazer um Othello 

à moderna, extraindo do antigo, porém ampliado de trocadilhos novíssimos... 
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Foi o mano Felippe o encarregado do arranjo da peça e vamos muito breve vê-la em cena. 

Vamos, não; vão eles. 

 

                                   A.B 

                                   

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 10/07/1879, p.1.  

 

CARTAS DE UM CAIPIRA 

CARTA 357 

 

        MANO CHICO 

 

Decididamente os idólatras do Othelo Rossi-Shakspeare mesmo não dão para divertir. 

 

Saíram apenas dois a campo para defendê-lo das minhas argüições de há 15 dias; porém, 

com tão curto cabedal de argumentos vieram à imprensa, que não conseguiram arrumar na 

fronte do seu enviado extraordinário da arte senão uma coroa de... bolhas de sabão... 

 

Um, esvaziado o seu celeiro de nomes próprios e de criativos pernilongos, chamou-se de 

todo ao ridículo. 

 

Um outro ainda deu sinais de vida há dias, para dizer que Lamartine censurava Shakspeare 

(...) 

 

Porém, surgiu então terceiro idólatra na arena, a dizer-me, intercaladamente com os seus 

encômios aos reis Lear e Luiz XI, que Rossi é um semi-deus no papel de mouro de Veneza, 

e para falá-lo exclamou: 

 

“Nem se nos diga que Salvini interpreta de outro modo, Salvini no Othelo, como em todas as 

suas criações, é sistematicamente mais concentrado. No Othelo, porém, a sua concentração 

não tira ao personagem o caráter que lhe dá Rossi. As linhas gerais são as mesmas; a 

diferença está em pequenos detalhes, mais na execução do que na compreensão.” 
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(Fiquei com tanta pena do colega só ler estas linhas! Querer defender o seu Aquiles trágico 

e feri-lo precisamente no seu único lugar vulnerável!). 

 

E ninguém mais tugiu nem mugiu. 

 

Fico, pois, dispensado de entrar hoje em estirados arrazoados, visto não carecer de muita 

lenha para incinerar o cadáver; podendo encarar e concluir nesta missiva a última parte de 

minha argumentação, referente à interpretação que Rossi dá ao papel de Othelo. 

 

Não o farei, entretanto, sem protestos, primeiro contra a má-fé dos que asseveram que acho 

monstruoso quanto escrevem o poeta inglês e quanto representa o trágico italiano. 

 

Não. Shakspeare, conquanto não produzisse nem uma só obra original, é um verdadeiro 

gênio, de que muito se devem orgulhar os seus concidadãos. Rossi, a despeito dos senões 

que tem (e para não tê-los fora mister não ser homem), é um ator trágico que honra a Itália. 

 

Mas não gosto do Othelo, nem posso suportar a interpretação que lhe dá o artista italiano. 

 

Acho aquele um dramalhão de mau gosto, e entendo que esta é uma monstruosidade 

artística, digna, acaso, de um Florindo, mas indigna de um Rossi. 

 

Entremos agora no desenvolvimento da questão à luz da arte. 

 

Outrora a arte dramática era uma simples convenção. Tais gestos e tais inflexões exprimiam 

necessariamente tais idéias, ou tais paixões, e a essas normas invariáveis tinham de ater-se 

os artistas. 

 

Um cartaz indicando o lugar onde se passava a ação e algumas explicações dadas 

verbalmente no palco, eram a cenografia de então. 

 

Depois foram, pouco a pouco, aparecendo algumas inovações no atinente aos acessórios 

da cena, e é a Ésquilo que se atribuem os primeiros melhoramentos deste gênero, que 

tiveram as tragédias. 

 

Mas o modo de dizer não sofreu alterações; era sempre a convenção que imperava, essa 

mesma convenção que ainda hoje é tudo nas pantomimas e bailados, e que manda exprimir 

invariavelmente de um modo determinado este ou aquele pensamento. 
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Foi Garrick o primeiro que excedeu essa tradição estúpida, representando no teatro de 

Golmanafield, em Londres, o papel de Ricardo III em julho de 1729, isto é, há um século e 

meio. 

 

“A sua naturalidade em tudo (diz o Dicionário de Duckeze), completamente diferente das 

tradições artísticas, produziram um efeito inexprimível. 

 

Incluindo no seu repertório todas as obras de Shakspeare, mas tendo o cuidado de fazer 

nelas as alterações reclamadas pelo bom gosto, e seu maior empenho foi acabar com a 

ênfase nas tragédias...” 

 

De então em diante deixara de ser o artista uma MÁQUINA, em cena, para tornar-se uma 

entidade, um ser pensante; atirou para longe a tão destemperada tradição, e constitui o seu 

– eu, a sua individualidade, interpretando os papéis como lhes indicavam o bom-senso e a 

fisiologia, e buscando sempre em tudo a verdade, sem a qual não há arte que valha. 

 

Édipo (disse-o Marmontal) com os olhos vazados e ainda sangrentos, era tolerado outrora 

em um teatro imenso; mas nos nossos pequenos palcos teria revoltado o público. 

 

Com efeito, tudo tem o seu tempo próprio. 

 

Não o entende assim, entretanto, Rossi, quando interpreta o Othelo. 

 

Ele, tão verdadeiro e natural em muitos dos outros papéis do seu vasto repertório (em 

alguns dos quais, por vezes, parece até inspirado por essa centelha divina)... no Othelo 

obedece  como máquina inconsciente às estúpidas imposições dessa tradição pseudo-

artística, que manda dar gritos e fazer gestos meramente convencionais, que tão somente 

exprimem... o que se concordou que exprimissem, gestos e gritos herdados dos tempos em 

que a arte nada era ainda, gritos e gestos falsíssimos e como tais repudiados por Garrick há 

cerca de cento e cinqüenta anos! 

 

Uma das duas: ou o ator inglês do século passado, que a história do teatro apresenta como 

um dos maiores vultos que têm pisado a cena, errou interpretando o Othelo como o fez, isto 

é, com a maior naturalidade e sem os cálculos esgares da escola tradicional, ou erra agora 

Rossi. 
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Mas, já em 1740, estava tão cansado desse uivar e desse bracejar todos convencionais, 

que não foram só as platéias inglesas que aplaudiram Garrick. Toda a cor da literatura 

inglesa daquela época o cobriu de louvores, e Pope, o poeta Pope, que então estava no 

último quartel da vida, foi a Londres expressamente para ouvir uma vez o Ricardo III. 

 

E ninguém se animou a dizer que Garrick estava profanando Shakspeare, por dar ao Othelo 

de 1611 uma interpretação artística mais condizente com a arte em 1740. 

 

Nem ninguém achou que o Othelo, como ele o representava, perdesse, em coisa nenhuma, 

os seus arrebatamentos, a sua brutalidade, a índole, enfim, feroz que lhe quis dar o poeta 

inglês. 

 

Hoje mesmo, nos nossos dias, e até nos nossos próprios teatros, tenho provas em abono do 

meu modo de ver estas coisas. 

 

Salvini mostrou-nos que para representar o Othelo com toda a verdade, sem diminuir-lhe em 

nada a fereza do ciúme, não era mister dar gritos e bravejar como um possesso. E o público 

fluminense (esse mesmo público de quem se fingem emissários os atuais idólatras do Rossi 

no Othelo) aplaudiu Salvini com o maior entusiasmo. 

 

E só Deus sabe quanto também o aplaudiram então esses próprios idólatras! 

 

Mas, ponhamos termo a esta discussão, repetindo o que me disse anteontem um colega, 

que, pensando defender Rossi, não fez mais do que abrir-lhe a cova, metê-lo nela, e... ainda 

por cima, socar-lhe a terra muito bem socada! 

 

Como já transcrevi as suas palavras no começo desta missiva, contentar-me-ei agora com 

resumir-lhe o pensamento nas seguintes linhas: 

 

Salvini dá ao Othelo a mesma interpretação que Rossi, com as diferença apenas de ser 

mais concentrado do que este; porém a sua concentração não tira ao personagem o caráter 

que lhe dá Rossi, as linhas gerais são as mesmas: a diferença entre os dois não é de 

interpretação, mas de simples criação. 

 

Sim, senhor. É tal qual. 
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Porém, o que prova isso, senão que é possível representar o Othelo, tal qual o imaginou 

Shakspeare, sem pedir à escola convencional as suas exagerações? 

 

O que prova então que Salvini é a condenação de Rossi? 

 

Podendo aquele dar-nos um Othelo excelente dentro das raias da verdade e da 

naturalidade, um Othelo com todo o seu vigoroso colorido Shakespeariano sem descambar 

nunca para os esgares da infância da arte, por que não há de fazer o mesmo Rossi? 

 

É que Salvini não arma nunca aos aplausos. Representa como entende que se deve 

representar, caia ou não no agrado do publico o seu trabalho. Nem é por entre     que nele 

se nota essa tão apreciável sobriedade de gestos, que o colega alcunhou - concentração 

sistemática. 

 

Depois, conviria também ver a questão à outra luz - a da índole dos Mouros, para verificar 

se esses arrebatamentos de Rossi são mais concertantes com ela do que a concentração 

de Salvini. 

 

Bescharelli diz que os Mouros são: fourbes, avides et cruels. 

 

Ora, a fourberie é o engano feito com baixeza e traição, é a astúcia vil e mentirosa, e não 

essa luta igual a descoberto, sem os menores refolhos que o Othelo trava na tragédia de 

Shakspeare, bramindo, rangendo os dentes e ameaçando céus e terra, como o interpreta 

Rossi. 

 

Porém não percamos mais tempo com esta matéria vencida, e ponhamos ponto nela com 

estas palavras de Proudhon: 

 

“A arte, desde que tornou-se uma profissão, uma especialidade na sociedade, tem sempre 

dado as costas à tradição. 

 

Já passou o tempo da fantasia na arte: o seu único dever de ora em diante é pôr-se ao 

serviço da razão moderna. 

 

“Os costumes e os gestos variam com o andar dos séculos; por isso as artes não podem ser 

hoje o que eram no tempo dos nossos pais. 
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“Nisto consiste a grande conciliação das épocas e o verdadeiro talento dos artistas. 

 

“O artista, tanto quanto o literato, deve de ser do seu tempo, e entrar em comunhão de 

idéias e de princípios não só com os seus colegas, mas com todos os contemporâneos.” 

 

Acabo respondendo aos que fingem gostar tanto dos Othelos e outras quejandas 

carrancices literárias, com as seguintes linhas da Crônica Teatral, que Sarcey publicou 

ultimamente no Tempo, dando conta do modo por que foram recebidos em Londres os 

grandes artistas da Comédie Française: 

 

“O nosso velho repertório traz os ingleses um tanto assustados. Certa senhora de muito 

espírito disse ontem a um dos nossos artistas: 

 

- Com efeito! Há muito, mas muito Molière no seu programa! Isto é uma traição! 

 

E quando o interpelado procurava desculpar-se, alegando o grande nome de Molière e a 

necessidade que tinham os seus filhos de estender-lhe a glória pelos países estrangeiros, a 

senhora replicou: 

 

“Sim, sim. Porém acontece com o seu Molière tal qual como com o nosso Shakspeare. Nós 

o amamos e respeitamos a mais não poder... porém preferimos peças mais modernas.” 

 

E Sarcey acrescenta com muita graça: 

 

“No fim das contas, pensam do mesmo modo muitos franceses, que nem piam a tal 

respeito.” 

 

Bof! Sejamos francos! Shakspeare é um gênio, Rossi é... outro; mas confessem que o 

Othelo é uma coisa horrorosa!...      

 

E aqui dá um nó cego na questão o 

 

     Teu de coração, 

        Felippe   
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REVISTA ILUSTRADA, ano 4, nº 168, 12/07/1879, p.2. 

 

O Jornal do Comércio voltou ainda ao Othello. 

 

Desta vez porém foi o Castro Luiz que, fingindo de Felippe, deitou erudição e disse que 

Shakspeare nada escreveu de original. 

 

Shakspeare um plagiário! Eis o que nos faltava ouvir o Lulu dizer ao mano coroado de 

Felippe. 

 

Mas o Jornal do Comércio que faça então uma coisa, mostre de onde o trágico inglês 

roubou as suas peças e grite-lhe então: - pega ladrão... 

 

Ou apanhei-te, cavaquinho, como já gritaram ao Jornal. 

 

 

Chamar plagiário, eu também posso fazê-lo até a Deus – que aliás fez as estrelas que é ver 

uma ver todas – mas a coisa é provar e rir-se então da platéia que vai admirar peças 

roubadas, apaixonando-se até por seus personagens. 

 

Em quanto não, podem os dois Castros escrever cobras e lagartos contra Shakspeare e 

contra Rossi; o público vai os aplaudindo. 

 

E eu que não sou dos mais apaixonados de E. Rossi; mas acho-o muito grosso para palito 

dos Felipes e também muito gordo para Romeu, que não era comendador. 

 

 

A verdade porém é que é um grande artista, que impressiona as platéias. 

 

Ainda na representação do Rei Lear, o meu vizinho achou tão real a interpretação, possuiu-

se por tal forma que, vendo o velho rei sofrendo tanta ingratidão das filhas, bradou diversas 

vezes furioso: 

 

Grandessíssimas filhas... 

 

A. Gil 
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TELEGRAMAS 

(SERVIÇO ESPECIAL DA REVISTA) 

 

D. Fortes a A.Gil. 

- Já sei razão ódio Caipira a Rossi. 

 

A. Gil a D. Fortes. 

- Desembucha. 

 

D. Fortes a A. Gil. 

- Puro ciúme: Caipira julgar-se Rossi também. 

 

A. Gil a D. Fortes. 

- Impossível! 

 

D. Fortes a D. Gil. 

- É o que um Rossi-trágico; Caipira Rossi....nante. 

 

A. Gil a D. Fortes; 

- Mereces aumento ordenado descoberta. 

 

   Conforme os originais 

         Tony. 

 

 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 13/08/1879, p. 2. 

 

(sobre a apresentação de Rossi em São Paulo) 

 

A representação correu perfeitamente bem sendo Rossi por diversas vezes chamado à cena 

e freneticamente victoriado. 

 

Até o 3º ato o grande artista não as tinha ainda revelado, por isso que o papel não oferecia 

ensejo para tal: mas ao começar da cena em que Othello exprobra a Desdêmona, levado 

pelo ciúme que o tomara, o grande trágico tornou-se sublime, e aí então pudemos apreciar o 
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quanto foi injusta a crítica de um, aliás notável, escritor da corte, quando apresentou o seu 

juízo sobre essa mesma armação da tragédia. 

 

Ali, naquele peito de mouro, não pode haver moderação; e, demais, a cólera que dele se 

apossa nada tem de inverossímil nem de extravagante; era a verdadeira expressão de tal 

sentimento que se notava no aspecto feroz e nas ações brutais de Othello. 

 

Não queremos entrar em antagonismo com o ilustrado crítico do Jornal do Comércio, mas 

releve-nos ele se nesse ponto discordamos completamente, exibindo o nosso modo de 

pensar diverso do seu. 

 

A Sra. Corina Senatori, no papel de Desdêmona, secundou a Rossi nas honras da noite, 

sendo por vezes irrepreensível; Elvira Glech Pareti, no papel de Emília, Giovanni Brizzi, no 

de Yago, e Augusto Boldrini, no de Cássio, foram perfeitamente; os demais artistas muito 

concorreram também para o brilhante desempenho da tragédia, e, de sua parte o público 

fez-lhes justiça, aplaudindo-os calorosamente. 

 

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 01/10/1886, p. 3. 

 

Teatro de S. Pedro – Para benefício do ator Álvaro; deu-se anteontem neste teatro a célebre 

tragédia de Shakespeare, Othello: que já aqui vimos interpretada por Salvini, Rossi, João 

Caetano e outros. 

 

Não quis, com certeza, o ator Álvaro lutar com estes vultos dramáticos que, pelo seu talento 

e pelo tirocínio do gênero trágico a que os forçava  o gosto das platéias de então, 

conseguiram fazer criações que só o decorrer de muitos anos poderá tornar esquecidas. 

 

O ator Álvaro revelou, pelo menos, uma alta qualidade no papel do mouro de Veneza – nem 

uma só vez foi exagerado! A sua possante voz teve mesmo inflexões grandiosas; assim o 

seu acionado fosse mais correto e variado. 

 

O ator Costa, se bem que o físico lhe não desse grandes recursos, compreendeu 

perfeitamente o papel de Yago, na opinião de muitos críticos, o mais importante e completo 

desta tragédia. 
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Margarida da Cruz deu uma razoável Desdêmona e os demais atores ajudaram de boa 

vontade o ator Álvaro na noite da sua festa artística. 

 

Tanto Álvaro como Costa foram, por vezes, muito aplaudidos. 

 

A tradução da tragédia, que é do nosso compatriota José Antonio de Souza Freitas, 

maranhense, residente em Portugal há muitíssimos anos, é um primor como fidelidade e 

como estilo castiço português. Se a tragédia Othello é susceptível de ser traduzida, o que 

muito contestam, a tradução que anteontem ouvimos deve ser classificada entre as 

primeiras. 

 

 

A SEMANA, ano 2, nº 92, 02/10/1886, p. 322. 

 

TEATROS - S. PEDRO 

 

A companhia do Príncipe Real de Lisboa representou no domingo As noites da Índia, drama 

muito nosso conhecido. 

 

Álvaro, no papel do pária: Pola, no do naturalista; Adelina, no de Marçal; Margarida no de 

Cecília; Maria das Dores, no de Margarida e Gil no do rajali - estiveram todos à altura da sua 

reputação e agradaram muito. 

 

 

 

Em benefício do ator Álvaro subiu quarta-feira à cena a estupenda tragédia de Shakespeare 

– Othelo, o Mouro de Veneza. 

 

O desempenho, se na sua generalidade não esteve à altura da obra colossal do grande 

poeta inglês, foi, contudo, satisfatório, principalmente por parte de Álvaro (Othelo) e Costa 

(Iago). Ora, quando nesta sublime peça não desagrada o desempenho destes dois papéis – 

está tudo salvo, porque os outros não têm importância notável. Álvaro foi muito feliz nas 

cenas violentas, mais do que nas de meditação e placidez. Foi bem representada a lenta 

invasão do ciúme naquela alma explosiva, e as imprecações do terceiro ato a Iago foram 

ditas com suficiente calor. As cenas finais foram todas muito bem feitas, e notavelmente a 

última, desde o salto de tigre sobre lago até a degolação, que foi magnífica. 
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Costa não poderia fazer melhor do que fez o Iago; não é papel para a sua índole. Disse com 

muita verdade algumas frases intencionais, e foi bastante feliz no diálogo final do segundo 

ato, com Rodrigo. 

 

D. D. Maria das Dores e Margarida representaram os seus papéis com a sua reconhecida 

inteligência. 

 

A casa estava quase cheia e o público aplaudiu freneticamente o beneficiado em todos os 

atos, chamando-o repetidas vezes à cena. 

 

 

 

Anteontem fizeram benefício Maria das Dores e Pola com a comédia A família Mongrol; e 

ontem Margarida Cruz com Frou-Frou. Foi regular o desempenho de ambas as comédias. 

Depois falaremos. 

 

         P. TALMA290 

 

 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 06/07/1887, p. 2. 

 

TEATROS E... 

OTHELO 

 

Para estréia da companhia dramática italiana, de que é empresário César Ciacchi, o mais 

arrojado de quantos empresários conhecemos, tivemos anteontem, no Pedro II, o Othelo de 

Shakspeare. 

 

No elenco da companhia figura um nome, consagrado pela crítica e pelos aplausos, 

que atraía particularmente sobre si a curiosidade do público. Esse nome é o de 

Emanuel, para muitos o êmulo de Salvini e de Rossi, para outros o ofuscador das 

glórias dos dois célebres trágicos. 

 

                                                             
290 Filinto de Almeida. 
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Não afirmamos nem negamos que assim seja. O que podemos asseverar, o que anteontem 

vimos, é que Emanuel reúne em si todos os predicados do ator de primeiro plano: porte 

airoso e imponente, voz cheia, vibrante, maleável; gesticulação larga e distinta; corretíssimo 

no modo de ouvir e no modo de dizer; que sabe tirar todos os efeitos do olhar, que sabe 

traduzir na fisionomia o encontro das paixões do personagem que encarna em si; e que, 

finalmente, soube anteontem impor-se ao público, arrancando-o desse torpor com que 

geralmente assiste a uma estréia, subjugando-o, vencendo-o à força de arte e de talento, e 

fazendo sentir toda aquela tempestade de sentimentos opostos, de amor e de ciúme, que se 

desencadeia na alma do desventurado Mouro. 

 

O Othelo de Emanuel é um Othelo seu, que não se parece nem com o de Salvini nem com o 

de Rossi. 

 

Não é a fera que temos até hoje visto: é homem, homem desvairado pelo ciúme, mas que 

sente, que se comove e que comove. 

 

Não há uma frase, uma cena no seu papel, que não revele muito estudo, muito talento e 

completo conhecimento de todas as regras da arte dramática. 

 

Desde a exposição perante o senado de Veneza até a morte, no último ato, Emanuel foi 

verdadeiramente notável, assombroso, e conquistou uma das maiores ovações a que temos 

assistido em nossos teatros. 

 

Quase tão importante como o papel de Othelo é o de Iago. Othelo representa o ciúme, Iago 

a dissimulação e a perfídia, a perversidade e a hipocrisia. 

 

Desse difícil papel encarregou-se o Sr. Valenti, que se revelou bom ator e que soube fazer-

se aplaudir, e sobressair o seu trabalho ao lado do trabalho colossal de Emanuel. Mas deu o 

distinto ator ao papel de Iago sua verdadeira feição? Não nos parece. 

 

A feição cômica não é por certo a que mais convém a um personagem que emprega o 

melhor do seu talento em incutir a dúvida e o ciúme no coração de outro homem. A principal 

qualidade para isso exigida é a persuasão e a dissimulação, e essa qualidade desaparece 

completamente, tratando-se o papel de Iago como foi tratado pelo Sr. Valenti. 
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Salvini dizia que desejava representar o Othelo com Ernesto Rossi, para encarregar-se do 

papel de Iago, e não cremos que Salvini lhe desse a feição cômica que lhe deu o Sr, Valenti, 

e, ainda mesmo que lhe desse, não a carregaria tanto. 

 

Mesmo assim, apesar de discordarmos da interpretação que o Sr. Valenti deu ao seu papel, 

devemos confessar que é o melhor Iago que até hoje temos visto. 

 

O papel de Desdêmona não é daqueles que oferecem largo campo para fazer brilhar o 

talento de uma atriz. Mas, nesse limitado campo, pôde a Sra. Reiter mostrar que é atriz de 

subido mérito e que é um poderoso auxiliar de Emanuel. 

 

Do pequeno papel de Emília incumbiu-se a Sra. Aleotti, que o desempenhou com o 

talento de que já deu provas quando aqui esteve na companhia da Duse. 

 

Othelo repete-se. 

 

Para terminar: 

 

Quando se trata de questões de arte, o público quer sempre mostrar, e com razão, que pode 

acompanhar os povos mais civilizados; mas quando se trata de questões de delicadeza e de 

cortesia, uma parte desse público, uma pequena parte, mostra que as desconhece 

completamente. E disto ainda deu provas anteontem, acendendo os seus charutos e pondo-

se a fumar muito tranqüilamente, na platéia, nas varandas e nas galerias. 

 

A polícia viu tudo aquilo e ficou como se nada visse. 

 

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 06/07/1887, p.2. 

 

GAZETILHA 

 

TEATRO D. PEDRO II – Em arte dramática duas escolas lutam hoje entre si; uma, que já 

parece fadada a desaparecer em breve, pena pela convenção pura; a outra, que só nestes 

últimos anos tem conseguido fazer-se aceitar, busca pelo contrário afastar-se dela quanto 

possível para aproximar-se da realidade. A primeira é a escola da declamação, das frases 
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ditas com ênfase, dos grandes gestos e dos grandes movimentos. A segunda é a escola da 

naturalidade, da sobriedade e da imitação da vida real. 

 

Ambas têm os seus parciais fanáticos, que para defendê-las encontram grande massa de 

argumentos. Dizem os da antiga escola que, sendo o teatro uma convenção, é a convenção 

que ali deve reinar soberana; ao que os da nova escola respondem que motivo é este pelo 

contrário para procurar afastar-se dela, até onde o permite a natureza mesma das coisas. 

 

Qual destas duas escolas tem razão? A resposta a semelhante pergunta não é para 

ser procurada nestas breves e fugitivas linhas. Aqui como em todo busquemos o 

meio termo: nem a desvairada fantasia, nem a realidade brutal e crua ou pálida e 

indiferente. Não nos dêem no teatro para deleite dos olhos aquilo de que na vida real 

os desviaríamos com horror ou asco. Para o espectador, a melhor das escolas será 

sempre aquela que lhe der as comoções que ele vai buscar ao teatro; para ele é 

excelente artista todo aquele que consegue abalá-lo seja quais forem os atos 

empregados. 

 

Estas reflexões foram-nos sugeridas ao ver anteontem pela primeira vez o ator Emanuel 

nesse terrível papel de Othello, que tem sido escolha e padrão da glória a tantos artistas, e 

ao qual ele dá interpretação tão original, tão natural, tão diversa de quantas temos vistos, 

que até certo ponto compreende-se a resistência que o ator encontrou para fazê-la aceitar 

pelas platéias italianas. 

 

Emanuel é um revolucionário como todos os reformadores. Desprezando a antiga 

declamação, não se preocupando visivelmente do efeito que tinha de produzir, buscando a 

imitação da natureza, o talentoso ator teve de lutar anos inteiros contra a indiferença do 

público. Não desanimou, e hoje a sua reputação está firmada: Emanuel conquistou os foros 

de ator de primeiro plano. 

 

É quase certo que para seguintes representações o artista italiano nos reserva muitas 

surpresas. Limitando-nos, porém, hoje ao papel de Othello, quais foram as inovações por 

ele introduzidas? 

 

Duas: a naturalidade e o trajar. 
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Homem de educação esmerada, conhecendo os mestres do teatro, Emanuel viu que a 

interpretação dada às criações do gênio extraordinário de Shakspeare não podia ser a 

verdadeira. Shakspeare era realista e conhecia bem o coração humano. O que é o Othello 

senão um estudo admirável desse negro veneno, o ciúme, a introduzir-se pouco a pouco 

nas veias, acabando por estragar a alma e o corpo? 

 

Para que dar ao papel de Othello um tom declamatório e convencional, quando a figura do 

mouro é humana e verdadeira? Daí o cunho da naturalidade que Emanuel imprime a toda a 

personagem de Othello, dando-lhe vida e relevo extraordinários, surpreendendo o 

espectador até agora não acostumado a uma interpretação que, aliás, não pode ser nem 

mais exata nem mais real. À medida que o drama vai se desenvolvendo e o ciúme penetra 

mais profundamente no coração de Othello, mais se afirma a qualidade proeminente do 

imenso talento de Emanuel, a naturalidade, e mais admirado se fica ao ver produzir 

impressão tão profunda com meios tão simples. 

 

Logo no 1° ato Vera possuit Dea e com a sua clara intuição o público a adivinhou aplaudindo 

o artista ao ouvir-lhe a narração tão singela da sua vida de soldado e dos seus amores com 

Desdêmona. A sua dicção tão clara, tão finamente articulada, era viva, animada e colorida, 

sem entono, sem hipérbole nem na voz nem no gesto. Perante o doge a sua atitude era tão 

digna e respeitosa. 

 

Será ilusão, mas pareceu-nos que o artista mui de indústria em todo o correr da peça 

imprimia ao caráter da personagem em todos os seus modos uma como consciência da 

inferioridade da raça a temperar-lhe a arrogância. De vez em quando um grito, quase um 

urro, um gesto desordenado revela a natureza selvagem que a civilização não domara de 

todo. Há ali estudo profundo, de toda a sua extensão, porém, somente poderemos formar 

inteiro juízo, visto o artista em diversos papéis, que não é por um só que devemos aferir a 

vastidão do talento, a compreensão da arte. 

 

A morte é de uma naturalidade espantosa, e chega a causar arrepios. O último extertor da 

agonia arrancou à platéia e camarotes, que já tinham feito uma ovação ao artista no quarto 

ato, palmas entusiásticas que pareciam não querer cessar. 

 

A outra inovação introduzida por Emanuel foi no modo de trajar. Os artistas que até aqui 

tínhamos visto na tragédia de Shakspeare representavam o papel de Othello, vestidos à 

moura. Emanuel entendeu que esta maneira de trajar era um contra-senso. General de 
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Veneza, Othello não podia vestir senão à veneziana, nada mais plausível nem mais 

aceitável do que semelhante suposição. 

 

No papel de Iago apareceu o Sr. Valenti, artista de merecimento e que foi muito aplaudido, 

como também a Sra. Virgínia Reiter, que terá ensejo de mostrar quanto vale em papéis mais 

desenvolvidos do que o de Desdêmona. 

 

Mas na tragédia de Shakespeare há só uma figura realmente dominante, a de Othello; ela 

tudo absorve e para ela toda a atenção converge. 

 

Em resumo, a ovação espontânea e geral de que anteontem foi alvo Emanuel prova que 

este artista conquistou de pancada as simpatias do nosso público, que nem sempre é dos 

mais comunicativos, mas sabe sempre prestar homenagem ao talento.  

 

Que Emanuel não é Rossi nem Salvini, todos o viram, será inferior ou superior?  

 

Cada ator tem a sua maneira particular de compreender e interpretar uma personagem 

teatral. Poderá o espectador gostar mais deste ou daquele, mas nunca comparar, tanto mais 

que, tratando-se de Emanuel, toda a comparação torna-se impossível, pois que nenhum 

ponto de contato tem ele com os artistas da antiga escola. 

 

Rossi e Salvini são duas glórias artísticas que devemos admirar; mas Emanuel também o é. 

Cada qual desses três artistas representa uma personalidade própria; prestemos a cada um 

deles a homenagem a que têm direito. 

 

Rossi é Rossi, como Salvini é Salvini; Emanuel é igual a si mesmo. 

 

 

NOVIDADES, 07/07/1887, p. 1. 

 

DE PALANQUE 

 

Emanuel, certo de que conquistara o público, e inteiramente curado de uma ligeira 

rouquidão, esteve ainda ontem maior que na primeira noite. 

 

Assistindo a esta segunda representação do Othello, apreciei a metodologia artística de 

Emanuel. O menor gesto do homem foi a reprodução, exata e nítida, do que ele fizera na 
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representação antecedente. As inflexões pareciam repetidas fielmente por um fonógrafo que 

as conservasse. Os mesmos olhares, a mesma contração dos músculos faciais, a mesma 

expressão dos lábios, o mesmo Othello, finalmente. 

 

Emanuel analisou o personagem com toda a sua consciência larga de artista, e essa análise 

foi longa e paciente. Começou por assenhorar-se do idioma de Shakspeare, para poder lê-lo 

no texto original, e traduziu ele próprio as peças que pretendia representar. 

 

Aquele prodígio de interpretação, que tivemos a ventura de admirar e o bom gosto de 

aplaudir, é o resultado de uma verdadeira autópsia, de uma dissecação moral. Emanuel 

representa hoje o Othello como o representou pela primeira vez, e representa-lo-á daqui a 

dez anos como hoje, sem um traço de mais nem de menos, sem se afastar uma polegada 

do labirinto ideal que se traçou. É aquilo ou não será coisa alguma. 

 

O grande artista possui o glorioso condão de transportar-nos aos tempos remotos em que 

se presume passar a ação do drama, a de apresentar-nos Othello tal qual o imaginara a 

fantasia sublime do maravilhoso poeta.  

 

 

A companhia dramática portuguesa dá-nos hoje o Hamlet, e todos esperam que Eduardo 

Brasão saia vitorioso de tão arriscada façanha. 

 

Realmente, não lhe faltam as armas nem a coragem, que é também uma arma e a mais 

poderosa. 

 

 

Eis aí um artista feliz – o Eduardo Brasão, a quem nós brasileiros devemos aplaudir sem 

reservas nem escrúpulos. É esta a quarta vez que vem ao Rio de Janeiro. Da primeira era 

simplesmente um galã; da segunda um bom ator; da terceira um excelente comediante; e 

agora, finalmente, é um grande artista, medindo-se denodadamente com os grandes 

mestres da cena. 

 

É preciso notar que, se o classifico de grande artista, não desconheço o que ainda lhe falta 

para colocar-se ao lado de Rossi, de Salvini e deste inesperado e surpreendente Emanuel. 

Mas pelo amor de Deus abstraiamos a prodigiosa Itália, sempre que houvermos de criticar 

artistas dramáticos de outros países. 
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A arte do teatro é exercida na Itália por gerações de verdadeiros fenômenos; há ali atores 

que saem do ventre materno recitando monólogos, como se saíssem do Conservatório; 

tenores que vêm ao mundo cantando La donna è móbile! 

 

Neste mundo tudo é relativo; quando se analisa um artista, deve-se principalmente ter em 

vista as condições mesológicas em que se formou e desenvolveu o seu talento. 

 

Brasão – pode-se dizer – não teve mestres; em Lisboa acontece aos atores pouco mais ou 

menos o que lhes sucede no Rio de Janeiro: vivem entregues ao seu próprio discernimento, 

à sua própria intuição. São como os acrobatas que sobem, sobem muito, e conseguem 

manter-se lá em cima, mas sem ponto de apoio nem direção. 

 

(...) 

 

 

A SEMANA, Ano 3, v. 3, nº 132, 09/07/1887, pp. 221-222.* 

 

TEATROS 

D. PEDRO II – COMPANHIA DRAMÁTICA ITALIANA DIRIGIDA POR G. EMANUEL 

OTHELO 

 

Foi na terça-feira que se estreou a última companhia que nos trouxe o incomparável Ciacchi. 

 

À frente desta excelente troupe acha-se o eminente ator Giovanni Emanuel, que é hoje uma 

celebridade italiana e que daqui a pouco há de ser uma celebridade universal, como Salvini 

e Rossi. 

 

A peça de estréia foi o monumental Othelo, de Shakespeare. 

 

Todo mundo conhece a espantosa tragédia do poeta inglês. Todos os artistas que têm 

atingido a culminância da arte a têm representado. Mas, por isso mesmo que é uma peça 

genial, um estudo grandioso do coração humano, que não pertence a uma determinada 

época nem a uma determinada sociedade, mas nos séculos e ao mundo; por isso, ainda 

não foi quiçá bem compreendida aquela maravilha do engenho humano. Foi modernamente 

com a definitiva conquista do naturalismo na Arte que se começou a compreender melhor o 

                                                             
* Filinto de Almeida. 
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trágico inglês e que se começou a determinar a feição artística da sua obra colossal. As 

escolas de arte, pelo defeito inicial de reduzirem a regras acadêmicas a interpretação e a 

execução das grandes criações artísticas, têm até hoje excluído a individualidade e 

desprezado a verdade como fator principal e determinante de toda obra artística. 

 

No teatro a exclusão da verdade era absoluta e completa, e ainda hoje há quem afirme que, 

sendo o teatro uma forma artística toda convencional, é justo que a convenção domine tudo 

que seja teatral. É bem possível que Shakespeare também assim pensasse; mas o que é 

certo, é hoje quase indiscutível, é que o seu gênio venceu o poder invencível das tradições, 

talvez inconscientemente, e produziu a obra mais extraordinariamente verdadeira e 

profundamente humana do teatro antigo e moderno. Se a ação dos dramas estupendos de 

Shakespeare se reveste por vezes de uma fantasia aparente, no fundo dessa mesma ação 

brilha intensamente a verdade dos sentimentos e das paixões, levada ao grau máximo que 

se pode atingir a Arte. As paixões que se discutem e se agitam na obra do imenso poeta são 

as paixões mais vulgares: o amor, o ciúme, a dúvida, o egoísmo, etc. etc. O poeta, que 

tinha, acima de tudo, a preocupação da criação artística, tomou os extremos, daí o toque de 

loucura que há nos seus personagens, daí a profunda verdade humana – porque toda a 

paixão levada ao extremo é loucura. 

 

A enorme e intrincada complexidade dos caracteres de Shakespeare, na sua generalização 

e universalidade, é sempre acompanhada e seguida na ação por um desenvolvimento 

metódico e racional, que leva à compreensão inteira e nítida do tipo criado. O grande trágico 

descobre principalmente nos monólogos a alma dos seus personagens; e quando na ação 

muitas vezes não compreendemos o monstro, logo que o monstro se isola intervém a 

Consciência e mostra-nos, inteiramente iluminado de frente – o Homem. 

 

No Othelo não foi certamente o mouro impetuoso e sincero, tigre com alma de pomba, 

coração simples e confiante, que deu mais trabalho e mais cuidados mereceu ao poeta. 

Otheli é secundário, é o paciente na ação do drama: o personagem principal, o agente, o 

que determina a urdidura e prepara a catástrofe – é Iago. Iago é uma criação estupenda; é a 

completa e perfeita personalização da perfídia. Shakespeare no Othelo joga com esta 

antítese: um coração franco, leal, confiante, e um coração odiento, pérfido, venenoso, 

hipócrita. No coração de Othelo há pólvora, no do Iago há fogo. Estes dois corações tocam-

se, e a explosão é espantosa e formidável! O ódio de Iago comunica à alma de Othelo o 

rastilho da calúnia e ateia-lhe o incêndio do ciúme. Está aqui o drama. 
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A interpretação destes dois tipos geniais exige um talento excepcional e o completo 

conhecimento da arte. O ator tem forçosamente de ser um crítico e um analista quando se 

abalança a interpretar Shakespeare. É preciso descobrir os milhares de facetas daqueles 

diamantes e saber expô-los a toda a luz da arte. 

 

O trabalho de Emanuel é mais do que um trabalho estupendo; é um trabalho novo, original e 

audaz. Vê-se bem que o principal desígnio do grande artista foi humanizar aquele Othelo 

que os precedentes intérpretes haviam tornado uma fera. Daquele tigre tradicional o imenso 

talento de Emanuel extraiu um homem. A nosso ver foi o primeiro artista italiano que 

compreendeu o naturalismo de Shakespeare. Parte daqui o seu admirável trabalho; todo ele 

é metodicamente deduzido deste princípio. Vislumbrando o enorme fundo de verdade que 

há naquele personagem, Emanuel preocupou-se com ser verdadeiro e conseguiu-o. 

Compreendendo que a verdade é a base de toda a arte, rompeu com todas as tradições, 

desprezou todas as academias, quebrou todas as regras, despedaçou todas as convenções, 

derrocou todos os ídolos consagrados – e foi verdadeiro. 

 

A interpretação é natural, lógica, perfeita; a execução é inexcedível e grandiosa. O Othelo 

rugidor e ululante acabou, Emanuel é o Othelo humano, simples e rude, apaixonado e 

impetuoso, amante e soldado. Vestindo-o sensatamente à veneziana, Emanuel não se 

esqueceu das fatalidades da raça, e no general batizado e civilizado aparece sempre, nas 

mínimas circunstâncias da ação, o caráter do mouro ardente, a veemência desordenada do 

tipo muçulmano. Este maravilhoso trabalho de perspectiva no fundo do desenho de Othelo é 

tratado por Emanuel com traço firmíssimo, com uma delicadíssima ciência do colorido e dos 

meios tons. Não é um desenho geométrico, de largos traços grandiosos e de efeitos 

deslumbrantes de luz. É um trabalho de minúcias e de primorosos esbatimentos. O colorido 

da paixão sobe gradativamente toda a gama das cores até o vermelho candente da 

explosão. 

 

No primeiro ato a narração de Othelo é dita com uma simplicidade inesperada. Nada de 

ademais trágicos, nada de exageros nem de convenções; conta o seu caso como o deveria 

contar um homem rude, com a consciência tranqüila de não haver feito mal; narra 

singelamente, com imensa naturalidade, e o trabalho dos detalhes começa desde a entrada 

de Desdêmona. Aí temos então o homem e o soldado.  Untuoso e meigo com a esposa; 

altivo e grave com o senado. 

 

No segundo ato temos a bela cena da admoestação a Cássio. Aparece em Othelo o chefe, e 

Emanuel diz majestosamente toda a primeira fala, com uma perfeita serenidade de corpo, e 
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só deixando transparecer na voz imperiosíssima a cólera que o domina. Em seguida rompe 

ainda o artista com as tradições clássicas, e fala à tropa de costas para o público, 

imponentemente.  

 

No terceiro ato começa a obra de Iago. A cena da calúnia é assombrosa. As palavras do 

alferes vão lhe caindo na alma como gotas d’água numa placa ardente; a suspeita é ouvida 

quase com indiferença, mas depressa se apossa da alma do moiro até dominá-la 

completamente. Toda a narração de Iago ouve-a Emanuel sentado à mesa em que ia 

estudar o seu plano de campanha. Há aqui um trabalho colossal e novo. O artista despreza 

todos os efeitos, e o mouro naturalmente esbelto, contorce-se na agonia da dor moral e não 

cuida na elegância das atitudes. Não tira da tremenda situação o partido que poderia tirar: 

sacrifica o efeito à verdade, justamente o contrário do que fazem em geral os trágicos. Na 

última cena deste ato, com Iago, Emanuel é extraordinário. Iago começa a insistir na 

calúnia. Othelo agarra-o pela gola, com uma só mão, e levanta-se formidando e terrível; vai 

o empurrando para o primeiro plano da direita até o prostrar resupino:  A cólera do mouro é 

pavorosa! Depois da queda de Iago, o esforço que Othelo faz sobre si mesmo para o não 

estrangular, é medonho! Emanuel exprime-o num gesto eloqüentíssimo, agachado, 

mordendo os lábios, com os punhos cerrados, numa atitude horrivelmente ameaçadora! 

 

No quarto ano, a alma atribuladíssima de Othelo explui na ironia e no desdém. A cena da 

acusação de Desdêmona é admirável. É no final do ato a cena com Desdêmona e Emília e 

a subseqüente saída, são magníficas. 

 

No quinto ato o artista é estupeficante! Desde o monólogo da entrada, dito com a voz 

estrangulada, até a cena do assassinato, é um assombro! No fim há uma transição notável, 

quando Othelo, soluçante, acaba de pedir a Ludovico que narre fielmente o seu caráter, e 

passa a narrar ele mesmo o que fizera uma vez a um mouro prepotente, um perro circunciso 

a quem degolara com o seu alfange, como termina por fazer a si próprio. 

 

A transição é soberba, do tom súplice, dolorido e humilde, passa bruscamente ao tom 

arrogante e altanado, até ao ato da degolação. A morte é horrorosa de verdade! No estertor 

final o corpo treme-lhe medonhamente e a voz some-se lhe entre o gorgolejar do sangue na 

garganta. É sublime! 

 

Emanuel é inteiramente senhor da voz e do gesto. Corretíssimo na gesticulação, encontra 

na voz todas as modulações, toda uma escala de sons. Um artista completo e brilhante. 
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A marcha da irrefreável paixão que escalda e despedaça a alma do mouro, é observada 

profundamente, com uma larguíssima intuição artística. O Othelo de Emanuel foi a primeira 

criação genial que vimos do naturalismo na arte de representar. 

 

Bravos ao grande artista italiano! 

 

 

Ao papel de Iago deu o Sr. Valenti a nosso ver uma interpretação errônea. Mas o trabalho 

do ator pode dividir-se sempre em duas partes distintas, interpretação e execução. Ao Iago 

do Sr. Valenti falta a feição simpática e atraente que supomos naquele personagem. Para 

que todos o estimem, o venerem e lhe peçam conselhos é indispensável que ele tenha a 

qualidade aparente da simpatia. O Iago do Sr. Valenti é antipático. Aceita, porém, aquela 

interpretação, a execução é magnífica, igual, primorosa. 

 

A Sra. Virginia Reiter faz com talento e encantadora ingenuidade a parte de Desdêmona. 

Teve cenas muito felizes, principalmente as do quarto ato, primeiro com Emília e Iago, 

depois com Othelo. 

 

A Sra. Aleotti fez muito bem a parte de Emília e fez com bastante veemência a cena do 

quinto ato. 

 

Dos outros artistas, todos em papéis sem importância, pode-se dizer, como sempre, que 

concorreram para o êxito da peça. 

 

Há também na companhia um bom ator de comédia, o Sr. Roncoroni, que representa com 

muita naturalidade e graça. 

 

Na segunda representação de Othelo houve uma intolerável surdina na orquestra durante a 

oração da Desdêmona, no quinto ato. Aquilo é que foi o diabo! Uma tristeza. 

 

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 15/07/1887, p.1.* 

 

PALESTRA 

 

                                                             
* Luís Joaquim de Oliveira Castro. 
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Singular coisa é este mundo, e mais singular ainda o homem! 

 

O que ontem contestávamos, aceitamos hoje sem a menor resistência. Parecia tão absurdo 

afirmar que a terra é redonda e imóvel o sol, e entretanto são verdades estas que ninguém 

mais se atreve a negar. Em todos os ramos dos conhecimentos humanos se tem dado, e há 

de continuar a dar-se este fato inerente à nossa imperfeição; e daqui a um século, os 

nossos sucessores hão de sorrir ao ler o que hoje tão categoricamente afirmamos. 

 

Estas reflexões foram-me inspiradas pela interpretação que Emanuel dá à personagem 

humana do mouro de Veneza, e então acudiu-me à mente certa polêmica veemente que 

suscitou aqui, há oito anos, o célebre trágico Rossi neste mesmo papel. 

 

É uma história curiosa e que merece ser contada, quanto mais não fosse para mostrar quão 

grande influência exerce o tempo sobre a opinião dos homens. 

 

Quando Rossi aqui representou o Othello, em 1879, travou-se violenta polêmica entre o 

Caipira e os admiradores fanáticos do grande trágico italiano. No entender daquele, Othello, 

interpretado como o interpretava Rossi, era uma monstruosidade artística, nem podia ser 

mais admitido no século atual. Aquele rugidos, aqueles movimentos e gestos desordenados, 

aquela declamação enfática pertenciam a uma arte que mais não existia. Sendo Othello 

uma figura essencialmente humana, devia ser humanamente representada, isto é, com toda 

a naturalidade. 

 

Esta opinião emitida naquela época contra uma celebridade artística era uma ousadia, e 

tanto bastou para chamar sobre a cabeça do Caipira toda a casta de vitupérios. Os seus 

adversários não lhe pouparam o sarcasmo e foram mesmo além dos limites em que deve 

ficar todo o homem bem educado. 

 

Não se comoveu, porém, o Caipira, e, convencido de que a interpretação de Othelo pelo 

Rossi, não era nem podia ser a verdadeira, expôs argumentos que fizeram calar os seus 

mais ardentes adversários. 

 

“A arte dramática, escrevia ele então, progrediu e progrediu muito neste século e meio que 

passou depois de Garrick; hoje, portanto, os recursos do artista, tanto no referente às 

modulações de voz, como à expressão, da fisionomia e à propriedade da gesticulação, são 

muito mais poderosos para exprimir quaisquer paixões do que eram em 1700. 

Conseguintemente, este mesmo Othello de Shakspeare, vestido como um mouro e 
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selvagem no seu ciúme, como o imaginou o poeta inglês, seria muito mais expressivo e real 

(digamos assim) na sua brutalidade e fereza, passando pelo cadinho da arte moderna, com 

o seu tão profundo estudo da natureza humana, do que comprimido na estreita área da arte 

dramática de há um século, tão órfã desses variados matizes que os sucessores do mesmo 

Garrick foram pouco a pouco descobrindo depois nas inflexões e nos gestos, e de que é 

profundo conhecedor o artista Rossi.” 

 

Assim pois o que queria o Caipira era um Othello profundamente humano, isento de 

convenções, nos limites marcados pela natureza do teatro, já se vê. Ele queria ver palpitar 

em cena a vida real; ele queria ver o verdadeiro homem ciumento, a quem a vista da cara 

esposa enfurece e ao mesmo tempo faz verter lágrimas de sangue sobre a sua felicidade 

perdida. Porque apesar de todo o mal que se tem dito da tragédia de Shakspeare e 

abstração feita de certos excessos tão comuns ao gênio selvagem do grande poeta inglês, 

acho extremamente comovente esse Othello, que concentrou no amor por Desdêmona 

todos os seus pensamentos, todos os instantes da sua vida, todo o seu ser, enfim. A figura 

do mouro será de todos os tempos, porque é verdadeira, porque é um homem como nós. 

 

Para que então falar em tradições, tratando-se de Othello? Por que razão impor ao ator a 

mesma interpretação dos seus predecessores, se essa interpretação não lhe parece 

conforme à verdade? Se vamos fazer depender a arte dramática exclusivamente da 

tradição, abafamo-la desde o seu começo, tornamo-la estacionária e então, adeus 

progresso! A arte de há um século será a mesma daqui a outro século. 

 

São passados nove anos depois desta discussão, e eis que a pródiga Itália nos envia um 

vulto dramático que vem confirmar a teoria defendida pelo Caipira. 

 

Emanuel apresenta-se diante de nós justamente nessa mesma tragédia de Shakspeare, e 

dá-nos um Othelo real, humano, verdadeiro, despido de todo aquele aparato de formas de 

que se ressente a arte dramática. (...) E por que esta transformação no curso desses nove 

anos? Porque essa aceitação de algo que então suscitava tantos clamores? Pois esta é a lei 

do progresso; pela mesma razão que hoje vemos como uma grande verdade o que parecia 

absurdo. 

 

A vitória, porém, não é ainda definitiva. O público acha-se dividido em três campos (...) 

Rossistas, Salvinistas e Emanuelistas. Devemos reconhecer que a maioria, sem deixar 

Rossi e Salvini, esses dois colossos da arte, curva-se respeitosa diante do talento não 

menos colossal de Emanuel. 
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Não sou daqueles que queimam um para adorarem outro. Acho que seria injusto e ingrato 

da nossa parte olvidar Rossi e Salvini, que fizeram-nos passar por tantas e tão profundas 

emoções, (...) e abriram-nos horizontes desconhecidos. Coloquemos esses dois vultos 

sobre o pedestal a que lhes deram direito os seus gênios; e seus nomes nos nossos 

corações. Será este um meio de admirarmos Emanuel, que é podermos inclinar-se diante 

daqueles dois homens que inspiraram a chama sublime da arte. (...) 

 

Com toda a franqueza vá dito: sinto-me entusiasmado pelo grande ator, e com os que não 

pensam como eu, não discuto, pela mesma razão porque não respondo a quem me negar 

que dois e dois façam quatro, ou que a luz exista. 

 

 

Não há nada mais belo do que o talento; mas, quando ao talento vem juntar-se a modéstia 

natural, então essa beleza vem centuplicar-se. 

 

Emanuel, artista na mais alta acepção da palavra, é tão grande ator quanto modesto. 

Homem da mais fina educação, elegante, distinto, vestindo-se com gosto apurado, tendo, 

em suma, tudo por si, Emanuel nunca fala de si, ou quando o faz é apenas para explicar a 

razão por que compreende esta ou aquela personagem deste ou daquele modo. Quantos 

com ele têm privado ainda mais entusiastas se tornam do seu talento, tão grande e tão 

variado. 

 

Porque, é preciso que se note, e anteontem tivemos a prova disso. Emanuel não é somente 

grande trágico, mas também cômico de primeira força. Não tomem, porém, a palavra cômico 

no sentido que ela tem vulgarmente. Entendo por cômico o ator que representa a alta 

comédia, o comédien. Dentro em breve teremos também ensejo de vê-lo no drama 

moderno, e o espetáculo não será por certo menos curioso do que foi o de anteontem de 

pasmo, interpretando a personagem clássica de Fígaro, criação admirável saída do cérebro 

de um gênio. 

 

E o que não deixa de ser menos interessante é que Emanuel revelou-nos uma voz de 

barítono de timbre tão agradável, que o público, julgando-se no teatro lírico, pediu bis. 

 

Quando vejo um ator que, como Emanuel, reúne em si todas as qualidades de voz, figura, 

maneira de trajar, elegância, expressão, sem contar um conhecimento profundo da sua arte 

e sua competência artística inexcedível; eu julgaria um crime tentar amesquinhá-lo, 
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procurando descobrir um lado por onde ele fosse vulnerável e querendo a todo transe achar-

lhe um defeito, para mostrar que a perfeição não é deste mundo. Inclino-me diante desse 

homem que considero superior aos mais e encho o meu ser de tanto entusiasmo e 

admiração, e elevo-o a uma altura tal que, ao olhar para mim mesmo, vejo-me tão pequeno 

ao lado dele que seria ridículo querer criticá-lo. 

 

Seja efeito da minha mocidade, seja temperamento, seja o que for, certo é que compreendo 

todas as loucuras quando se trata de saudar um vulto como Emanuel. 

 

Mas se grande é a minha admiração, não menor é o meu pesar. 

 

É com tristeza que tenho visto o teatro D. Pedro II quase vazio, fato para mim 

incompreensível. 

 

Não me venham dizer que o nosso público não compreende o italiano, e que é esta a causa 

porque não vai ver Emanuel. Esta razão não é admissível. 

 

Primeiramente, a dicção do grande ator é tão clara, tão distinta, que parece-me impossível 

que não possamos compreender o que ele diz. 

 

Mas quando assim fosse. Para honra nossa, não deveríamos ir prestar homenagem ao 

talento que entre nós se acha? Não é quase uma obrigação ver com os nossos olhos esse 

homem de que tanto se fala quando não fosse senão para satisfazer a própria curiosidade? 

 

Pois que somos um povo privilegiado! Temos aplaudido os maiores vultos que o mundo 

produziu, vimos Ristori, Rossi, Salvini, Duse e Ando, para não falar senão de alguns; e 

deixamos passar desapercebido um homem que deve ser colocado ao lado daqueles 

vultos? 

 

Ao menos a colônia portuguesa sustenta os seus artistas, porque tem essa grande 

qualidade: o patriotismo. 

 

Emanuel não é brasileiro, bem sei. Mas é um talento de primeira ordem, e tanto basta para 

que corramos a aplaudi-lo, se quisermos ao menos mostrar que sabemos apreciar o que é 

bom. 
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Entretanto, creio que este fato não há de continuar a dar-se por largo tempo. Ou eu me 

engano muito, ou Emanuel vai ser alvo, na sua festa artística, de uma dessas ovações como 

só nós as sabemos fazer. 

 

Daqui até lá, o público saberá acostumar-se a freqüentar o teatro onde trabalha o grande 

ator. 

 

Mas agora vejo que o meu entusiasmo levou-me tão longe, que só tenho falado de 

Emanuel. 

 

Se cometi erro, o leitor benévolo me perdoará facilmente. Emanuel é o homem da 

atualidade; toda a curiosidade está concentrada nele, diante dele qualquer outro assunto 

pareceria pálido e enfadonho. 

 

Falar de Emanuel é prestar-lhe homenagem: foi este o meu único fim; e se a tanto me atrevi 

foi porque me lembrei que muito me será perdoado porque ele muito merece. 

 

 

REVISTA ILUSTRADA, ano 12, nº 460, 15/07/1887, p.7. 

 

PELOS TEATROS 

EMMANUEL 

 

Devemos começar esta seção, ocupando-nos com a companhia dramática italiana, que 

trabalha no Pedro II, e cujas récitas se contam como outros tantos acontecimentos 

artísticos, fora do vulgar. 

 

É uma coisa admirável ver-se o modo como o verdadeiro mérito dispensa os meios comuns 

de reclame, conquistando, palmo a palmo, o entusiasmo e as aclamações do público, e 

ocupando o lugar que lhe compete, na estima e na admiração de todos. 

 

A companhia dramática italiana não se fez preceder de ruidosos anúncios, chegou quase 

desapercebida, e até uns retratos de Virgínia Reiter, que foram espalhados pela cidade, 

pareceram-nos muito... desfavorecidos. 

 

Na primeira noite da representação a concorrência era bastante diminuta, mas muito seleta; 

a qualidade sobrelevava à quantidade. 
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Mas, a impressão que do Othello traziam os assistentes, obrigava a lamentarem-se os que 

não tinham ido, nessa noite, ao Pedro II! 

 

Fora um sucesso brilhante, conquistado à força de mérito e talento! 

 

Emmanuel estava consagrado como um dos maiores atores que têm vindo ao Rio, e 

formando com Salvini e Rossi uma trindade ofuscante. 

 

Virgínia Reiter aparecia-nos como uma promessa esplêndida. 

 

Os outros personagens da companhia reuniam todos os requisitos, para os ensembles 

perfeitos. 

 

A impressão que traziam os assistentes era profunda. Sobretudo Emmanuel conquistara o 

público. 

 

Em uma das cenas da peça, quando Othello faz a descrição do seu amor nascente por 

Desdêmona, quando conta como o seu coração se afeiçoou a ela, e como a chama da 

paixão o invadiu como um filtro mágico, o público palpitava às palavras do grande ator, e 

com ele sentia tudo o que a alma humana pode gerar de mais belo. 

 

- A impressão que tive, dizia-me um colega, ouvindo essa sublime narração de amor, e 

absorto nas palavras de Emmanuel – foi que o theatro, todo, se iluminava. 

 

Cada um dos atos do Othello encerrou-se com 4 ou 5 chamadas à cena dos principais 

intérpretes. 

 

E, no fim do espetáculo, uma verdadeira ovação foi feita a Emmanuel, que todos 

consideravam já um êmulo do Salvini e de Rossi, que, sem os fazer esquecer, em vários 

pontos parecia geralmente superior a essas duas imorredouras glórias da cena. 

 

Nero veio confirmar o juízo feito, valendo a Emmanuel uma consagração e, deixando-nos 

ver Virgínia Reiter, como uma atriz de grandes e raros dotes. 
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A reputação da companhia está, pois, estabelecida e só resta que o público se oriente para 

o Pedro II, o que com certeza sucederá, pois que, atualmente, com a notável companhia 

que ali trabalha, esse teatro pode ser classificado como um templo da arte. 

 

 

NOVIDADES, 29/07/1887, p.2. 

 

CORREIO DOS TEATROS 

OTHELO 

BENEFÍCIO DE E. BRAZÃO 

 

O grande ator português deve a esta hora estar profundamente convencido de que é por 

muito estimado do público fluminense. A sua festa artística foi um triunfo. 

 

O vasto recinto do teatro S. Pedro estava completamente cheio de admiradores 

entusiásticos que manifestavam o seu apreço por todos os meios, dede as chamadas à 

cena no elevado número de quarenta, até a invasão do palco que ficou juncado de flores, e 

de chapéus e casacos quando aqueles escassearam. 

 

O ilustre ator escolheu o Othelo para seu benefício e o representou aqui pela primeira vez. 

Não se pode falar com inteira justiça do desempenho que Brazão dá ao difícil papel do 

Mouro por vê-lo em uma noite como a de ontem, em que o seu espírito se achava abalado 

por tantas e tão desencontradas emoções. É preciso levar em linha de conta esse abalo, e 

pôr de lado qualquer idéia preconcebida sobre o tipo representado para dizer da 

interpretação que lhe foi dada ontem. Brazão dá-nos o Othelo selvagem como as suas 

paixões, impetuoso como o seu ódio, feroz como o seu ciúme. Não sabe dissimular, não 

sabe fingir. Crédulo, o ingênuo recebe a calúnia com a mesma facilidade com que explode 

em ira. 

 

É grande demais para ser de um homem esta criação de Shakspeare, só pode ser a 

humanidade toda. É um sentimento encarnado, agindo e vivendo; não reflete, não pensa, 

não delibera; sente. É a barbaridade de afeto, reagindo sobre a crueza da suspeita. Não há 

diques para aquela cólera, não há bálsamos para aquela dor, atravessa a cena como um 

tigre farpeado no flanco e se apresenta de toda a grandeza da criação shakspeariana. 

 

Foi esse o Othelo que Brazão nos deu e visto por esse prisma – o prisma clássico da 

tragédia – não podemos regatear louvores ao grande artista. A cena em que Iago insinua 
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que Cássio é amante de Desdêmona foi feita com grande maestria; a narração de seus 

amores perante o tribunal, é um primor de verdade; todo o 2º ato é um trabalho esplêndido. 

O artista cresce de ato para ato acompanhando a grandeza da peça que é como uma 

montanha cujo ápice é aquela cena indescritível, misto de amor e de remorso, de pesar e de 

mágoa, de dor e desespero quando lhe arrancam do peito aquelas frases doloridas ditas ao 

cadáver de Desdêmona no momento em que ele a sabe pura e em que a quisera viva, 

palpitante, calma, branca, como a sua inocência! 

 

Pareceu-nos que a cena final, a cena de morte não esteve na mesma altura das outras; mas 

não é possível julgar do trabalho todo do artista por uma morte como a de ontem, em que, 

além de tantas comoções, ainda teve ele de ficar cerca de meia hora, em cena aberta a pé 

quedo, a ouvir a retórica entusiástica e a musa inspiradíssima dos admiradores de 

camarotes de 2ª. ordem. 

 

A Brazão cabe esta glória: ele ter sido o primeiro ator que apresentou Shakespeare aos que 

falam português, e escolhendo o Othelo para o  seu benefício e obtendo o triunfo que obteve 

ontem deve se sentir recompensado de todos os trabalhos, de todas as lutas, de todas as 

contrariedades que deve ter tido. 

 

Falando do desempenho do Othelo, é preciso lançar no primeiro plano, à plena luz, aquele 

magistral Iago que ontem aplaudimos. De João Rosa disse o nosso colega Arthur Azevedo 

que ”será o melhor de todos os Iagos possíveis”. Subscrevemos inteiramente essa opinião. 

 

Iago é um papel pelo menos igual ao de Othelo, é a hipocrisia ao serviço da vingança, é o 

talento entregue à baixeza. João Rosa interpreta-o magistralmente, é insinuante, é 

persuasivo, é perverso como o tipo o requer. Diz admiravelmente aquele assombroso 

monólogo do 2º ato e é magnífico em toda a tragédia. 

 

Enviamos daqui os nossos mais sinceros e entusiásticos aplausos ao distintíssimo ator. 

 

A Sra. Virgínia foi uma Desdêmona muito aceitável, amorosa, ingênua, cândida. Não há 

muito a fazer nesse papel, mas fez o que o papel pode dar. A Sra. Carolina Falco faz muito 

bem aquela cena com o Othelo no 5º ato em que descobre a calúnia. O Sr. Ferreira da Silva 

fez razoavelmente o papel de Cássio. 
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O distinto ator Brazão recebeu grande número de mimos cuja relação damos em seguida: 

 

 

 

RELAÇÃO DOS PRESENTES OFERECIDOS AO ATOR BRAZÃO: 

Uma rica pasta para papéis de veludo com enfeites de prata acompanhado de tinteiro, 

oferecido pelo empresário Luiz Braga Junior. 

Um rico par de jarras de vidros com ornatos de bronze, por João Rosa. 

Uma cesta de flores artificiais, pela atriz Palmira. 

Uma rica chávena do Japão, por José de Mello. 

Duas estatuetas de bronze, por Silva Pereira. 

Um par de jarras de Sèvres e um centro, pelas atrizes Virgínia e Amélia da Silveira. 

Um par de jarras da Índia, por Carolina Falco. 

Uma bonita carteira para dinheiro, por Eugenio de Magalhães. 

Uma bilheteira de prata pelo maquinista do theatro Sardoeiro. 

Uma linda cigarreira de tartaruga e ouro, por Augusto Rosa. 

Um copo de parta pelos Empregados do escritório do teatro. 

Uma rica piteira, objeto de arte, guarnecida de ouro, por Umbelino Bastos. 

Uma caneta de prata, por Augusto Antunes. 

Um par de argolas de guardanapo de prata, Baptista Machado e sua senhora. 

Uma caixa de charutos, por Carlos Sulivan. 

Um lindo álbum de cromos por Primo da Costa. 

Um porta-relógio de metal, por J.A.Braga. 

Artistas Vazques e Guilherme de Aguiar seus retratos. 

Uma coroa pelos empregados da contra regra. 

Uma coroa por alguns admiradores do  comércio . 

Um rico estojo com tinteiro de madrepérola e ouro pelo Sr. José do Patrocínio. 

Um rico par de botões para punhos, de camafeus circulado de brilhantes, por dois 

admiradores. 

Um rico tinteiro com espelho de cristal, por um admirador. 

Uma coroa e o retrato, pelo artista G.Emanuel. 

Três ricas coroas por admiradores. 

Muitos bouquets. 

Dois livros de tragédias. 

Um rico cesto jardineira com flores artificiais, por um grupo de admiradores. 

Uma pasta com lindas pinturas e uma folha do dia impressa em cetim branco pelo Diário 

Ilustrado. 



 

 476 

Um exemplar do Novidades impresso em seda azul e branca com guarnição de ouro e 

prata, por esta redação. 

Muitos telegramas de S.Paulo e outros lugares. 

Foi acompanhando o carro grande número de artistas e admiradores todos em carros com 

balões de cores. 

 

 

 

É hoje o benefício do eminente artista Giovani Emanuel. Preparam-se grandes festejos. 

Haverá marcha aux flaumbeaux. 

 

Será uma das maiores ovações que se tem visto no Rio de Janeiro. E bem o merece o 

grande ator pelo seu raro gênio criador. 

 

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 30/07/1887, p.1. 

 

TEATRO S. PEDRO – Entreguem o papel de Yago a um ator de grande estatura e talvez 

mais acertado, se possa chamar Yago, a magnífica tragédia de Shakespeare que, com o 

nome de Othello, tem corrido triunfalmente todo o mundo. 

 

Muitos têm Yago pelo tipo mais bem cinzelado da peça; é sobre ele que se entretece toda a 

ação dramática, é nele que estão os melhores conceitos, os mais acerados epigramas, as 

mais ferinas malícias, os lineamentos mais extraordinariamente originais, que tem criado um 

trágico, desde que há tragédias. 

 

A sua perversão, o seu cinismo, a sua hipocrisia, o seu talento para a intriga, a felina 

maneira por que se insinua no ânimo do mouro, todos estes desencontrados traços, que 

constituem a fisionomia moral de Yago, tornam este papel um dos mais difíceis que se 

conhecem na cena e para o qual, por motivos que não nos é dado explicar, não têm pendido 

os grandes atores de nomeá-lo. 

 

Ou porque se respeita a hierarquia que Shakespeare deu ao seu Othello, alçando-o para 

protagonista, ou porque tal papel, sobre ser altamente antipático, é extremamente difícil, ou, 

ainda porque ao mouro de Veneza esteja reservado, nos últimos atos, toda aquela 

monumental ação dramática, que é prodígio de força e de violência, o certo é que ainda não 

tínhamos visto, no Rio de Janeiro, um Yago, digno da extraordinária concepção de 
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Shakespeare e por isso, anteontem, todas as atenção ficaram desviadas, nos primeiros 

atos, para João Rosa, o mais esplêndido Yago, que, na maneira por que anteontem se 

houve, mostrou, que mais do que um ator correto e de talento, é um artista, que marca um 

ponto luminoso, onde aparece. 

 

O monólogo “mete dinheiro na bolsa” é primor de dizer e por si só basta para pôr um artista 

na mais elevada estadela da arte e foi para nós uma dupla revelação – a de personagem, 

que ainda não conhecíamos e a de um ator que ainda não tínhamos apreciado, no seu justo 

valor! 

 

E eis como talvez por um erro de perspectiva dramática, que cometera o grande trágico 

inglês e que não conhecíamos ainda, pelo que tínhamos visto da fisionomia de Yago, fomos 

levados a falar de Yago, antes de Othello e de João Rosa, antes de Eduardo Brazão, o 

inteligente e simpático artista que, anteontem fazia o seu benefício. 

 

Se tivéssemos de dar opinião, sobre a escolha da peça destinada à festa artística do ator 

português, opinávamos, sem hesitar, pelo Hamlet; não porque o Othello não seja uma glória, 

para Eduardo Brazão; mas porque Hamlet está-lhe mais no temperamento, nas condições 

físicas e porque se amolda mais à sua índole artística. Em um e em outro papel, é Brazão 

artista de talento; mas, no Hamlet, realça com mais brilho e espontaneidade e cremos 

mesmo que seja criação, a que dedicou maiores simpatias, mais detido estudo, mais 

investigação científica. 

 

No Othello, Brazão é sempre grandioso, sempre correto, mas não apresenta aquela 

infinidade de pormenores que enriquecem a sua interpretação de príncipe dinamarquês. 

Mas não era saber, anteontem, se Brazão se vencia a si mesmo ou se era por si próprio 

vencido; o que anteontem se pretendia era fazer uma manifestação entusiástica, digna do 

grande artista português e a realidade excedeu todas as expectativas. A sala inteiramente 

cheia e composta do melhor da colônia portuguesa e da sociedade fluminense, ramos de 

flores atirados a todo o momento dos camarotes e da platéia, uma chuva de ouro e flores, 

das bambolinas, muitos pombos, poesias e no camarim, grande cópia de presentes de gosto 

e de custo, provaram eloqüentemente quantos admiradores entusiásticos tem Eduardo 

Brazão que foi chamado centenares de vezes e depois acompanhado até à sua residência 

por grande número de carros com lanternas e fogos de bengala. 
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Virgínia foi uma bela Desdêmona; mas não falemos senão de Eduardo Brazão que 

conservará da noite de anteontem uma das mais gloriosas recordações da sua brilhante 

carreira de artista. 

 

 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 30/7/1887, p.2. 

 

TEATROS E... 

EDUARDO BRAZÃO 

 

Este talentoso artista português fez, anteontem, benefício no teatro de S.Pedro de 

Alcântara, com a representação da peça de Shakespeare, Othelo, primorosamente 

traduzida pelo Sr. J.A. de Freitas. 

 

Brazão, que já tinha mostrado o poder do seu talento e a força do seu estudo, dando-nos 

Hamlet, representou o papel de Othelo, de modo a fazer honra à sua lúcida inteligência e ao 

seu inexcedível amor pela arte, que cultiva com tanto brilhantismo. 

 

É certo que, relativamente às exigências shakespearianas, talvez se pudesse exigir um 

colorido mais vigoroso, uma acentuação mais forte no caráter do mouro; mas também é 

verdade que para quem começa agora a lutar com as dificuldades do que se chama grande 

repertório o trabalho de E. Brazão é muito digno de aplausos e prova que o seu talento 

adapta-se facilmente às grandes criações teatrais. 

 

O que lhe falta para a extrema correção é muito pouco, em comparação dos dotes que ele já 

revela tão acentuadamente. 

 

Em mais de uma cena e principalmente no final da tragédia, Brazão manifestou haver 

compreendido com bastante nitidez o seu dificílimo papel. 

 

O papel de Iago teve por intérprete João Rosa. 

 

Admitida a interpretação que o consciencioso e inteligentíssimo artista julga dever dar 

àquele Mefistófeles da tragédia de Shakespeare, é uma criação felicíssima, pois que 

conserva com a mais delicada correção, até nos mais insignificantes detalhes, o caráter 

pérfido e caviloso daquele celerado. 
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João Rosa diz a sua parte com um grande relevo, e é da sua dicção corretíssima e 

da sua grande naturalidade que tira os maiores efeitos de um papel, que assim 

desempenhado ocupa na tragédia o plano que lhe pertence. 

 

A Sra. Virgínia foi uma Desdêmona dócil e meiga, e todos os outros artistas, em papéis 

menos importantes, não destoaram dos seus companheiros. 

 

 

 

Eduardo Brazão teve uma festa esplêndida. A sala estava literalmente cheia. O seu camarim 

foi transformado num pequeno salão vistosamente ornado e iluminado. Sobre os móveis 

viam-se os presentes que lhe foram feitos. 

 

Durante o espetáculo e nos finais dos atos os aplausos foram constantes. As chamadas 

repetiam-se por um sem número de vezes. Sobre o palco choviam ramalhetes e flores 

soltas, pombos e passarinhos, e até paletós e chapéus. 

 

No final da peça Brazão foi chamado mais de quarenta vezes e mesmo no palco, com o 

pano em meio, foi saudado por muitos admiradores. 

 

Do teatro até a sua residência, em Botafogo, foi acompanhado por grande multidão, que o 

aclamava durante o trajeto. Muitos dos seus amigos e admiradores acompanharam-no em 

carros, o que de alguma forma dava ainda mais realce à manifestação. 

 

Eis a lista dos brindes que lhe foram oferecidos: 

Uma coroa de louros com espigas de ouro oferecido por Giovanni Emanuel tendo a 

fotografia deste e a seguinte dedicatória: 

“Eduardo Brazão – ao valoroso componente do teatro português” 

Pendiam da coroa fitas brancas e azuis. 

Uma rica pasta para papéis, de veludo, com enfeites de prata, acompanhada de tinteiro, 

oferecida pelo empresário Luiz Braga Júnior e Celestino da Silva. 

Um rico par de jarras de vidros com ornatos de bronze, por João Rosa. 

Uma cesta de flores artificiais, pela atriz Palmira. 

Uma rica chávena do Japão, por José de Mello. 

Duas estatuetas de bronze, por Silva Pereira. 
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Um par de jarras de Sèvres e um centro pelas atrizes Virgínia e Amélia da Silveira. 

Um par de jarras da Índia, por Carolina Falco. 

Uma bonita carteira para dinheiro por Eugênio de Magalhães. 

Uma cigarreira de prata, pelo maquinista do teatro Sardoeira. 

Uma linda cigarreira de tartaruga e ouro, por Augusto Rosa. 

Um copo de prata e ouro pelos empregados do escritório do teatro. 

Uma rica piteira, objeto de arte, guarnecida de ouro, por Umbelino Bastos. 

Uma caneta de ouro por Augusto Antunes. 

Um par de argolas de guardanapo, de prata, por Baptista Machado  e sua senhora. 

Uma caixa de charutos, por Carlos Sulivan. 

Um lindo álbum de cromos, por Primo da Costa. 

Um porta-relógio de metal, por J.A.Braga. 

Pelos artistas Vasques e Guilherme de Aguiar, seus retratos. 

Uma coroa, pelos empregados da contra regra. 

Uma coroa, por alguns admiradores do comércio. 

Um rico estojo com tinteiro de madrepérola e ouro, pelo Sr. José do Patrocínio. 

Um rico par de botões para punhos, de camafeus circulado de brilhantes, por dois 

admiradores. 

Um rico tinteiro com espelho de cristal, por um admirador. 

Três ricas coroas, por admiradores. 

Muitos bouquets. 

Dois livros de tragédias. 

Um minicesto jardineira com flores artificiais, por um grupo de admiradores. 

O ator Joaquim Maia ofereceu um volume, edição de luxo, das tragédias do Visconde de 

Araguaia com dedicatória em letras de ouro. 

A redação do Novidades ofereceu-lhe um exemplar do número de ontem, impresso em seda 

azul e branca e orlado de franja de ouro. 

O Diário Ilustrado, igualmente em uma pasta de seda azul, entregou a Eduardo Brazão um 

exemplar da edição que especialmente lhe consagrara, impressa em cetim branco. 

O Diário Mercantil de São Paulo, em telegrama, cumprimentou o eminente ator, desta forma 

associando-se à memorável festa de anteontem. 

As coroas oferecidas ao beneficiado foram muitas e cada qual mais rica. 

Muitos telegramas de São Paulo e outros lugares. 
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No S. Pedro de Alcântara repete-se hoje o Othelo, que tanto agradou na primeira 

representação em benefício do distinto ator Brazão. 

 

 

 

EMANUEL 

 

A companhia Dramática Italiana, do grande ator G. Emanuel, parte para S. Paulo amanhã, 

estreando com o Othelo, na próxima segunda-feira.  
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A GIOVANNI EMANUEL 

 

Recitada na noite de seu benefício no Teatro D. Pedro II 

 

Quando no palco apareces,  

Alma e flor do palco moderno,  

Donde vens tu? Donde desces?  

Da estrela? Do azul eterno? 

 

Pendidas do céu pra terra 

Há escadas misteriosas  

Feitas de raios e rosas 

Que branca neblina encerra,  

Por onde tu’alma risonha 

Vai aos sóis e vem ao mundo,  

E pensa, e delira, e sonha,  

No que existe de mais fundo? 

 

                 ___ 

 

A Natureza fadou-te! 

Um deus os teus passos guia 

Recordas a dor – a noite 

Relembras o riso – o dia 
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Teu olhar fuzila e treme,  

É como um astro a brilhar; 

Ama, odeia, grita e geme:  

Como fala o teu olhar! 

 

Teu gesto resume a idéia,  

Tua voz geme e sorri; 

Se choras – chora a platéia 

Se ris – a platéia ri.  

 

A Arte é isto – a verdade!  

Gênio – é ser como tu és; 

Tens a eterna mocidade; 

E ergue-se o povo aos teus pés! 

 

1887 

 

Alfredo de Souza 
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O ATOR BRAZÃO JULGADO PELO ATOR SANTOS 

 

Ramalho Ortigão e Pinheiro Chagas por várias vezes me disseram:  

 

- Por que não faz você o Othelo?  

 

- Ah! meus amigos se eu pudesse... se tivesse forças... mas o monstro pode esmagar-me; 

ainda tentei por doses homeopáticas ver se conseguia domesticar a fera.  

 

Fiz-lhe um cerco com o Antony e o Frei Luiz de Souza; mas a área do peito ainda não tinha 

poder suficiente e os pulmões e a laringe podiam atraiçoar-me... portanto, recuei... resignei-

me... fugi... não me envergonho de o confessar. O ator que se quiser medir com semelhante 

adversário precisa de contar bem com os seus recursos. Triste do que, tendo de fazer um 

papel de tal ordem, vá na esperança de que os mais lhe digam: - fez o que pôde. Ali não há 
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meio termo: ou vencer ou morrer. Aquele carneiro preto, como lhe chama o próprio 

Shakespeare, aquele doente que precisa ser estudado patologicamente, como aconselha o 

Francisco Hugo, não é para a nossa educação teatral nem para a nossa organização. 

Brazão não tem peito, nem gesto, nem olhares, nem garganta, nem pulmões para fazer o 

Othelo, nem o Hernani, nem o Ruy Blas. Devia fazer admiravelmente o Carlos V e o D. 

Cezar de Bazan. Pode desenganar-se e talvez seja um bem para a sua saúde. Ele bem o 

sabe e o público já lhe disse que nunca poderá fazer tragédia. Será sempre um primeiro ator 

de alta comédia, um gentleman, um duque, um diplomata, de uma apresentação distinta e 

digna: se quiser será o nosso Delaunay. Faça o Duque de Aleria, Por causa de uma carta, o 

Misantropo, de Molière, o Copo d’água de Serib.  O Duque Job e todo o repertório de 

Alfredo de Musset, até que os autores portugueses lhe escrevam peças originais em que 

possa brilhar o seu talento. (...) Repare bem o meu colega Brazão que não disse não ter 

estudado os papéis que citei com amor, nem mesmo que os não tivesse compreendido; 

disse apenas que não é aquele o seu gênero e que não tem fôlego para tanto.  

 

O Sr. Olivier de Jalin do Demi Monde, o duque de Richelieu da Mademoiselle de Belle Isle e 

a Alma Viva do Barbeiro de Sevilha valem tanto como o Hernani e o Ruy Blas; estude-os, e 

com os seus recursos verá o resultado que tira. Eu bem sei que os outros seduzem mais, 

mas é necessário que um ator tenha a coragem de não se iludir e de resistir a tentações.  

 

Um artista que representa diante de um público que paga não pode ter os caprichos de um 

amador de teatro particular. Dir-me-á que o Delaunay também fez o Hernani, sendo um galã 

de alta comédia, é verdade que fez e eu vi-o, foi em 67, no tempo da Grande Exposição 

Universal, mas concorreu para isso não a sua vontade, como explicou a Paul de Saint Victor 

numa carta. Napoleão III tinha levantado a excomunhão a Victor Hugo, e o seu governo 

consentiu e ordenou que o teatro francês, de onde o Hernani estava banido há muitos anos, 

voltasse à cena com todo o esplendor e que os primeiros atores da Comédie apresentassem 

aos visitantes que se achavam então na grande capital os sublimes versos de Homero de 

acidente.  

 

Não havia nesse tempo na Comédia Francesa quem pudesse fazer o papel senão 

Delaunay.  

 

No quinto ato já ninguém entendia palavra: se ele estava fora do seu gênero... se não 

podia... mas confessou-o, declarou-o pela imprensa. Estas coisas nunca fica mal confessá-

las.  
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Rossi disse-me uma vez: “Não tenho medo do Salvini senão no último ato de Othelo. A peça 

que eu mais desejava representar é o Ricardo III, mas não me atrevo, vejo sempre diante de 

mim, o meu mestre.” 

 

Salvini representava esplendidamente o Milton, mas quando era cumprimentado pelo seu 

brilhante desempenho, não deixava nunca de confessar: “ Sim... será assim... mas é preciso 

ver Majerone.”  

 

Depois, quando se dá tragédia numa dicção falsa, a garganta ressente-se, os órgãos vocais 

desafinam, e quando se volta à comédia as notas saem ásperas, estranguladas e 

rouquenhas.  

 

Representar seis noites consecutivas uma tragédia, e no dia seguinte uma alta comédia, 

para isso são precisos dotes excepcionais e uma voz privilegiada. Ficar morta de cansaço, 

fatigada da laringe, depois representar D. Sol, Fedra, Adrianna, Le Couvreur, sem intervalo 

de dias para descansar, e representar em seguida a Celimene, a Belle Isle, e a Mlle. de la 

Seigliére, hoje para esses milagres, só a voz de ouro de Sarah Bernardt. Portanto, meu 

colega, aproveite destas mal alinhavadas linhas o que lhe parecer e olhe que fui amigo, não 

o comparei a nenhum bocado de lona velha; para mim é o Sr. Delaunay português.  

 

 

Lisboa, 23 de Janeiro de 1885.  

 

José Carlos dos Santos 

 

Do “Álbum do ator Santos” 
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TEATROS 

S. PEDRO DE ALCÂNTARA 

COMPANHIA DE TEATRO D. MARIA II 

OTHELO 

 

Na quinta-feira da semana passada fez benefício com a primeira representação do Othelo, o 

novel e distintíssimo ator Brazão.  
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Os seus admiradores, que são todos quantos têm assistido aos seus progressos e aos seus 

triunfos, fizeram-lhe nessa noite de festa uma brilhante e ruidosíssima ovação, e 

ofereceram-lhe muitos e valiosos mimos.  

 

Sobre a tragédia monumental de Shakespeare já demos a nossa opinião, o que nos 

dispensa de apreciá-la agora. Trataremos, portanto, unicamente do desempenho que lhe 

deram os excelentes artistas da companhia portuguesa.  

 

Infelizmente – e com desgosto dizemos – Brazão não é ator para produzir o grandioso 

personagem de Shakespeare. Othelo é um papel de grandes linhas e de largo fôlego. Exige 

um ator de sólida musculatura e de amplos pulmões. Aquele desvario de paixão, aquela 

violência de temperamento, a própria natureza e a própria história do personagem reclamam 

condições físicas de que não dispõe o notável e brilhante ator português. Assim pois, o seu 

Othelo não podia deixar de ser um Othelo pequeno,m mesquinho, acanhado, sem as 

proporções que lhe traçou o gênio portentoso do Ésquilo inglês. Brazão, finíssimo e superior 

artista para a comédia moderna; natural, elegante, distinto e verdadeiro nos salões do 

grande mundo e da aristocracia francesa, entende que há duas verdades na arte, e 

representa a tragédia a declamar, enfaticamente, quase cantando; de modo que os 

personagens absolutamente humanos de Shakespeare parecem personagens de ópera 

lírica, tão falsos, tão convencionais, tão mentirosos ficam.  

 

Dizer que o notável e simpático ator segue caminho errado representando a tragédia, é 

rigoroso dever da crítica desapaixonada e sincera, pois que a um artista de talento, que tem 

vontade, que tem aspirações e que estuda, não se deve nunca negar a verdade, nem vacilar 

na manifestação franca e singela da opinião. Dizer-lhe isto agora, não é também novidade: 

já lhe disse há dois anos o grande mestre de teatro português moderno, o inditoso ator José 

Carlos dos Santos. Em outro lugar desta folha encontrará o leitor o artigo em que Santos 

julga o seu colega Brazão, com a isenção de ânimo a que lhe davam direito o seu saber, a 

sua posição e a sua desgraça. Nesse artigo poderá ver o leitor que tinha razão no que disse 

na sua História dos sete dias do número passado o nosso colega Filindal.  

 

Apontar a um artista a estrada larga e luminosa da glória quando ele envereda por trilho 

errado: dizer-lhe que será grande no gênero em que o pode ser, e não queira ser menos de 

medíocre em outro gênero, ainda que mais sedutor, não é querer-lhe mal; é querer-lhe bem, 

é estimá-lo, é prezá-lo, é ainda a melhor maneira, a mais criteriosa e sensata, de admirá-lo.  
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Brazão, para atingir a realidade dos seus sonhos de glória, para deixar de si uma reputação 

imorredora, não precisa fazer a tragédia.  

 

Delaunay e Coquelin são os dois mais gloriosos artistas de teatro da França, e sempre 

foram atores de comédia.  

 

 

O Yago que nos deu João Rosa, é perfeitamente o Yago que sempre imaginamos: pérfido, 

capcioso, maligno, caluniador e insensível, mas de aparência atraente e simpática. È 

possível que estejamos em erro com o notável artista, mas não compreendemos que os 

Yagos sombrios e soturnos, assim como os carregadamente grosseiros, possam iludir todas 

as pessoas que se lhes aproximam, e até a própria esposa, que lhe não conhece senão no 

final da peça, e com extrema indignação, toda a baixeza do caráter. No Othelo que nos deu 

a companhia portuguesa foi suprimido todo o segundo ato, onde se acentua 

poderosamente, na ação e em dois belos monólogos, o tipo do alferes veneziano. A 

supressão do segundo ato é duplamente desastrada: falseia e torna incompreensível a 

urdidura dramática da peça, e rouba ao papel de Yago a impressão decisiva, o traço 

profundo com que o gênio de Shakespeare nesse ato desenhou o seu famoso personagem.  

 

João Rosa, dada aquela interpretação – que aplaudimos porque nos parece verdadeira – fez 

uma esplêndida criação. O seu tipo aparece-nos inteiriço, rigorosamente desenhado, com 

uma igualdade surpreendente, com uma coesão admirável entre a ação e os fatos.  

 

O diálogo do segundo quadro com Rodrigo – Mete dinheiro na bolsa – foi dito 

primorosamente; o estribilho é proferido no mesmo tom da frase que o precede, e é de notar 

o intenso e belo colorido de toda a fala, que pela sua longura, oferece ao artista uma grande 

variedade de tons. Vê-se com que amor, com que cuidado e com que método o artista 

estudou o seu personagem. Há no Yago de João Rosa um grande e admirável trabalho de 

minúcias, de pequeninas observações parciais, que dão ao personagem um caráter 

perfeitamente definido, uma nitidez extraordinária. Um trabalho magistral, enfim, que honra 

um artista e salva uma peça.  

 

Virginia fez razoavelmente a sua Desdêmona, com muita suavidade e ternura.  

 

Falco fez bem o papel e Emília; teve cenas felizes, principalmente aquela em que, no quarto 

ato, responde às interrogações de Othelo.  
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Os outros papéis, todos secundários, foram regularmente feitos.  
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D. PEDRO II 

 

O benefício de Emanuel na noite de 29 do passado foi uma festa inenarrável, estrondosa, a 

maior, talvez, que aqui se tenha feito a um artista. 

 

As folhas diárias já deram dela uma idéia. Nós desistimos de tentar descrevê-la. Após o 

espetáculo, cerca de duas mil pessoas acompanharam o grande ator até a sua casa, em 

gloriosa marche aux flambeaux. 

 

Emanuel falou de uma janela, agradecendo, e terminou saudando o Brasil. Respondeu-lhe o 

diretor desta folha, congratulando-se com os fluminenses pelas festas a Emanuel e 

erguendo-lhe o último viva. 

 

 

Em outro lugar da folha publicamos os versos recitados pelo nosso companheiro Alfredo de 

Souza e transcrevemos o correto e inspirado soneto de Generino dos Santos, distribuído em 

avulso, e que figura no quadro oferecido a Emanuel pelos alunos da Academia de Belas 

Artes. 

 

          P. Talma 

 

 

A EMANUEL 

NA NOITE DE SEU BENEFÍCIO 

 

Ah! Il mio pensiero fatídico!... 

W. Shakspeare, Hamlet, Act 1 Scene 3 

 

Perguntaram-me, ao ver-te, o que era a Arte, 

E eu, que bem sei que a Arte é a Natureza, 

Não tal qual ela é, mas, com certeza, 
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Como o artista a sentiu por toda parte; 

 

Vendo-a através de ti, pus-me a estudar-te, 

E achei que lhe imprimias tal grandeza, 

Que bem não sei se era a Natureza 

Humana aquilo... e disse ‘Aquilo é a Arte’ 

 

Quando te vi, porém, punindo o crime, 

Surpreender no Hamleto a alma humana 

Em flagrante delito do sublime... 

 

Quando te vi, de rastos, no proscênio, 

Silvar à enorme dor shakspeareana... 

‘É mais do que a Arte – disse ‘Aquilo é o Gênio!’ 

 

         Generino dos Santos 

         Rio, 7-09-1887 
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FATOS E NOTÍCIAS 

EMANUEL 

 

No sábado, às 7 horas da noite, realizou-se no Hotel de Londres o banquete promovido 

pelos Srs. Luiz de Castro Filho, Furtado Coelho e Valentim Magalhães. 

 

Tomaram assento à mesa, e pela seguinte ordem, os seguintes senhores: 

 

Ao centro, no lugar de honra – Emanuel. À sua direita sentaram-se os Srs. Furtado Coelho, 

Malafaia, Antonio Azeredo e Castelo; à sua esquerda, os Srs. Luiz de Castro Filho e Dr. 

Pederneiras (Jornal do Comércio), comendador Aguiar, Arthur Azevedo (Novidades), Dr. 

Moreira Sampaio, Luiz de Andrade (Revista Ilustrada), Alfredo Gonçalves (Gazeta de 

Notícias), João Clapp e Alfonse Roche. 

 

Na outra face da mesa sentaram-se os Srs. Valentim Magalhães (Semana), José do 

Patrocínio (Gazeta da Tarde), Dr. Cyro de Azevedo, Baldomero Fuentes (Jornal do 
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Comércio), maestro White, Gasparoni, Coliva, G. Fogliani (L’Italia), Filinto d’Almeida 

(Semana), Urbano Duarte (Diário Mercantil, São Paulo), Ângelo Agostini (Revista Ilustrada) 

Rodolpho Bernardelli, Dr. Sayão Lobato, Teixeira e José Rabello, além de outros 

cavalheiros, que ocuparam diferentes lugares na mesma e chegaram durante o banquete. 

 

A conversação entabolou-se logo apenas servida, ou melhor, apenas servida a deliciosa 

bisque d’écrevisses. Emanuel é um causeur adorável. Sua conversação prima 

especialmente pela justeza dos conceitos e pelo critério das observações. Interrogado se de 

fato havia sido agraciado com o oficialato da Rosa, e mais: se era certo havê-lo recusado, 

como se propalara, respondeu que não havia tido ainda nenhuma comunicação oficial e que 

saberia mostrar-se grato à gentileza da Regente, caso, de fato, o condecorasse. Afirmou, no 

entanto, que era republicano e contou que, em moço, na Áustria, sofrera alguns dias de 

prisão em conseqüência de uma fogosa manifestação. 

 

Gosta extremamente de Émile Zola. Já fez o Assomoir, representou-o em Nápoles e em 

outros lugares, quinze vezes. Mas sentindo que adquiriria uma moléstia nervosa se 

continuasse a fazer o papel de Coupeau, a desgraçada vítima de delirium tremens, 

abandonou o papel. Imagine-se de que modo o faria ele! Contou que estudara essa horrível 

moléstia em tratados e revistas de medicina, não tendo podido observá-la diretamente por 

não haver em Nápoles, na ocasião, nenhum caso de delirium tremens, sendo os napolitanos 

geralmente sóbrios. 

 

Mostrou-se muito reconhecido e afeiçoado aos fluminenses pela maneira porque o trataram. 

 

Assim, conversando cordial e alegremente, correu o banquete. 

 

Ao saltar a rolha da primeira garrafa de champagne, ergueu-se o Sr. Luiz de Castro Filho e 

leu o seguinte discurso, que traduziu perfeitamente a intenção daquela festa e os 

sentimentos que a promoveram: 

 

“Emanuel – Ce n’est pas um excès de vanité qui me fait prendre la parole dans une langue 

qui n’est ni la mienne ni la votre. 

 

Mais j’ai pensé que, dans une réunion où se trouvent dignement representées presque 

toutes les nations, je ne pouvais mieux faire que de choisir une langue regardée comme 

universelle et qui est toujours employée dans les grandes occasions, pour être le faible, bien 

faible, interprète des sentiments, non seulemente de ceux qui se trouvent ici, mais de milliers 
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de personnes qui ont pour votre génie l’admiration la plus profonde et la plus legitime. Dans 

ce modest diner que nous vous offrons, il n’y a pas que le désir de rendre hommage à 

l’artiste qui nous a fait passer par les émotions les plus diverses et les plus agréables qui 

soient du domaine du coeur humain ; il y a aussi un peu d’égoisme. Après avoir applaudi 

l’artiste, nous avons voulu rester quelques heures avec l’homme, le sentir tout près de nous, 

car l’un est certainement digne de l’autre. 

 

Ne voyez donc ici qu’une réunion d’amis qui, ayant rendu hier hommage à l’artiste, saluent 

aujourd’hui l’homme au cœur noble et convaincu, qui a lutté sa vie entière pour la réalisation 

d’une idée, et qui est sorti vitorieux de la lutte à force de travail, de perséverance et de génie. 

 

Emanuel, quand couvert de lauriers, fatigué de triomphes, vous serez arrivé dans cette belle 

Italie, si prodigue en grands artistes quand, votre nom aura retenti dans le monde entier, 

souvenez-vous qu’il y a par de là les mers tout un peuple qui a su reconnaître et applaudir la 

révolution que vous avez opéré dans l’art ; souvenez-vous que ce peuple a gravé votre nom 

dans son cœur et qu’il vous a dit un jour : Emanuel, au revoir. Ce n’est donc pas à votre 

départ que nous buvons, c’est à votre prochain rétour. » 

 

Em seguida ergueu-se o diretor desta folha e, em nome dela, após curto discurso, ofereceu 

a Emanuel um exemplar do último número, impresso a ouro sobre papel pergaminhado, 

guardado em um estojo de pelúcia grenat. 

 

Foram depois levantados os seguintes brindes: 

 

De Emanuel ao Brasil, recordando as provas de alta consideração de que tem sido alvo e 

agradecendo-as; do Sr. José do Patrocínio, em nome da Imprensa, a Emanuel; do Dr. Cyro 

de Azevedo, em nome do Grêmio de Letras e Artes, a Emanuel, como literato; do Sr. Paula 

Ney, a Emanuel, recordando o nome de outro gênio da arte dramática – Sarah Bernerdt; do 

Sr. Arthur Azevedo, a Duse Checchi; de Castro Filho a Virgínia Reiter; do Patrocínio à 

companhia italiana na pessoa de Valenti; de Emanuel a Furtado Coelho e à sua gloriosa 

consorte; de Filinto de Almeida, em nome da crítica teatral, a Emanuel; do Sr. Furtado 

Coelho à imprensa, unânime em aplaudir a maneira de interpretar do grande artista, 

revelada nos seus trabalhos; de Baldomiro Fuentes, à Itália; de Emanuel aos seus colegas 

que o precederam em viagens ao Brasil – Salvini, Rossi, Ristori, Pezana, Tessero, Duse, 

Sarah Bernardt, Brazão, Irmãos Rosa e Virgínia; de Valentim ao Sr. Furtado Coelho; do Sr. 

Paula Ney a Bernardelli; de Emanuel a Ângelo Agostini; do Dr. Cyro também a Ângelo 

Agostini; de Valentim a Orestes Coliva; de Arthur Azevedo ao Dr. Fogliani, representante da 



 

 491 

imprensa italiana no Brasil; do Sr. Pederneiras ao arquiteto Bossi, construtor do monumento 

do Ypiranga; de Ney ao Sr. Clapp, pedindo a Emanuel que não partisse do Brasil sem deixar 

do seu nome a recordação de haver colaborado para a liberdade dos escravos, da qual é 

valente propugnador o cavalheiro a quem saudou. 

 

O banquete terminou por um brinde ao Sr. Furtado Coelho, que disse ser de estilo, em 

manifestações de tal ordem, terminar os festins por uma saudação ao monarca. O banquete 

que se realizava era um banquete de artistas, e por isso entendia que devia encerrá-lo com 

um brinde à memória de João Caetano. 

 

(...) 

 

          R. Ortigão 

 

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 06/05/1891, p. 1. 

 

TEATROS 

 

Othello, uma das jóias mais notáveis de um dos mais universais poetas, Shakespeare, foi a 

peça escolhida para a estréia e apresentação ao público desta capital, no Theatro Lírico, da 

companhia dramática italiana dirigida pelo ator Andrea Maggi. 

 

Vertida do idioma original para outro, qualquer peça teatral, principalmente uma obra-prima, 

perde, é incontestável, muitíssimo do seu valor, por mais sagaz, por mais inteligente que 

seja o tradutor. Peças há, porém, como o Othello, que por tal pena definem as virtudes, os 

vícios e as fraquezas humanas, que se tornam universais e se impõem constantemente à 

admiração de qualquer auditório inteligente, mesmo quando enfraquecidas ou falseadas 

pela tradução mais ou menos infiel. 

 

Os belíssimos versos ingleses do Mouro de Veneza, que por si só caracterizam a literatura 

de um país, têm sido traduzidos para outros idiomas; italianos, franceses, alemães, 

espanhóis e portugueses, todos conhecem a história da infeliz Desdêmona e extasiam-se 

instintivamente diante da maravilhosa sucessão daquelas cenas grandiosas que apresentam 

em toda a sua hedionda verdade uma das fragilidades humanas: o ciúme em todas as suas 

fases, até o extremo da loucura. 
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Com inimitável talento o imortal poeta encarnou no personagem de Yago o criador do 

gérmen, pela mentira e pela infâmia, do zelo criminoso de Othello. Não pode haver mais 

verdade na manifestação de tão pernicioso sentimento, desde a desconfiança até a falsa 

convicção, sentimento atroz que leva ao crime o terrível Mouro de Veneza, o herói de muitas 

batalhas, fogoso e cruel, mas a quem a beleza fascinante, o olhar e o amor de Desdêmona 

haviam transformado no mais amante, no mais apaixonado dos homens. 

 

As manifestações diversas e progressivamente dilacerantes do ciúme, a convicção da 

infidelidade da esposa, o assassinato e o suicídio, são outras tantas manifestações da 

paixão, como se vê, difíceis e variadas, que exigem para intérprete do Othello um artista 

superior. 

 

Nesta capital, onde, infelizmente, vive em abandono e no desprestígio a arte dramática, têm 

sido admirados notabilíssimos intérpretes do personagem do Othello. Vimos e ouvimos 

Rossi, Salvini, Emanuel, Novelli e o nosso imortal João Caetano. Todos eles, artistas de 

gênio, foram extraordinários no desempenho do papel do Mouro de Veneza; cada um 

desses heróis do palco desempenhou, segundo o seu temperamento, o papel do fogoso, 

terno e criminoso Othello, cada um o interpretou, sem faltar entretanto à verdade, segundo o 

seu gênio, imprimindo-lhe um cunho acentuadamente individual, de modo a enfraquecer e 

aniquilar a teoria errônea do confronto, tão empregada pela crítica. 

 

Tivemos anteontem um novo intérprete do Othello no Sr. Andrea Maggi, que durante este 

mês vai ser ouvido pelos freqüentadores do Teatro Lírico. O Sr. Andrea Maggi não se julga 

no número das grandes celebridades, ou pelo menos como tal não se apresenta, porque os 

anúncios por aí espalhados destacam visivelmente como notabilidade artística a Sra. Pia 

Marchi, que é sua esposa e também tem o nome de Maggi. 

 

O novo intérprete do Mouro de Veneza, de que nos ocupamos, sem confronto, é ainda 

moço; tem uma bela estatura e arrogância de porte suficientes para a apresentação garbosa 

do tipo do Mouro. Não o auxilia muito o seu órgão vocal, que o torna por vezes monótono e 

leva-o mesmo em ocasiões indevidas ao uso da falsa rouquidão; além de que, ressente-se 

algumas vezes de rouquidão natural. (...) 

 

 

JORNAL DO BRASIL, 06/05/1891, p. 2. 

 

TEATROS E SALÕES 
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Os intérpretes dignos das seis grandes tragédias de Shakespeare constituem como que 

uma edição esmerada, elzeririana nos caracteres e no papel, acetinada, calandrada e 

brochada com os requintes garridos dos prelos precisos e exatos das tipografias, que põem, 

muito acima do interesse, o crédito e glória da sua fina indústria. 

 

Mas, por mais luxuosa que seja a edição, há sempre um certo número de exemplares 

numerados; tirados em vergado e leal papel de Holanda; com as gravuras faceteando, em 

fundos suaves e transparentes; ostentando sobranceiros, a firme e nítida virgindade das 

palmeiras provas; são os exemplares dos eleitos, a diabólica obsessão dos colecionadores, 

o privilégio dos príncipes das letras, dos soberanos do trono ou da riqueza, pérola que no 

esterquilínio dos belchiores, é umas vezes encontrada pelo galo, que a desdenha, outras, 

pelo sábio, que a não pode comprar, com os magros maravedis, que lhe forneceu a sua 

sabedoria. 

 

Pois bem, na grande edição dos intérpretes dos seis alterosos monólitos shakespearianos, 

Salvini, Rossi e Emanuel são três exemplares numerados; com as galhardas bizarrias dos 

generosos para os privilegiados; três gravuras avant la lettre, com toda a frescura e firmeza 

da água-forte e do talho-doce; mas Andrea Maggi, que anteontem vimos pela primeira vez 

no Othello, não nos é lícito classificá-lo, por enquanto, senão nas fileiras da edição geral. 

 

É esmerado, acetinado e calandrado, mas, enfim, é um exemplar da edição corrente. 

 

A sua feição artística predominante não é a naturalidade; é a vulgaridade. Na maior parte 

das cenas, não é o sorriso feroz, concentrado e felino, do indômito negro do deserto, que 

víamos; era, antes, o rir alvar do preto do ganho! 

 

Novelli, pelo excesso dos pormenores, atormentava demasiadamente as suas criações; 

Maggi, pelo contrário, apresentou ante-homem, um Othello esboçado; mas esboçado sem 

as rasgadas liberdades de um Goya, sem a ousada firmeza de lineamentos, que fazem 

pressentir as deliciosas minudências de um intencional abandono de acabamento. 

 

No papel de mouro de Veneza, o novo ator italiano não ostentou, pelo menos anteontem, 

nem as explosões aterradoras de Salvini, nem os murmúrios cismadores de Ernesto Rossi, 

nem a elegância e naturalidade de Giovanni Emanuel, nem mesmo as hipérboles de 

superfetação de Novelli; mas, em compensação desse louvável repúdio aos grandes 

modelos, desejávamos ver alguma coisa, da sua lavra e individualidade, que o justificasse; 
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porque, enfim, o alinhavado papel de Othello nem sequer dá direito às letras grandes dos 

cartazes e programas! 

 

De mais a mais, nada ajudava o nosso artista. A voz metálica e vibrante parecia perder a 

sonoridade à flor dos lábios; a caracterização era má e desigual; primeiro, apareceu 

caboclo, depois, branco, enegrecido pelo comércio do carvão e, finalmente, negro retinto! 

Para completar o desastre de anteontem, Maggi trouxe, quase toda noite, o braço esquerdo 

dobrado e colado ao peito. Faltava só a chapa protetora, para supor aquele braço, a braços 

com a cirurgia! 

 

Mas todos estes senões não podem ser séqüito constante, de um artista que vem precedido 

de uma certa reputação. Adiemos, pois, o nosso juízo, sobre o primeiro vulto artístico da 

companhia italiana, que trabalha atualmente entre nós; juízo humilíssimo, mas sincero e de 

boa fé. 

 

Dizem muitos que a tragédia Othello deveria chamar-se Yago e assim parece ser; porque 

Yago é o peão, em volta do qual rodopia toda a ação; o motor que, a seu talante, faz agir as 

paixões incultas e selvagens de Othello; o papel escrito com mais amor; aquele em que 

Shakespeare derramou todos os seus tesouros profundos, terríveis, sarcásticos e realistas, 

porque o realismo, no teatro, teve por berço as composições trágicas, do imortal poeta de 

Stratford. 

 

Em tais condições, era muito natural que acontecesse o que aconteceu anteontem e o que, 

aliás, sucede quase sempre. Yago assoberbou Othello; o que quer dizer que Bracci atirou 

para o segundo plano Maggi, que, pelo tamanho dos caracteres do programa, devia manter-

se no primeiro. 

 

No papel de Desdêmona, apareceu Pia Marchi, a primeira dama da companhia. É uma atriz 

de talento, de grandes recursos; mas que preferimos apreciá-la em outras interpretações e 

com o cuidado e atenção que merecem os créditos de que vem precedida. 

 

Pela peça de anteontem, pareceu-nos a companhia afinada e igual, se bem que, em geral, 

um tanto descurada com a caracterização. 

 

O ator Maggi e toda a companhia foram recebidos com absoluta frieza, até a cena violenta 

de Othello com Yago e na qual Maggi, quando sentado na cadeira, foi realmente grande e 

digno de aplauso. 
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O nosso ator foi muitas vezes chamado à cena e, daí por diante, Maggi e o público 

aqueceram. 

 

Como se vê, não há razões para supor que o ator Maggi e a sua companhia não nos 

proporcione uma série de noites agradáveis. (...)  

 

 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 06/05/1891, p. 1. 

 

TEATROS E... 

COMPANHIA MAGGI 

 

Com a representação da tragédia Othelo estreou anteontem a companhia dramática italiana, 

dirigida pelo ator Maggi. 

 

É esta a primeira das companhias que nos estão destinadas pelo itinerário das empresas 

que pretendem distrair o nosso público durante o inverno. Depois desta, teremos outras de 

ópera, opereta, drama e comédia. E todas elas não serão demais, pois parece haver público 

para todas e mais algumas. 

 

O Othelo... mas para que falar da peça? 

 

Não foi por certo para apreciarmos mais uma vez a peça de Shakespeare que a nova 

companhia estreou com o Othelo. O público está farto de conhecer essa peça. Sabe de cor 

e salteado onde estão os seus clous. O que havia de novo era o artista e o que preocupava 

o público era a ansiedade de verificar até que ponto pode um mesmo personagem ser 

interpretado por artistas diversos. 

 

É vasta a galeria de Othelos que temos visto desfilar nos palcos brasileiros. 

 

Rossi, Salvini, Emmanuel, Novelli, Brazão e Álvaro, têm sido outros tantos intérpretes da 

criação desordenada do poeta inglês. 

 

O ator Maggi tem excelentes dotes para a cena. Figura elegante, boa fisionomia, excelentes 

olhos e dicção clara e correta. No Othelo revelou-nos que havia estudado o papel, segundo 

a tradição dos grandes artistas Salvini e Rossi, modificando-o; em pequenas minúcias e 
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principalmente na grande cena da morte. O que lhe notamos, e que para muitos não é 

defeito e para nós é um defeito de escola – é uma toada por demais enfática e transições 

bruscas nas modulações da voz, que nem sempre se justificam pela significação das frases 

que tem de dizer e pelas situações. 

 

Não é artista de mérito vulgar; mas não é um artista igual – tem altos e baixos. 

 

Nas grandes cenas arrebatadas, em que tem de manifestar a tempestade de sentimentos e 

impressões que o poderoso e brutal Shakespeare pôs no peito daquela natureza semi-

selvagem, tão piegas no amor quanto rancorosa na desconfiança, no ciúme e no ódio, o ator 

Maggi consegue produzir grandes efeitos teatrais pela prodigalidade da gesticulação e fortes 

inflexões de voz. Falta-lhe, porém, a nota sentida, o trabalho psicológico, que revele a 

perfeita identificação, a perfeita assimilação do artista e do personagem. O que nos faz 

supor que talvez não seja o Othelo o papel em que aquele artista se sinta mais à sua 

vontade. 

 

Há, porém, algumas cenas, representadas com vigor e brilhantismo, o que nos dá a garantia 

de que temos em nossa frente um artista de talento, muito digno de ser apreciado. 

 

A cena da morte está estudada para produzir grande efeito, o que efetivamente consegue. 

Simplesmente não sabemos se é verossímil, que um homem que dá no pescoço um golpe 

tão violento, como o que desfere o Mouro, ainda se conserve em pé muitos segundos, caia 

e tenha forças de se levantar para dar ainda cinco ou seis passos. A morte dessa maneira 

produz certamente mais assombro; mas será natural? Não nos parece. 

 

A Sra. Maggi é uma Desdêmona muito aceitável. Nem grandes vôos, nem quedas sensíveis. 

A voz é de um timbre agradabilíssimo. 

 

O papel de Iago é feito por um artista de boas qualidades, que o esboça com linhas 

verdadeiras; mas não as acentua de forma a dar-nos um personagem completo. 

 

Os outros artistas não comprometeram o êxito da peça. 

 

Não concluiremos esta notícia sem falar num fato desagradável. 
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Das galerias que se encheram antes de começar o espetáculo, partiram vaias e assuadas 

ruidosas às pessoas que iam tomando os seus lugares. Bastava aparecer uma senhora num 

camarote ou na porta da platéia, para ser recebida com uma algazarra infernal. 

 

Diz-se que as galerias são geralmente ocupadas por estudantes. 

 

O fato a que nos referimos prova que isto não é exato. Não é crível que as vaias, assoadas 

e dichotes partiam de pessoas que devem ser bem educadas. Mas, sejam quais forem os 

freqüentadores das galerias, é deprimente dos nossos costumes de sociedade civilizada, o 

fato a que nos referimos. 

 

E ainda que o não fosse, nenhum espectador tem o direito de se dirigir a outro por modo tão 

pouco cortês. À polícia cabe pôr cobro a tais excessos e esperamos que ela cumpra o seu 

dever. 

 

Se a empresa manda abrir as portas das galerias, muito antes da hora do espetáculo, é no 

intuito de proporcionar aos que as freqüentam maiores comodidades... 

 

Corresponder a esse intuito, transformando o teatro em praça de touros, pode ser muito 

divertido; mas é também altamente comprometedor para a educação de quem assim 

procede. 

 

Hoje representa-se a Fédora. 

 

 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 15/06/1891, p.1. 

 

OTHELO 

 

O papel de Othelo, representado pelo artista Emmanuel, é um primor artístico. Pareceu-nos 

que, ainda mais do que da primeira vez que o vimos representar o protagonista da peça de 

Shakespeare, ele acentuou anteontem as mil minúcias de observação de um papel, que 

constitui um verdadeiro tipo. 

 

Parece que giram por aí umas idéias avariadas acerca da interpretação das peças que, mais 

pela sua contextura, do que pelo caráter dos personagens que nelas figuram, tomaram a 

qualificação de tragédias. 
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Há mesmo quem pense que pelo fato de ter a peça pelo seu desenlace essa qualificação, 

que os artistas andam errados dando aos seus papéis a interpretação mais real e mais 

humana. 

 

Em crítica, todas as opiniões são dignas de respeito; mas é estranhável que  as deste 

quilate só apareçam quando se trata de Shakespeare, que é o autor mais humano e menos 

convencional que tem aparecido. Não se explica por outro modo a manutenção de suas 

peças nos repertórios de todos os teatros. Shakespeare é representado ainda hoje em 

inglês, em francês e em italiano. 

 

Isto quer dizer que a sua obra não resistiria, se não tivesse um grande fundo de humana e 

de verdadeira, ou se a arte moderna não lhe pudesse dar hoje todo o relevo de que ela é 

susceptível, ou antes, que ela exige, para ser compreendida. 

 

Emmanuel dá ao papel de Othelo todo o valor de um minucioso estudo psicológico. O seu 

trabalho artístico, o que chamaremos a parte mecânica da sua obra, não  é mais do  que a 

revelação desse estudo. 

 

Desde as cenas mais insignificantes, quer ouvindo, quer agindo, até as cenas capitais, há 

uma perfeita harmonia em todo o papel. 

 

O espectador percebe pelo seu jogo fisionômico, pelas suas inflexões, pelo seu gesto e pela 

sua atitude, tudo quanto vai passando naquela alma torturada pela dúvida, pelo ciúme e 

pelo remorso. Representado assim, o papel de Othelo assume as proporções de uma obra 

prima. 

 

O ator Valenti é um excelente Yago. 

 

Insinua a intriga com muita arte e dá ao papel o tom cínico e fanfarrão que o autor lhe 

imprimiu. 

 

Virgínia Reiter é uma Desdêmona encantadora e gentil. Todos os outros papéis, 

razoavelmente desempenhados, e como resultado total da representação – êxito 

extraordinário. 

 

Hoje – Frou-Frou. 
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JORNAL DO COMÉRCIO, 15/6/1891, p.2. 

 

TEATROS 

 

Lírico – Esteve anteontem quase repleto de espectadores o vasto recinto deste teatro. 

Emanuel representava o Othelo. Era tão considerável o número de senhoras, trajando ricos 

e diversos vestuários, que parecia um espetáculo de gala. Com efeito, em se tratando da – 

arte dramática – a récita de anteontem foi de gala para o grande artista italiano. 

 

No dificílimo papel do Mouro de Veneza tem Giovanni Emanuel a mais franca, a mais 

positiva confirmação do seu gênio artístico; por ser um papel inquestionavelmente trágico, 

tem Emanuel, na sua interpretação ingente luta, da qual sai altivo e vencedor, graças à sua 

genial organização artística. 

 

Desprezando as fórmulas convencionais da tragédia, que parecem ser indispensável 

recurso para o seu bom êxito, Emanuel, filiando-se, tanto quanto lhe é possível a sua 

escola, consegue agradar e impressionar, nas cenas mais patéticas, principalmente; se não 

comove os espectadores pelas explosões trágicas, consegue dominá-los e arrancar-lhes até 

lágrimas pelas expressões as mais puras, as mais reais do sentimento humano e pelo modo 

por que as diz. 

 

O espectador fica surpreendido com a bela interpretação que o grande artista dá ao Mouro 

de Veneza, embora se afaste dos princípios trágicos em que eram soberbos Rossi e Salvini! 

 

Foi muito bem nas belas cenas com Iago e Desdêmona, e fez com grande estudo e arte a 

cena final da morte por degolação, que é rápida e perfeitamente interpretada. 

 

Conforme dissemos em nossa última crônica, no mês passado, quando foi o Othello 

representado por Andrea Maggi, o papel do traidor Iago, é quase tão importante, senão mais 

difícil do que o do Othello, e exige para intérprete um artista superior. Dele encarregou-se 

anteontem o Sr. Valenti, que, fora de dúvida, é um artista de talento e de merecimento; foi 

regularmente na sua dificílima tarefa; pareceu-nos, porém, ter conduzido exageradamente o 

seu papel, para o lado tragicômico. 
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Virgínia Reiter foi uma meiga e graciosa Desdêmona. Os outros artistas disseram bem os 

seus papéis. 

 

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 27/08/1894, p.1. 

 

TEATROS E MÚSICA 

 

S. PEDRO DE ALCÂNTARA – Certos papéis trágicos, que tiveram por intérpretes nesta 

Capital vultos da arte como Rossi, Salvini, Emanuel, dificilmente poderão impressionar como 

as criações daqueles grandes artistas. O Othello está no número desses papéis. O 

personagem do guerreiro mouro, bravo e leal, ingenuamente amoroso, transformado em 

amante violento, agitado pelo veneno do ciúme, só pode ser confiado a um artista superior, 

que tenha erudição shakespeareana e perfeito conhecimento dos críticos do grande poeta. 

 

O ator E. Cuneo, ainda moço, modesto, mas trabalhador e observador profundo, 

encarregou-se anteontem da parte de protagonista da tragédia de Shakespeare, 

representada pela boa companhia Modena. Esse artista tem dado freqüentes provas da 

superioridade de seu talento aos poucos, mas sinceros devotos da Arte Dramática, que 

freqüentam o Teatro S. Pedro; anteontem revelou novamente qualidades artísticas 

extraordinárias para a tragédia, já manifestadas no bom desempenho que deu ao Hamlet. 

Deu ao tipo do mouro boa expressão de naturalidade. Não foi de uma perfeição ideal em 

todo o seu longo trabalho, que oprime e fatiga o espectador; não mostrou a uniformidade 

irrepreensível que requer esse trabalho superior; mas subjugou a palidez de algumas cenas 

pelo vigor e colorido que deu a outras.  Não entregou-se a transportes exagerados, quer na 

dicção quer na gesticulação. Nos dois primeiros atos mostrou a devida expressão 

fisionômica do mouro bondoso, inebriado pelo amor de Desdêmona. O seu rosto teve as 

naturais contrações de desespero nos diferentes transes por que passa o seu papel nos 

outros atos, desde que o honesto Iago fere-o na alma com o veneno corrosivo do ciúme. 

Teve momentos felizes nas cenas de desepero pelo sofrimento atroz e nos de cólera pelas 

picadas venenosas do ciúme; onde, porém, seu trabalho conseguiu eletrizar o público, foi na 

cena final do seu suicídio por degolação, que foi colorida com toda a verdade. Basta essa 

cena para dar uma idéia do espírito profundamente observador do talentoso artista, que teve 

anteontem as mais entusiásticas demonstrações de apreço do público, infelizmente pouco 

numeroso, que assistiu à representação. 
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A Sra. Tiozzo , cujo talento evidencia-se em qualquer papel de que se encarregue, foi uma 

boa e meiga Desdêmona. 

 

O Sr. Lotti interpretou com muito talento o papel ignominioso de Iago, que é de grande 

dificuldade. Habilíssimo em todos os papéis que lhe são confiados, esse excelente artista 

soube encarnar-se perfeitamente no tipo do perverso traidor. 

 

Os outros artistas satisfizeram nos seus papéis. 

 

O espetáculo terminou por uma comédia que fez rir... a bom rir, e que é uma boa lição às 

pessoas cerimoniosas. 

 

 

CORREIO DA TARDE, 27/08/1894, p. 2. 

 

EM CENA ETC. 

ENRICO CUNEO 

 

Fez este notável artista seu benefício no sábado último, levando para ele a tragédia de 

Shakspeare Othelo, tantas vezes representada por todos quanto se julgam notabilidades na 

arte dramática. 

 

Achamos o Sr. Cuneo muito melhor, nesta tragédia, do que no Romeu e Julieta; está mais 

no seu caráter artístico, no seu temperamento. No 2o ato e na cena final do suicídio o Sr. 

Cuneo foi admiravelmente bem e colocou-se a par dos mais importantes vultos do palco que 

nos têm visitado, pelo menos nas posições, na entonação da voz. 

 

Na cena em que derruba Iago, excedeu mesmo a esses vultos, alguns dos quais só têm a 

seu favor a fama que os precede... 

 

Excusado é dizer que a Sra. Zaira Tiozzo foi uma Desdêmona irrepreensível. Foi 

corretíssima de princípio a fim. 

 

O Sr. Lotti apresentou-nos um Iago, como poucas vezes temos visto, sóbrio, natural e 

perfeitamente estudado. 
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A companhia parte enfim para Juiz de Fora, onde, temos certeza, encontrará um 

acolhimento lisonjeiro e onde achará público não estragado pela opereta estropiada, com 

cantores feitos da noite para o dia, e quem saiba apreciar a arte dramática. 

 

A companhia leva, porém, recordação agradável desta capital, pois viu no teatro a melhor 

sociedade do Rio de Janeiro, isto é os homens de letras, os bons artistas, e todo o 

jornalismo fluminense, porque é a sua parte inteligente. 

 

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 28/06/1895, p. 2. 

 

TEATROS E MÚSICA 

 

NOVELLI – O anúncio de uma peça do grande repertório já conhecido atrái sempre ao 

teatro uma numerosa concorrência, como a que afluiu anteontem ao Teatro Lírico para ver o 

Othelo. 

 

O nosso público, pouco curioso de conhecer novidades, como se o engenho humano se 

tivesse paralisado na impotência de produzir trabalhos de mérito, não resiste às tentações 

de um anúncio em que apareça o nome Shakspeare, e corra pressuroso ao teatro na 

ansiedade de comparar e de julgar entre Salvini, Rossi, Emmanuel e Novelli, os quatro 

gigantes do palco que têm assombrado com as fulgurações de seu gênio, quando 

reproduzem cenas violentas das paixões humanas no seu tumultuar desordenado de mar 

proceloso açoitado pelas borrascas. 

 

O vasto recinto, quase cheio, apresentava bonito aspecto, mas os dois primeiros atos 

escoaram-se um pouco friamente, enquanto correram por conta do Sr. Colonello as cenas 

principais da intriga de Iago, aquele perverso eloqüente sentencioso, de atroz ironia, espírito 

de perversidade, mas sempre elevado, incapaz da difamação que não fosse expressa em 

estilo terno, tendo a retórica ao serviço da sua infâmia. 

 

Sendo este o melhor papel do Sr. Colonello, é preciso confessar, ainda assim, que ele não 

chegou à altura do Iago, o personagem mais inteligente desta tragédia, espírito forte, que 

faz horror aos hipócritas, aos escrupulosos e aos supersticiosos. 
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A filosofia do pérfido veneziano se evidencia das definições dos conceitos e dos aforismos 

por ele enunciados a respeito das coisas, das pessoas, e sobretudo das mulheres, e o Sr. 

Colonello não tem no olhar, na expressão fisionômica, na inflexão, no gesto e no movimento 

cênico ardor, volubilidade, animação e vida satânica para exprimirem a psique do traidor que 

ele representa. 

 

Também prejudicou um pouco a tragédia a encenação do segundo quadro e a feição 

arqueológica dada por Novelli à figura de Othelo. 

 

Não se compreende a colocação daquele tribunal presidido pelo doge, que tem o seu trono 

no fundo da cena; ou Othelo teria de falar, sempre de costas para a platéia, e prejudicando 

muito a audição, ou então, como fez Novelli, tem de falar para o público dando as costas ao 

tribunal, o que produz uma impressão desagradável, fazendo sobressair a convenção do 

teatro, que é o que se procura sempre fazer esquecer no espectador. 

 

Estamos também mais de acordo com o processo de Emmanuel, trajando o protagonista de 

general veneziano; nem se compreende que Othelo comandasse as forças venezianas 

vestindo-se a seu bel-prazer de acordo com os costumes de sua raça. 

 

Além da lógica dos fatos, temos também, para corroborar essa maneira de ver, o 

testemunho tradicional e a afirmação histórica da estátua de Othelo em Veneza com os 

trajes de general veneziano. 

 

No correr da tragédia dissiparam-se esses pequenos senões, e Novelli, com a sua poderosa 

dinâmica sugestiva e emocional mostrou-nos, de cena em cena, as anomalias que se 

sucediam no cérebro de Othelo, o valente e generoso guerreiro amante que, em um 

desabamento deplorável de inteligência, em um descalabro moral indescritível, submete-se 

ao arbítrio de um aleivoso torpe que urde os lances da asquerosa intriga em uma série de 

crimes que conduzem à catástrofe extrema. Repugna a imbecilidade desse marido que 

aceita todas as insinuações que deslustram sua imaculada esposa; e a degradação mental 

em que ela cabe, leva-nos a não ter compaixão nem vontade de lhe perdoar o crime que 

comete. 

 

Abstraindo-nos de comparações, achamos admirável a interpretação de Novelli, reduzindo 

os largos traços em que foi delineado o mouro de Veneza às proporções da mais estrita 

naturalidade; é um trabalho ingente, dificílimo, que só realizam os artistas superiores. 
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Desde a narrativa até a cena final, o notável ator italiano desenha o personagem com uma 

harmonia de linhas, uma unidade de interpretação admirável. Toda a infinidade de 

pormenores de sua criação, de minudências diversas, harmonizam-se no tom geral, na 

homogeneidade da interpretação. 

 

 Novelli foi aplaudidíssimo pela numerosa e seleta sociedade que enchia, anteontem, a 

vasta sala do Teatro Lírico, tendo tido muitos chamados à cena no final dos atos. 

 

Partilhou dos seus aplausos a Sra. Olga Giannini, que fez de um modo encantador a 

inocente Desdêmona, sendo também nominalmente chamada à cena por muitas vezes. 

 

 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 28/06/1895, P. 2. 

 

TEATROS E... 

NOVELLI – OTHELO 

 

O Othelo é incontestavelmente uma das peças mais populares de Shakespeare, e essa 

popularidade da peça e o desejo de ver Novelli representá-la atraíram anteontem ao Lírico 

uma concorrência relativamente extraordinária. 

 

Mas o Othelo, além de ser a peça mais conhecida do grande poeta inglês, é uma das suas 

mais perfeitas composições. 

 

Há quem censure o final da peça pela sua brutalidade e quem entenda que é levar muito 

longe o realismo estrangular Desdêmona, a mimosa Desdêmona, ali em presença do 

espectador. Mas tudo isso que parece grosseiro e que não está em harmonia com a 

docilidade dos nossos costumes, é ainda uma grande concessão feita ao público do seu 

tempo, pelo grande autor inglês. 

 

No conto, ou o que melhor nome tenha, de onde Shakespeare extraiu a sua tragédia, era 

bem mais feroz o destino de Desdêmona, que morre às mãos de Iago, na presença do 

marido indiferente, que ainda a insulta e infama. E, por mais feroz que se julgue esse 

desenlace, nunca se poderá dizer que ele não é humano e verdadeiro. 
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Mas o que torna o Othelo uma das obras-primas de Shakespeare não é o desfecho da 

tragédia, que tanto podia ser o que é, como outro qualquer. 

 

O que se admira no Othelo é sobretudo a verdade na criação de caracteres como Iago, 

como Desdêmona, como Othelo; é a técnica teatral, como ele conduz a ação da peça, 

fazendo com que o vírus da desconfiança, lançado perfidamente por Iago, vá 

progressivamente envenenando o espírito confiante do mouro até a tremenda explosão do 

ciúme e depois do ódio contra aqueles que o enganavam. 

 

O trabalho de Novelli começa a acentuar-se verdadeiramente no 3o ato, quando a alma do 

mouro já está eivada das suspeitas e das sugestões de Iago, o inimigo de todos e de tudo. 

Daí em diante, não há gradação da desconfiança, do ciúme, e do amor torturado por essas 

duas idéias, que o notável artista não acentue pelas entonações mais estranhas e mais 

variadas de sua voz, pelo jogo admirável da sua fisionomia, que, como um espelho, reflete 

todas as ânsias, todas as dúvidas, todos os desfalecimentos e todas as iras da sua nobre 

alma de guerreiro. 

 

Mas, como se tudo isso ainda fosse pouco para o grande artista, ele reservou-nos para o 

final da peça uma verdadeira surpresa, a cena da morte, que ele reproduz com uma 

fidelidade minuciosa, cheia de pequenos detalhes, estrebuchando, agonizando, soltando 

verdadeiros roncos de agonizante, até rolar inerte pelo estrado do leito de Desdêmona. 

 

Como estamos em um período de crítica apurada, talvez até a impertinência, não sabemos 

se a cena da morte é discutível; mas o que é exato é que raramente vimos o público 

impressionar-se tão fortemente e tão largamente por uma cena desse gênero. 

 

Antes de terminar esta notícia devemos mencionar a Sra. Olga, que nos deu uma 

Desdêmona graciosa, e o Sr. Colonello, que nos deu um excelente Iago. 

 

 

A SEMANA, ano VI, tomo VI, no. 91, 29/06/1895, p. 173.* 

 

TEATROS 

 

                                                             
* Elv, pseudônimo. 
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Novelli merece toda a adjetivação encomiástica do cronista teatral. Os seus trabalhos têm 

sempre um desempenho exatíssimo e muitas vezes extraordinário. 

 

Não podemos ser acoimados de suspeição, pois destas colunas censuramos francamente o 

ter sido levado à cena o Drama Moderno, monumental borracheira só aceitável porque 

Novelli e Giannini a interpretaram, e o desempenho, a nosso ver, completamente errado do 

Hamlet. 

 

Por isso mesmo que apontamos esses senões não nos embaraçamos quando temos que 

elogiar francamente ao grande artista. 

 

O desempenho da engraçadíssima comédia de Valabregue Minha Mulher não tem chic foi 

digno das palmas com que o acolheu o público.  

 

Releva consignar aqui o corretíssimo desempenho no lever du rideau – Entre o vermouth e 

a sopa deram Novelli e Olga Giannini. 

 

Agradou-nos sobremaneira ver esses dois grandes artistas representando um trabalho do 

nosso querido Arthur Azevedo, que teve do público a mais justa prova de simpatia. 

 

O Othelo teve também bom desempenho, excetuando o 1o ato e parte do 2o. O 5o ato teve 

execução magistral. 

 

A festa artística de Ermette Novelli foi um desses sucessos teatrais que jamais se apagam 

da memória dos espectadores. 

 

A principal parte do espetáculo era o drama Pão Alheio, do célebre Tourgueneff. 

 

Quem conhece perfeitamente toda a obra do grande escritor russo, quem sentiu todas as 

páginas da Fumée, das Histoires étranges e de tantos outros trabalhos não podia deixar de 

comparecer ao teatro para assistir à representação desse drama que naturalmente deveria 

ter o valor dos outros trabalhos do grande escritor. 

(...)  
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O ESTADO DE SÃO PAULO, 20/07/1895, p. 2. 

 

PALCOS E CIRCOS 

S. JOSÉ 

 

Em 9a récita da assinatura, representou-se anteontem no S. José a popularíssima tragédia 

do grande poeta inglês Shakespeare – o “Othelo”. 

 

O desejo de ver Novelli encarnado no papel do mouro de Veneza chamou ao teatro 

magnífica concorrência. 

 

O trabalho de Novelli no “Othello” foi extremamente elogiado pela unanimidade da imprensa 

do Rio. Achamos, porém, que o distinto artista, extraordinário na interpretação que deu aos 

outros papéis que aqui representou, não esteve na altura do seu incontestável talento. 

 

Parece-nos que a cena do 3o ato, quando ele no célebre “addio” se despede dos seus 

amores, de suas glórias, com o coração despedaçado pelo ciúme, envenenado pela dúvida, 

que lhe invade a alma, usou na voz de extrema força, dizendo a frase com demasiada 

energia. Era natural que aquela frase exprimisse em toda a extensão a dor que amargura e 

que acabrunha. No último ato, porém, na cena da catástrofe sanguinolenta, Novelli foi 

aplaudidíssimo, tornando-se verdadeiramente assombroso pela veemência e brilhantismo 

com que representou as cenas finais da tragédia. 

 

A sra. Olga Gianini foi uma graciosa Desdêmona – plena de candura e inocência. 

 

O papel antipático de Iago teve no sr. Colonello um ótimo intérprete. 

 

Hoje representa-se a comédia em quatro atos, muito conhecida do nosso público – “D. 

César de Bazan”. 

 

 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 16/06/1896, p.2. 

 

TEATROS E... 

OTHELO 

 

O Othelo é inquestionavelmente a peça mais popular de Shakespeare. 
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E não é só a mais popular, é também a mais bem feita, sob o ponto de vista teatral. 

 

No vasto repertório do grande gênio inglês, há criações prodigiosas como o Rei Lear, 

Ricardo III, Hamlet e Macbeth, e todas essas criações trazem a marca indelével do gênio 

fecundo do grande intérprete da natureza humana. No Othelo, porém, além das qualidades 

que se contam nessa peça, há a maneira por que é desenvolvida a ação. 

 

Posto de parte o caráter semi-selvagem do Mouro, e os meios característicos do tempo, de 

que os personagens lançam mão para realizar os seus intentos, o Othelo pode ser 

considerado um drama perfeitamente moderno. Os maridos confiantes ou ciumentos; 

zelosos da sua honra ou condescendentes, apaixonados ou indiferentes, são de todas as 

épocas e de todas as raças, como todas as épocas e todas as raças produzem intrigantes, 

monstros como Iago. 

 

É esta universalidade que dá o cunho à grande obra de Shakespeare. E cunho tão 

acentuado, que algumas de suas peças são consideradas como símbolos das paixões e 

sentimentos humanos. Hamlet é a dúvida, como Shylock a usura, como Othelo o ciúme. 

 

O que, porém, é prodigioso, é o processo por que Shakespeare nos apresenta ao 

lado do Mouro, confiante, valente e altivo, uma criação como a de Iago. A confiança 

de um corresponde à perfídia do outro; a altivez de um corresponde à vilania e à 

baixeza do outro. Por certo que a vida é feita de contrastes desta natureza; mas o 

que acentua o gênio do artista, é saber colocá-los sob a ação do mesmo foco, no 

mesmo terreno da ação. 

 

De cada vez que vemos o Othelo, mais admirados ficamos pela naturalidade, pela 

simplicidade com que o honesto Iago vai impregnando a alma singela do Mouro, do veneno 

do ciúme e da desonra. Cada nova suspeita, cada ligeira insinuação de Iago é acolhida pelo 

espírito de Othelo, do mesmo modo que se o seu corpo fosse recebendo a pouco e pouco, a 

pequenas doses, infiltrações de veneno. Mas já dissemos demais sobre a peça, bastante 

conhecida do nosso público. 

 

Falemos agora do desempenho. 
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Quanto a Emmanuel, não sabemos realmente o que havemos de dizer, senão que o seu 

trabalho é de princípio a fim um primor artístico. 

 

Não se pode reproduzir com mais fidelidade, e ao mesmo tempo com mais relevo, um 

personagem que afinal não passa de um misto de barbárie e de civilização. Não há nuance, 

não há minúcia que escape ao grande artista. Dir-se-ia que um sopro divino deu vida e 

animação à criação shakespeareana. 

 

A naturalidade das transições, a modelação da voz, nas cenas mais variadas, a doçura, a 

ternura dos primeiros atos, em contraposição com a agonia e o desespero dos últimos, tudo 

isso é mais que representado, é sentido e transmitido ao espectador com uma verdade 

inexcedível. 

 

Mas se Othelo tem um grande intérprete em Emmanuel, Iago tem também um excelente 

intérprete no ator Valente. 

 

Há no estudo desse monstro, o mais perverso dos perversos de Shakespeare, uma grande 

profundeza, por parte de Valente. Também ele não descura a menor minúcia do papel, 

também a sua frase caluniosa ou cínica tem sempre uma entonação artística e uma intuição 

profunda. E dizendo que a Sra. Montagna foi uma bela Desdêmona e que os outros artistas 

portaram-se corretamente, pomos ponto na notícia da representação desta peça que 

provocou uma avalanche de aplausos do público que enchia o Apollo. 

 

 

JORNAL DO COMÉRCIO, 16/06/1896, p. 2. 

 

TEATROS E MUSICA 

 

Giovanni Emanuel representou anteontem no Apollo a mais popular das produções de 

Shakspeare. 

 

Othelo há de ser sempre a peça do grande poeta inglês preferida pelo público. Sua ação, 

sua urdidura, seus processos, seus desenlace, conservarão uma frescura que não diminui, 

uma atualidade que não passa. A gente que vai ao theatro, em geral, não compreende as 

sutilezas de Hamleto; o desespero de Lear, que passa dos salões do palácio real a vagar na 

solidão das florestas; a usura de Schailock, exigindo em pagamento de uma dívida a carne 
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de seu devedor, mas todo o mundo compreende perfeitamente o tipo do mouro leal, crédulo, 

amoroso, arrebatado, em cuja alma o gênio satânico de Yago inocula o vírus do ciúme. Em 

todos os tempos hão de parecer singelos os meios empregados pelo grande poeta no 

desenvolvimento da sua primorosa tragédia. Se não fosse o caráter lendário do protagonista 

e a antigüidade da época, Othelo seria representado hoje como uma peça moderna com o 

desenvolvimento de sua ação tão humana em torno da figura de Yago, admiravelmente 

desenhada. 

 

É por isso que o publico fez de Othelo a sua tragédia predileta, e ainda anteontem a 

concorrência ao Apollo foi maior do que na noite da estréia da companhia Italiana. 

 

Dizer o que foi o magnífico trabalho de Emanuel seria repetir o que por duas vezes, em 

1886 e 1891, já disse esta folha e quase toda a imprensa fluminense sobre o mérito do 

grande artista, que conserva vivas as mesmas qualidades extraordinárias que levantaram 

então o nosso entusiasmo. Acompanhou-o nas dificuldades de sua parte o consciencioso 

ator Valenti, que representou o papel de Yago e conseguiu vencer a repugnância do público 

contra este personagem e fazer-se aplaudir calorosamente. 

 

A Sra. Montagna, se não tem, como as italianas em geral, voz afinada para cantar a canção 

do 5º ato, tem qualidades físicas que lhe asseguram metade do êxito na parte de 

Desdêmona. A esses encantos é justo acrescentar que a formosa atriz respondeu com 

admirável inflexão de voz, repassada de inocência e sinceridade, as ameaças de morte que 

lhe fez Othelo. 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 20/06/1896, p.1. 

 

EMANUEL 

 

Foi... (como estamos ficando velhos, Emanuel!) em 1885. 

 

À minha alma ansiosa de moço, a obra divina de Shakspeare se revelara como o mapa vivo 

do mundo moral. Já eu tinha vivido, em noites de leitura febril, todas as vidas que palpitam 

nesse universo. Mas nunca tinha visto acentuar-se e avultar em cena uma criação do Poeta 

Maior: quando cheguei aos 20 anos, já não pisavam palco brasileiro Salvini e Rossi, cuja 

recordação ainda tão profundamente comove a geração anterior à minha e cujos nomes, 

agora mesmo, a propósito de Emanuel, estão sendo desenterrados do olvido pela saudade 

dos cronistas. 
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Por isso mesmo, a minha compreensão de Shakespeare era incompleta. 

 

Homens de hoje, não somos o que eram os homens da Renascença Inglesa - maravilhosa 

primavera do teatro moderno, estupenda florescência de obras primas, que são, no dizer do 

próprio Shakespeare, the very eye and body of the time, in form and pressure,- porque, pelo 

seu calor, pela sua vivacidade, pela sua grandeza filosófica, são  os documentos vivos 

dessa admirável época de renovação intelectual. 

 

É mestre Taine quem diz que “dans ce théâtre, em ce moment, les âmes sont neuves, 

prètes à tout sentir comme la poêle à tour cuir.” A imaginação nascia, os coração estavam 

moços, as inteligências aprendiam com uma facilidade assombrosa todas as intenções do 

poeta, sem necessidade de apuros de arte cênica – nesse teatro do Globo, que a beira do 

Tâmisa se levantava, pesado e sujo, sobre um terreno lodoso e infesto... 

 

Chove dentro da sala... ao lado de gentis homens elegantes, vestidos de seda bordada, há 

merceeiros, aprendizes, açougueiros, marinheiros; bebe-se cerveja, fuma-se, joga-se, 

comem-se nozes; nobres e plebeus se injuriam, em rixas que acabam freqüentemente em 

sangue; a platéia interrompe os atores; o ar sufoca, cheio de um cheiro acre de cerveja, de 

fumo, de suor; no palco não há cenários, não há perspectiva, não há vestuários; um rapaz 

imberbe faz um papel da rainha; quatro espadas e um escudo representam um exército; 

apenas os cartazes, que se sucedem ao fundo do palco, indicam se a cena é o mar, ou um 

jardim, ou um campo de batalha, ou um cemitério, ou um palácio; não há decoração: 

“L’imagination du parterre en fait tous les frais; avec des pareils spectateurs, on peut 

produire l’illusion sans se donner beaucoup de peine.” 

  

Platéias inteligentes, fogosas, moças! - a simples leitura de uma peça, mesmo sem o 

aparato da representação, bastava para impressioná-las. Shakespeare era compreendido 

facilmente, porque a sua alma era um espelho em que se vinha refletir, palpitando, a alma 

daquele tempo. A semente daquela poesia caía dentro da multidão, e germinava, e florescia, 

e frutificava logo - porque os homens do século XVI, em Inglaterra, não tinham, como o do 

nosso, o amor exagerado da minúcia, a fúria desenfreada da análise. Naquele tempo 

ninguém se lembraria de escrever cinqüenta volumes para estudar se a loucura de Hamlet 

era verdadeira ou fingida... 

 

Hoje, ai de nós! a sensibilidade está embotada, os nervos estão gastos, a inteligência está 

cansada, a imaginação agoniza. É preciso ver para compreender: é preciso ouvir para 

sentir. É preciso que um ator, tendo gasto a sua mocidade a estudar Shakespeare, venha, 
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depois deste estudo, interpretar o gênio do Maior dos Poetas, para que, feridos ao mesmo 

tempo na inteligência, na vista e no ouvido, nos apoderemos de todas as intenções, de 

todas as sutilezas dessas criações artísticas, que são verdadeiras fotografias da alma 

humana. Queremos o cenário, queremos a ilusão das bombolinas, dos bastidores, dos 

fundos falsos, dos ouropéis; queremos que o ator, com as inflexões de sua voz, com a 

precisão dos seus gestos, com a mobilidade da sua fisionomia, sublinhe as frases do poeta, 

para que as idéias que nelas se contêm, cresçam e expandam dentro do nosso cérebro. Ai! 

toda a complicação deste século servia apenas para nos diminuir a inteligência. 

 

Foi em 1885 que Emanuel aqui apareceu pela primeira vez. Não vinha precedido de grande 

fama. Creio mesmo que foi o Rio de Janeiro a primeira capital que o consagrou com as suas 

ovações. 

 

Vendo-o e ouvindo-o, compreendi pela primeira vez a criação de Hamlet. Na leitura, o moço 

dinamarquês parecia-me um sonho, um monstro, uma ficção; quando o encontrei dentro da 

pele de Giovanni Emanuel, vi que era um homem como eu. 

 

E aqui está a principal razão das censuras que fazem a este ator. Já, no passado domingo, 

escreveu o folhetim do Sem Rumo, no Jornal do Comércio: “Novelli e Emanuel puxam para 

si os heróis de tragédia, em vez de se equipararem às suas proporções épicas.” Santo 

Deus! o mais pacífico empregado de secretaria é capaz de ter proporções épicas, quando 

uma cólera sincera o acode. Às vezes uma única notícia de assassinato, dessas que se 

publicam nos jornais, é mais espantosa e mais inverossímil que todas as tragédias de 

Shakspeare. Feito por um tolo, Hamlet é um inconseqüente; feito por Emanuel é um 

assombro de verdade, de humanidade. 

 

Hamlet, alma transtornada pela revelação de um crime, “vítima de um envenenamento 

dócil”, já quase louco, e, por cálculo, fingindo ser mais louco do que é, piedoso, generoso, 

caridoso, e, ao mesmo tempo, matando friamente Polonius, ordenando a decapitação de 

Rosencrantz e Guildernstein, e torturando Ofélia; - Lear, alternativamente orgulhoso, 

humilde, louco, furioso, imbecil, ridículo, sublime; Othelo, violento e apaixonado, furioso 

como um tigre assanhado quando se convence da traição, cruel e calmo como um juiz sem 

nervos quando mata Desdêmona, fraco como uma criança quando se arrepende do crime; - 

todas essas figuras, que parecem a princípio contraditórias e falsas, tornam-se lógicas, 

reais, humaníssimas, quando Emanuel as apresenta ao espectador sem barulho, sem 

espalhafato, sem cuidar de proporções épicas, convencido de que está traduzindo idéias, 

sensações e movimentos de homens. 
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Por mim, creio que, na idade moderna, Shakespeare achou o seu melhor intérprete. Não sei 

o que se fez antes de Emanuel, porque não conheci Salvini, nem Rossi; mas pelo que deles 

escrevem os admiradores fiéis, compreendo que procuravam guindar-se às “proporções 

épicas” dos heróis, e que não tinham a sobriedade de Emanuel, – sobriedade que é a 

própria essência da arte pura. Depois dele, creio que se não achará interpretação nova: foi 

ele quem reduziu a homens os monstros da Tragédia, e o que agora há a fazer é apenas 

aplicar, com variantes da forma, a idéia básica deste processo... 

 

 

 

Mas, nec sutor...! Lembro-me agora de que não é este o meu ofício. O que me cabe, é 

apenas, sob o retrato de Emanuel, que a Gazeta estampa hoje, dia de sua festa artística no 

Apollo, deixar afirmada a minha admiração incondicional pelo seu talento. 

 

Para que dizer todo o bem que dele penso! É sempre mau prevenir com demasiado 

entusiasmo o espírito do público que vai apreciar um ator. Dizem que um campônio do 

Minho, ouvindo falar da suprema graça do Taborda em testamento, abalançou-se a uma 

viagem longa, e chegou a Lisboa. Foi ao teatro, divertiu-se, mas saiu descontente. “Então, 

não gostaste?” – ”Gostei... mas, deram-lhe tal fama, que eu cuidava que o homenzinho era 

feito de ouro...” 

 

Emanuel é feito de carne e osso como tu, amigo que logo à noite vai ouvir o Hamlet. Vás 

admirá-lo e aplaudi-lo. E, durante toda a noite, conserve a tua alma de joelhos, porque 

durante toda a noite a alma do divino Shakspeare estará enchendo aquela reles salinha do 

Apollo!... 

 

          Fantasio* 

 

 

O ESTADO DE SÃO PAULO, 30/06/1896, p.1. 

 

PALCOS E CIRCOS 

S. JOSÉ 

 

                                                             
* Olavo Bilac. 
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Uma outra esplêndida casa à segunda representação de Othelo pelo artista italiano 

Giovanni Emmanuel no S. José. 

 

O celebrado ator que, evidentemente, se achava, mais do que na noite de sábado, na posse 

completa de todos os seus especialíssimos meios artísticos, deu um relevo ainda mais 

perfeito e mais vigoroso ao dificílimo e magnífico papel de Othelo. 

 

A vida intensa com que Emmanuel vive as paixões terríveis do personagem shakesperiano, 

encontrou em todos os inúmeros assistentes um verdadeiro frêmito de sensações que se 

traduziram numa longa e prolongadíssima salva de palmas em todos os finais dos atos e 

numa entusiástica ovação ao cair do pano, na grande cena final. 

 

Ontem não só realizou o anunciado espetáculo com a comédia de Sardou, Rabagas. A 

empresa querendo, deste modo, prestar a sua homenagem à memória do invicto marechal 

Floriano Peixoto. 

 

Rabagas ficou transferido para hoje. 

 

Estréiam, como dissemos, nesta peça o artista César Rossi e a primeira atriz Sra. Emma 

Ricardini. 

 

 

Agradecemos a sra. Ricardini a amabilidade do cartão de visita com que nos distinguiu.  

 

 

GAZETA DE NOTÍCIAS, 01/09/1896, p.2. 

 

TEATROS E... 

OTHELO 

 

O genial artista G. Emanuel teve ontem uma grande ovação do público que assistiu à 

representação do Othelo, uma das grandes criações do eminente artista. 

 

Os camarotes de 1ª ordem estavam ocupados por distintas famílias habituées do Lírico. 
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JORNAL DO COMÉRCIO, 09/09/1896, p. 1. 

 

TEATROS E MÚSICA 

 

EMANUEL – O espetáculo de anteontem no teatro Lírico foi mais um triunfo para a 

companhia que ali trabalha. Emanuel, Valenti e Montagna foram extraordinariamente 

aplaudidos na representação do Othelo. 

 

O espetáculo foi honrado com a presença do Sr. Presidente da República, que ao chegar ao 

teatro foi aclamado pelo povo que enchia o vestíbulo. Às 9 horas apareceu S. Ex. na tribuna, 

acompanhado dos Srs. Ministros das Relações Exteriores, Marinha e Indústria, sua Casa 

Civil e Militar. Executou-se então o hino nacional e em seguida o argentino, sendo ambos 

ouvidos de pé, erguendo-se depois vivas aclamações ao Brasil e à República Argentina. 

 

Estiveram presentes os Srs. Ministro, Secretário e Cônsul dessa República, Comandante e 

vários oficiais da Esquadra surta no porto. 

 

 

CORREIO DA MANHÃ, RIO DE JANEIRO, 07/02/1924, p.3. 

 

“OTHELO” E SEUS INTÉRPRETES – É COM A TRAGÉDIA DE SHAKESPEARE QUE 

ERMETE ZACCONI SE DESPEDE HOJE DO PÚBLICO CARIOCA 

 

Zacconi despede-se hoje do público carioca, representando, no Lírico, uma das mais 

populares tragédias de Shakespeare, “Othelo”. 

 

Natham Drake, comentador dos mais autorizados do grande poeta, afirma que a peça foi 

escrita em 1612; outros dão-na como já representada oito anos antes. 

 

O assunto foi fornecido a Shakespeare pelas “Cento novelli”, de Geraldo Cínthio, de Ferrara. 

Mas o dramaturgo inglês afastou-se completamente do novelista no desenvolvimento de sua 

tragédia. 

 

Shakespeare faz “Othelo”, sugestionado por Iago, assassinar Desdêmona, asfixiando-a sob 

as almofadas do leito; na novela de Cínthio, o mouro e o insidioso Iago matam a infeliz por 

meio de uma sova que lhe aplicam com meias, pela metade cheias de areia. Consumado o 
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crime, os dois fazem desabar a casa onde ele foi praticado, para que o cadáver, tirado das 

ruínas, não possa denunciar a causa da morte. 

 

O papel de Othelo é considerado dos mais difíceis no teatro shakespeariano, por ser o 

mouro ao mesmo tempo bom, cavalheiresco, meigo, rude, violento e brutal. 

 

Um dos maiores atores da Inglaterra, David Garrick, que se distinguiu no “Ricardo III” e no 

“Hamlet”, por mais de uma vez tentou reproduzir em cena a figura de Othelo. Não 

conseguindo impressionar, acabou desistindo. 

 

John e Carlos Kemble foram mais felizes. Kean realizou uma criação impressionante, já não 

acontecendo o mesmo com Marcready, que o sucedeu. Talma, o gênio da França, não 

obstante servir-se de uma tradução – a de Ducis – deformada e infiel, foi até sua época 

quem mais agradou no papel, principalmente pelo cuidado que teve de dar à selvagem 

fisionomia do mouro o relevo que ela exige. 

 

Frederico Lemaître pretendeu representar a tragédia seguindo as pegadas de Talma. A 

tarefa lhe foi difícil e ele abandonou-a ao cabo de poucas apresentações. 

 

Deve-se ao “Othelo” o início da revolução dramática francesa, em 1829. Representada em 

Paris, por Joanny e pela melle. Mars, na tradução de Alfredo de Vigny, considerada das 

melhores, obteve largo sucesso. Os dois grandes artistas souberam comover e arrebatar. 

Vigny escreveu a um amigo: “ Um árabe tomou de assalto a cidadela do teatro francês e lá 

arvorou a bandeira da arte, com as armas de Shakespeare.” 

 

O primeiro intérprete do mouro nesta capital foi o ator espanhol Lapuerta. Era declamador e 

vulgar. Vira Talma na França, e copiava-o. Depois fez o papel o nosso João Caetano, mas 

fez o Othelo de Ducis, na tradução de Gonçalves de Magalhães. E o Othelo de Ducis, como 

já dissemos, amesquinha, desfigura o de Shakespeare. Foi por isso que só em 1871 viu o 

Rio de Janeiro, na sua fisionomia própria, o mouro de Veneza. E viu por dois grandes 

intérpretes, dois gigantes da cena – Ernesto Rossi e Thomaz Salvini. 

 

“Rossi sabia dar o verdadeiro colorido às suas criações”, disse um admirador. Theophilo 

Gautier escreveu que “ele tinha um único defeito – ser correto demais”; Etienne Arago: “Se 

Frederico Lemaître fez bem em abandonar o papel de Othelo, Rossi deve conservá-lo no 

seu repertório”; e num arroubo de entusiasmo, Paul de Saint Victor declarou que não via em 

França artista que lhe fosse igual. 
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O Othelo de Rossi era sempre selvagem, era o leão do deserto que rugia quando acariciava 

e rugia quando a fúria africana o envolvia. Quando afagava Desdêmona, cobrindo-a com um 

olhar de fogo, ou quando asfixiava-a sob os travesseiros, louco de furor em delírio, 

verdadeira fera com a presa às garras, Rossi era a mesma figura, selvagem e original. 

 

Salvini continha-se, era mais metódico. Fazia no 3º ato uma cena vulgar com a esposa, e no 

último exprobava-a com reconcentrada ira e cruzando a cena compassadamente, corrigia o 

final do poeta, para torná-lo mais verdadeiro. 

 

Rossi e Salvini criaram adeptos aqui, dividiram a crítica. Mais elegante e com melhores 

cordas vocais – Salvini tinha a voz rude, roufenha – Rossi reunia maior número de 

admiradores. Deram ambos espetáculos notabilíssimos, e, enquanto o seu ilustre 

conterrâneo só representasse aqui duas tragédias de Shakespeare, “Hamlet” e “Othelo”, 

Rossi além destas deu aos cariocas o “Ricardo III”, “Coriolano”, “Romeu e Julieta”, 

“Macbeth” e “Rei Lear”. 

 

Depois desses grandes artistas, o mouro de Veneza tem tido aqui por intérpretes: os 

portugueses Álvaro e Eduardo Brazão, respectivamente, em 1886 e 1887, no antigo 

Príncipe Imperial (hoje São José) e São Pedro. Nenhum deles se distinguiu; é forçoso 

mesmo assinalar que João Rosa, intérprete de Iago, ao lado de Brazão, agradou mais. Em 

1887 vimos um Othelo notabilíssimo, o de Giovani Emanuel. Divergia dos anteriores. Na 

naturalidade e no trajar. Quanto a este ponto, entendeu que, sendo general de Veneza, 

Othelo não podia apresentar-se com os trajes de mouro. Na representação procurava 

dominar os seus ímpetos, embora a cólera rugisse apenas num grito. Nesse ano a 

Desdêmona era Virgínia Reiter, que já ameaçava ser a artista distinta em que se tornou 

mais tarde. Em 1891, Othelo teve por intérprete Andréa Maggi e, em 1894, Enrico Cuneo, 

fazendo Zaíra Tiozzo a Desdêmona; em 1895, por ocasião de sua primeira visita, Novelli 

fez-se aplaudir no mouro. Depois tivemos Gustavo Salvini em 1907, e Grasso, em 1910, 

ambos apreciáveis. 

 

O “Othelo” de Zacconi, não é difícil prever, deve notabilizar-se pela aproximação da 

verdade. Copiador do natural, o eminente trágico há de nos dar no papel as fulgurações do 

gênio de Emanuel, os ímpetos de Salvini, e as seduções de Rossi, caldeadas numa 

organização artística que hoje não tem símile. 
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Após o espetáculo será inaugurada, no Teatro Lyrico, uma lápide para assinalar a 

passagem de Zacconi por aquele teatro. Em seguida, o artista será conduzido à sede da 

Casa dos Artistas por uma extraordinária “marche aux flambeaux”, sendo na sede daquela 

instituição saudado pelo dr. Alvarenga fonseca. 

 

Sábado, Zacconi visitará o Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá. 

 

 

OTELO* 

 

A nossa montagem seguinte foi a tragédia Otelo. Mas antes de falar dessa montagem, devo 

rememorar as impressões que influenciara minha decisão de fazer o papel escolhido. Essas 

impressões foram imensas e sumamente importantes para mim não só em relação ao 

momento em que fiz o papel de Otelo como a toda a minha vida artística posterior.  

 

Moscou fora agraciada com a chegada do rei dos trágicos, o famoso Tommaso Salvini* (pai), 

que com sua companhia deu espetáculos durante toda a quaresma no Teatro Bolshói. 

Estavam encenando Otelo. 

 

A princípio encarei com frieza a tournée. Pelo visto, ele não pretendia chamar demais a 

atenção nos primeiros momentos. Do contrário conseguiria fazê-lo com uma pincelada 

genial, como aconteceu na cena seguinte: a cena do Senado. O começo desse quadro não 

trouxe nada de novo, salvo o fato de eu ter discernido a figura, o traje e a maquiagem de 

Salvini. Não digo que tivessem algo de excepcional. O traje não me agradou nem durante 

nem depois do espetáculo. A maquiagem... bem, acho que não havia maquiagem nenhuma. 

Havia a cara do próprio gênio, que talvez nem precisasse cobrir de maquiagem. O bigode 

grande, caindo para a frente; a peruca excessivamente modelada, a figura agigantada 

demais, pesada, quase gorda; grandes punhais orientais sobressaindo na barriga tornando-

o mais gordo, sobretudo quando ele vestia por cima a capa moura de capuz. Tudo isso era 

pouco típico para o aspecto externo do soldado Otelo. 

 

Entretanto... 

 

                                                             
* in STANISLAVSKI, Konstantin S. Minha Vida na Arte. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1989, 
pp. 216-227. Stanislavski encenou Otelo na temporada 1895-1896. 
* Tommaso Salvini (1829-1916), famoso ator trágico italiano, que se apresentou várias vezes na Rússia. 
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Salvini se aproxima do ponto elevado destinado a Dux, pensa, concentra-se, e sem que 

percebamos põe sob seu poder toda a multidão que lota o Teatro Bolshói. Parecia que o 

fizera com um único gesto: estende sem olhar a mão para o público, mete todos os 

espectadores na palma da mão e os retém como formigas durante todo o espetáculo. 

Fechou o punho, é a morte; abriu, um sopro de calor, a delícia. Nós já estávamos sob o seu 

poder, para sempre, pelo resto da vida. Já havíamos entendido quem era o gênio, de que 

jeito era e o que devíamos esperar dele... 

 

Não vou descrever como Salvini fez o papel de Otelo, revelando aos nossos olhos toda a 

riqueza do seu conteúdo interno e conduzindo-nos gradualmente por todos os degraus 

daquela escada por onde Otelo desce para a caldeira infernal do seu ciúme. A literatura 

sobre teatro conservou muitas anotações pelas quais podemos restaurar essa imagem 

inusitada pela simplicidade e clareza, essa imagem maravilhosa e gigantesca do Salvini-

Otelo. Digo apenas que, naquele momento, uma coisa ficou inequívoca para mim: Otelo-

Salvini era um monumento, um memorial que encarna certa lei imutável. 

 

Um poeta disse: “É preciso criar para a eternidade, uma vez e para sempre!” Salvini criava 

precisamente assim: “para a eternidade, uma vez e para sempre”. 

 

Uma coisa estranha: por que quando eu olhava para Salvini eu me lembrava de Rossi, dos 

grandes atores russos que vira naquele tempo? Eu sentia que entre eles havia algo em 

comum, familiar, que eu conheço bem, que encontro apenas em artistas muito grandes. O 

que poderia ser? 

 

Eu quebrava a cabeça mas não achava a resposta. 

 

E da mesma forma que eu outrora observara Kronek e o pessoal da companhia de 

Meininger, procurando conhecê-los na vida de bastidores, queria saber tudo o que ocorria 

nos bastidores de Salvini e por isso cobria de perguntas a quem podia. 

 

Salvini dispensava um tratamento comovente ao seu dever de artista. Em dia de espetáculo 

ficava inquieto desde o amanhecer, comia moderadamente e após as refeições do dia 

isolava-se e não recebia mais ninguém. O espetáculo começava às oito horas, mas Salvini 

chegava ao teatro por volta das cinco, ou seja, três horas antes. Ia para o camarim, tirava a 

peliça e ficava andando pelo palco. Se alguém se aproximava, ele falava pelos cotovelos, 

depois se afastava, meditava sobre alguma coisa, postava-se calado e tornava a fechar-se 

no camarim. Após algum tempo tornava a sair com a jaqueta com que se maquilava ou de 
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penteador; depois de caminhar um pouco pelo palco, experimentando a voz numa frase 

qualquer fazendo alguns gestos, ajustando-se a algum procedimento necessário ao papel, 

Salvini retornava ao camarim e maquilava o rosto com a cor geral do mouro e colava a 

barba. Modificando-se não só externamente mas, pelo visto, também internamente, ele 

retornava ao palco com um andar mais leve, mais jovem. Ali os operários se reuniam e 

começavam a montar a decoração. Salvini conversava com eles. 

 

Quem sabe se nesse momento ele não se imaginava Otelo entre seus soldados, que 

construíam barricadas e fortificações para defender-se do inimigo? Sua figura vigorosa, a 

pose de general e o olhar atento pareciam confirmar essa suposição. E novamente Salvini ia 

para o camarim e dele retornava já de peruca e na túnica de Otelo, depois de cinta e iatagã, 

depois de turbante e finalmente na plena indumentária do general Otelo. E a cada saída 

parecia que ele não só maquiava o rosto e vestia o corpo, como também preparava 

adequadamente a alma, estabelecendo a cada passo seu estado geral de ânimo. Entrava 

na pele e no corpo de Otelo com o auxílio de uma toilette preparatória especial de sua alma 

artística. 

 

Esse trabalho preparatório para cada espetáculo era necessário àquele gênio depois de ter 

feito o papel centenas e centenas de vezes, depois de ter preparado o papel durante quase 

uma dezena de anos. Não era por acaso que dizia que só depois do centésimo ou do 

ducentésimo espetáculo entendera o que significa a imagem de Otelo e como se pode 

interpretá-la bem. 

 

Foram essas informações sobre Salvini que produziram em mim aquela imensa impressão 

que marcou toda a minha vida artística posterior. 

 

Desde que eu vira Salvini, o sonho de interpretar o papel de Otelo não me abandonou. Mas 

quando, durante uma de minhas viagens, visitei Veneza, a vontade de fazer o papel do 

mouro tornou-se quase irresistível. Andando de gôndola pelos canais venezianos, eu já 

sabia que iria fazer o papel predileto na próxima temporada. 

 

Do amanhecer ao anoitecer eu e minha mulher corríamos os museus de Veneza e 

procurávamos coisas antigas, desenhávamos trajes diretamente dos afrescos, 

comprávamos partes da cenografia, brocados, bordados e até móveis. 

 

Durante a mesma viagem estive em Paris, onde ocorreu um encontro casual sobre o qual 

devo falar. 
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Em um dos restaurantes de verão de Paris vi um árabe belo em traje nacional e travei 

conhecimento com ele. Meia hora depois eu já oferecia um almoço ao meu novo amigo num 

“reservado”. Ao saber que eu me interessava por seu traje, o árabe tirou sua roupa de cima 

para que eu pudesse tirar um modelo dele. Também dele assimilei algumas poses, que me 

pareceram típicas. Depois estudei-lhe os movimentos. Retornando ao quarto do hotel, 

postei-me à meia noite diante do espelho, vestindo-me de toda sorte de lençóis e toalhas, 

tentando plasmar de mim um mouro bem constituído com rápidas viradas de cabeça, os 

movimentos dos braços e do corpo como os de um gamo alerta, o andar cadenciado e 

majestoso e as mãos planas e palmas voltadas para o interlocutor. 

 

Depois desse encontro, a imagem de Otelo começou a duplicar-se na minha concepção 

entre Salvini e o novo conhecido: o belo árabe. 

 

Após retornar a Moscou, comecei a organizar o espetáculo Otelo. Mas eu estava com azar, 

e um obstáculo dava lugar a outro. Para começar minha mulher adoeceu, e tive de dar o 

papel de Desdêmona a outra amadora; mas esta se comportou mal, encheu-se de 

presunção e tive de afastá-la. 

 

“Prefiro estragar um espetáculo a permitir caprichos de atores no nosso trabalho puro”. 

 

Tive de dar o papel a uma senhorita muito encantadora, que nunca pisara num palco, só 

porque tinha a aparência semelhante à da imagem da heroína. 

 

“Essa pelo menos vai trabalhar e obedecer”, - raciocinava eu com o despotismo que então 

me era próprio. 

 

Apesar do sucesso que tínhamos então entre o público, a nossa Sociedade andava muito 

pobre, uma vez que a nova paixão – o luxo do cenário – consumia todas as rendas. 

Enquanto isso, não dispúnhamos de dinheiro sequer para manter a nossa sede. Os ensaios 

se realizavam no meu apartamento, o único quarto pequeno que eu podia ceder à 

Sociedade de Arte e Literatura. “No aperto, mas sem ofensa!” 

 

“Tudo caminha para melhor! Assim ficará mais limpo o clima do nosso pequeno círculo!” 

 

Os ensaios prosseguiam diariamente até às três-quatro da madrugada. Os atores enchiam 

de fumaça de cigarro os quartos do meu pequeno apartamento. Era preciso oferecer chá 
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todos os dias. Isso exauria a arrumadeira, e ela resmungava. Mas eu e minha mulher doente 

suportávamos com resignação todas essas contrariedades, contanto que a nossa causa não 

fosse água abaixo. 

 

Para falar a verdade, a peça não pôde ser distribuída integralmente entre os membros da 

nossa companhia. Não havia ninguém para o papel de Iago, embora experimentássemos 

todo o pessoal da Sociedade. Tivemos de convidar um ator experiente de fora. À 

semelhança de Desdêmona, ele só externamente se adequava ao papel: rosto bem talhado, 

voz sinistra, olhos. Mas era desesperadamente pouco flexível e totalmente desprovido de 

mímica, o que lhe tornava morto o rosto. 

 

“Vamos nos virar pelo avesso!” – dizia eu, não sem aquela autosuficiência de diretor de 

cena. 

 

A peça começa com o badalar distante dos relógios das torres. Esses sons, tão banais hoje, 

produziam impressão no seu tempo. Ouve-se ao longe o ruído dos remos n’água 

(inventamos esse ruído também), a gôndola desliza, pára, rangem as correntes que a 

prendem à estaca pintada de Veneza, a gôndola moleja suavemente na água. Otelo291 e 

Iago iniciam a sua cena, sentados na gôndola; depois descem dela sob a colunata de uma 

casa construída à semelhança do Palazzo Ducale de Veneza. Na cena do alarme provocado 

por Brabâncio toda a casa se põe em pé, escancarando-se as janelas de onde olham figuras 

sonolentas, a guarda corre, criados vestem andando as suas couraças, põem as armas e 

correm ao encalço do raptor de Desdêmona. Uns se sentam numa gôndola abarrotada de 

gente e saem remando por baixo de uma ponte, outros correm por cima da ponte, voltam 

para pegar alguém esquecido e tornam a correr. O rapto duma aristocrata branca por um 

negro merecia grande importância na nossa montagem. 

 

“Imagine que do palácio de um grão príncipe um tártaro ou persa qualquer raptou uma grã 

princesa jovem. O que aconteceria em Moscou?” – perguntou-me um espectador pouco 

intelectual após assistir à peça. 

 

No Senado o Dux ocupa seu lugar tradicional, de touca e chapéu dourado. Todos os 

senadores estão de barretes negros, com faixas de brocado largas por cima dos ombros, 

com imensos botões de pedras preciosas do tamanho de um ovo de galinha. Os presentes à 

sessão estão sentados com máscaras negras. Um traço curioso da montagem: apesar do 

                                                             
291 Nota: há um engano aqui por parte do autor ou da tradução, visto que Stanislavski está se referindo à primeira 
cena da peça entre Roderigo e Iago). 
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evidente absurdo da presença de estranhos à sessão noturna, não pude abrir mão desse 

detalhe que fixei enquanto errávamos por Veneza; pouco importa se ele era dispensável na 

peça! 

 

De que maneira eu pronunciei a famosa narração de Otelo perante o Senado? De maneira 

nenhuma. Simplesmente narrei. Isso porque naquela época eu não reconhecia a 

modelagem artística da palavra, da fala. Eu achava mais importante a imagem externa. A 

maquiagem não saiu bem, mas a figura parecia boa. Contaminado em Paris pelo meu amigo 

oriental, eu o copiava. Surpreendia que, apesar do papel desempenhado pela indumentária, 

eu não me deixava levar pelos feitiços do barítono de ópera. A imagem de Salvini barrava-

me o acesso a ele. Além do mais, a tipicidade do Oriente me protegia dos maus hábitos 

anteriores. Eu assimilara de tal forma a impetuosidade dos movimentos do árabe, o andar 

flutuante, a palma plana da mão, que chegava até a repeti-los na minha vida particular. Eles 

me vinham por si mesmos. Merece observação mais um detalhe então típico da minha 

montagem e o truque que escondia as deficiências dos atores. 

 

Final da cena no Senado. Os senadores já se foram; Otelo, Desdêmona, Brabâncio 

também. Ficam os serviçais, que apagam as luzes, e Iago, igualzinho a um rato escondido 

num canto escuro. A completa escuridão, à luz das duas lanternas opacas dos serviçais, 

permite esconder o rosto inexpressivo do intérprete do papel de Iago. Ao mesmo tempo, sua 

voz maravilhosa soa ainda melhor e parece ainda mais sinistra. Dois coelhos mortos de uma 

só cajadada: camuflada a deficiência e exibidas as boas qualidades do ator. 

 

O diretor de cena ajudou o ator escondendo-o. 

 

Para o Chipre também havia uma novidade para aquele momento. A começar pelo fato de 

que o Chipre nada tem a ver com Veneza, como costumam apresentá-lo no teatro. Chipre é 

Turquia. É habitado não por europeus mas por turcos. Por isto os participantes da cena 

popular estavam vestidos como turcos. 

 

Não se deve esquecer que Otelo chega a ilha, onde acaba de ser extinta uma rebelião. Uma 

fagulha, e ela torna a explodir. Os turcos olham enviesados para os vencedores. Os 

venezianos não estão habituados a fazer cerimônia; agora tampouco se acanham e se 

comportam como se estivessem em casa: divertem-se, bebem numa casinha qualquer como 

um café turco, construído em pleno proscênio, no centro dele, na esquina de duas estreitas 

ruas orientais que dão para uma montanha, bem no fundo do palco, uma à direita e outra à 

esquerda. Saem do café sons plangentes da zurna e de outros instrumentos orientais; ali 
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cantam, dançam, e de lá se fazem ouvir vozes de bêbados. Enquanto isso os turcos passam 

em grupos pela rua ao lado e olham de esguelha para os depravados europeus, com a faca 

escondida debaixo da roupa. 

 

Sentindo esse clima, Iago arquiteta um plano de intrigas em escala bem maior do que se 

costuma representar no palco. Não se trata apenas de fazer brigarem dois oficiais que se 

colocam no seu caminho. A tarefa é mais abrangente: torná-los culpados de uma nova 

insurreição na ilha. Iago sabe que há fagulhas suficientes para explodir um novo levante. 

Promove uma briga entre dois bêbados à categoria de acontecimento importante, fugindo 

ele mesmo e mandando Rodrigo sair gritando pela rua sobre o ocorrido. E obtém o que 

quer. Grupos de cipriotas novamente insurretos já avançam sorrateiramente pelas duas ruas 

convergentes no proscênio em direção à casa alegre a fim de cair sobre os recentes 

vencedores e exterminá-los. Iatagãs, sabres curvos e paus aparecem e brilham sobre as 

cabeças dos turcos. Os venezianos se enfileiram no proscênio – de costas para o público – 

à espera do ataque. Por último os dois grupos que se aproximam furtivamente investem em 

ambos os lados contra os venezianos e começa a batalha, em pleno seio da qual penetra o 

intrépido Otelo com uma espada imensa e larga, com a qual é como se cortasse a multidão. 

É aqui, em plena fornalha da morte, que podemos avaliar a sua capacidade guerreira e a 

coragem, como se pode avaliar também a trama satânica de Iago. 

 

Não é de estranhar que a falta cometida por Cássio, de tão desastrosas conseqüências, 

tenha parecido enorme a Otelo. Compreende-se que o seu julgamento tenha sido rigoroso e 

o castigo severo. Agora a partida da peça é dada pelo próprio diretor de cena em escala 

ampla. Enquanto pôde, ele ajudou o ator com a sua montagem.  

 

A partir do terceiro ato não é mais possível nenhum truque da direção. Aqui o problema é do 

ator, sobre o qual recai toda a responsabilidade. Entretanto se não consegui simples 

autodomínio e elaboração interna do desenho para a cena trágica do terceiro ato de Uriel 

Acosta, onde precisava mostrar a luta interior entre a convicção e o sentimento, o filósofo e 

o amante, onde então eu haveria de arranjar uma técnica bem mais difícil para Otelo, onde 

tudo está construído sobre a seqüência matemática na evolução do sentimento de ciúme, 

começando por um estado tranqüilo e passando pelo surgimento mal percebido e o 

desenvolvimento da paixão até o seu cúmulo? Não é brincadeira traçar a linha ascendente 

do ciúme da credulidade infantil de Otelo no primeiro ato ao momento da evolução até 

chegar ao apogeu, ou seja, até a loucura animalesca. E depois, quando a inocência da 

vítima se torna inquestionável, atirar o sentimento do ápice para baixo, no abismo do 

desespero, no inferno do arrependimento. Tudo isto eu, imbecil, esperava realizar com o 
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auxílio puro e simples da intuição. É claro que além da tensão louca, do esgotamento mental 

e físico, de extrair de mim o sentimento trágico, eu nada podia conseguir. Nos esforços 

impotentes perdi até o pouco que obtivera em outros papéis, aquilo que aparentemente eu 

começara dominar desde os tempos de Um destino amargo. Não houve nem autodomínio, 

nem contenção do temperamento, nem distribuição das cores. Houve apenas distensão dos 

músculos, exagero da voz, de todo o organismo, escudos espirituais colocados em todas as 

direções para autodefesa contra tarefas acima das possibilidades que eu mesmo me impus 

em função das impressões que me haviam ficado de Salvini e das exigências delas 

decorrentes. 

 

Sejamos justos: na primeira parte da peça tive momentos razoáveis. Por exemplo, a 

primeira cena do terceiro ato com Iago, na qual ele lança na alma de Otelo as primeiras 

dúvidas; a cena com o lenço de Desdêmona, etc. Para isto foram suficientes minha técnica, 

os recursos vocais, a experiência e a habilidade; adiante, porém, sentindo a minha 

importância, eu pensava apenas nas intensificações necessárias e assim provocava tensão 

muscular. Aqui houve o mesmo caos nos pensamentos e estado de ânimo que eu 

experimentara no papel de Piotr na peça Não vivas como queres. Da intensificação 

sistemática e gradual do sentimento nem se podia falar. O pior de tudo acontecia com a voz, 

órgão mais delicado que não suporta tensão. Nos ensaios ela já me prevenira reiteradas 

vezes: chegava apenas para os primeiros atos e meio – dois atos, após o que enlouquecia 

de tal modo que eu tinha de sustar os ensaios por alguns dias até que o médico consertasse 

os estragos. A sós no contato com a real realidade entendi que é necessário saber alguma 

coisa para ser trágico, saber fazer, pois em caso contrário simplesmente não se termina o 

espetáculo. Tudo está na voz, - resolvi -, ela está posta para o canto e eu a emprego no 

drama. Nisto havia uma dose de verdade, uma vez que minha voz tinha sido deslocada para 

dentro, e eu comprimia de tal forma o diafragma e a glote que o som não conseguia 

repercutir. Os ensaios foram provisoriamente suspensos. Com a teimosia que então me era 

peculiar, retomei os exercícios de canto; considerando-me um cantor bastante experiente, 

eu mesmo inventei para mim um sistema de colocação da voz para o drama e, devo 

reconhecer, obtive resultados nada maus. Não que minha voz tivesse melhorado, mas o fato 

é que senti mais facilidade para falar e eu, apesar da grande dificuldade, podia concluir não 

só atos mas a peça toda. Foi um êxito não só para o papel em questão, como também para 

a minha técnica futura. 

 

O trabalho que eu então assumia era imenso e acima das minhas possibilidades. Depois de 

realizado o ensaio eu devia deitar-me, o coração começava a palpitar e vinha uma asfixia 

semelhante a asma. O espetáculo se tornava um tormento, mas eu não podia suprimi-lo 
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uma vez que os gastos com a montagem haviam crescido em grandes proporções e 

reclamavam insistentemente cobertura, pois do contrário teríamos de liquidar todo o 

assunto, e não havia mais de onde tirar dinheiro. Além disso, meu amor próprio como ator e 

diretor de cena sofria. Era eu que tinha insistido nesse espetáculo e continuava a insistir, 

quando pessoas mais experientes do que eu me dissuadiam do empreendimento irrefletido. 

A arte vingava por si, o teatro dava uma lição ao cabeçudo e o castigava por presunção. Era 

uma lição útil para mim. “Não! – pensava eu, deitado na cama com palpitação cardíaca e 

ofegante depois do ensaio. – Isto não é arte! Salvini podia ser meu pai, mas ele não 

esmorece depois do espetáculo, mesmo representando na imensa sede do Teatro Bolshói, 

ao passo que eu não consigo fazer um ensaio sequer num quarto pequeno. E nem para este 

eu tenho voz e nervos... Estou emagrecendo como se estivesse com uma doença séria... De 

que jeito vou fazer um espetáculo! Foi o diabo que me cutucou para inventá-lo!... Não, fazer 

papel trágico não é lá tão agradável quanto eu achava antes!” 

 

Mais um fracasso. No ensaio geral, na passagem mais forte do papel de Iago, eu rasguei a 

mão dele com o punhal; o sangue jorrou do ferimento; o ensaio foi interrompido. Entretanto 

o mais lamentável era o fato de que, apesar do aspecto mortal da minha interpretação, o 

público estava absolutamente frio com o meu Otelo. Era isto o que mais me ofendia. 

Houvesse uma grande impressão causada por minha interpretação e eu ferisse o outro num 

arrebatamento, diriam que eu interpretava com tamanha força que não conseguira conter o 

temperamento. Isto não era bom, mas seja como for é lisonjeiro para o artista ter esse tipo 

de temperamento que não consegue conter. Mas eu mutilara friamente um homem; não era 

a minha interpretação, mas o sangue humano que havia causado impressão. Isto é que era 

uma lástima. Além de tudo o mais, a desgraça indicava com toda evidência a falta de 

autodomínio necessário. Sobre a ocorrência correram rumores pela cidade e a notícia 

acabou chegando aos jornais. Isto excitava o público e provavelmente levava a esperar de 

mim mais do que eu poderia dar. 

 

O espetáculo não teve êxito. Nem o maravilhoso cenário ajudou. Inclusive pouco 

perceberam, porque depois de Uriel Acosta o luxo cênico começou a saturar, talvez porque 

um cenário bonito seja necessário somente quando existe o principal; os próprios intérpretes 

de Otelo, Iago e Desdêmona. Nenhum deles havia, e o espetáculo só foi necessário para 

dar uma lição à minha teimosia, presunção e incompreensão dos fundamentos da arte e sua 

técnica: 

 

“Não se meta a fazer antes do tempo papéis que talvez só consiga fazer no final da sua 

carreira em cena!” 
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Renunciei para todo o sempre a papéis trágicos. 

 

Mas chegou a Moscou um célebre ator em tournée. Ele fazia o papel de Otelo, e nos seus 

espetáculos tanto o público quanto a imprensa falou bem da minha interpretação de Otelo. 

Isso bastou para que eu voltasse a sonhar com Hamlet, Macbeth, Rei Lear e todos os outros 

papéis então acima das minhas possibilidades. 

 

Surgiu mais um motivo que suscitava em mim os sonhos antigos. Para uma das 

apresentações de Otelo veio o próprio Rossi, de quem eu já falei minuciosamente antes. O 

célebre artista manteve-se sentado do começo ao fim do espetáculo; aplaudiu, como manda 

a ética dos artistas, mas não foi aos bastidores, e pediu, valendo-se do direito de 

maioridade, que eu o visitasse. Foi com tremor na alma que apareci diante do grande artista. 

Era um homem encantador, muito bem educado, muito lido e instruído. Ele, evidentemente, 

entendeu logo tudo: a idéia da montagem, o Chipre turco e o truque no escuro para Iago, 

mas não ficou muito admirado nem maravilhado com isso tudo. Ele era contra as manchas 

coloridas da decoração, os trajes e a própria montagem, uma vez que elas provocam 

demais a atenção do público e a desvia do ator. 

 

“Todos esses detalhes são necessários onde não há ator. Um traje bonito e folgado cobre 

bem um corpo mutilado, dentro do qual não pulsa um coração de artista. Ele é necessário 

para as nulidades mas você não precisa disto, - numa bela forma empolada, com uma 

dicção elegante e um movimento de mãos Rossi adoçou a pílula que me preparava. – Iago 

não é artista do seu teatro, - prosseguiu, - Desdêmona é bella, mas ainda é cedo para emitir 

um juízo a seu respeito: provavelmente está dando os primeiros passos no tablado. Resta 

você...” 

 

O grande artista meditou. 

 

“Deus lhe deu tudo para o palco, para Otelo, para todo o repertório de Shakespeare (Meu 

coração quase saltou de susto quando ouvi estas palavras). Agora é a sua vez. Precisa de 

arte. Mas ela vem, é claro...” 

 

Ao dizer essa verdade, ele tratou logo de enfeitá-la de cumprimentos. 
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“Mas onde e como posso aprender arte, e com quem?”- inquiri. “Mm-a! Se você não tem a 

seu lado um grande mestre em que possa confiar, posso recomendá-lo apenas um mestre”, 

- respondeu-me o grande artista. 

 

“Quem, então? Quem, então?” – insisti. 

 

“Você mesmo” –, concluiu com o famoso gesto do papel de Kin. 

 

Confundia-me o fato de que, apesar das minhas réplicas, ele nada disse a respeito da minha 

interpretação do papel. Mais tarde, quando passei a ser mais imparcial no julgamento de 

mim mesmo, entendi que Rossi não podia dizer nada diferente. Não só ele, como eu 

também acabava não entendendo qual tinha sido a minha interpretação do papel, o que 

houvera de mim e do grande Salvini. Ou melhor, tudo consistia em levar o espetáculo até o 

fim sem me arrebentar, em extrair de mim o trágico, produzir no espectador ao menos 

alguma impressão, obter êxito e não cair no ridículo... Pode-se esperar de um cantor que 

grita como um possesso, até perder a voz e os sentidos, que ele produza nuances sutis em 

seu canto, que ele interprete artisticamente as romanças ou árias que canta? Tudo isso com 

a mesma força, com o mesmo colorido, como entre os pintores de cerca. Que distância há 

entre eles e o artista, que através das mais delicadas combinações de cores e linhas sabem 

falar de suas sensações supraconscientes!... Assim eu também estava longe do verdadeiro 

pintor-artista, que pode revelar de modo comedido e tranqüilo diante da multidão a 

interpretação do papel por ele criado. Para isto não basta o simples talento e as qualidades 

naturais: é preciso ter habilidade, técnica e arte. Foi isto que Rossi me disse, e mais, 

evidentemente, não podia dizer. O mesmo me foi dito pela experiência e a prática individual 

de edificação do meu futuro trabalho. 

 

Mas o principal que eu começava a entender era o quanto eu estava distante do trágico, e 

particularmente do grande Salvini. 
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