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COLEÇÃO «TEATRO»

UM CAPÍTULO DA VIDA DE STANISLAVSKI
Direção de José Simeão Leal
OTELO
1 — ANTÔNIO CALLADO — Frankel
2 — JOÃO CAETANO — Lições Dramáticas
3 — RAYMUNDO MAGALHÃES JÚNIOR — La Chanson dans lê Pain
4 —• MOLIÈRE — A Escola de Maridos
5 — T. S. ELLIOT — Crime na Catedral
6 — GONÇALVES DIAS — Leonor de Mendonça
7 — ALEXANDRE TÕRÕK — Uma Noite Estranha
8 — GUILHERME FIGUEIREDO — A God Slept Here
9 — JOSÉ DE ALENCAR — O Demônio Familiar
10 — EDGARD DA ROCHA MIRANDA — And the Wind Blew
11 — FLORENCIO SÁNCHEZ — Teatro Escolhido
12 — PEREGRINO JÚNIOR — El Teatro de Costumbres en ei Brasil
13 — JORACY CAMARGO — Dieu vous lê rende...
14 — FRANK WEDEKIND — Gnomo.
15 — MOI.IRRE •— Artimanhas de Scapino.

Antes de falar da «mise-en-scène» do «Otelo», desejo reconstituir impressões, que me levaram a representar esse papel, e
que influenciaram toda a minha carreira.
Moscou foi agraciada com a visita do príncipe dos trágicos,
o célebre Tommaso Salviní (pai) . Durante quase todo o
carnaval, ele representou com sua companhia no Grande Teatro.
Exibia-se o OTELO.
Primeiro, deixou-me frio. Sem dúvida, o ator não desejava
desde o princípio atrair a atenção sobre si; do contrário, teria
bastado para isso um desses toques geniais, como aquela com
que marcou a cena do Senado. O início da cena nada me trouxe
de novidade, a não ser a oportunidade que tive de estudar bem
a figura, a indumentária e a maquilagem de Salvini. Não havia
nada extraordinário. Sua indumentária não me agradou, nem
nesse momento, nem depois. Quanto à maquilagem, a meu ver,
quase não existia. Mas, Salvini tinha um rosto marcado pelo
gênio e, talvez, com efeito, não o precisasse cobrir de cosméticos.
O grande bigode saliente, sua cabeleira parecendo, demais artificial, seu porte enorme e pesado, as grandes cimitarras orientais
desenhadas sobre o ventre, que o aumentavam mais ainda (sobre — 3

tudo quando ele vestia sua capa moura, com capuz), tudo isso,
era bem pouco apropriado às personagens do Soldado Otelo.
Porém. . .
Salviní aproximou-se da tribuna dos doges, quedou pensativo,
concentrou-se, e, antes que nos tivéssemos apercebido, ele já tinha
em suas mãos a massa de espectadores do Grande Teatro.
Parecia que ele, no gesto de estender a mão para os espectadores,
os havia colhido, como a um punhado de formigas, durante todo
o espetáculo. A mão se comprimia —• e era a morte; ela relaxava
a sua pressão — e era um alento de tépida felicidade. Estávamos
encerrados nessa mão por toda a nossa vida. Havíamos
compreendido qual a espécie desse gênio, e como era e o que
se podia esperar dele. . .
Não direi como Salviní interpretava Otelo, como, desdobrando
diante de nós toda a riqueza interior do papel, ele nos fazia
descer os degraus da escada que precipita Otelo na fogueira
infernal do ciúme. Existe toda uma literatura teatral, que
permite reconstituir essa magnífica imagem, extraordinária de
simplicidade e clareza: Salviní — Otelo.
Disse o poeta: «É preciso criar para a eternidade, uma
vez para sempre !»
Assim criava Salviní.
Mas por que bizarria, pensei eu, na Rússia, nos grandes
atores russos que eu tinha visto? Sentia que entre eles e Salvini
havia alguma coisa em comum, um parentesco que eu bem conheço e só o encontro entre os grandes artistas.
Qual seria ?
Muito quebrei a cabeça sem encontrar resposta.
Então, procedi como o fizera com Chronegk e os Meininger:
procurei conhecer Salviní, em sua vida de bastidores; interrogava
a todos aqueles que me podiam esclarecer sobre esse ponto.
O modo pelo qual Salviní considerava o seu dever como
ator era comovente.

No dia da representação, pela manhã, ele já estava integrado
em sua função; comia moderadamente, depois do almoço não
recebia mais ninguém. Chegava ao teatro três horas antes,
dirigia-se ao camarim e depois ficava flanando no palco. Se
alguém o abordava, trocava algumas palavras, em seguida,
afastava-se, pensativo, par encerrar-se no camarim. Passados
instantes retornava, fazia alguns passos sobre a cena, emitia
aígumas frases acompanhadas de gestos, experimentava os
acessórios que iria utilizar, e voltava ao camarim para compor
o rosto do Mouro.
Já modificado exterior e interiormente, ele voltava ao palco
num passo mais leve, mais jovem. Entrementes, os maquinistas
começavam a montagem. Salviní conversava com eles.
Quem sabe, talvez, se imaginasse entre seus soldados,
construindo barricadas ou fortificações ? ! Sua alta estatura, sua
atitude de chefe, seus olhos atentos pareciam confirmar essa
suposição. E Salviní ainda uma vez ia ao seu camarim, para
de lá voltar com a cabeleira as roupagens de Otelo, o iatagã
nc largo cinto, na fronte o turbante, enfim, na figura do Comandante Otelo. Acredítar-se-ia que a cada momento em que
visitava o camarim, não era apenas o corpo que acompanhava o
personagem, mas todo o seu ser.
Ele penetrava na pele de Otelo, preparando, inicialmente,
o seu espírito.
Depois de ter representado mais de cem papéis que ele
havia preparado durante dezenas de anos, esse ator de gênio
tinha sempre necessidade de recorrer, antes do espetáculo, a
esse mesmo trabalho de minuciosa preparação. Ele confessava
só ter compreendido Otelo e a maneira pela qual se deveria
interpretá-lo, depois da centésima representação.
Sim, o que eu aprendi de Salviní exerceu sobre mim uma
enorme impressão, que marcou toda a minha vida.
Depois, o sonho de representar Otelo não me abandonou
mais. Esse desejo exasperou-se a seguir numa viagem que fiz
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O espetáculo não teve sucesso. O excelente cenário não
o salvou. Esse espetáculo pelo menos colocou-me em guarda
contra a teimosia, o orgulho, o desconhecimento dos princípios
essenciais da nossa arte e da sua técnica.
Um dia, Rossi assistiu a uma representação de Otelo.
Ficou até o fim, e aplaudiu com polidez; não veio aos bastidores,
mas, como sua idade o autorizava, ele pediu-me para ir vê-lo.
Apresentei-me em casa do grande artista, o coração agitado.
Era um homem de grande encanto, muito bem educado, culto,
tendo lido muito.
Ora, ele havia tudo compreendido à primeira vista: a
«mise-en-scène», Chipre, turca, etc., mas, isso não o assombrava,
nem o tocava. Ele era contra as pesquisas de cor, no cenário
e nas roupas, contra a própria «mise-en-scène» que captava a
atenção do público às custas do ator.
«Não há necessidade de todas essas quinquilharias onde não
há ator.
Uma roupa ampla e bela, dissimula um pobre corpo, no
qual não bate um coração de artista.»
«As nulidades têm necessidade delas, não o senhor, —
disse ele para concluir.»
A critica ora hábil e elegante, a dicção agradável e com um
gesto da mão, ele açucarava a pílula.
— Vosso lago não é um ator à altura; Desdêmona é bela,
mas, esperemos para julgá-la. Quanto a s i . . .
O grande ator ficou pensativo.
— Deus lhe deu tudo para a cena, para Otelo, para todo
o repertório shakespeariano. (Meu coração deu um pulo a estas
palavras.) Agora, lhe cabe revelar-se.
«É preciso a arte. Por certo, que virá. . .»
Tendo expresso a verdade, logo enfeitou-a de elogios.
— Mas, onde e como aprender essa Arte, e com quem ?
Insisti.

Se não tem um grande mestre, ao seu lado, em quem
possa confiar, só poderia recomendar-lhe um único professor.
— Quem ? perguntei.
— O Senhor mesmo..
Tradução de SANTA ROSA
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ASPECTOS DO ESTILO CÔMICO EM FRANÇA JDNIOR
ANTÔNIO DE PÁDUA
i — INTRODUÇÃO
Em seu famoso ensaio sobre o problema do riso, distingue
Bergson cinco modalidades cômicas, a saber: o cômico das formas,
o dos gestos e atitudes, o das situações, o das palavras e o dos
caracteres.
Várias dessas modalidades, como acentua o pensador francês,
se exprimem com o auxílio da linguagem. Uma só( no entanto
•— o cômico verbal — é essencialmente produto da linguagem,
servindo de matéria-prima ora os sons, ora o vocabulário ou
a frase.
Possui o cômico verbal uma escala variegada, que vai do
chiste mais grosseiro ao mais leve humorismo.
Seu estudo, que de certos ângulos poderá interessar tanto
à psicologia como à estética literária, enquadra-se na estilística
se focalizarmos em primeiro plano a qualidade expressional do
fenômeno. «Permaneceremos — diz H. HATZFELD — dentro dei
estilístico en cuanto se refiere a Ias diferentes formas de expresión
humorística». (In «Boi. dei Inst. de Filologia de Ia U. Chile»,
t. IV) .
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Entre as tarefas a realizar nesse domínio ressalta a
caracterização do estilo cômico. Será o estudo das possibilidades
que a linguagem oferece para o fim em apreço. Nos limites
da criação literária, há que fazer a análise dos recursos verbais
de que o escritor se utilizava visando à comicidade.
Tal é o que pretendemos (em pequenas proporções e na
medida de nossas forças), com este ensaio sobre alguns aspectos
cômicos da linguagem de FRANÇA JÚNIOR (Joaquim José da) .
2. Esse autor clássico de nosso teatro cômico pertence
literàriamente à segunda metade do século XIX, indo sua
produção de 1864 a 1890.
ARTUR AZEVEDO, seu contemporâneo, afirmou ter sido FRANÇA
JÚNIOR «um observador incomparável dos nossos costumes».
Nunca primaram os comediógrafos brasileiros, ainda os mais
bem dotados, como MARTINS PENA, J. M. DE MACEDO, ARTUR
AZEVEDO e este FRANÇA JÚNIOR, nem pela finura dos conceitos,
nem pela penetração no traço psicológico das personagens. Em
verdade, não passaram além da comédia de costumes, com arquitetura tosca, simples bosquejo anedótico de uma vida familiar e
social simplória.
O que não se lhes pode negar, todavia, é o mérito documental
de suas obras, principalmente no que diz respeito à linguagem.
Talvez fosse mais interessante, dada a maior significação
de sua obra, que eu houvesse escolhido MARTINS PENA para
objeto de meu trabalho; entretanto, tendo em vista a facilidade
de pesquisa, optei por FRANÇA JÚNIOR, já que pude ter grande
parte de suas peças à minha disposição por longo tempo.
Minha leitura abrangeu:
Ingleses na Costa (comédia em l ato); Rio de Janeiro, 1864
[ICJ,
Meia Hora de Cinismo (comédia em l ato); Rio de Janeiro,
1870 [MHC].
Amor com Amor se Paga (comédia em l ato); Rio de
Janeiro, 1871 [AAP].
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O Defeito de Família (comédia em l ato); Rio de Janeiro,
1871 [DF].
Direito por Linhas Tortas (comédia em 4 atos); Rio de
Janeiro, 1871 [DLT].
O Tipo Brasileiro (comédia em l ato); Rio de Janeiro, 1872
[TB].
Como se Fazia um Deputado (comédia em 3 atos); Rio de
Janeiro, 1882 [CFD] .
Caiu o Ministério (comédia em 3 atos); Rio de Janeiro,
1883 [CM].
A Lotação dos Bondes (comédia em l ato); Rio de Janeiro,
1885 [LB].
Tipos da Atualidade (comédia em 3 atos); São Paulo, s/data
[TA].
As Doutoras (comédia em 3 atos); Rio de Janeiro, 1889 [D].
Dois Proveitos em um Saco (comédia em l ato); Rio de
Janeiro, s/data [DPS] .
Maldita Patenteia (comédia em l ato); Rio de Janeiro, s/data
[MP].
As siglas entre colchetes serão usadas nas citações.
3. Como já ressalvamos acima, terá este ensaio dimensões
modestas; abeirar-se-ão nele apenas algumas facetas do estilo
cômico, anotadas na obra de FRANÇA JÚNIOR, e que são:
a) vocabulário e fraseologia popular;
b) metáforas e comparações;
c) antroponímia;
d) jogo de palavras;
e) paródia;
/) efeitos onomatopéicos;
g) homoteleuto;
h) deformação do idioma e
i) preciosismo ridículo.
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II

VOCABULÁRIO E FRASEOLOGIA POPULAR

4. O uso da linguagem do povo, tanto na sua feição mais
•branda ou familiar, quanto naquela mais rústica ou especial —
a gíria —• é um dos fatos mais encontradiços no estilo cômico.
Falando de FLAUTO, diz LAURAND que ele emprega «avec une
dexterité sans égale de toutes lês ressources que fournit Ia langue
familiére et vulgaire» (Manuel, II, 508).
Por diversos motivos se explica esse uso; primeiro porque
a língua vulgar, sempre «viva, figurada, expressiva, encerra tudo
que é necessário para ferir o ouvido e chamar a atenção; ela
atrai pela novidade, pelo pitoresco ou pela inconveniência...»
( MAROZEAU ); além disso, a substituição do termo polido por seu
correspondente popular constitui por si só uma degradação, donde
o efeito cômico. Acrescente-se ainda aquele tom de ironia e
depreciação que geralmente se contém no linguajar dos centros
urbanos. «Lê burlesque, lê comique, Ia satyre se côtoient à
chaque pás dans cê domaine» — afirma SAINÉAN, referindo-se ao
falar parisiense.
5. Do glossário popular de FRANÇA JÚNIOR, que vamos dar
em seguida, muitas dicções ainda hoje se usam com o mesmo
significado; uma ou outra passou a ter um sentido diferente;
algumas desapareceram de circulação.
Indicadas com asterisco vão as palavras que não achei
registradas nos dicionários especiais que pude consultar; sempre
que julgar conveniente transcreverei o trecho em que elas
aparecem.
Eis o glossário:
angu: conflito; CDF, 41.
arara: mentira; DLT, 117. Santa Rita: — Felisberta, eu
não engulo araras; o senhor Fortunato foi tanto ao baile mascarado como eu à China.»
assanhada: dizia-se da moça sem modos, provocante; CM, 88.
banana: sujeito poltrão; DLT, 119.
bife: o inglês, TB, 6.
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bicho 1: pessoa de quem se fala; CFD, 10. «Limoeiro: —
Dizem por aí que o governo já designou o bicho».
bicho 2: estudante do primeiro ano, MHC, 14.
bisca: pessoa que não tem boa reputação, DLT, 56.
bolacha: bofetada; TA, 29.
bossa: habilidade de capoeira; AAP, 21. «Vicente: -- olhe
que lhe mostro para quanto presta este mulatinho. Se duvida
muito passo-lhe as bossas enquanto o diabo esfrega um olho».
cabeleira: bebedeira; MHC, 30. «Trindade: Viva a mocidade inteligente e briosa que abandonando, que abandonando. ..
— Frederico: Temos cabeleira».
cadáver: credor; IC, 5.
caiada: dizia-se da mulher muito empoada; CM, 10.
cangueiro: reles; CM, 12. «D. Bárbara (baixo à Mariquinhas): - - Com toda a certeza foi feito em casa com aviamentos comprados em algum armarinho cangueiro».
carcamano: mascate italiano; CFD, 49.
casca: sovina; DLT, 30.
cascabulho: estudante de humanidades; MHC, 14.
catimplória: qualquer coisa; DPS, 10.
chuchar: sofrer, agüentar; CM, 15. «Felipe: . . . por causa
dela tenho chuchado as maiores descomposturas dos patrões».
encordoar: envergonhar-se; MHC, 27. «Frederico: Você
também cavaqueia com qualquer coisa, encordoa por uma bagatela» .
emproado: diz-se da pessoa arrogante; CM, 48.
entrosga: negócio complicado; CM, 42. «Brito: — Olha,
queres saber de uma coisa ? Eu merecia que me vestissem uma
camisola de força por me haver metido em semelhante entrosga».
estralada: briga, desordem; DLT, 66.
faniquito: desmaio; AAP, 23.
fardão (estar com u m ) : estar embriagado; MHC, 36. «Trindade: . . . vamos beber à saúde do Jacó. Ora esta, homem,
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quem me vir é capaz de apostar que estou bêbado -- Frederico:
Qual, não tens nada: esíás apenas somente com um fardão de
grande gala».
fazenda: mulher bonita; DLT, 81.
fazendão: idem; IC, 27.
filante: o que fila; MHC, 21.
filar: comer, beber ou fumar do alheio; MHC, 13.
ftautear: faltar ao prometido; cena IV.
fósforo: falso eleitor; CFD, 36.
futícão: espetadela; LB, 11.
gazofilar: prender; DF, 42. «Matias: Cala a boca, não
faças barulho. O sujeito está aqui, e é preciso g azo f\la-lo~».
gira: diz-se da pessoa maluca; AAP, 23.
grafia: capoeiragem; AAP, 20. «Vicente: Mau ! mau ! o
senhor está me fazendo perder as estribeiras. Não me obrigue
a lançar mão da grafia».
jararaca: mulher de mau gênio; DLT, 56.
mamata: comezaina; MP, cena XIII. «Vilasboas: Já que
veio cá, espere pela mamata que não há de tardar».
mandinga: feitiçaria; DLT, 112.
manjuba: propina; AAP, 7. «Vicente: O que lucraria eu,
se começas a papaguear ? Era posto no olho da rua, perdia a
manjuba».
marca barbante: de qualidade inferior; TB, 26.
maio (é — ) : existe em abundância; CFD, 6.
im/fra: sujeito esperto; LB, 15. «Gonzaga (rindo-se):
O mitra tinha conquista; por isso é que não quis se incorporar à
troça».
monsiú: o estrangeiro; CFD, 49; CM, 89.
mungugu: bordel(?); DLT, 81. «Santa Rita:
Arrede-se
para lá; não me toque na fazenda. Olhe que isto aqui não é
mungugu, hein ?
onça: falta de dinheiro, MHC, 23.
pagode: brincadeira de rapazes, reunião alegre; MP, cena
XVIII.
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pagodista: pessoa dada a brincadeiras; MHC, 21.
palito: pessoa que serve de zombaria a outrem; MHC, 17.
«Trindade: O senhor acha que eu sou o palito cá da casa ?»
pamonha: diz-se da pessoa mole, desajeitada; CFD, 75.
peixão: mulher bonita, vistosa; CFD, 75.
pinga: pessoa sem dinheiro, pobretão; DLT, 6. «Santa Rita:
Mil réis, mil réis. . . Que súcia de pingas! Não há quem dê
mais ?»
pau-de-cabeleira: alcoviteiro; DLT, 94.
piúva: sujeito importuno, maçante; MHC, 10. «Trindade:
Quis resistir; porém, quatro valentes piúvas e milhares de
punhos fechados que surdiram como por encanto do grupo negro
que me cercava, embargaram-me a voz na garganta.»
política: dizia-se da pessoa que estivesse indisposta com
outra; DLT, 18. «Fortunato: . . . Depois veio a casar com uma
tia política de minha mulher».
poeira (por — ) : sobressair; DLT, 57. «Santa Rita: Iremos
juntos à festa do Bonfim; e então você verá o Santa Rita pondo
poeita em tudo».
proa: arrogância; DLT, 28.
queimação: ato de melindrar-se; MHC, 17.
quindins: encantos femininos; CM, 29.
rabeca: pessoa que fala da vida alheia; MHC, 24. «Nogueira:
Nada, coisa mais séria - - a vida alheia. Respeita-o como uma
das primeiras rabecas de São Paulo...»
rabequeação: ato de rabequear.
rabequear: falar da vida alheia; MHC, 24.
rolo: conflito; CFD, 34.
sarna: diz-se da pessoa maçante, importuna; DLT, 97.
sirigaita: mulher desprezível; CM, 10.
tebas: indivíduo capaz, habilidoso; CFD, 7. «Limoeiro: És
um tebas !»
trabuco: charuto ordinário; IC, 29.
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trinque (andar no — ) : vestir-se elegantemente; DLT, 83.
trompázio: pancada; DLT, 82,
vinagre: indivíduo sovina; IC, 21.
vinagrão: idem; MHC, 33.
vinagreira: sovinice; IC, 38.
6. Freqüentíssimo é também o emprego das frases feitas no
estilo cômico. Aliás, cumpre observar que geralmente os ditos
populares são como que restos fossilizados de histórias ou cenas
engraçadas; e por isso guardam um sabor cômico.
Entre as inúmeras frases feitas que ocorrem nas comédias
de FRANÇA JÚNIOR, citaremos as mais interessantes:
«apanhar alguém com a boca na botija»; DLT, 113.
«dar com os burros nágua»; MP, cena.
«limpar a mão à parede»; AAP, 5.
«torcer o nariz»; DLT, 123.
«pôr o pé no cachaço de alguém»; DLT, 53.
«andar baldo ao naipe» (— andar sem dinheiro); DLT, 65.
«ter o rei na barriga»; MP, cena VI.
«tocar leques com bandurras» (— ficar desempregado);
CM, 15.
«trazer alguém num cortado»; CFD, 6.
«pôr as mangas de fora»; DLT, 123.
«de arrancar couro e cabelo»; CM, 34.
«correr cochia» (— vadiar); DLT, 55.
«vá pentear macacos !»; LB, 23.
«vá plantar batatas !»; MP, cena IV.
«fazer o pé de alferes»; MP, cena XVII.
«engolir a isca» (— deixar-se pegar, enamorar-se); DLT, 23.

«vir de carrinho» (— estar enganado, dar-se mal com
alguém); «Santa Rita: O que é lá isso, meu amigo? Você para
cá vem de carrinho». DLT, 84.
«ter sangue de barata»; MHC, 16.
«dar cabo do canastro»; DF, 30.
«estar chumbado» (— estar enamorado); DLT, 27.
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«(estar de beiço caido» (— enamorar-se); AAP, 6.
«não cair de cavalo magro»; AAP, 7.
«virar casaca» (— mudar de partido); CFD, 10.
III)

METÁFORAS E COMPARAÇÕES

7. Neste setor, haveremos de considerar primeiramente as
metáforas e comparações estereotipadas (algumas já proverbiais),
pertencendo por isso mesmo à língua corrente. O acento chistoso de tais figuras resulta não só daquele «sans gene» que lhes
notou NYROP (Grammaire, IV, 237), senão também da depreciação
que elas encerram.
Eis o que colhemos em nosso autor:
«bonequinho de cheiro» (é o homem afetadamente elegante);
TA, 13.
«cabecinha de avelã» (é a moça fútil); TA, 30.
«água morna» (é a pessoa sem vida); TA, 15.
«jararaca» (é a mulher de mau gênio); DLT, 56.
«sarna» (é a pessoa maçante); DLT, 97.
«banana» (é o homem poltrão); OLT, 119.
«molhado como um pinto»; MP, cena V.
«suar como um burro»; MP, cena X.
«pisar como um periquito»; CFD, 58.
«com a cara mais larga que um tacho»; MP, cena V.
«mais arrepiada que uma galinha no choco»; LB, 11.
«cordata como um polaco»; DLT, 12.
8. Apreciemos agora as metáforas e comparações originais
(assim suponho que sejam); nelas igualmente se poderá sentir a
intenção pejorativa de onde reponta o ridículo:
«Que olhos! Parecem lanternas !» (DPS, 18).
«Filomena: E onde é que foi a mulher do Seabra buscar
aquele vestido branco todo cheio de fofinhos e crespinhos.
«Beatriz: Parecia que estava vestida de tripas» — (CM, 12) .
«Laurindinha: Ah ! ah ! ah ! E elas são umas escorridas;
parecem uns chapéus-de-sol fechados» (MP, cena X I I ) .
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«Cocota: . . . Olhem o chique com que está aquela flor
espetada no cabelo; parece uma lanterna de tílburi» (MP, cena
XIII).
«Filomena: . . . Eu é que devia estar no teu lugar e tu,
no meu. És um mingau, não nasceste para a luta» (CM, 4 4 ) .
«Miguel: Ainda ontem chegaste da Corte, trouxeste apenas
uma pequena mala de viagem, e pretendes voltar para lá com
a bagagem mais pesada deste mundo — uma mulher !» (DLT, 10) .
«Laurindinha: O que é que ela podia dizer do meu balão?
— Vilas Boas: Eu lá sei; disse que você estava estufada como
uma pipoca». (MP, cena XII) .
«vai um cidadão para casa, carregado como uma carroça de
trastes». (LB, 17).
«Que impagável calouro ! É pior que uma barrica de pólvora
inglesa». (MHC, 1 2 ) .
« . . . suava como um alambique de engenho...» (TA, 6 ) .
IV)

ANTROPONÍMIA JOCOSA

9. A escolha dos nomes para as personagens de comédia
(e isso se poderia estender a outros gêneros de ficção) decorre
em muitos casos de uma intenção do autor, sempre em busca
de efeitos cômicos.
Assim, costumavam os comediógrafos gregos e latinos forjar
os nomes de suas personagens de acordo (ou em desacordo)
com o caráter deles, físico, hábitos ou profissão.
Relembre-se, por exemplo, de Plauto: o guerreiro fanfarrão
Purgopolinice, o usurário Misargirides, os parasitas Peniculus e
Artrotrogus, e sobretudo aquele chefe persa Bombomachides
Clutomistaridysarchides, referido no Miles Gloriosas (I, v. 14) .
Tal processo, ainda que em menor escala, perdurou através
dos tempos. Citemos, entre outros, de Shakespeare: Pistot (um
velhaco), mistress Quíckly e Speed (criados), mistress Overdone
(alcoviteira), Pinch (mestre-escola); de Beaumarchais: L'Eveillé
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(um criado dorminhoco), La Jeunesse (um velho criado); de
Moliére e Regnard, os doutores Purgon e Cíistorel.
9. Em nosso autor também vamos encontrar uma série
de antropônimos jocosos. E vale registrar ter ele posto na boca
de uma de suas personagens esta curiosa afirmação:
«Boaventura:
(DPS, 13).

. . . Tem cara de que se chama Bonifácia»

Passemos aos exemplos:
Gregório Simplício Anacoreta dos Goitacases, professor público da freguesia de Santo Antônio do Barro Vermelho ( C F D ) ;
Albino Catalão Carapuça dos Enjeitados e Manuel Maneco
Manduba da M andiroba (idem) .
Na comédia DLT há um mulato pernóstico que se chama
Santa Rita Gostoso dos Anjos.
Na mesma peça, o marido infeliz e maltratado é Fortunato;
a esposa, autoritária e valentona, recebeu um nome guerreiro a
calhar: Leonarda.
Para as velhas escolhem-se os personativos desusados, cheirados à antigüidade: Porfiria (TA) Perpétua (CFD) Bárbara
Benvinda da Purificação (CM) .
Na peça DF, um criado alemão tem este nome áspero e
quilométrico: Ruprecht Somernachtstraumemberg.
Não esqueçamos os personativos indefinidos: Fulano dos
Anzóis Carapuça (LB, 18) e Sinhá Ritinha da Praínha (CM, 10) :
«Como qualquer Sinhá Ritinha da Praínha».
Os títulos de nobreza não fogem também ao tom burlesco;
assim, notamos: Barão da Cova da Onça (DLT), Barão da Cutia
(TA), Visconde de Pedregulho ( C M ) , Barão do Bico do Papagaio (CM) .
10. Ainda neste capítulo, deve-se referir o emprego dos
hipocorísticos tão adequados à linguagem cômica, dado o acento
familiar, descerimonioso, que possuem.
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Na comédia CM, 10, há esta fala bem expressiva a respeito:
«Mariquinhas: Como vai a Bibi ? A Fifina está boa? Há
muito tempo não vejo a Cocofa.»
Nessa mesma obra, um personagem, ministro da Fazenda, é
tratado afetivamente ora por Dr. Monteirinho, ora, entre os mais
íntimos, por Cazuza; tal intimidade em relação a uma figura do
Governo merece a crítica de outro personagem, o inglês Mr. James:
« . . . Todo mundo está caçoanda e chama ministra de Caziizinha. O senhor sabe o que é Cazuzinha? - - Raul: - - É um
nome de família. — Mr. James: — How ? Mas família fica
em casa e no tem nada com ministéria. Vosmecês aqui tem
costume de chamar homem de estado Juquinha, Lulu, Fernandinha
— Governa estar muito sem cerimônia.» (CM, 52) .
Registramos ainda: Lulu (DPS), Barbinha, Chiquínha e
Mariquinhas (CM) .
V — JOGO DE PALAVRAS

11. O trocadilho -- «fiente de 1'esprit qui vole», na irreverente expressão de VICTOR HUGO •— se inclui entre os fatos mais
característicos do estilo cômico. Comediógrafos de todas as
épocas dele têm feito uso abundante.
Em Flauto, segundo LAURAND (Manuel, II, 508), eles
ocorrem «avec une fecondité étourdissante». SHAKESPEARE foi
igualmente um pródigo e inexcedível forjador de trocadilhos.
Poderemos, de um modo simples, definir o trocadilho como
um «equivoque reposant sur Ia ressemblance ou Ia consonance
dês mots (LAROUSSE); ou, com maior profundidade, dizer que
é «a caprichosa conexão ou liga, conseguida por associação verbal,
de duas representações que contrastam entre si de uma forma
qualquer» (KRAEPELIN) .
12. O tipo de trocadilho que mais aparece na obra de
França Júnior é o que se baseia no equívoco por duplo sentido,
isto é: empregado um vocábulo com a significação A, dar-se-lhe
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(refletidamente ou não) uma significação B, disparatada, imprevista, mercê da semelhança ou igualdade de pronúncia. Como
nestes exemplos:
«Martins: O Sr. Manuel Praxedes é otimista.
Praxedes: Vejo as coisas como são.
Maria: Como são? Como um verdadeiro doente; é o que
tu devias dizer» (D, 48) .
«Jacó (levantando-se) : Eu não vim aqui para ouvir música,
senhor Dr.; quando quero, vou às retretas.
Nogueira: Está incomodado, Sr. Jacó? A retreta é no
fundo do corredor, à esquerda (MHC, 34) .
«Josefa: . . . Onde está meu marido ? O senhor compreende,
estou casada com o Pimenta apenas há meses. . .
Emílio (à parte): Devem ter tido uma lua-de-mel muito
ardida» (LB) .
Às vezes, o equívoco é proporcionado por deformação do
vocábulo na fala de um estrangeiro:
«Martins: E que mais ?
Ruprecht: Comprei uma bosta de peixe.
Matias: Uma ova de peixe, queres dizer...
Ruprecht: «Nain, um bedaço de beixe» (DF, 13) .
Ou pela ignorância do sujeito ouvinte:
«Chico Beato: . . . Ora viva o nosso Major Sebastião !
(apertando-lhe a mão) . S.aluti,s pluribus interest te valete.
Limoeiro: Valério não, senhor.
Sebastião Limoeiro, um
seu criado» (CFD, 8 ) .
«Matias: . . . Já arranjastes (sic) o quarto ?
Ruprecht: Y a wohl.
Matias: Mau, que você vai degenerando; pois agora é que
vai, quando eu lhe ordenei desde manhã que arrumasse aquilo»
(DF, 12).
Noutro passo, vêm juntas ignorância e vontade de zombar:
«Pascoal: O signore poteva dare um poço piú.
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Limoeiro: Não tem que piar; com vinte
bem pago». (CFD, 4 8 ) .
Há o trocadilho de cunho histórico, em
chistosamente pessoas em vez de coisas:
«Barão (suspirando) : Sou viúvo, minha
anos que morreu a minha cara Inês.
Gasparino (à parte): «Que formoso D.

mil réis está muito
que se confundem
senhora: há quatro
Pedro!» (TA, 7).

COELHO (ator e escritor português), consoante nos informa o
próprio personagem:
«Nogueira: É uma paixão diabólica que o levou à loucura
de empenhar um fraque ! Isto deu lugar a que o Martins parodiasse esta poesia de FURTADO COELHO - - Quero fugir-te, mas
não posso, ó virgem l (pág. 22) .
E recita então a paródia:

vi — PARÓDIA
13. A paródia constitui «imitação burlesca de uma obra
séria».
Atribui-se a ARQUÍLOCO e HIPONAX, poetas gregos do VII ou
VI século A . C . , a criação desse gênero literário, que remonta,
portanto, à mais distante antigüidade.
Foi principalmente no teatro que a paródia floresceu e se
perpetuou. Usaram-na com freqüência os poetas cômicos antigos,
a começar de ARISTÓFANES, em cujas obras se vêem a cada passo
imitações chistosas de versos de ESQUILO e EURÍPEDES.
Há toda uma copiosa literatura de paródias, conforme se
poderá apreciar no documentado livro de DELEPIERRE «La Parodie
chez lês Grecs, lês latins et lês Modernes» Londres, 1871; ou no
«Discours sur 1'Origine et sur lê Caractère de Ia Parodie», do
Abade Sallier, in «Memóires de 1'Académie dês Inscriptions».
H. O efeito cômico da paródia baseia-se no contraste entre
a grandeza e a pequenez, ou, melhor dizendo, na superposição
disfarçada, mas visível, da segunda sobre a primeira.
É a diminuição, o aviltamento do sério e do sublime, a
provocar o nosso riso, numa confirmação da tese baudelairiana
de que «esse monstruoso fenômeno» é «um dos mais claros sinais
satânicos do homem».
15. A paródia mais interessante que assinalamos em FRANÇA
JÚNIOR está na comédia MHC: é a imitação de um recitativo ultrarcmântico, com certeza em voga na época, de autoria de FURTADO
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«Quero fugir-te, mas não posso, ó fraque !
Ah ! sou levado pela onça ingrata !
Quero fugir-te, mas fatal ataque
Me lança em terra, me desgraça e mata !
Lançado ao prego és meu vedado pomo,
Ninguém no mundo minha dor compreende;
Quero fugir-te, quero sim, mas como ?
Se a tua gola me sorri, me prende ?
Para enganar-me digo muitas vezes,
Que és velho, infame, que é loucura amar-te
Então me lembro que não há dois meses,
Que eu fui à casa do Fresnau buscar-te.
Oh ! quantas vezes eu passava as horas,
Mirando as graças do teu talhe airoso,
Hoje perdido para mim tu choras,
Pendido ao prego, ferrugento, idoso.»
(Págs. 22-23)
Ineflizmente não conseguimos localizar a poesia atribuída a
FURTADO COELHO; não consta ela do único livro de versos desse
autor: «Poesias e Teatro — I: Sorrisos e Prantos»; Lisboa, 1855.
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VII — ONOMATOPÉIA

16. No campo fonético, é a onomatopéia o processo que
mais serve à expressão cômica.
A comicidade — quem o afirma é a psicanálise — tem raízes
na idade infantil; ora, o mesmo acontece com a onomatopéia que,
como todos sabemos, representa um papel considerável na linguagem da criança. Este é um dos traços de ligação.
Junte-se, ademais, o caráter popular da onomatopéia, pois
que na língua do povo ela se desenvolve livremente, produzindo
«une certaine grâce alerte et une sonorité pittoresque» (NYROP,
Grammaire, III, 34).
Uma leitura de Aristófanes, por exemplo, nos fará ouvir
constantemente «gritos de animais, ruídos sem nome, onomatopéias
estranhas» (ÜESCHANEL, Études, 1 1 ) .
Semelhantemente, na prosa de Rabelais, tão realista e movimentada, enxameiam os processos imitativos que vão «du cri dês
animaux aux voix inarticulés, et dês sonorités instrumentales aux
bruits sourdes dês choses» (SAINÉAN, La Langue de Rabelais,
II, 202).
17. Entre as Onomatopéias imitativas da voz dos animais,
ouçam-se as que usa o mulato Santa Rita, fazendo de leiloeiro
gaiato numa cena da Comédia; DLT, 10:
«Santa Rita (com dois pombos): Um casal de pombos,
(arremedando) Corrupá pá pá, corrupá pá pá, corrupá pá pá. . .
E mais adiante (pág. 32) :
Santa Rita (com uma galinha) :
coro...

Cd, coco, coro có có có

A onomatopéia mais comum em nosso autor é aquela que
poderíamos denominar descritiva, pois serve para animar sonoramente uma narrativa ou descrição; por exemplo:
«Laurindinha: . . . Quando chegamos ao Largo da Imperatriz, desabou uma pancada d'água. . . A h ! ah ! a h ! . . . Os
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bondes passavam... papai: seio! seio! seio! pára! (MP,
cena 9 ) .
Eulália: Pois a patroa não sabe? Deita-se o pequenino
dentro da bacia e a gente de longe, com a mão aberta, vai-lhe
jogando água em cima, c/ioc / c/ioc / choc! (D, 57).
«Beatriz: . . . Quando chegou com a garrafa, mamãe perguntou-lhe: Sacudiu ? — Não senhora - - diz ele — mas vou
sacudir agora -- E começa, zás, zás, zás...» (CM, 2 6 ) ,
Noutros casos, sem ser rigorosamente imitativa, vale mais
como um sublinhamento da expressão:
«Rosinha: Mamãe já principia? Se eu soubesse, não tinha
vindo. Está sempre em cima da gente, fucte, fucte, fncte, só
catucando». (CFD, 9) .
«Rosinha (a Perpétua) :
- Eu já disse que não quero;
e quando eu digo que não quero, é porque não quero mesmo.
É à-toa, escusa de estar nhem-nhem-nhetn em cima da gente».
(CFD, 2 3 ) .
«Mr. James: . . . Neste país tem duas coisas que não estar
bom; é criadas e ministéria. Criadas não querer para em casa,
e ministéria dura três, quatro meses, bumba l vai em terra.»
(CM, 18).
Repare-se no colorido pitoresco dado à frase pela incidência
onomatopéica.
VIII — HOMOTELEUTO

18. A velha retórica define essa figura como «emprego
de palavras seguidas que têm a mesma terminação»; é, por conseguinte, um caso particular de repetição.
Claro está que a simples reiteração sucessiva de desinências,
por si só, não encerra qualquer sentido cômico; este, como aliás
toda expressividade fonética, depende do contexto, da intenção
zombeteira do escritor.
MAROUZEAU, em seu «Traiíé de Stylistique Appliqué au
Latin», cita numerosos exemplos de autores latinos, nos quais o
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homoteleuto ora serve para realçar uma abundância de detalhes
pitorescos, ora um acumulamento de traços cômicos. Assim:
Chrysalus me hodie laceraytf, Chrysalus me miserum spoliafií.
Flauto, Bach., 1094.
Par.: At non novi hominis faciem. Pam.: At faciam, ut
noveris:
Magnus, rubicundus, crispus, crapus, caesius.. . Terêncio,
Hecira, 439, 40.
Em «Lê Légataire Universel», de Regnard:
Quoi! vous, vieux et casse, fièvreux, épileptígue,
Paralyttgue, étique, asthmatígue, hydropique,
Vous voulez de 1'hymen allumer lê flambeau.

(ato I, C VI)
À semelhança desses, colhemos em França Júnior:
«D. Bárbara: É a moda cá da sua terra. Andam as
velhas por aí todas pintadas, frisac/as, esticadas, arrebicacfas, à
espera dos rapazes». . . (CM, 10) .
«Ramiro: ...Boa tarde, meus senhores. Os senhores não
viram por aqui uma menina de vestido branco, nariz aquilino,
cabelos crespos e um pequeno sinal na face direita ?. . .
Carneiro: Baixofa, gordofa, bonitoía ? Não vimos, não
senhor». (LB, 16) .
«Felipe: Desde o dia em que tive a felicidade de encontrar
essa mulher na estrada sinuosa, espinhosa, lacrimosa, da existência,
tornei-me completamente outro homem. A atmosfera do armarinho pesat>a-me, o balcão acachapat>a-me e a idéia do patrão
encafifaya-me». . . (CM, 2 2 ) .
Observe-se finalmente que, se a repetição se presta a efeitos
cômicos, é porque assume uma feição mecânica, comprovando
assim a teoria bergsoniana sobre as causas da comicidade («du
mechanique sur lê vivant») .
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IX

DEFORMAÇÃO DO IDIOMA

19. Falar em deformação já é, até certo ponto, tocar em
assunto relativo à comicidade.
Se nos causa riso ver as deformações físicas dos nossos
semelhantes (p. ex. uma corcunda, um estrabismo, uma bicanca. . . )
fácil é compreender que o mesmo se verifica ante os defeitos da
linguagem.
A própria tonalidade dialetal, quando muito carregada e
divergente da língua padrão, basta para provocar o riso; é o
caso do falar caipira, tão explorado em nossa literatura jocosa.
20. Veremos inicialmente a corrupção da linguagem na
boca do citadino inculto.
O personagem típico a esse respeito é aquele Matias, em
cuja boca o nosso idioma sofre todos os atentados possíveis.
Ei-lo a falar:
«Matias: E no entretanto eu acho que aquilo dá-lhe muita
graça. Parece dois grãezinhos de milho.
Gertrudes (baixo): Grãos, grãos.
Matias: Com os diabos ! No outro dia disseste-me —
capitão, capitães; logo, grão, grães». (DF, 2 1 ) .
Para fazer-se uma idéia melhor do seu impiedoso caçanje,
leia-se isto:
a) Deformações vocabulares: inzame, inzaminador (pág. 19) ^
orde (pág. 14), home (pág. 37), desarmado por desalmado (pág.
10), marvado por malvado (pág. 44), protuguês (pág. 19),
pomúncia (pág. 10), agardeça (pág. 48), patticar (pág. 10),
bão por bom (pág. 20), arrecefcer (pág. 9) alamão (pág. 10)
bôndio por bonde (pág. 23) etc.
b) Barbarismos morfológicos: mões (pág. 4 1 ) ; afliçãos
(pág. 23); grães (pág. 21); apãos (pág. 10); alamões (pág. 10);
os peses (pág. 37); nós samos (pág. 40); nós vejemos (pág. 12);
tu fizestes (pág. 10); etc.

c) Solecismos: os trem (pág. 9); os chapéu (pág. 23);
toda a cautela são poucas... (pág. 40); vinha uns cadetinhos
(pág. 23); vão passarem (pág. H ) ; dará-se o caso (pág. 9); etc.

«R.: U m ! Este Gaza non está pom, non. Menina tem
gabeça virada e velho zoldado non zabe de batifaria, que fai
por aqui. Eu não quer canha dinheiro assim» (pág. 1 1 ) .

21. Referiremos agora a alteração do vernáculo na boca do
estrangeiro, o que constitui velho meio de atingir a comicidade.
Comentando um trecho de «Os Acarnianos» escrevem COULON
e VAN DAELE: «on a 1'impression qu' Aristophane s'est contente
de reproduire lê parler de Mégare grosso modo, comm'il arrive
si souvent chez lês auteurs comiques qui font parler en leur idiome
dês paysans ou dês étrangers (Oeuvres d'Aristophane; t. I,
Paris, 1934, pág. 4 6 ) .
Eis um inglês, personagem do nosso FRANÇA JÚNIOR, a falar o
português, estropiando-o, com aquela proverbial fleuma britânica:
«Raul: Oh ! Mr. James ! Como está ?
Mr. James: How Sr. Raul, como tem passada?
Raul: Então sabe já alguma coisa acerca do ministério ?
Mr. James: Não estar lá bem informada. É difícil este
crise. Neste país tem coisas que não estar bom; é criadas e
ministéria. Criadas não quer para em casa, e ministéria dura
três, quatro meses, bumba ! vai em terra. Brasileira não pode
suporta governo muito tempa. Quando ministéria começa a faz
alguma coisa, tudo grita: Não presta, homem estar estúpida,
homem estar tratanta». (CM, 18).
Na comédia TB aparece um outro inglês, o esperto John, em
cuja meia língua FRANÇA JÚNIOR põe algumas críticas mordazes
aos costumes brasileiros; por exemplo:
«John: Natureze aqui fica muite grandiose. Brasileira não
sabe aproveita riqueza de Brasil; estar tudo preguiça. Não estar
precisa planta neste terra: fuma e milha nasce nas telhadas; quem
quer sustenta sua cavala de graça, manda bota em Campo de
Santana» (pág. 19) .
Engraçadíssima é também a imitação do português falado
por um alemão, como acontece na comédia DF; o criado Ruprecht
assim se expressa:

22. Mencione-se por fim o estropiamento de um idioma
estrangeiro na boca do brasileiro; isto ocorre geralmente quando
este quer passar por filho de outra terra, mas de forma bisonha,
donde resulta um duplo estropiar. Vejamos:
«Henrique (com barbas e cabeleira postiças, imitando um
francês): -- Non é aqui que morra Monsieur Theodore Passion ?
Teodoro:
Um seu criado, senhor; tenha a bondade de
sentar-se.
Henrique: Sans façon, monsieur, non se encomode.
Teodoro: Ora, por quem é.
Henrique: Je suis venu a sã case, monsieur, parce qu'on m'a
dit que monsieur protege todos os estrangeiros que vem ô Brésil.
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Je suis né à Paris, monsieur, dans Ia rue du Chateau Margot,
n. 100, foi batizade no freguesie du Chateau Ia Rose e ma
famille demeure presentemente no travesse du Chateau da Dipe».
(TB, 23-24).
X —

PRECIOSISMO RIDÍCULO

23. O preciosismo ridículo é como que o avesso da degradação idiomática. Nele há deformação não propriamente da
língua, mas do uso dela.
Os preciosos pecam por usar no falar corrente, que é por
natureza espontâneo e desataviado, de uma linguagem muito
ornada, afetada, pedantesca.
Tal vício, que existiu sempre, teve seu fastígio na época
dominada pelo gongorismo. Todos conhecem a famosa peça de
Molière -- «Lês Precieuses Ridícules» —, onde ele satirizou ferinamente o estilo artificioso reinante nos salões do século XVII.
— 31

Preciosa, por exemplo, é aquela Dra. Carlota a sabichona de
FRANÇA JÚNIOR, que ergue bem alto «a flâmula da emancipação
feminina, lutando «com o gládio incandescente» do seu verbo.
Para ela, uma criancinha é «um querubim rafaelesco»; diz «minha
efígie», em lugar de «meu rosto».
Ouçamo-la dialogar:
«Carlota: Entrei sub-repticiamente sem me fazer anunciar.
Praxedes : Ora seja bem-vinda, Doutora.
Carlota (inclinando-se diante de Maria): Minha senhora,
a curvatura de meus respeitos.
Praxedes: Sinceros parabéns pelos triunfos alcançados anteontem no júri. Li em todos os jornais a notícia de sua brilhante
defesa.
Carlota: Foi um debate homérico, com réplica e tréplica, em
que derroquei à luz da aurora bruxoleante do direito moderno,
os castelos carcomidos da vetusta legislação, crivados de teorias
incongruentes e obsoletas» (D, 35) .
Tipo parecido é o Gasparirio, da comédia TA, o qual costumava enxertar de francesias o seu palavrório de mau gosto.
«Gasparino (para Mariquinhas): Sans façon, minha senhora.
Vossa Excelência apreciava o grato perfume das flores de seu
jardim e a queda do astro brilhante que lá se atufa no horizonte,
(pondo a luneta) Oh ! c'esí magnifique /» (pág. 5 ) .
Se saía a passeio, preferia dizer «un tour de promenade»,
a fim de apreciar «no campo microscópico do pínce-nez as belas
ninfas deste arrabalde».
xi — CONCLUSÃO
Ao concluirmos, cumpre ressalvar que inúmeros outros aspectos há no estilo cômico não abeirados neste ensaio; alguns
por intento do autor, outros por lhe haverem decerto escapado
à fraca perspicácia de estudioso.
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AONDE VAI O TEATRO ?
A exemplo de tudo, em nossa época, também o teatro procura
um estilo e um caminho para a sua afirmação. Aqui, como nos
outros domínios, tudo está ainda informe, indefinido; mas a
batalha que travam alguns encenadores atuais vai além de mera
promessa — dá-nos a quase certeza do êxito vindouro e próximo.
Tal qual o concebemos, o teatro é infinitamente mais vasto
do que o palco, e muito mais necessário do que uma simples
distração.
STEPHEN SPENDER, dizia, numa conferência, recente ainda,
que a missão do poeta é integrar o seu tempo — a fisionomia do
seu tempo — em sua própria poesia.
Pois a missão do teatro — não será refletir essa poesia ?
Comentá-la da maneira mais direta e eficaz, fazendo-a viver
diante de nós ?
Os encenadores são, em princípio, responsáveis pela escolha
das peças, dos intérpretes, assim como dos demais elementos
cênicos. É a personalidade deles que dá o tom a cada peça
representada; suas concepções formam a base mesma sobre a
qual se edificará o espetáculo; são eles os comentadores do poeta !
A presente enquête visou simplesmente dar a conhecer as
idéias de alguns deles quanto aos problemas do teatro, na França,
em 1946.
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QUESTÕES PROPOSTAS...
1. Como se delineia o progresso da encenação, na história
do teatro, e de que maneira contribuís para isso ?
2. Existe, a vosso ver, uma nova escola na encenação
francesa ?
3. Tendes algo em comum com outros animadores, de antes
ou de agora ? Quais ?
4. Inversamente: em quê divergis de tal ou qual fórmula
encenatória, passada ou presente ?
5. Que escolas estrangeiras influíram na encenação francesa, em geral, e sobre vós, em particular ? De que modo ?
6. Qual o papel do encenador ou animador ? Qual desses
títulos vos parece mais adequado ?
6-a. A encenação é interpretação ou criação ?
7. Qual a parte reservada aos clássicos, em vosso repertório ? Gostaríeis que fosse outra, e por quais razões ?
8. Como encarais a realização da tragédia clássica, e sob
que condições (formação de atores, gosto do público, etc. . .) ?
9. Como tratais o teatro estrangeiro ?
10. E os autores jovens ?
11. Que pensais da crítica ? O que é que ela traz, efetivamente, ao animador de teatro ? Sua função de guia — perante
o público e o próprio teatro — é real ?
Nota da Redação — Neste trabalho traduzimos as expressões mise-en-scène
e metteur-en-scène por encenação e encenador, respectivamente.
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12. Que influência, positiva ou negativa, atribuís ao público ?
O público atual (no todo, ou em parte) é refratário a certas
formas de teatro ? Quais, e por que motivos ?
13. Realizando uma peça, procurais jungir os elementos
necessários à idéia de conjunto que tiverdes concebido ? Ou,
antes, modificais vossa concepção inicial conforme os recursos
de que possais dispor ?
H. Na realização dum espetáculo, dais prioridade a algum
dos elementos em especial (texto, cenário, interpretação) ?
15. Vedes, na evolução da maquinaria, um estorvo ou uma
vantagem ?
16. Julgais possíveis - - e em que circunstâncias - - espetáculos tendentes a reconstituir fórmulas do passado: por exemplo,
do teatro antigo, do elisabetano, do medieval, da comédia
italiana ?
17. Conviria, para certos espetáculos, buscarem-se novas
formas de arquitetura teatral ?
18. Que fracassos achastes preferíveis a sucessos, e por quê ?
19. Considerais o teatro prejudicado pela ampla evolução
do cinema e, por isto — destinado a submeter-se a uma profunda
modificação para subsistir, ou a resolver-se em assunto para
uma restrita minoria ?
20. Omitimos, aqui, pontos que se vos afiguram relevantes ?
Quais, e quais as razões ?
RESPOSTA DE XAVIER DE COURVILLE

A encenação, em vinte quesitos: isto me lembra certa arte
de escrever, em vinte lições, e alguns manuais de culinária —
nenhum deles todavia suficientes para que se faça um bom livro
o r. um bom pitéu. Ante tal interrogatório, invejo mais do que
nunca a segurança com que certos jovens confrades, fundando
companhias de improviso, alinham fórmulas peremptórias sobre
seus efêmeros programas, descobrindo valentemente a pólvora
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e a arte teatral, e respondendo sem vacilação a todos os questionários . ..
1. A cada vez maior importância da encenação é um fato
reconhecido; outro fato é o orgulho crescente do encenador, em
detrimento do autor e do ator. E se meu esforço pessoal merecesse inscrever-se na crônica dessa evolução do teatro, não seria
noutro capítulo: parece-me impossível reanimar uma obra adormecida, ou animar uma nova, sem de início conceber o aparato
cênico que imporá à representação as suas linhas e movimentos.
2. A nova escola foi, para a nossa geração, o Vieux
Colombier. Haverá, para a geração seguinte, outra — em relação
à de COPEAU, ou à de BATY, à de JOUVET, à de DULLIN, à de
PITOEFF ? Digam-no os aspirantes, entre os quais avisto mais
discípulos do que mestres, mais seguidores e imitadores do que
criadores. Não obstante, dizem que isso é da idade; de boa-fé
o creio.
3. Eu gostaria que a Petite Scéne, durante os dez anos
em que fui seu diretor, fizesse jus a um lugarzinho na história
do teatro, à margem do Vieux Colombier. Eu gostaria de
construir minhas cenas com a inteligência arquitetural de PITOEFF;
gostaria que meu pano de boca se abrisse e o palco se iluminasse
com a perfeição técnica tão cara a GASTON BATY; eu gostaria. ..
4. Há duas espécies de encenadores, entre os quais não
quereria achar-me situado: os que atraiçoam o poema em vez
de o servir, e os que confundem a arte de criar com a de escandalizar .
5. É aos russos que mais devemos: os bailados de diaghileff, naturalmente. Quanto a mim, Chauve-Souris de Balieff
— de que têm sido muitas vezes aproximadas as canções do meu
Théatre Arlequin.
6. Animador, uma bonita palavra quando designa o felizardo, ator ou autor ou encenador, que tem realmente alguma
coisa a dizer e que os deuses benignos colocam, um tanto à
revelia, sobre as tábuas dum palco a fim de que ele faça, a
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exemplo divino, obra de criação. Mas a palavra perde todo o
valor quando, usurpando nos cartazes o lugar outrora destinado
ao tenor ou à prima-dona, divirjiza o demônio estróina que, sabendo que os ventos do momento misturam facilmente as vozes
do teatro e da mocidade, levanta capitais e aluga uma ribalta
parisiense, desempenhando seu papel de chefe de elenco da mesma
forma pela qual teria desempenhado o de diretor de cabaré,
confeiteiro ou mercador de vinhos. . .
7. Aos clássicos, o primeiro posto. Sempre pensei, pelo
menos, que há mais possibilidades de agrado entre as obras
conhecidas (ou desconhecidas) que nos legaram os séculos, do
que na magra produção do ano em curso.
8. À tragédia me parece, nos tempos que correm, um
divertimento excepcional, cujo atual prestígio bem poderia ser
o produto artificial de certo esnobismo; prestígio todavia afortunado, na medida em que permite a exumação de obras-primas
deixadas no esquecimento injustamente. E como reapresentar a
tragédia clássica ? Antes de tudo, aproximá-la de nós -- romper
a barreira de um estilo que nos é estranho e fazer com que o
poema vibre. Foi o que tentamos com Bajazet, há mais de
quinze anos, em risco de sermos então acusados de fazer «drama
romântico».
9. Ser intensamente francês: eis o lema instintivo do meu
Théatre Arlequin. O que não me impede ser curioso sobre o
teatro estrangeiro, nem ter lugar em meu repertório para as peças
de fora; certa curiosidade do alheio ajuda a melhor nos conhecermos e definirmos.
10.
Jovens autores? Bem que os aguardo... Mas um
teatro a dois, um teatro de canções, um teatro intermitente —
como o meu — não é o que os atrai.
11. A crítica poderá certamente orientar o espectador e o
próprio artista. Hoje em dia, porém, ela anda pálida e incompetente; improvisa-se alguém em crítico com a mesma facilidade
com que se diz «animador» de teatro; e o crítico não carece
menos, de escola, do que o encenador.
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12. Compete ao encenador guiar o público. Há três tipos
de obras: as boas que não agradam, as que agradam mas não
prestam, e afinal as terceiras (as mais indicadas), que são boas
e agradam.
13. A unidade de realização exige que os elementos cinjamse a um plano de conjunto, mas a boa norma é conceber esse
plano em função dos elementos de que se pode dispor.
14. Já tenho sido acusado de «sacrificar ao cenário»; não
que em verdade lhe dê mais importância do que ao texto ou à
interpretação - - mas não é lógico que se construa a casa, antes
de acender o fogo na lareira ?
15. Os progressos técnicos são preciosos. Melhor do que
as facilidades, entretanto, as dificuldades é que excitam a imaginação. Os meios mais simples são quase sempre os melhores;
e afinal de contas quem pode conseguir tudo não passa de um
impotente.
16. Reviver uma fórmula passada? «Reconstituir»? Mas
não, nada vale menos a pena. Escolher o que é do nosso tempo,
de todos os tempos, e esquecer o resto. . .
17. Quem é que nunca sonhou construir ?. . . Mas a velha
casa conserva ainda recursos bastantes, para quem os saiba
aproveitar.
18. Meu primeiro objetivo, ao montar uma peça, foi sempre
o de satisfazer a mim mesmo. As palavras «êxito» e «fracasso»
ficam-me um tanto fora de conta.
19. Quando o cinema tiver definitivamente derrotado o
teatro, nossos tetranetos, num rasgo supremo, pensarão em substituir as imagens planas da tela por um espetáculo ao vivo, com
personagens de carne e osso: será a reinvenção do teatro.
20. Graças aos céus ! este maldito questionário está longe
de tudo abranger. Mais vale trabalhar do que falar fiado:
responderei à vigésima primeira pergunta quando soar a hora
da retirada.
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RESPOSTA DE PIERRE VALDE

6. A tarefa do encenador é fazer representar bem uma peça
de que ele gosta, por comediantes que ele escolhe, dentro de um
quadro que ele mesmo inventa. O comediante em cena não
fala, atua.
A primeira coisa que o encenador tem a fazer é, pois,
identificar no texto, através das ações sucessivas dos personagens
- individualmente ou em relações reciprocas - - o jogo das vontades desses personagens.
Encenar uma peça consiste, antes de tudo, em encarnar em
atores os personagens, ou seja, incutir naqueles o espírito destes,
segundo as regras estabelecidas mais ou menos conscientemente
pelo autor.
Não se nos acuse de dissecar a função do comediante, por
não fazermos interferir, de início, o sentimento que anima o personagem: isto é algo que o artista deve alcançar para bem viver
o seu papel, não é maneira de representá-lo.
Um papel teatral deve implicar na adesão completa do ator
(tendo-se em conta a parte de lucidez que todo artista deve
conservar intacta no exercício de sua a r t e ) . Esquemàticamente,
a situação é esta: o comediante acha-se diante de um personagem
inanimado, ao qual é preciso absorver para que ele viva. Esse
personagem tem sentimentos, e age; cada sentimento cria um
estado de espirito que se traduz em ação.
Posso compreender o sentimento que anima meu personagem;
não posso experimentá-lo voluntariamente.
Todavia, posso
querer e concretizar uma ação sua. Neste plano, minha identificação com ele pode ser obtida sob comando. Posso concentrarme na disposição do meu personagem, e essa concentração desperta em mim um estado interior, um terreno favorável à eclosão
do sentimento que gerou em meu personagem aquela disposição
— e eis tudo que posso fazer. E se eu tiver talento de comediante, à primeira ou à trigésima repetição, às vezes mesmo após
o ensaio geral, sentirei florir em mim, bruscamente ou aos poucos,
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aquele sentimento fundamental. E então minha identificação com
o personagem será total: ele viverá ! É o prodígio do teatro.
(Otelo tem ciúmes. Qual é o procedimento da criatura que
tem ciúmes ? É querer saber. Se hei de representar Otelo, pois,
concentrar-me-ei nessa ânsia de saber... e o ciúme brotará em
niim. É um processo psicológico conhecido: fujo porque tenho
incdo, mas também tenho medo porque fujo) .
É no momento em que a identificação do comediante com seu
personagem é total que o texto todo o seu peso vital, todo o seu
sentido, todo o seu sabor. Para chegar a essa identificação,
o texto em si não tem importância; o que importa é a razão pela
qual as palavras são ditas. Certo desprezo do ator pelo texto
- é o único meio de o respeitar.
A tarefa essencial do encenador c portanto fornecer ao
comediante razões de agir que lhe permitam identificar-se completamente com o personagem. Tais razões são função do personagem, mas não exclusivamente. Idêntico resultado pode
obter-se, conforme o ator, por outros meios. O encenador precisa adaptar-se ao ator escolhido.
O comediante pode, em principio, sentir e fazer tudo que
um ser humano pode sentir e fazer.
O que identifica o personagem é a maneira de agir (que
muitas vezes corresponde a um detalhe físico; lembro-me de ter
podido representar um personagem no dia em que descobri nele
certa deformação do maxilar inferior) . Esta «maneira de agir»
é que se limita, no ator, conforme o seu próprio físico e a sua
sensibilidade, etc. O encenador deve pois escolher atores que
se adaptem, por sua vez, aos respectivos personagens.
Descoberto o jogo das vontades sucessivas dos personagens,
o encenador precisa submetê-las a um ritmo: ritmo de uma réplica,
dum pedaço de cena, de uma cena inteira, de um ato, da peça
toda. O fator de vida é o ritmo, não a entonação.
Tudo isto é muito esquemático, evidentemente: é uma norma
de conduta a que se dará toda a flexibilidade necessária.

O encenador e o comediante não são dispensados de estudar
profundamente a psicologia do personagem, do meio em que este
vive, etc., inclusive informações históricas exigíveis. Mas isto
já são elementos para facilitar a gestação do papel, e não fatores
de parto.
A representação, concertada e vivida por atores capazes de
seguir-lhe todas as regras, deve ser afinal emoldurada num quadro
que o encenador precisa inventar ao pô-la em jogo.
6, BIS - - Encenador ? Animador ? A denominação pouco
importa. Pessoalmente prefiro a de encenador, expressão técnica
mais exata. O animador de um espetáculo pode não ser o seu
encenador - - e a imprecisão da palavra pode muito bem servir
de máscara à incompetência.
13. A encenação é uma criação -- neste sentido, de que o
encenador inventa os meios de valorizar o desempenho dos comediantes, e bem assim o texto.
Trata-se portanto, para o encenador, de dispor os elementos
necessários à criação de uma peça, conforme a idéia de conjunto
que ele próprio tenha da obra. Considero uma traição alterar
essa concepção em face dos meios disponíveis. E de fato creio
no impossível: obcecamo-nos muito mais facilmente do que imaginamos, quanto ao valor de tais elementos e sua adequação aos
fins.
O problema da modificação da idéia de conjunto que se
tem de uma peça pode, a rigor, surgir por causa dos recursos
materiais à mão: salão pouco espaçoso, pouco dinheiro... (não
é a riqueza, mas o poder sugestivo de um cenário, o que vem
ao caso) mas não pelos atores: o ator é para a peça, não a peça
para o ator.
H. Nenhuma hierarquia pode ser estabelecida entre o texto,
de um lado, e a interpretação e o cenário, de outro. Interpretação
e cenarização devem ser postas a serviço de um senhor: o texto.
Sobretudo a interpretação.
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7. Uma parte importante: seu comércio permite manter,
quanto a eles, uma justa escala de valores. É sempre instrutivo,
mas há de abrir-se lugar sempre que surjam novidades também
de valor.
8. É uma questão que a mim mesmo apresento. Cinge-se,
nntes de tudo, ao desempenho dos comediantes: na tragédia,
mais do que em qualquer outra forma de teatro, o que se impõe
ó «obter a verdade contra a realidade», como diz JEAN COCTEAU.
9. Não tenho nenhuma idéia preconcebida, a propósito.
10. Da melhor maneira -- pois não a merecem ? !
11. À crítica pode esclarecer o encenador quanto às razões
de um fracasso ou um êxito - - e é o que de melhor lhe pode
oferecer. Com isto pode igualmente servir de guia ao público,
na medida em que este lhe presta ouvidos.
12. A influência do público é capital: é quem tem direito
de vida e de morte sobre o teatro. Uma peça representa-se
toda noite mais ou menos por felicidade.
Se o público é refratário a certas formas teatrais ? Não o
creio. Apenas rejeita o que lhe desagrada.
15. Por que haveria de ser um estorvo? Sempre se pode
deixar de usá-lo.
Será uma vantagem, quando se conferir à maquinaria a
devida importância -- como recurso, posto à disposição do encenador, embora recurso secundário. Outrora os gregos deviam
sentir-se tão encantados com a aparição de um deus suspenso
por um fio, como o espectador moderno ante o palco rotativo.
Onde o avanço é enorme, é no setor de iluminação: a luz
é um elemento móvel e vivo, em cena.
16. Não o creio. E qual seria o interesse? O teatro é,
antes de tudo, atual.
17. Talvez se devam ter em conta, para o futuro, manifestações ao ar livre, reuniões populares, festas em estádios. Novas
formas de arquitetura teatral hão de buscar-se, então, nas quais
a
minúcia dê lugar às grandes linhas de cenário.

—
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19. Certamente o teatro é prejudicado, tão mais fácil é
ir a um cinema. Para subsistir, o teatro não deve tentar rivalizar
em riqueza com o seu concorrente, mas voltar ao essencial: um
tablado em que jogam paixões.
18. Nunca se prefere um fracasso a um êxito: a gente se
consola, alegando a experiência adquirida.
RESPOSTA DE JEAN VILAR

l . Para responder com exatidão, seria preciso que existisse
alguma ligação entre os chefes de companhias, diretores de teatro
artístico, encenadores... e os autores. Ora, não há nada disto;
não nos freqüentamos. E por outro lado, será a encenação uma
arte suficientemente autônoma para que se cogite de sua evolução ?
Parece-me que ela depende sempre da obra, de cada obra a
encenar.
Feita essa reserva, não vejo nenhuma evolução marcante.
Mas minha opinião é sujeita a endosso, pois raramente assisto a
espetáculos.
2. Não, e talvez seja melhor assim, pois o que conviria
atualmente era ver sumir duma vez essa «arte da encenação»
considerada como um fim e da qual GORDON CRAIG foi, entre
outros, apologista.
3. É sobretudo por certas reflexões escritas por eles que
me sinto tributário da obra de alguns antigos ou predecessores.
Quando JOUVET escreve que «de fato, uma peça faz a própria
encenação; basta estar-se atento e não ser muito personalista,
para vê-la tomar forma e orientar os atores, agindo misteriosamente sobre eles, experimentando-os, fazendo-os avultar ou diminuir, aceitando-os ou os rejeitando, etc.», ou quando PITOEFP,
no dizer de LENORMAND, nega-se a rebaixar uma obra-prima ao
gosto beato do público apenas para que este lhe encha a casa
pelo menos umas cem vezes - - então é que sinto, como dizeis,
ter algo em comum com eles.
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Mas seria necessário também citar numerosos trechos escritos
por STANISLAVSKI, BATY, DULLIN e COPEAU, TALMA, CLAIRON. ..
Por outro lado, o que sei da obra realizada no palco por ANTOINE
e por GÉMIER me deixa indiferente, para não dizer hostil.
Pelos escritos, e não pelas práticas cênicas (apresentação,
encenação, rouparia, cenários, desempenho de atores, e t c . ) , se
faço um balanço de minhas dívidas, nada há de inesperado, ao
que me parece. De fato, se a atitude intelectual diante da obra
é de certo modo idêntica e mesmo obrigatória (clarividência e
sinceridade, pelo menos), nossas reações sensíveis (mensagem, ou,
se o preferis, tomada de posse do assunto e seu fins) não podem
ser as mesmas.
4. Contra todas as encenações cuja tendência é, segundo
uma perigosa palavra posta em uso há alguns anos, a reteatralização do teatro. Contra tudo que é «o espetáculo pelo espetáculo». Contra a cenariomania, portanto. Contra a arte primária da iluminação, contra pataphysique parisiense do vestiário.
Contra o simbolismo da representação do ator.
Entre o realismo de ANTOINE e as «convenções teatrais»
daqueles que o têm seguido e combatido, há lugar para um teatro
de feitos simples, sem intenções, familiar a todos.
O que não significa que o cenário seja desprezado, que o
estudo das roupas não terá sido feito cuidadosamente; o que
não indica que o gesto do ator será igual ao de todo mundo.
Muito ao contrário !
Surpreenderemos talvez alguns de nossos antigos que foram
pobres, dizendo que as realizações deles pertencem a uma arte
refinada do espetáculo. Com efeito, eles tomaram de empréstimo
a certas artes maiores (Arquitetura, Escultura, Decoração, Cinematografia, Música, Costura, etc. . . .) o saldo mais sutil de suas
práticas.
É a esta concepção do teatro que é preciso dar resolutamente
as costas. Parece-me, por outro lado, que um povo a quem
a
guerra fez reencontrar não apenas as necessidades primordiais

da existência mas talvez também uma consciência nítida da existência, reclamará de nós algo mais que uma aparência empalhada
(estofada), requintada, repitamos a palavra do espetáculo. Aqui
os comediantes improvisados dos Stalags terão, entre outros, sua
palavra a ser dita.
Trata-se também de saber (se teremos bastante clarividência
e obstinação para impor ao público o que ele obscuramente (veladamente) deseja. Tal será a nossa luta, que vai além da tarefa
do encenador propriamente dito.
5. Esta pergunta, como aliás as que a precedem, está colocada de tal sorte que, a bem dizer, é um curso de história da
encenação o que esperais de nós. Admitindo que estejamos suficientemente baseados para responder, não bastariam algumas
laudas de papel. Todavia, tentemos uma resposta.
Na medida em que conheço os trabalhos dos grandes que
nos precederam, creio que duas escolas estrangeiras influíram
sobre a arte cênica (falemos de «encenação» o menos possível,
se estais de acordo): a alemã e a russa. Em menos escala, o
teatro japonês.
E não esqueçamos tampouco a Commedia dei
Arte. Mas que quer dizer, por exemplo, escola russa? STANISLAVSKI, MEYERHOLD, KAMERNI, o bailado russo ? No prefácio ao
livro de STANISLAVSKI, COPEAU escreve: «Se o aparecimento de
Minha Vida na Arte se houvesse dado alguns anos mais cedo,
se disso me fosse dado ter conhecimento antes de encontrar-me
com o fundador do Teatro Artístico de Moscou, como me teria
eu aproximado dele ? Outrossim, se nessas poucas experiências
de Paris ele se tivesse dignado tomar-me por confidente, sem
dúvida eu teria abordado com uma visão mais clara e adequada
os problemas que então se me apresentavam e que me isolavam
de meus companheiros. »
Acho que nestas poucas linhas JACQUES COPEAU resume as
relações entre os encenadores franceses e estrangeiros, que não
raro foram encontros frustrados.
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Não quero ir mais longe sem remeter-vos aos livros e prefácios de COPEAU, às Entrétiens avec Gémíer compiladas por PAUL
GSELL, às obras e artigos de BATY, etc.
Permito-me porém lembrar-vos a influência considerável de
um técnico francês sobre o teatro europeu: refiro-me a ANTOINE.
Entretanto, em carta escrita a Sarcey em 1888, um ano após o
advento do Teatro Livie, ANTOINE expõe com admiráveis minúcias diversos espetáculos da célebre Companhia do grão-duque
de Saxe-Meningen, de passagem por Bruxelas, aquela mesma
Companhia que surpreendera a STANISLAVSKI . Parece-me que não
cabe falar-se de influência de tal escola estrangeira ou de tal
escola francesa, senão de uma espécie de interinfluência das diversas escolas, muitas vezes imperceptíveis aos próprios técnicos.
Por outro lado, se consideramos historicamente a obra realizada
respectivamente por ANTOINE, L. POÉ, COPEAU, GÉMÍER e os
quatro do Cartel, devemos admitir a originalidade do seu trabalho
tanto mais quanto não chegaremos a revelar a influência de
escolas estrangeiras. Pessoalmente, e para responder à parte
final de vossa pergunta, acompanhei e ouvi com muita atenção
as indicações cênicas dadas por VLADIMIR SOKOLOV e seu paciente
método de trabalho. Enfim, ao contacto de CHARLES DULLIN,
compreendi que, sem emoção, sem profunda e generosa sinceridade do intérprete, nosso ofício nada vale, não passa de caretas...
Mas eu, sobretudo, tenho trabalhado sozinho.
6. O papel do encenador ? Ora, não sei, pois não o sou.
Animador ou encenador ? Nenhum dos dois termos é
exato. Como tantas outras expressões, em arte, não tem significação real. A designação de «regente» que empregam os
alemães e, creio, os ingleses, me parece mais justa; tem também
o encanto de apresentar mais antigas cartas de nobreza. . . Quanto
à segunda parte da sexta pergunta - - tem mesmo tanta importância ?
7. Algumas de vossas questões colocam-se de tal maneira
que, se respondêssemos sem estabelecer uma reserva inicial, pensaríeis que fazemos o que queremos. Infelizmente, isto não se dá.
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Se fôssemos auxiliados pelo Estado ou por instituições privadas
ou públicas — como são os artistas cênicos na Rússia - - poderíamos bem distribuir regularmente o nosso tempo e formular
um programa em que se incluísse o teatro clássico. Falei em
distribuição regular do tempo; não esqueçamos que de fato o
teatro exige dos comediantes uma atividade cotidiana.
Esses
personagens, se os freqüentais mais assiduamente, zombam de
vós com uma desenvoltura de aristocratas. E há para isto uma
razão bem simples: eles obrigam-se a um conhecimento íntimo
e aplicado dos recursos vocais e plásticos. É possível tergiversar com um personagem de BELQUE, de MUSSET, de CLAUDEL.
Isto é impossível com ÀRGAN, com ALCESTE, com NERO, com HERMIONE, com ANDRÓMACO, com o CID, com POLIEUCTO. . . que reclamam algo além de um generoso temperamento de comediante
ou de artista trágico; é preciso ter assimilado, ter feito próprias,
essa sintaxe e esse ritmo simultaneamente múltiplos e estritos.
Ê preciso tornar natural o que não o é. Nesse setor, boa parte
da superioridade dos Comediantes do Teatro Francês sobre seus
confrades lhes advém de certo permanente contacto com as obras
clássicas, que o Conservatório e a Casa do Teatro instituem em
obrigação. Essa freqüência obrigatória, esse agradável «casamento forçado», parece-me ser, aliás, o aspecto familiar da
tradição. Se por vezes se percebe não pouca displicência perante a obra clássica em repetição, pelo menos o tom geral nunca
se deixa de ouvir e sempre se observa um certo mecanismo de
interpretação, ao qual se daria outrora o nome de arte declamatória .
Para voltar à vossa pergunta n.° 7: se o Estado ou instituições
particulares nos quisessem ajudar e fornecer os meios de realizar
um programa geral (controlando-nos certamente as finanças),
o estudo e a realização de peças clássicas seria a nossa tarefa
fundamental. Não acho que meus confrades pensem de outra
maneira. O esquecimento ou o desdém, a este propósito, pareceme testemunhar a desimportância da obra realizada. Em todo
caso, para uma Escola de arte dramática francesa — célula inicial
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da companhia de teatro — o repertório clássico é o alfa e ômega
do aprendizado.
Talvez a importância de JACQUES COPEAU, na França e fora
dela, deva-se em primeiro lugar a esse cuidado constante por
ele demonstrado em restituir, ao repertório de sua raça, sua
luz e sua plena capacidade de choque.
8. Sabeis que essa pergunta aparentemente tão simples
daria assunto para um livro, e que esse livro não será jamais
escrito -— uma vez que TALMA e COPEAU não o escreveram ?
Haveis de sentir, portanto, o meu embaraço. Se eu vos tivesse
indicado, e não sem dar prova de pedantaria, as condições necessárias - - achais que teríamos dado um passo adiante ? Não
esqueçamos, aliás, que só o palco demonstra, pelo êxito ou pelo
fracasso, as concepções e teorias teatrais. Principalmente no
que toca à tragédia clássica. Decerto, e tomo a liberdade de
lembrar a resposta à pergunta sétima, a realização de uma tragédia clássica não se improvisa em alguns meses. Nem no teatro
francês, nem nos demais. A menos que se as considere obras
para solistas; o que não tem deixado de suceder. Quando o
papel de Paulina é bem interpretado, o de Polieucto não o é;
quando Pirro é doloroso, Hermione é asfixiante. E não foi
sempre assim ? Apresento-vos o problema.
Lembrai-vos da
passagem de Proust sobre Berma, que é bem expressiva do que
o público do tempo dos grandes trágicos (Sara Bernhardt, de
Max, Monnet-Sully, Mme. Bartet, e t c . . . ) ia entretanto ouvir
nos teatros: o solo.
Ora, a tragédia clássica não é isto. Não é uma «lapalissada» observar que ela é, pelo menos em seu conjunto, um
quarteto, ou quinteto, um sexteto, etc., dentro do qual não se
permite ao primeiro violino atuar como se interpretasse um concerto e ao contrabaixo desincumbir-se como se se tratasse de
uma voz inferior. Talvez eu fosse mais exato ao afirmar que
se deveria aplicar à tragédia clássica francesa um método de
trabalho tão rigoroso quanto o que Capet impunha ao seu quar— 49

teto. E assim como ele fez uma Art de 1'archet, seria preciso
escrever-se (e aqui voltamos ao livro não escrito por TALMA nem
COPEAU) um tratado sobre o «Mecanismo da Tragédia» para uso
daqueles que se destinam à arte suprema.
Levar à cena uma tragédia clássica, sim, é uma tarefa à
qual as jovens companhias francesas não poderão abalançar-se
sem riscos de falhar (e neste caso o êxito fictício é acabrunhador) .
Sem tropeços, pois é necessária uma longa preparação de toda
a equipe — coisa que exige dinheiro mais do que tempo. E admitindo-se, decerto, que o chefe do grupo realmente possua o temperamento para a tragédia.
9. Restabelecida a paz, é de esperar-se que possamos representar tantas peças estrangeiras quantas queiramos. De fato,
posso afiançar-vos que a Sociedade dos Autores nos proíbe levar
mais de uma peça estrangeira para cada quatro nacionais. Liberal
a medida, não vos parece ?
Esperemos que alguns de nós possam, finda a guerra, ir
dar espetáculos em qualquer parte do mundo; e que tenhamos
também o espírito suficientemente largo e curioso para acolher
as novas companhias dramáticas russas, alemãs, inglesas, e judias,
Í,Q o teatro israelita já existe.
Gostaríamos de saber o que, depois de 1930, fizeram o
Theatre Guild os Provincetown Players, o Little Theatre e a
seção dramática do Instituto de Pittsburgo.
Não me parece que possamos realizar uma obra ao mesmo
tempo atual e duradoura, senão na medida em que nos ponhamos
em contacto uns com os outros, trocando idéias, planos, intercambiando autores, necessidades, experiências.
10. O primeiro cuidado de um chefe de companhia teatral
devia ser representar os autores de sua geração. Mas também
seria perciso que estes considerassem que a arte dramática exige
dele algo mais do que uma passageira atenção de uns poucos
meses. É uma arte exigente e ciumenta. Aliás, o número de
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autores dramáticos em, cada época é sempre escasso. Descobri-los e interpretá-los, é a nossa ingrata e árdua tarefa.
Não obstante, é graças a eles quase só que nossa existência de
comediantes vivos, em tal país, tal época, não é de todo vã,
não é de todo absurda e pelo menos nos oferece uma alegria
humana mais profunda. Mas esses autores muitas vezes nos
escapam, e vão fazer-se representar alhures. . . Tanto pior para
nós, e às vezes para eles próprios.
11. Não chegaríamos a contar um ou dois, se quiséssemos
indicar os nomes de críticos autênticos em cada geração, pelo
menos se quiséssemos dar a essa qualificação um sentido qualquer
e aceitar a definição imperiosa mas necessária de JACQUES COPEAU:
- «Quero que seja sincero, grave, profundo, sabendo-se investido, como poeta, de uma função criadora, digno de colaborar
com ele na mesma obra e repartir com ele as responsabilidades
da cultura».
Foi ele, aliás, o primeiro crítico dramático de seu tempo.
Voltai a ler seus estudos sobre BECQUE, MIRABEAU, RENARD,
ROSTAND, CAPUS, etc. . . ZOLA também escreveu excelentes folhetos
«fiem Público» e no «Voltaire». A Dramaturgia de Hamburgo,
de LESSING, também é obra dum verdadeiro crítico.
Ao mencionar-vos, à falta de outros, os nomes desses três
escritores que também foram criadores, não penseis que me
afasto de vossa pergunta. Embora tratem de obras dramáticas
duma outra época, as páginas críticas de LESSING, ZOLA e COPEAU
são para nós um «guia» - - para usar vossa própria expressão.
O tempo consagrou a exatidão de seus pronunciamentos (kriteín:
discernir), a sinceridade e probidade dos autores a que se referiram . Aí está a obra de criação.
Mas o folheto, direis ? Na medida em que é inteligente e
estudiosa (ousemos a palavra), a crítica diária tem valor. Na
atual situação do teatro, tem um papel tão importante quanto
a dos diretores de salões. Nada de público, nada de eficaz e
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de grande alcance pode ser realizado sem sua boa vontade e seu
senso de justiça.
Quanto à sua missão de guia, perante o público - - não
tenho experiência que me permita justamente avaliar.
12. Um diretor de teatro, a quem um tanto ligeiramente
eu dizia, referindo-se ao Caligula de ALBERT CAMUS, que «o
público deseja, espera isto», me respondeu: — «E o senhor pensa
que o público quer alguma coisa ?»
Ainda arriscando-me a parecer desabusado, permito-me responder-vos a propósito desta vossa pergunta. Sim, creio que
o público é capaz de aceitar tudo. Até mesmo a beleza. Pelo
menos o público que acorre às salas de espetáculo, onde tudo
é esquadrinhado, etiquetado, ou pago: o lugar, o vestiário, o
bar, o programa, a polícia geral, a chapelaria, os lavatórios, etc.,
um tanto ao avesso de uma festa.
13. A realização cênica de uma peça é sempre o resultado
de um compromisso. Compromisso, pelo menos, entre a imaginação visual e auditiva do regente e a realidade viva, anárquica,
que são os atores. De minha parte, nada em definitivo, nada
de preciso se estabelece antes dos primeiros ensaios. Nada de
papéis, notas, plano escrito. Nada nas mãos, nada nos bolsos;
tudo no corpo e na alma do outro —- esse outro, o comediante.
Sim, obrigar uma voz ou um corpo de intérprete a integrar-se
num jogo ou numa harmonia plástica determinados, exige labor.
O ator não é um animal ensinado ou um autômato. Aos poucos
vai-se criando entre mim e ele, creio, uma espécie de familiaridade física que faz com que ele me compreenda e eu o compreenda
sem necessidade de muita fala. Tenho de conhecê-lo bem e,
mesmo que ele não seja amável, amá-lo. Não se pode realizar
bem uma obra em que tudo depende de tantas boas vontades,
conduzir ou «reger» bem uma peça de teatro, com pessoas de
que a gente não goste. Amar o teatro não significa nada; amar
as pessoas que fazem teatro é talvez menos «artístico», mas dá
melhores resultados. Não obstante, se não me esforço por
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«jungir» (para usar vossa própria expressão) os elementos necessários a uma idéia de conjunto, não há como evitar que, após
certo número (variável) de ensaios, a gente se veja obrigado a
conduzir certos intérpretes, e sem que seja sempre útil que eles
tenham noção disso, a uma idéia de conjunto, a um certo diapasão
que não é exatamente o escolhido pelo regente, por certo, mas
o que se impõe mediante o jogo poligâmico das vozes, corpos,
da alma dos demais atores e do texto do autor. Chegando a
este ponto, é preciso cuidado: através das idas e vindas, os
ruídos e incidentes banais dos ensaios, esse é o primeiro momento
de mistério, onde se joga o destino da representação. O comediante muitas vezes compenetra-se disto, e é bom, porque assim
passa a dar-se conta do que deve naturalmente acontecer. E o
regente, quem quer que seja, percebe então claramente o que
pode «dar» cada intérprete; percebe muitas outras coisas, inclusive
a importância de certos papéis de contraponto até então julgados
secundários. Seu sonho impreciso de amoroso leitor da peça,
cede aí à visão plástica e à audição sinfônica da obra mediante
os contrastes das senhoritas X e Y, ou dos senhores W e Z.
Eis que surge a obra dramática (drân: agir, movimentar) . Para
o regente, pelo menos.
É nessa ocasião que as qualidades desse autocrata paciente
e doce arriscam-se a falsificar o sentido da peça, isto é, ameaçam
fazer nascer uma peça que o autor não escreveu ou não quis
escrever.
É preciso antes de tudo seguir o autor. Ouvi-lo. Obedecerlhe. Desconfiar, portanto, dos defeitos de pequeno ditador a
que um regente sempre tende a ceder. Mas é também necessário
pedir ao autor que não feche os ouvidos aos queixumes muitas
vezes velados de um ou mais intérpretes. O conselho de um
comediante ensaiando um papel é fundamental. Um autor, por
grandioso que seja, se desdenha deliberadamente o comediante,
deve ser banido do teatro. Acho inútil desfiar diante de vós
a sucessão dos ensaios. Terei conseguido realçar aquele com53

promisso, de que vos falava no começo ? Assim creio ter respondido à vossa pergunta número 6. E afinal, não sois muito
gentis ao designar, como «elementos necessários» do espetáculo,
o comediante, o regente e o autor. Há ainda o cenário, a instalação elétrica, as dimensões do palco. . . que talvez caibam também
na vossa pergunta. Mas terei de fazer-vos lembrar que esses
elementos inanimados (sem alma) não são precisamente «necessários» ?
H. A que outros elementos, senão o texto e os intérpretes,
poder-se-ia atribuir superioridade ? Temo que não vos respondam de outro modo aqueles que, acima de tudo, sofrem a
doença do cenário, assim como algumas pessoas sofrem a mania
de perseguição. . .
15. Por que, vantagem?
Por que, estorvo ?
Em arte não há vantagem, não é assim ?
E também não há de haver estorvo. . .
16. Vossa formulação: «Julgais possíveis e t c . . . »
Não
vos entendo bem. Indagais, por acaso, se é possível que tais
reconstituições sejam fiéis às representações feitas em vida do
autor ? e se, neste caso, têm algum interesse artístico ? se tais
fórmulas cênicas têm possibilidades de seduzir o público moderno ? Respondamos «grosso modo». Esse trabalho, escrupulosamente realizado, sempre tem interesse - - pelo menos para os
aficionados de teatro. Mas duvido que se tenha recursos, por
exemplo, de tornar sensível ao público de hoje a explosiva Comédia Italiana, seus «lazzis», seus temas; era uma arte de especialistas, que morreu com eles. Era feita de tradições cuja
transmissão oral (aprendizado, experiência, rotina, etc.) me
parece ter sido essencial e muito mais significativa do que a
transmissão escrita (obras de GHERARDI, etc.).
Enfim, uma tradição popular, para continuar viva, não pode,
sem dano mortal, sofrer nenhum corte.
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Quanto aos teatros antigos e ao elisabetano, são sobretudo
teatros de autores. E que autores! Cada época lhes tributa
a sua parte. O Richard III interpretado por Irving ou Garrick,
o Volpone interpretado por DULLIN, a Noite dos Reis realizada
por COPEAU — têm tanta importância na história do teatro de
uma Sociedade quanto as representações feitas por seus criadores,
no Tâmisa, por volta de 1600. Por outro lado, se é deveras
cativante assistir a uma encenação que se procurou fazer a mais
fiel possível aos padrões da criação, qual o comediante e qual
o regente que nos poderia assegurar, sem forçar nossa boa
vontade, que BORBAGE interpretasse Hamlet desta ou daquela
maneira ?. . . Reconstituição e teatro me parecem irmãos
brigados.
é

17. Sinto-me capaz de responder de vários modos à vossa
pergunta relativa à arquitetura teatral — o que é sinal de ignorância ou de indiferença. Caberia aqui recordar o célebre
adágio de LOPE DE VEGA, que muita gente repete sem o seguir:
«Três tábuas, dois personagens, e uma paixão».
18. Sois bem indiscretos, e nos obrigaríeis a demasiada
certeza quanto aos resultados de nosso trabalho — se respondêssemos à vossa indagação, se afirmássemos que tal ou qual
realização foi um sucesso. Nem sempre temos a mesma opinião
do público, ora, ainda admitindo que ele sempre tem razão: pois
o teatro é uma arte pública, não é ? Todavia, havemos de gostar
sempre do que o público consagra como um sucesso ? Perdoai-me,
vossa pergunta é-me insuportável. Ainda sou jovem, não tenho
passado às costas, nunca pensei nisso.
«Quando guiares a
charrua — prescreve o Evangelho — nunca olhes para trás !»
Afianço-vos que não tenho nenhuma dificuldade em seguir este
conselho.
19. Para responder eficazmente à vossa pergunta, seria preciso saber, junto aos serviços de Administração Pública, se as
receitas do teatro comercial, entre 1920 e os nossos dias, foram
lesados pelo desenvolvimento da indústria cinematográfica — pois
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o verdadeiro inimigo do teatro artístico não é o cinema, senão
o espetáculo mercenário, em que tudo é combinado visando a
renda e a renda máxima. Como sabeis, a qualidade do espetáculo
verifica-se tanto no palco como na tela. Deverei acrescentar
que um bom filme também pertence ao nosso patrimônio, ou pelo
menos à nossa cultura, assim como um belo romance ou uma
pintura de algum mestre contemporâneo ? O cinema não pode
ser inimigo do teatro: ao contrário, na medida mesmo em que
é original e agressivo, ajuda-nos a manter em disponibilidade
a curiosidade e o fervor do público.
Não foram os filmes de Charlie Chaplin ou o «Doutor Caligari» que condenaram JACQUES COPEAU a fechar definitivamente o
«Vieux Colombier». Não são tampouco os filmes de RENÉ CLAIR,
não é a «Tempestade sobre a Ásia», o «Encouraçado Potenkin»
ou os filmes de MURNAU que provocam as quedas de bilheteria
de PITOEFF, JOUVET, etc.
Não creio que o legítimo desenvolvimento da arte cinematográfica tenha provocado ou ameace provocar modificações profundas na arte teatral. Quando houve modificações, os motivos
foram outros, quase sempre de ordem interna.
Quanto a saber se o teatro pode ser assunto de uma minoria,
apenas (,e ser lucrativo, n ã o ? ) , é algo sem grande interesse e
quase irrealizável em nossos dias. Teria sido possível, até certo
ponto, durante o século XVII, na França. A propósito, sempre
me pergunto como é que ANTOINE pôde criar um repertório tão
variado, em dez anos, sem repetir mais de duas ou três vezes cada
espetáculo; pois afinal era preciso ter algum resultado financeiro.
De qualquer modo, ainda que não fosse a crise atual de habitação
a impedir-nos conseguir uma garagem vazia, quando não fosse a
atual penúria de madeira e de objetos manufaturados (cadeiras,
poltronas, aparelhos elétricos, etc.), ser-nos-ia impossível neste
momento construir nossa casa, nossa garagem, nosso atelier onde
ao menos pudéssemos reunir alguns aficionados fiéis. Para responder à vossa pergunta de maneira menos particularizada, lembro-
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vos que as modificações profundas na arte teatral, ao longo destes
últimos cinqüenta anos pelo menos, foram quase sempre provocadas por uma minoria: alguns artistas ou comediantes, quanto
aos artesãos, e um número restrito de amantes do teatro, quanto
ao público... Na França — ANTOINE, COPEAU, o Cartel; nos
Estados Unidos — o Little Theatre, os Provincetown Players; na
Rússia — STANISLAVSKI e os primeiros grupos de amadores, depois
os estúdios do Teatro de Arte de Moscou.
Para terminar, não é preciso o desenvolvimento da indústria
cinematográfica o que não poderia obrigar a restringir-nos a uma
minoria. Mais justo fora dizer que, na medida em que uma
companhia teatral provoca em arte uma modificação, é levada, por
todo esse tempo de atuação original, a não pertencer senão a
uma minoria, na conjuntura social em que vivemos.
Numa sociedade melhor equilibrada, organizada em bases
mais justas, estou certo de que o grande público faria suas as
novas formas artísticas, originais e agressivas. Mas, do grande
público, não é a parte sensível da nação que comparece aos nossos
teatros — refiro-me aos operários, mecânicos, soldados, à juventude estudantil ou pobre (sendo tão caros os lugares); são, antfj,
os príncipes do mercado negro e os especuladores sorridentes. . .
De minha p^rte, prefiro representar para as galerias ou para meu
próprio gozo, do que agradar a um público cuja única virtude é
poder pagar bem uma poltrona ou um camarote.
20.

«A encenação é interpretação ou criação ?»

O criador, em teatro, é o autor. Na medida em que nos
fornece o essencial. Mesmo quando as virtudes dramáticas e
filosóficas de sua obra são tais que não nos deixam margem para
nenhuma contribuição pessoal, após cada espetáculo nos sentimos
seus devedores. A perfeição, aliás, seria VOLTAIRE dramaturgo.
Dar sentido, mediante o jogo de corpo e alma dos atores, a uma
cena de SHAKESPEARE, por exemplo, é tarefa que exige do regente
o emprego de todas as suas faculdades artísticas — mas não deixa
de ser interpretação. O texto lá está — rico pelo menos em
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indicações cênicas, inclusive nas próprias falas dos personagens
(marcação, reflexos, atitudes, cenários, r o u p a s . . . ) É preciso ter
a sabedoria de resignar-se. Tudo que se faz além daquelas indicações é encenação, e deve ser posto de lado. E refugado. Tomei
o exemplo de Shakespeare porque cada uma de suas peças oferece
ao regente imaginoso a ilusão e a tentação de «criar». Mas não
é a imaginação do regente que deve aqui dispor do personagem,
isto seria insuportável; é o personagem que, suficientemente dêsbastado, deve expor-se em «aberto» à imaginação do público.
Esse desbastamento, facilitado já pelos raros indicadores cênicos
de Shakespeare, implica, bem entendido, num jogo plástico ordenado, sem excessos, exigindo do comediante uma sensibilidade
sempre fremente, sempre em contacto com o público.
Permito-me acrescentar que, se o regente se faz passar por
criador ao «ensaiar» uma obra-prima, o mesmo se poderá dizer
dos atores. E também do público, por que não ? Lembai-vos
desse truismo dos comediantes antigos: «O autor escreve uma
peça, os autores representam outra, e o público entende uma
terceira». Nesse caso, eu vos pergunto, quem será um intérprete ? Ainda que apenas para dar um significado mais preciso
às expressões usadas em nossa arte, seria indispensável estabelecer
uma distinção razoável entre as definições de criador e intérprete.
Reata ainda um campo onde o encenador ávido de criação
pode achai pasto para seu gênio devorador — quando a peça é
nula, quando não é senão um pretexto, uma agenda. . .
Entre as práticas do comediante, existe uma arte autêntica
de criação: a da mímica. «Um trejeito, e meu corpo fala».
É lamentável que jÉAN-Louis BARRAULT não tenha acreditado sua
missão ao dedicar-se inteiramente a essa arte primeira do teatro.
RESPOSTA DE RAYMOND ROULEAU

Se se cogita de uma história da encenação, um único artigo
não seria bastante; se a questão é a de minha contribuição pessoal
ao seu progresso, difícil é ser-se, ao mesmo tempo, juiz e parte
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julgada. Por outro lado, falta-nos o afastamento suficiente para
que possamos ter uma visão de conjunto.
1. Um poeta, um romancista, um músico, podem ser, em
sua obra, atrasados ou avançados em relação a sua época, como
LAUTRÉAMONT por exemplo. O mesmo não se dá com o encenador
— cuja atividade liga-se ao estilo dos autores, às exigências cio
público, e à evolução das outras artes. Teatro é obra coletiva,
talvez aquela em que se cristaliza o resultado total das longas
pesquisas e dos corajosos esforços realizados em todos os outros
setores artísticos. Um teatro de vanguarda pode adiantar-se ao
seu tempo uns 5 ou 6 anos; jamais o precederá de meio século.
2. Dentro de dez anos, ter-se-ão destacado aqueles ou
aquele que mais fortemente representam a expressão de nossa
época. Por ora, parece-me, um cuidado geral quanto à qualidade é o traço que liga os valores mais expressivos, entre nós.
Demais, as características diferenciais são o que me parece contar:
uma encenação de Herrand e Marchat difere muito da minha, a
de Villar nada tem em comum com a de Barsacq, etc.
3. Ainda uma vez, vejo principalmente a marca pessoal
de cada um e sua própria tendência. Impossível generalizar.
O que mais nitidamente ressalta é o gosto pelo trabalho bem
feito e o desejo de melhor contribuir para essa obra comum que
é a realização dum espetáculo teatral: fazer o seu ofício como
bom artesão, dando cada qual o máximo — eis aí.
4. Pessoalmente, acho necessário evitar a todo custo o
esteticismo, que em teatro se manifesta por um abuso da encenação pura. Uma peça teatral é principalmente o seu texto:
texto que o encenador há de tornar sensível ao público, como
intérprete que é do pensamento do autor.
5. No que me diz respeito, a escola americana, através do
cinema: o cinema é, por excelência, a arte da coletividade. É fácil
conceber o sentimento artistico dum povo pelo estilo dos filmes.
Dirigindo-se a todas as camadas sociais, a arte da tela deve
tocar todas as sensibilidades; seu estilo traduzirá, portanto, talvez
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mais fielmente que qualquer outra arte, as linhas essenciais da
preocupação artística dum povo.
6. São dois conceitos diferentes, que correspondem via de
regra a atividades distintas. Já me aconteceu ser encenador num
teatro e animador em outro, isto é — neste último caso, fazer
a escolha duma peça, dos intérpretes, do cenarista, dar o impulso
inicial, deixando a encenação propriamente dita aos cuidados de
outra pessoa. Inversamente, já atuei como encenador, num espetáculo dirigido por outrem. A solução mais satisfatória é a
que permite reunir as duas atividades, permitindo assim uma
coerência perfeita entre a concepção e a realização teatral. Para
tanto, a direção regular de um teatro é indispensável.
6-a. A encenação deve ser, antes de tudo, interpretação.
Mas a fidelidade devida ao pensamento do autor não exclui a
personalidade do intérprete: a missão criadora deste consiste na
maneira pela qual torna esse pensamento animado e vivo.
Todos nós já ouvimos páginas de CHOPIN, LIZST, MOZART,
que nos deixaram surpresos, encantados, espantados ou decepcionados — conforme o músico que as interpretasse. Eram, todavia,
as mesmas notas, a mesma partitura.
Isto pode parecer paradoxal, mas creio que nos é permitida
na expressão uma parte tanto mais livre e maior quanto mais
rigorosa é a fidelidade ao texto e à idéia do autor.
7. Inexistente. Temos dois teatros: a Comédie Française
e o Odeon, aos quais incumbe essa tarefa. Não vejo a necessidade de uma superestimação neste sentido. Atribuo às grandes
obras do passado o respeito que lhes é devido, mas nossa formação é diferente e é melhor conservar-se em sua linha — o que
não quer que eu tenha renunciado definitivamente à montagem
dum clássico. Se o gosto de uma peça ou a atração de um papel
me aguçarem a atenção, talvez mais tarde eu ceda.
8. Encaro-a difícil. Se a perenidade do elemento psicológico já está consolidada, quanto às obras-primas do passado,
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os meios de expressão mudam, e o papel que nos assiste é tornar
sensíveis esses meios de expressão próprios de cada época.
Assim como nos é impossível trajar armaduras, a falta de
recursos vocais e plásticos nos interdita uma fiel realização da
tragédia antiga. Não se pode renegar o tempo, nem a evolução
— mas parece-me que nossa época nos impõe nossa própria tragédia, cuja expressão eu aguardo.
9. Muito grande. Apresentei BRUCKNER ao público francês,
com O Mal da Juventude, e várias peças de PRIESTLEY, ANDREIEW,
e t c . . . São obras que me comoveram, ao acaso da leitura, mas
não tenho preferências quanto ao teatro estrangeiro ; a grande
parte que lhes dedico é resultante mais de mero encontro do que
de escolha deliberada ou estima particular. A ressonância que
desperta em mim tais obras não me leva a considerar-me um
agente de difusão internacional.
10. Os autores jovens encontram e encontiarão sempre em
mim um leitor atento, que deles espera sempre alguma coisa
interessante: não a obra perfeita, o sucesso evidente, que assegura
um empreendimento sem riscos, mas pelo menos a promessa de
lutas a travar.
A parte mais fecunda, a mais interessante também do diretor
de teatro é a montagem de peças dos autores jovens do seu tempo,
com os triunfes e perigos implícitos.
11. Não há crítica como a da encenação, dependendo do
homem que dela se encarrega: conforme ele, pode ser nefasta
ou importante.
12. A influência do público é sempre positiva. Não há
público refratário, em seu todo.
O espetáculo é uma necessidade para o público, necessidade
da qual ele público, é parte integrante, por ser, como a própria
ribalta, parte essencial, também do teatro.
Que se deva dar a cada qual segundo suas necessidades,
não importa em influência negativa do público, mas em grande
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diversidade de espetáculos. Se uma reforma é possível, far-se-á
por si, e ainda assim o público será positivo.
13. Existe sempre uma idéia de conjunto, original, que me
esforço para realizar integralmente. Se os elementos de que
disponho não me bastam, modifico então o que me parece acessório; quando o essencial periga, eu renuncio.
H. O texto é a base de toda peça de teatro; ao contrário
do cinema, é ele que indica a parte dos demais elementos. Em
relação a ele é que estes últimos se agrupam e se harmonizam.
À hierarquia que estabeleço, é pois a seguinte: texto, intérpretes,
cenário.
Enquanto que no cinema o papel do encenador é primordial,
no teatro a primazia cabe ao autor, e de acordo com este é que
o encenador deve agir para a boa realização dum espetáculo.
Para retomar um exemplo, e contrariando o que diz meu
amigo Jeanson, acho que no belo filme de Renoir, A Besta Humana, 75 % pertencem ao encenador e 25 % a EMILE ZOLA . E se
A Besta Humana fosse cenarizada (como se diz em cinema) por
outro, o resultado não seria o mesmo; o que aliás não tira nenhum
mérito à obra de ZOLA .
No cinema, o cenarizador, como se chama, desenvolve a
sinfonia em torno do lett motiv dado pelo autor, ao passo que no
teatro o encenador não pode ser mais do que bom ou mau regente
de orquestra, de uma sinfonia composta pelo próprio autor.
15. Nem uma nem outra coisa. A vantagem da eletricidade sobre os lampeões é a única coisa que me parece digna
de nota.

18. Não tenho suficiente mau gosto para que prefira um
fracasso a um triunfo, mas aplico-me bastante ao meu oficio para
tirar proveito de uma ou outra lição.
Britannicus, montado por nós com um vestuário que nada
tinha a ver com os da época, ensinou-me, por exemplo, que o
anacronismo, no caso, devia ser evitado: um erro pode constituir
uma experiência útil, desde que venha esclarecer certos problemas,
e isso foi instrutivo.
Como Louis JOUVET nos mostrou, creio que se devem vestir
os personagens clássicos de acordo com as modas de cada época,
embora com algumas concessões ao gosto atual.
19. Não é o desenvolvimento da arte cinematográfica que
poderá prejudicar o teatro, e admito mesmo um enriquecimento
recíproco entre os dois ramos da arte do espetáculo. Por outro
lado, existe, para o teatro, um perigo imediato, prático e de ordem
material: o fechamento cada vez mais freqüente das casas de
teatro. Incumbe ao Estado proibir a transformação dos teatros
em cinemas, e ajudar a construção das primeiras. A exploração
de um salão de cinema é mais fácil que a dum teatro, e por isto
mais tentadora (atraente) para os que empregam seus capitais.
É preciso então que o Estado auxilie as iniciativas corajosas e
construa, ele próprio, teatros.
20. Provavelmente. Um problema de tal envergadura
certamente apresenta mais de vinte pontos, ainda que bem escolhidos como estes - • mas não espereis que eu vô-los possa
fornecer.
RESPOSTA DE ANDRÉ BARSACQ

16. Ainda uma vez, acho que deve cada qual representar
a sua época, com seus defeitos e qualidades.
Das mútuas trocas entre o salão e o proscênio nasce o gosto
de uma época e é isso o que deve ser fixado. A reconstituição de
certas fórmulas teatrais do passado não me parece ter senão um
interesse documentário.
17.
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Por ora, tal necessidade não se faz sentir.

l . O afã do encenador nasceu da complexidade dos meios
que concorrem para realização dum espetáculo moderno: ritmo
dos movimentos cênicos, valorização do texto; conduta dos atores,
concepção de seus vestuários, colocação dos cenários e sua iluminação, emprego da música de cena. Esse papel de mestre de
jogo precisou-se sobretudo, desde o começo deste século, como
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resultante da deficiência dos autores que, outrora misturados na
vida das troupes teatrais, cada vez mais se restringem ao trabalho
de escrever.
2. Sim, depois do Vieux Colombier, de COPEAU, cujos
esforços foram continuados pelos teatros do Cartel. Suas características dominantes: fidelidade ao texto, valorização do
aspecto plástico do espetáculo, unidade dada aos diversos elementos que concorrem para a sua realização.
3. Com DULLIN, que tem sabido insuflar uma vida surpreendente a algumas de suas realizações e ao lado de quem fiz a
minha iniciação. Com COPEAU, com quem aprendi a evadir-me
das convenções da cena clássica.
4. Oposição formal às encenações teóricas, feitas a priori;
à encenação pela encenação, que em vez de servir ao texto servese dele e procura salientar-se.
5. A escola russa, em particular, o Teatro de STANISLAVSKI,
que soube realçar o desempenho interior dos atores e maravilhosamente reproduzir a atmosfera das peças encenadas.
6. O encenador incumbe-se da realização de determinada
obra. O animador é aquele que, dirigindo um teatro ou uma
companhia, imprime sua personalidade ao conjunto das obras
realizadas, pela sua escolha e pelo estilo de sua apresentação.
6-bis. Criação, pois varia com a personalidade de cada
encenador.
7. Bastante reduzida, por ora. Depende das atuais dificuldades de exploração, que impedem realizar um programa de
alternância.
8. O público atua] parece-me prestes a acolher favoravelmente a realização das tragédias clássicas. Eu as vejo realizadas muito sòbriamente, numa encenação desembaraçada de
vãos ornamentos e que pusesse em destaque a beleza do texto
exclusivamente através do desempenho dos atores.
9. Com muita parcimônia, sempre pelas mesmas razões indicadas acima a propósito das obras clássicas.
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10. Com a maior largueza. Uma época teatral não é rica
senão pelas obras novas que produz e que deixa atrás de si.
11. Atualmente a missão da critica é muito restrita. Para
ocupar seu posto, fora preciso ela fosse mais desenvolvida e
sobretudo menos improvisada.
12. O público atual me parece particularmente receptivo e
inclinado ao teatro. Pronto, também, a admitir todas as pesquisas que dariam ao teatro sua verdadeira fisionomia e o desembaraçassem de todas as formas parasitárias que nele vieram
enxertar-se.
13. A idéia de conjunto deve predominar em toda realização; isto não impede de introduzir, no plano, ligeiras modificações adequadas, aos elementos de que se dispõe.
14. Não. Todos os elementos devem concorrer para um
conjunto harmonioso e fundir-se num todo único.
15. Antes um estorvo, pois muitas vezes induz os encenadores a sacrificar ao acessório e à virtuosidade o essencial da
obra que devem animar.
16. Não há nenhum interesse, salvo talvez para os estudantes e sob a forma de ensinamento da arte dramática do
passado.
17. Sim, mas com muita prudência. De nada serviria
construir salas de uma concepção nova, antes de ter as obras
correspondentes a tal arquitetura. A meu ver, seria bom fazer
experiências em edifícios provisórios, de material leve, antes de
os construir em definitivo. Os espetáculos ao ar livre conviriam
particularmente a essas experiências.
18. Sendo o cinema e o teatro duas artes inteiramente diversas, não podem de forma alguma prejudicar-se entre si.
O desenvolvimento do cinema não pode fazer senão bem ao
teatro, forçando-o assim a retornar às suas verdadeiras leis das
quais ele tem tido demasiada tendência a afastar-se: abuso de
peças de apresentação grandiosa, corte do palco em vários planos,
etc...
— 65

RESPOSTA DE LOUIS DUCREUX

Numa encenação digna desse nome, é, antes de tudo, uma
coordenação dos vários elementos que constituem o espetáculo.
Antes de ser um animador, o encenador deve ser um coordenador. Seu papel criador é essencial neste momento: cabe-lhe
construir o lugar ideal em que se hão de encontrar, para seu
mais pleno efeito, os diversos elementos do espetáculo.
E uma obra de criação delicada e perigosa, que exige tanto
de vontade como de suficiência, de domínio de si como modéstia.
(A modéstia do encenador se manifesta sempre pela sua extrema
repugnância em tratar de sua arte oralmente ou por escrito; se
se lhe pede um artigo, ele de início recusar-se-á a redigi-lo, e
se obrigado a fazê-lo, as poucas linhas que ele escreva serão
de forma a que o subestimem) .
Corno em tudo mais, é preciso saber renunciar às vezes à
tentação do acessório, para melhor impor o essencial. E ao
encenador o «acessório» tenta mais que aos outros, pois se lhe
ofertam o jogo das vozes, dos gestos, das cores e das luzes.
A essa tentação nos acontece a todos resistir mal. No decorrer
de uma cena a mais patética de não sei que drama, há alguns
anos, um ator aproximava-se da lareira, armado de fole e reavivava o fogo. Daí assistia-se a uma verdadeira gênese do fogo;
sentia-se as brasas agonizantes crepitarem e depois reviverem
pouco a pouco ao ritmo paciente do fole encantado.
E a peça seguia o seu curso... Um clarão avermelhado
invadia o quarto. Enfim a Vitória brota a chama amarela que
ilumina as faces dos heróis. . . que heróis ?. . . O único em que
se pode decentemente pensar seria ao eletricista-chefe. Aí está
um exemplo extremo — dir-se-á: Eu os prefiro aos exemplos medianos.
De outro modo parece que o público julga espontaneamente
um encenador pelos «efeitos» de tal gênero. Como poderia ser
de outro modo ? A encenação é um trabalho subterrâneo de
preparação e o público não vê senão a harmonia do espetáculo
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sem lhe procurar responsável principal, cuja habilidade suprema
é — já foi dito muitas vezes — saber fazer-se esquecer. Este
apagamento do encenador é um princípio geral que admite numerosas e brilhantes exceções.
Quando o encenador ataca (ataca-se com) uma obra clássica
conhecida, trata-se, para ele, de reencontrar-lhe a frescura perdida e restkuí-la ao público. Tão elevada ambição leva a uma
proporção de nove catástrofes para um êxito, mas neste caso
como nos outros nove a contribuição do encenador não poderia
passar despercebida.
Ainda assim, quem censuraria a JEAN
LOUIS BARRAULT a invenção e o engenho visíveis por ele empregados
em «Lê Soulier de Satin», uma vez que a obra e seu próprio autor
lhes reclamavam e exigiam como complemento indispensável ?
Existe uma tendência generalizada de encenação ? Antes
uma aspiração, que a evolução do cenário teatral nestes cinqüenta
anos ilustra muito bem.
Sabe-se que o Théatre Libre d'Antoine fez suceder, às minuciosas imitações, que estavam em curso antes dele, cenários
realistas. Em reação, viam-se logo em seguida formas e cores
que tendiam a evocar mais do que a representar. Hoje a coisa
parece fazer-se por uma espécie de segunda realidade, muitas
vezes abstrata ou simplificada, mas que põe a seu serviço os
volumes e as perspectivas rigorosas da realidade verdadeira.
Rumo a um espírito semelhante é que me parece tender hoje
a encenação teatral. O desempenho, os gestos, o ritmo, não são
realistas, mas visam à verdade.
E agora, o que é a verdade ?. . . Depois de ser ironicamente
levantada a questão é que, diz-nos BACON, Pilatos lavou as mãos.
RESPOSTA DE MAURICE JACQUEMONT

É conveniente declarar, no começo duma enquête sobre a
encenação, que eu não creio na encenação ? Ou, mais exatamente, eu acho que o interesse que hoje atribuímos à encenação
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corresponde a um estágio de arte dramática peculiar ao nosso
tempo.
O teatro do fim do século XIX e princípio do XX é dêsconjuntado.
O autor escreve peças sem levar em conta os requisitos da
cena. Os comediantes procuram papéis em que possam brilhar.
O público se dispersa e se especializa: as classes populares vão
aos espetáculos de «music hall», a burguesia e os novos ricos
contentam-se com os produtos do teatro de «boulevard», e certas
elites intelectuais se refugiam nos teatros de arte. Os assuntos,
sem relação com a vida contemporânea sugerem mais ou menos
servilmente as tradições mais batidas do repertório, com umas
poucas referências grosseiras à atualidade. A decoração, os
cenários, ressentem-se de tal incoerência; ora se apela para um
pintor, ora se recorre aos velhos fundos poeirentos do teatro
para vestir a obra. Estas obras ajustam-se mais ou menos bem
à moldura, obsoleta as mais das vezes, onde vêm à luz, desde a
arquitetura ultrapassada dos teatros do segundo Império, até
as caixas de bombons pretensamente modernas do entre-as-duasguerras. A propaganda barulhenta das «vedettes», seus hábitos
falsificam tudo, e o preço dos lugares afasta do teatro aqueles
mesmo que com a sua freqüência lhe dão vida e sentido.
Nas grandes épocas dramáticas, ao contrário, o teatro nos
surge como uma síntese.
Há um perfeito acordo entre a sociedade e o teatro.
O poeta dramático está presente no palco, é quem chefia o comando e ordena a representação. E essa representação, pelo
conhecimento que tanto os intérpretes quanto o público têm das
regras do jogo, oferece o aspecto de uma solenidade dum cerimonial, tanto na ordem cômica como na dramática. Por outro
lado, a arquitetura é adequada ao tipo do espetáculo.
Tal espetáculo teatral guarda um caráter singular, maravilhoso, e as representações não têm lugar senão por ocasião
de festejos tradicionais. As obras enfim retratam a vida da
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época, ao mesmo tempo que a excedem e exaltam; seja em
ARISTÓFANES, no teatro medieval, ou ern SHAKESPEARE, encontra-se
o mesmo equilíbrio entre a realidade e a poesia.
A missão do encenador hoje em dia é conduzir o teatro ao
seu destino: realizando a união dos elementos necessários à
criação coletiva do teatro, constituindo-se em fator de síntese
da nossa arte. Mas essa missão excepcional devida às circunstâncias, levou o encenador - - que por essência e por definição
não é senão servidor e artesão — a acreditar-se um criador.
Cada vez que na história do teatro contemporâneo o encenador operou no sentido justo, como intermediário, como unificador, como mestre da harmonia, teve êxito; cada vez que almejou
exorbitar o âmbito puramente artesanal, puramente técnico, da
encenação, e pretendeu fazer obra criadora, fracassou.
ANTOINE impôs a concepção da autoridade do diretor encenador que faz atirarem os comediantes em conjunto e da harmonia
à representação, e seu método é hoje de utilização corrente, mas
também quis ele ser pela encenação um criador perante os literatos
naturalistas seus contemporâneos, inventando estilo de representação «Verdadeira» e apresentando «Pedaços de Vida» — e nesse
ponto errou o alvo.
COPEAU quis também renovar a técnica teatral, aumentar as
possibilidades de representação pela volta a formas abandonadas:
a do coro, a da comédia improvisada — mas suas pesquisas, feitas
com espírito de laboratório alheio às necessidades sociais e sem
exigências dos autores, ficaram como experiência que abriram
caminhos mas não se desenvolveram por falta de obras que justificaram todas suas conquistas. E assim o instrumento cai no
vazio.
BATY recusou-se a separar a literatura e o teatro. O que
importa, para ele, é o espetáculo; para realizar o seu sonho
dirigiu-se a fabricantes que em seus espetáculos importam muito
menos do que o encenador.
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Não será a encenação que há de tirar o teatro atual de seus
hábitos rotineiros, mas sim obras nossas que o encaminhem rumo
;; uma forma inevitável, a exemplo da forma da Tragédia antiga
ou do auto espanhol, uma forma com a arquitetura própria, suas
tradições e suas leis.
O problema da encenação deve ser recolocado com relação
aos problemas do teatro em geral. Sem isto não se pode chegar
a uma renovação profunda, seja qual for o atalho que se tome.
De nada vale constituir uma companhia se não lhe é dado um
repertório; não se lhe pode oferecer um repertório, se ela não
tem um público e um destino; ela não pode achar seu público
sem uma rede de salas de espetáculo e uma refundição de sua
arquitetura. JACQUES COPEAU escreveu recentemente: «Não
tendo tido jamais demasiadas ilusões, quanto aos resultados de
nossos esforços puramente artísticos, hoje compreendo que esses
pequenos teatros não foram senão laboratórios técnicos, conservatórios onde reviviam as mais nobres tradições cênicas, mas aos
quais, para que fossem verdadeiros teatros, faltava um verdadeiro público. Ã margem do boulevard tivemos nosso público,
que encontrava entre nós prazeres de uma qualidade rara: mas
essa raridade não lhe conferia grandeza. Eram prazeres de luxo,
prazeres egoístas ; não tinham mais sentido do que têm os prazeres vulgares. É preciso que o teatro encontre o próprio
sentido».
As soluções para esses problemas de conjunto — forma de
representação, obra de ressonâncias modernas, arquitetura nova
das salas de acordo com as formas e obras modernas, e ainda e
sobretudo novos públicos, essa procura das leis e do sentido mesmo
do teatro no mundo de hoje — a encenação pode auxiliar a
encaminhá-la, mas não as pode conseguir sozinhas. É neste
plano que se pode dizer que a encenação é uma criação (participa
da renovação do teatro) ou que traz uma interpretação labora, um
clássico por exemplo, sobre uma forma estabelecida.
Uma forma não é portanto válida senão na medida em que
alcançar o público de hoje. Verifica-se, a cada dia, um envelhe70 -

cimento da linguagem, das roupas, da maneira de ser, do estilo
de vida.
O encenador, intermediário entre sua época e o teatro, deve
cuidar de manter os contactos, pois o teatro é uma arte do momento.
Também, sob esse ângulo, é interessante para um encenador
moderno empenhar-se numa obra clássica. Parece-me que, nas
grandes épocas do teatro, as pessoas do ofício esforçavam-se, mais
do que por dominar e elaborar um material propriamente teatral;
e que, cada uma dessas épocas criou uma arte que existia por si
mesma, possuindo a sua realidade, seus meios e seus limites, suas
convenções e suas leis, como as outras artes. A essa realidade
teatral pertencem, por exemplo, o coro da tragédia grega, os
cenários simultâneos do teatro medieval, as máscaras da Comédia,
convenções que não tinham necessidade de justificação mais do
que a têm as leis da arquitetura e às quais ninguém fazia questão
de se furtar ao contrário. Dessas coibições, essas leis, essas
modas, se todos se serviam e eram servidos. Através delas tudo
conduzia ao máximo, ante um público para o qual elas haviam sido
forjadas.
0

O Teatro era verdadeiramente transporte, recreação do
mundo, arte, graças a essa realidade teatral carregada de poesia.
Na encenação dos clássicos eu gostaria de tentar reconstituir essa
forma fixada no esboço (desenho) da obra antiga, mas reencontrar ao mesmo tempo, na eternidade mesma dessa obra, uma
mensagem para o público de hoje — dar-lhe uma alma moderna,
um alento moderno.
A esses problemas de conjunto é que deve referir-se a
pergunta n." 12, sobre a influência do público. Verifica-se hoje
em dia uma dispersão de teatros e de públicos e um desprezo dos
grandes temas sociais, que são os grandes temas de teatro, mesmo
os assuntos políticos na concepção nobre da palavra. O teatro,
arte de educação do povo, arte de sociedade, não pode ignorar
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os problemas políticos. De todas as correntes teatrais é preciso
também fazer uma síntese — mas para isto falta-nos um grande
Estado.
Só num grande Estado os cidadãos terão oportunidade de
reencontrar os ciclos de celebrações teatrais e de festas; ainda
mais, como, fora do Estado, e sem ele, definir nossa comunidade,
dar-lhe sentido de legenda ?

lançado «o primeiro grito». E o encenador, homem hoje em
moda, terá desempenhado sua missão de colaborador para essa
liberação do teatro e essa síntese de todos os elementos do
espetáculo, se ajuda a desprender as formas novas e põe a nossa
arte em contacto com os novos públicos.

Como, sem o Estado, poderia o teatro alçar-se a grandes alturas e abordar grandes temas, os temas perigosos que apresentam as
questões difíceis da época, as mais importantes para encenar ?
Tema perigoso do Tartufo ou de Don Juan sob Luis XIV, tema
perigoso dos Irmãos inimigos das cidades gregas sempre a ponto
de ruírem, tema perigoso do Danado por falta de confiança dos
católicos fanáticos da Espanha do grande século.
É igualmente numa visão de conjunto dos problemas do
teatro que se pode colocar a questão da superioridade de algum
dos elementos de representação. Se caminhamos, como parece,
rumo a um despojamento, um rigor de arte no teatro, uma sobriedade de representação, é o homem em cena que chega em primeiro
plano e é pois a interpretação o elemento mais importante para
a encenação.
A definição de LOPE DE VEGA «Um cavalete, quatro tábuas,
dois atores, e uma paixão» é sempre válida.
Diante de certos ditadores da encenação, a gente acaba por
pensar que eles amam a si mesmo mais do que amam ao teatro:
amam mais suas idéias, seus esboços, suas iluminações, suas manias,
do que o homem ator, o homem público, o homem do seu tempo.
O grande inventor me parece mais submisso, mais contente com
os embaraços sociais, físicos e espirituais, e é aceitando e dominando tais embaraços que ele se eleva acima de si mesmo.
Estamos talvez num período pré-clássico, um período que
precede a um grande teatro que se exprimirá através de formas
e de obras novas, obras em que, como já escreveu COPEAU, será
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QUATRO DEPOIMENTOS
l.

Georges PITOEFF
O TEATRO E O DIRETOR

Há quem sem mais aquela considere o diretor teatral um
intruso. Todavia foi a necessidade mesma que o fez surgir:
é um produto natural da evolução do teatro contemporâneo.
O ator, em si, não mudou. Se Talma, Raquel ou Molière
reaparecessem, nos entusiasmariam da mesma maneira como empolgaram as platéias do seu tempo. O que é realmente novo
é a importância assumida pelo cenário, que nas peças clássicas
era neutro, inexistente quase. Hoje em dia, bem ou mal, o
cenário tornou-se elemento essencial do espetáculo, juntamente
com os acessórios, o jogo de luzes, o ritmo da representação.
Durante a fase de transição, o equilíbrio desses elementos era
deixado ao acaso; acontecia que de um ou outro encontro fortuito
resultasse um conjunto f e l i z . . . mas o que se via quase sempre
eram os vestuários em choque com o cenário, este em discordância
com o espírito do texto, etc.
Faltava, pois, um novo personagem que lançasse mão dos
elementos dados e os fizesse confluir para um resultado: o diretor
teatral veio justamente trazer a sistematização, a unidade que
caracteriza a obra-de-arte, onde antes reinavam os caprichos
do azar — e nesse plano ele é um autêntico criador, como qualquer
outro artista.
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A criação do pintor opera-se em dois tempos: o momento
em que ele aplica suas tintas sobre a tela, e o outro, em que recua
para avaliar o efeito conseguido. Já ao ator de teatro esta
segunda parte é negada: incumbe ao diretor.
Não tenho por mim, quanto à encenação, nenhuma idéia
preconcebida. Cada nova peça a montar, esforço-me por
abordá-la com o espírito absolutamente virgem; a peça mesma
é que me há de inspirar quanto aos elementos que servirão à
sua míse-en-scène. A tarefa nossa não é mais do que ajudar o
pensamento do autor a revelar-se, da maneira mais perfeita
possível, ao espectador. Certamente terei certo jeito especial
de iluminar esse ou aquele canto do palco, com isto distinguindo
o meu trabalho dos de meus confrades — mas é questão de
interpretação. Em se tratando de obras do repertório clássico,
por exemplo, cada diretor procurará ressaltar o aspecto que lhe
parece, a ele, fundamental. Mas ainda assim, em vez da pura
e simples anarquia de valores, não será preferível que haja um
esquema de direção, embora contestável ?
2.

Charles DULUN
O DIRETOR E O ATOR

O teatro (e isto se esquece com demasiada freqüência) é
feito para o público. Pode suprimir-se a ribalta, os cenários,
os móveis, mas não o público — e para ele cumpre escrever.
E quem escreve, quem fornece toda a substância, o Mestre enfim,
em teatro, é o Autor: o ator não poderá viver senão as criações
do autor, o diretor não poderá dar animação de conjunto senão
àquilo que o autor imaginou e previu.
Ora, muito bem ! Vê-se agora o contrário: os autores parecem ter perdido todo contacto com o teatro, com o público
portanto, e, quebrando a hierarquia, confiaram a sorte do teatro
ao ator e ao diretor. São eles próprios os responsáveis pela
importância enorme, exorbitante às vezes, que assumiu o diretor
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teatral. Daí surgiu uma fórmula bárbara: a reteatralização do
teatro! Ponde isto em linguagem mais clara: hoje o diretor ensina
aos autores o que eles já não sabem, isto é, as regras do jogo.
Coloco todas as minhas forças a serviço dessa arte que
venero; considero o teatro um transbordamento da imaginação
dentro da vida, um meio de reconduzir as criaturas a si mesmas.
E nossa época tem necessidade de uma tal arte de exaltação —
como aliás deve ter sido a cena grega, que ainda nos consola
numa era difícil mas pródiga de evoluções em todos os sentidos.
3.

Louis JOUVET
O TEATRO E O PALCO: O ESPAÇO CÊNICO

Os dramas dos quais o tempo nos conserva em livros o eco
silencioso, para isto não foram escritos: somente no espaço de
que foram privados poderão algum dia revelar-se com exatidão,
proporcionando ressonâncias eficazes.
Para bem compreender uma peça teatral, é preciso retomá-la
em sua época, cm seu ambiente e à sua maneira. Mais do que
o desempenho dos atores, mais do que a massa e a alma do
público, porém, a quem quiser ressuscitá-la importa evocar o
próprio ar em que se cristalizou a sua forma de origem, o clima
em que se chocaram esses dois pólos sensíveis que são o palco
e a platéia, refluindo um de encontro ao outro na instintiva procura de um modo que mais conviesse à mútua penetração.
Isto nos concita a repor as formas dramáticas no plano dos
fatos naturais e a criar uma espécie de biologia teatral que lhes
estude as leis e a economia.
Na ressuscitação duma estética dramática, as palavras podem
trair-nos, não as edificações: estas dizem sempre exatamente o
que têm a dizer. Eis a razão pela qual, às vezes, a exemplo
de CUVIER, penso poder algum dia estudar a arte teatral a partir
de sua arquitetura — reencontrar a função esquiliana através das
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ruínas dos teatros de Epidauro e Dionisos a de um SHAKESPEARE
nos restos desse animal extinto que foi o Globe Theatre, a de
MOLIÈRE nesse Versaitles onde ele foi representado; em suma
fazer renascer duma pedra, como de uma costela, o corpo fabuloso e vivo dum mistério passado.
4.

Gaston BATY.
O TEATRO E O UNIVERSO A EXPRIMIR

A vida humana consciente é toda ela banhada de vida
inconsciente ou consciente apenas a meias: o homem não é somente a idéia clara que faz de si mesmo, mas também seus sonhos
obscuros, sua memória longínqua, seus instintos fervilhantes.
Na sombra de sua alma habitam seus ancestres, o menino tal
como ele o foi, os outros homens que poderia ter sido. Tudo
isto não vem à tona da consciência a não ser dificilmente, aos relâmpagos; e entretanto essa vida ignota baseia-lhe toda a vida
aparente -- e matéria inexplorada, e quão rica !
Os agrupamentos humanos têm vida própria, diversa da dos
indivíduos que os compõem, e são entidades dramáticas, bem
como as pessoas: a sociedade, a profissão, a classe social, a
nação, a raça. Não se trata de meras reuniões de seres: em
cada caso há um ser novo, policéfalo, existindo em si e por si.

o vento, a chuva — mais poderosas do que o homem, e que o
oprimem, esgotam, transformando o seu corpo, usando de sua
vontade, dando modelagens sempre novas à sua alma.
Todavia o reino que o teatro tem a conquistar vai mais longe,
até o infinito. Além do homem com seu mistério e das coisas
com seus mistérios, chegamos a mistérios outros ainda maiores:
a morte, as presenças invisíveis, tudo que está da vida e da ilusão
do tempo. Inquietação de balanças em que se contrapesam o
bem e o mal. Tudo que de dor ainda falta para redimir o pecado
e salvar a beleza do mundo. Tudo, até Deus.
Basta sem dúvida inventariar, assim sumariamente, a riqueza
toda que se oferece ao teatro, para tornar óbvio que não se há
de abordá-lo apenas pelos caminhos tradicionais: não se cogita
de falar de tudo isto, e sim de tornar tudo isto sensível.
E assim é que são chamados a intervir no drama os meios
de expressão plásticos, coloridos, luminosos; e os demais — mímica,
jogo, ritmo, ruídos, música... Graças a eles podemos fugir às
velhas limitações, ultrapassar as fronteiras, e então exprimir no
drama integral a nossa integral visão do mundo.
Traduzido do livro «L'Essence du Theatre», de Henri
Gouhier, por
GEIR CAMPOS

E nem são todos homens e grupos de homens, o universo:
abrange tudo o que vive, o que vegeta, o que simplesmente é.
Tudo que é, é material dramático — os animais, as plantas, as
coisas. A vida cotidiana, com o seu enigma: o telhado, o umbral,
a porta que se abre e fecha, a mesa com o cheiro do pão e a cor
do vinho, e a lâmpada, o leito, e esse bater de coração do relógio. . .
Também são personagens inanimados: o navio, a usina, a cidade,
a floresta, a montanha. E há a maravilha mecânica — a máquina
que o homem criou e que afinal — marche toute seu/e. Há as
grandes forças da natureza — o sol, o mar, a bruma, o calor,
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DO CENÁRIO E DO MOVIMENTO
E. GORDON CRAIG
É preciso que eu te fale como poderá chegar a ser um desenhista de cenários e costumes, como aprenderás a servir-te da
luz artificial; como, enfim, hás de conduzir os atores que trabalham
contigo, a criarem em harmonia, especialmente com as idéias do
ator.
Estudaste e estudas ainda as peças que desejas montar.
Suponhamos que te limitas às quatro grandes tragédias de
SHAKESPEARE.
Já as conhecias, perfeitamente, quando começaste a prepará-las em função da cena. Levaste, um ou dois
anos a aperfeiçoar cada peça, não mais hesitas quanto à impressão
que tens em mente produzir. Teu trabalho, ora, consiste em
decidir por qual dos meios conseguirás transmitir aquela impressão .
Deves saber, antes de tudo, que a grande impressão de
conjunto produzida pelo cenário, e o movimento das massas é o
meio mais efetivo de que dispõe.
Digo isso, depois de numerosas pesquisas e uma longa experiência; lembra-te, que é sempre, através da experiência que te
falo e que o melhor que posso fazer é submeter-te a ela. Ainda
que eu tenha rompido, bem o sabes, com a crença comum assegurando que a peça escrita tem um valor real e durável para a
Arte do Teatro, não vamos tão depressa e não passemos disso,
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ainda. Admitamos que a peça escrita tenha guardado para nós
um certo valor; não queremos deixá-lo perder-se, mas, ao contrário, aumentá-lo. Será pois como eu o dizia, através de vastos
efeitos de conjunto, por meio da visão, primeiro, que acresceremos o valor do que o grande poeta nos deixou de precioso.
Em primeiro lugar, vem o cenário. Seria ocioso falar aqui
da diversão que o cenário produz em nosso espírito, uma vez
que não se trata de fazer um cenário que distraia a nossa atenção
da peça, mas de criar um local que se harmonize com o pensamento do poeta.
Tomemos Macbeth. Conhecemos a peça, de sobra. Em
que lugar se passa ? Como, primeiro se apresenta à nossa
imaginação e em seguida aos nossos olhos ?
Para mim, vejo duas coisas: um alto rochedo escarpado e
uma nuvem úmida que esfuma o seu cume. Aqui, a morada
dos homens selvagens e guerreiros; lá, a calma que detém os
espíritos. Finalmente, a nuvem destruirá a rocha, os espíritos
triunfarão dos homens. Tudo isso é belo e bom, dirás logo,
mas como transpô-lo, como realizá-lo em cena ?
Põe, lá, um elevado rochedo; figura um nevoeiro que lhe
oculta as alturas. Com isso, afastei-me do fio, da nossa primeira
visão interior ? Que forma terá essa rocha, e, que cor ? Que
linhas transmitirão a idéia de altitude, de rocha escarpada ?
Já o verás — lança um golpe de vista e anota rapidamente
BS linhas gerais de sua direção; pouco importa o contorno detalhado do rochedo. Não temas traçar as linhas ascendentes; elas
jamais serão bastante elevadas e mesmo que sobre as folhas do
teu caderno traces uma linha que pareça elevar-se a milhares
de metros, assim o realizarás na cena. Lembra-te que isso tudo
se refere a proporções e nada tem a crer com a realidade.
Mas, as cores, dirás, quais são as cores que Shakespeare
nos indicou ? Não consultes a Natureza, mas a própria peça.
Encontrarás duas cores: a da rocha e a dos homens, a da nuvem
e dos espíritos. Acredita em minha opinião, não procures mais
82 —

do que essas duas cores, mas lembra-te de que elas comportam
muitas nuanças.
Se hesitas, se duvidas de ti mesmo ou do que te digo, teu
cenário, uma vez terminado, não conterá a teus olhos a visão
interior que deduziste das indicações de SHAKESPEARE.
É essa falta de sagacidade e essa minúcia que perdem as
idéias felizes no espírito dos pintores de cenários. Eles querem
sempre indicar vinte coisas ao mesmo tempo. Não somente eles
representam a rocha escarpada e a nuvem que a compõe, mas
também, o musgo das altitudes e a chuva característica que cai no
mês de agosto. Não podem deixar de mostrar que conhecem as
landas da Escócia e que fizeram um estudo arqueológico aprofundado dos castelos de Glamis e Cawdor e tão bem, que a força
de nos querer dizer tudo, não chegam a dizer nada; tudo é confusão:
«Um sacrílego assassínio violou
O santo Templo do Senhor e maculou
A vida do santuário»

(MACBETH, ato 11 — se. 3)
Segue, pois, minha advertência. Exercita-te a desenhar tuas
«maquettes» em pequeno formato e depois em tamanho maior,
pinta-as sobre tela e certifica-te, por ti mesmo, se o que te digo
é verdadeiro.
Apenas, deves fazê-lo depressa, se és inglês.
De outro modo, outras pessoas, lendo isto, em outros países,
reconhecerão suas verdades técnicas e te antecederão, antes mesmo
de que te apercebas.
Porém, deves somente dar atenção à rocha e à nuvem.
Dá, também, atenção aos estranhos seres que se comprimem
na base do rochedo e aos inumeráveis espíritos que habitam a
nuvem, ou seja, praticamente falando, aos sessenta ou setenta
atores que deverão mover-se em cena, e os outros personagens
figurados que não poderiam evidentemente estar suspensos por
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fios e que deverão aparecer claramente distintos dos seres e das
coisas terrestres. Será, pois, necessário, num certo ponto de cena,
dar essa curiosa impressão duma linha divisória, a fim de que
o espectador sem recorrer à sua imaginação, veja, com seus olhos,
diante de si, duas coisas bem distintas. Deves assim proceder:
Tendo figurado a dura massa da rocha por meio de contornos
e volumes, encontrarás através de nuanças e da cor (uma só cor)
a leveza da nuvem.
Agora faz baixar essa cor e esses tons quebrados até perto
do solo, mas, tem cuidado que ela desça sem direção a um ponto
afastado da rocha dura. Perguntarás as razões técnicas do que
quero dizer !
Essa rocha ocupa cerca da metade da largura da cena; é o
flanco duma escarpa, na qual serpenteiam mil veredas. Todas
essas veredas se reúnem num espaço plano que preenche a metade de dois terços da cena e que pode conter todo o teu mundo.
E agora, olha o conjunto aberto da tua cena.
Deixa um espaço acima e abaixo, no qual flutuará tua nuvem
e dessa nuvem surgirão os personagens que fabricaste e que
figuram os espíritos.
Oh ! bem sei que essa rocha e essa nuvem te inquietam
tendo em vista ainda as cenas seguintes que pedem cenários de
interiores.
Mas, bondade Divina ! não te inquietes por isso ! Lembra-te
que o interior dum castelo é feito de blocos tirados às pedreiras.
Não são precisamente da cor da tua rocha? E os golpes do
utensílio que os arrancaram, não deram a mesma contextura à
pedra, do mesmo modo que lhe daria a chuva, o raio e o granizo ?
Não tens que mudar de impressão ou de idéia à medida
que a tua tarefa avança... Tens, apenas, que multiplicar as
variações do mesmo tema: o pardo do rochedo, o cinza da nuvem,
e, deste modo, maravilha das maravilhas, conseguiste conservar
a unidade. Triunfarás melhor, quanto mais variações puderes
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obter, mas, essencialmente, nunca percas de vista o tema principal
da peça, enquanto procuras a variedade do cenário.
Pela disposição do cenário é que dirigirás os movimentos das
massas e darás a impressão que elas crescem, sem, no entanto,
incluir um figurante a mais.
Para isso, colocarás os teus subordinados de maneira a que
nenhum deles seja inútil, nem uma polegada de sua figura seja
perdida. O espaço no qual cada um se há de mover terá sido
cuidadosamente calculado, mas quando digo para utilizares todos
os figurantes, isto não significa que seja preciso chamar a atenção
sobre cada um deles.
É pela sugestão que criarás em cena a ilusão de todas as
coisas: da chuva ou do vento, do sol ou do granizo, do intenso
calor e não lutando com a natureza, para arrancar-lhe os tesouros
e pô-los sob os nossos olhos. Do mesmo modo, é pelo movimento que chegarás a traduzir as paixões e os pensamentos das
multidões e ajudarás o ator a exprimir os sentimentos e as idéias
próprias dos personagens que ele interpreta.
A realidade, a
exatidão do detalhe, são inúteis em cena.
Hás de querer ainda algumas opiniões sobre a maneira de
compor os teus cenários, a fim de que sejam belos, práticos e
pouco dispendiosos ! Porém, eu acredito que expondo o meu
método obterei um resultado mais enfadonho que inútil. E, isso
poderia tornar-se perigoso, se muitos se dispuessem a imitar tal
método.
Com o tempo aprenderás a desembaraçar-te do que não se
adapta a tua natureza e, graças a uma paciente iniciação cotidiana,
somente ficarão os elementos essenciais. Mas, eu poderei desde
já indicar-te d'ua maneira geral o que terás vantagens em fazer
o que podes deixar de lado. E, primeiramente, não te atormentes ! Não atormentes, acima de tudo, o espírito ! Não acredites que seja urgente ter algo a fazer, algo interessante.
Lembro-me dos enormes sofrimentos que passei pelos meus
vinte e um anos, quando tive necessidade de compor cenários de
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estilo tradicional, ao passo que eu não tinha nenhum gosto pela
tradição; foi bastante tempo perdido. Eu não penso como pensam
muitos que isso tenha tido algum interesse. Era uma montagem
de «Henrique IV» de SHAKESPEARE. Trabalhava, nesse momento,
sob as ordens dum ator-diretor, num teatro no qual cadeiras,
mesas, acessórios, tinham uma desmesurada importância documentária. Nada tendo visto melhor, tomava tudo aquilo por modelo.
Assim, o drama de «Henrique IV» consistia aos meus olhos,
num papel magnífico, o do Príncipe Hal, em torno do qual
giravam quarenta ou cinqüenta comparsas. Em cena, era a distribuição clássica; mesa e cadeiras, à direita; porta, no fundo e
eu acreditava ter feito algo excepcional e muito ousado, situando
essa porta, um pouco para o lado. Havia, também, a janela com
os barrotes e a espanholeta, as cortinas franzidas abrindo-se
sobre um trecho da paisagem inglesa.
A orquestra não deixava de tocar uma introdução alegre,
rifão de jiga, preparadora e bem conhecida.
Depois vinham as três raparigas que passavam por detrás
da janela, rindo. Uma delas, avançava a cabeça e interpelava
o taberneiro. Os risos desaparecem, a orquestra emudece e um
dos primeiros personagens fazia a sua entrada. O resto seguia.
Todo o meu trabalho, nessa época, considerava esses detalhes
ineptos e fastidiosos que me haviam levado a tomar em conta
como os legítimos elementos da /rnse-en-scène. Somente depois
de eu ter renunciado, completamente, aos pontos de vista dos
contemporâneos de Charles Kean, é que me vieram algumas idéias
novas ou interessantes para a peça. Desse modo, é-me quase
impossível dizer-te como compor os teus cenários.
Isso te faria cometer erros terríveis. Já vi certos cenários,
dizem que, concebidos segundo os meus ensinamentos: não valiam
nada.
Não é, tão-somente, da peça que eu tiro a minha inspiração,
mas, também, dessas longas elaborações do pensamento, suscitadas por esta ou aquela peça, dum determinado autor.
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Há, por exemplo, uma estreita relação entre «Hamlet» e
«Macbeth», e, talvez, influência dum drama sobre o outro. Quantas
vezes, pessoas apressadas em obterem um rápido sucesso ou algum
dinheiro me pediam para explicar-lhes como compunha os meus
cenários ! «Pois, confessavam elas, ingenuamente», eu poderia,
então fazer do mesmo modo !
Isso me foi dito pelas pessoas mais extraordinárias. Se eu
lhes tivesse podido prestar serviço, sem trair minha consciência
de artista e a minha arte, eu o teria feito, de boa-vontade. Mas
pensa bem, como seria inútil !
Tentar explicar, em cinco minutos ou em cinco horas, mesmo
num dia, o que delineei em toda uma vida, não é mesmo impossível ? E, apesar disso, toda vez em que eu não pude me
resolver a distinguir minha experiência, em pedaços, encontrei
pessoas, não somente indignadas, mas, até, hostis !
Não é, compreende bem, que eu me recuse a indicar as dimensões e a forma de meus telões, a cor com que os cubro, as
peças de madeira que não se deve fixar neles; ou ainda, a
maneira de manejá-los, iluminá-los e mil outros processos que
eu emprego. O fato é que se eu dissesse tudo isso, perderias
bem mais ainda e eu cometeria uma desonestidade com a minha
arte. Não procuramos em Arte encontrar abreviaturas, mas, o
verdadeiro caminho.
Pouco nos importa o que pode fazer «efeito» ou o que pode
fazer dinheiro. Importa-nos, sim, o fundo das coisas. O que
nos interessa é atingi-lo, é percebê-lo. É preciso, pois, aproximá-lo cada vez mais, defini-lo, e não te deixares desviar do
objetivo do teu estudo, dos cenários, da indumentária, ou da
encenação, considerando-os como um fim em si mesmo, penetrarlhes até o seu mais profundo sentido até ao segredo que te fará
criar uma beleza nova.
Assim, verás que tudo irá bem.
Suponhamos que preparas a encenação duma peça e que
pensas em seus cenários.
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Passa a outro assunto: pensa no jogo dos atores, nos movimentos, nas vozes. Não decidas nada ainda, e retorna a alguma
das idéias que fazem parte do conjunto. Pensa no movimento
independente de qualquer idéia do cenário ou do vestuário, no movimento em si mesmo. Depois, introduz o movimento dum indivíduo
no movimento do conjunto que vens de imaginar sobre a cena.
Coloca e exclui, alternadamente, as cores. Retorna tudo, mais
uma vez, desde o princípio. Pensa, exclusivamente, no texto.
Desenvolve-o e envolve-o duma grande visão irrealizável, e em
seguida, reconduz tua visão ao texto. Vês aonde quero chegar?
Deves entrever teu tema de todos os pontos de vista, sob
todos os aspectos e não te apresses em cortar tua tarefa até o
dia em que uma forma há de se impor ao teu espírito e te obrigará,
então, a começar.
Acredita-me, fia-te mais nas influências exteriores que melhor
poderão agir sobre a tua vontade e sobre a tua mão do que
em teu cérebro humano e limitado. Certamente, não é bem isso
o que se ensina nas escolas, mas, vimos os frutos do método
clássico: não chegam a merecer elogios. Um menino rigoroso,
positivo, mecânico, pode convir perfeitamente, a toda uma classe,
mas, ele pode não valer para o indivíduo; no dia em que eu me
dirigir a uma classe, servir-me-ei menos da palavra do que da
demonstração prática.
De passagem, vou referir-me a uma ou duas coisas que farás
bem evitar, como por exemplo, de não dar atenção aos álbuns
de costumes.
Consultarás um, quando te sentires realmente embaraçado,
com o fim de assegurar-te que ele em nada te ajudará. Mantém
o espírito claro e livre.
Exercita o desenho dos teus personagens, compondo suas
vestes, peça por peça, dos pés à cabeça; trata de variá-lo de
cem modos curiosos, agradáveis ou belos e farás muito mais do
que estares entupindo a cabeça com os Racinet, Planchet, Hottenroth, etc. Atenta bem, que os costumes representados com todas
as cores, são os piores.

Esquece tudo, desde que comeces a refletir no que anotaste.
Desafia-te sempre. Se, mais tarde, perceberes que eles continham muito boas coisas, talvez não tenhas errado. Mas, se
os adotas ao primeiro impulso, perderás toda imaginação e todo
o senso do vestuário; só chegarás a desenhá-los copiando Racinet
ou Planchet e te apoiarás demasiado nessas autoridades ao mesmo
tempo historicamente exatas e falsamente históricas.
Resta escrever um livro sobre a indumentária imaginada.
Não cesses de desenhá-las. Inventa, por exemplo, uma roupa
bárbara, para um homem cheio de falsidade; esse costume nada
terá que se possa chamar histórico, mas será sugestivo de falsidade e barbárie.
Desenha um outro traje bárbaro para um personagem audacioso e sutil; um outro ainda para um homem feio e odiento. Este,
será um bom exercício.
Começarás errando, pois não é coisa fácil, mas perseverando
triunfares. Pratica mais: compõe o traje duma criatura celeste
ou demoníaca. Serão numerosos estudos individuais, mas lembrate que o principal esforço dessa parte do teu trabalho deve
dedicar-se ao estudo das multidões.
É falha de todos os decoradores e encenadores, não considerarem o costume da multidão no conjunto, mas individualmente,
no detalhe.
Do mesmo modo, quando se trata do movimento de massas,
em cena, tem cuidado em não seguir a tradição. Muitas vezes
nos repetiram que, quando a Companhia de Meiningeu representava, o «Júlio César», cada um dos figurantes compondo o povo
reunido tinha seu papel particular. Eis com que distrair e encantar um público simples, que não deixa de exclamar:
«Como é interessante seguir cada um em seu pequeno papel !
É admirável! É a própria vida !»
Muito bem. Se esse é o ideal em que se limita a tua ambição,
não falemos mais nisso.
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Tal não é, porém, a tua finalidade. Trata o povo como massa.
Como Rembrandt, como Bach e Beethoven trataram as massas.
O detalhe não representa nada. Ele está muito bem em seu lugar;
não é acumulando-o que se terá a impressão de massa. São
os amadores da complicação que constróem a massa, com ajuda
de detalhe. E é a coisa mais fácil, certamente, acumular detalhes, que criar u'a massa que possua, por si mesma, beleza
e interesse.
Mas, é precisamente, quando se trata duma combinação tão
complexa que, no teatro, se volta a natureza.
Tomemos cem figurantes que compõem uma multidão, ou se
quiseres, todo o povo de Roma, como em «Júlio César»; cem'
homens, dos quais cada um tem seu papel particular, representa
por si, grita a seu modo, cada um dá um grito diferente, mas,
copia logo, as exclamações que fazem mais efeito, se bem que
na vigésima representação todos dêem o mesmo grito.
Do mesmo modo, cada um abandona logo o gesto que tornava próprio, pelo gesto que faz mais efeito, que se nota primeiramente, e, dessa maneira se compõe pouco a pouco, uma multidão
passável de gente que gesticula e grita.
A certos, ela dará a impressão, talvez, duma grande massa
reunida. A outros, lembrará um atropelo de estação. Evita o
chamado «naturalismo», tanto no movimento, quanto nos cenários
e costumes. O «naturalismo» apareceu em cena, desde que a
convenção se tornou afetada e insípida. Não esqueças é que
existe uma convenção nobre.
Escreveu-se, a propósito dos movimentos e dos jogos de
cena naturais: «Wagner praticava há muito tempo o sistema
do movimento e do jogo de cena naturais que um ator francês
ensaiava depois no Teatro Livre; esse sistema felizmente, tende
cada vez mais, a ser adotado em toda parte». POUCHKINE escreveu: «O natural no cenário e no diálogo são os princípios
fundamentais de toda verdadeira tragédia». É para impedir que
se escreva semelhantes coisas, que estás no mundo.
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Essa tendência a imitar a natureza nada tem a ver com a
Arte; ela é tão perniciosa, quando se introduz no domínio artístico,
quanto a convenção o pode ser quando nós a encontramos na vida
cotidiana. É necessário bem compreender que se trata de duas
coisas distintas e que se deve conservar cada uma em seu lugar.
Não podemos esperar desfazer-nos de repente, dessa tendência de sermos «naturais» em cena, a pintar cenários «naturais»,
a falar num tom «natural», mas, nosso melhor meio de lutar
contra ela é o de estudar as outras artes.
Deves, resolutamente, afastar a idéia de gesto natural ou de
gesto convencional e substituí-la pela idéia do gesto necessário ou
inútil. Pode-se dizer que o gesto necessário, num certo momento,
é o gesto natural àquele instante; se é que entendes por natural,
aquilo que está de acordo. Tanto quanto o gesto for justo, o
será natural, porém não é preciso imaginar que, não importa
qual gesto natural, seja justo.
Em realidade, não há, por assim dizer, movimento justo,
movimento natural. O movimento é um agente de destruição
dizia RIMBAUD.
Ensaiar um grupo de atores a reproduzir em cena os gestos
vistos nos salões, no clube, no cabaré, nas mansardas nos parece
uma bobagem. Sabe-se que dessa maneira se formam Companhias, muito embora, dificilmente possamos acreditar nisso, tão
infantil nos parece.
Da mesma forma como inventaste vestes simbólicas, inventa
séries de gestos simbólicos, sem perder de vista a grande diferença que há entre o gesto da multidão e o gesto individual,
lembrando-te que é melhor nenhum gesto, do que um gesto
constrangido.
Desenhaste três costumes duma época barbada, dos quais,
cada um define um certo tipo. Anima esses teus personagens.
Cria para eles gestos significativos, limitando-te aos três dados
que te propus: a falsidade, a ternura sagaz, a fealdade vingativa.
Estuda os teus figurinos. Tem sempre à mão o teu caderno e
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esboça, inventa atitudes ou máscaras marcadas desses três caracteres. Quando tiveres muitos esboços, escolhe os mais belos.
Expliquemo-nos. Foi de intenção que eu não disse «aqueles
que fizerem melhor efeito» e que me servi da palavra «belo», no
sentido em que a empregam os artistas e não naquele que se
lhe dá, no Teatro.
Não esperes de mim que eu te explique tudo o que um
artista entende pela palavra «belo» — o que é mais harmonioso,
o mais justo, o que cria um som perfeito e pleno. Não é nem
o que é bonito, nem o que é ligeiro, nem sempre o que é grandioso
ou mesmo suntuoso, que é belo em arte; é, raramente, o que no
Teatro «faz efeito» ainda que o seja, algumas vezes. Porém, o
domínio do «belo» é tão vasto, que encerra quase todas as coisas
compreendendo até a lealdade — a qual deixa mesmo de ser o
que convencionamos — a «beleza» encerra mesmo coisas rudes,
mas nunca, nada incompleto.
Que se faça imiscuir o teatro, do profundo sentido dessa
palavra «beleza» e poderemos anunciar que o despertar do Teatro
será próximo.
Que nossos lábios esqueçam a palavra «efeito», estarão prontos a pronunciar o da «beleza».
Quando, no teatro, falamos «do que faz efeito», queremos
dizer alguma coisa que transcende a ribalta.
«Salta tua voz, meu filho; lança-a até ao fundo do teatro !»
Bom csnselho !
E dizer que nesses quinhentos ou seiscentos anos, ainda não
aprendemos a pô-lo em prática, e estamos sempre no mesmo
ponto !
6 deprimente ! É evidente que todos os jogos de cena
devem ser claramente visíveis; todas as palavras pronunciadas
em cena, claramente percebidas; que os gestos característicos, as
palavras que se devem sobressair, pedem para ser destacadas
e sublinhadas, de modo a se tornarem nitidamente compreendidas.
Assim acontece com as outras artes, mas quando se trata
delas, não é necessário mais que se torne a dize-lo. Não está,
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aí a única e essencial recomendação, que os mais velhos terão de
fazer aos recém-vindos à cena. Isso, permite criar o compromisso do estreante, em adquirir mais rapidamente os truques do
ofício. Ele lhes recorre instintivamente e foram esses truques
que fizeram nascer a palavra «cabotinismo». E eu vou dizer-te
porque o jovem ator pisa, assim em falso, desde que se inicia
na cena. É que antes de sua estréia, ele não estudou, nem fez
nenhuma espécie de aprendizagem.
Não é que eu tenha grande fé nas escolas. Ao contrário,
creio infinitamente nessa grande escola geral que é a vida. Somente a educação que o ator pode colher ao contato da vida,
não se assemelha àquela que podem retirar dela os demais artistas
que antes não freqüentaram as academias. O pintor jovem, o
jovem músico, o jovem poeta, o jovem arquiteto ou o jovem
escultor podem deixar de transpor os umbrais duma escola, errar
dez anos pelo mundo, instruindo-se aqui e ali, e prosseguir seus
estudos e seus ensaios sem cuidar de uns ou notar os outros.
O jovem ator pode, também, não seguir ensino especial;
poderá errar pelo mundo, e, como os outros, fazer seus ensaios.
Porém, aqui está a diferença, todos os seus ensaios se farão
diante dum público.
Desde o dia da sua estréia, até ao termo de sua aprendizagem,
não há um só detalhe do seu trabalho que não seja submetido
ao público, que não sofra o fogo da crítica. Para quem praticou
um ofício durante uma dezena de anos, é mil vezes salutar sofrer
o fogo da crítica: o homem e a obra só podem ganhar com isso.
Para tal, o homem se preparou; ele está em plena força, ele sabe
o que lhe será preciso apontar. Mas que um jovem ou uma
rapariga assim se exponha desde o primeiro ano em que se
exercitam numa tarefa esmagadora, parece-me, não somente injusto, mas também, funesto à Arte do Teatro.
Imaginemos que somos meros iniciantes nessa arte. Ardemos
no desejo de trabalhar. Aceitamos com bastante pressa e coragem
um pequeno papel. São oito linhas ao todo e figuramos em cena,
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dez minutos. Eis-nos encantados, ainda que apavorados. Suponhamos ainda que nos dêem vinte linhas. Pensas que recusaremos ? Entraremos em cena, seis vezes.
Pensas que vamos fugir, por isso ? Sem dúvida, não somos
anjos, mas não somos tão desajeitados que não saibamos fazer
uma entrada. Estamos no sétimo céu. Aplicamo-nos de todo
coração. Mas, no outro dia, bem cedo: «É pena que o Diretor
tenha confiado este papel tão importante a um jovem tão
incapaz !.. .
Eu não blasfemo a crítica pelo que ela escreveu; não a
acuso de ter pronunciado a sentença de morte dum artista ou
de nos ter (despedaçado o coração. . . Digo, somente, que diante
dum julgamento tão arbitrário, é natural que retribuamos a crítica, com a mesma moeda, abusando da própria arte que começamos a amar, usando-lhe os «efeitos» a qualquer preço. Para
a maior parte dos jovens atores, cinco anos de lutas dolorosas
bastam, levando-os ao «cabotinismo».
A crítica prematura abate o jovem ator que desejava ser um
artista à sua medida, e faz dele um traidor à arte que ele ama.
Defende-te, renuncia antes ao «efeito».
Acolhe a crítica
severa com boa-vontade e chegarás a vencer os demais. É bom
mesmo que o crítico te julgue insuficiente em determinado momento ou que ele te tenha achado mal em teu papel, se só tens
quatro ou cinco anos de palco. Procura antes o teu caminho
em vez de recorrer apressadamente aos truques.
É excelente que o crítico o tenha dito, pois ele diz a verdade
integral - - o que deveria te agradar; inconscientemente, ele te
revelou uma verdade muito mais importante, isto é, que quanto
mais vale o artista, menos vale o ator.
Tem, pois, coragem, e, como eu te aconselho, de princípio,
ser ator até as últimas conseqüências; desse momento, então, tornate diretor. Aí, te aproximarás do centro onde se mantém (adormecida, é verdade) a Musa do Teatro.
Teus cenários, teus figurinos, encenações que farão mais
«efeito», serão naturalmente, os mais artificiais, o mais teatral.
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Mas, aqui a tradução é menos poderosa e é em teu novo domínio
que acharás motivos de esperar.
A crítica, não é mais indulgente para com o mefreur-en-scéne,
porém não sei bem porque é menos inclinada a falar de «efeito».
Parece-me ter um melhor conhecimento da beleza e da fealdade das coisas. É, talvez, a tradição da sua arte que está
em causa, pois, a rnise-en-scène. tal como se a compreende, em
nossos dias, não é mais do que um desenvolvimento moderno da
arte dramática e a crítica se encontra mais a vontade para formular as suas determinações. Em todo caso, quando te tomares
diretor, não terás mais que aparecer em pessoa, todas as noites
diante do público, e, no que se escrever sobre a tua obra, lá, já
não verás critica pessoal.
Desejava dizer duas palavras sobre o emprego da luz artificial, porém, podes aplicar o que te disse respeito aos cenários
€ figurinos. Não seria prático informar-te, assim, dos dispositivos que se empregam ou da maneira pela qual se obtém uma
bela iluminação da cena. Se és capaz de compor os cenários e
figurinos, logo descobrirás, por eles, o melhor emprego da luz
artificial que nos oferece o Teatro.
Uma última advertência: quando te encontrares embaraçado,
não hesites, escuta a opinião de qualquer profissional do teatro
— mesmo o costureiro - - antes de prestares atenção ao que te
poderá dizer um amador. Alguns pintores, alguns músicos, alguns
autores, serviram-se do nosso Teatro, como duma coisa anexa à
sua arte.
Não dês atenção nem ao que eles dizem, nem ao que eles
fazem.
O maquinista menos advertido sabe mais da nossa arte, do
que esses amadores. O pintor, especialmente, fez nesses últimos
tempos, uma encantadora incursão na província do Teatro.
É muitas vezes uma pessoa de grande capacidade intelectual,
com elevado número de teorias excelentes — notadamente, no
ponto em que toca à arte que cada um cultiva no seu domínio.
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Certamente, já ilustrou essas teorias na parte do seu trabalho.
Mas, adaptá-las ao Teatro, será apenas usar verborragia. É racional supor que um homem tendo passado, quinze ou vinte anos
de sua vida a pintar a óleo, em superfícies planas, trabalhando ao
buril sobre cobre ou madeira, produza sempre uma obra de pintor,
com as qualidades da pintura e nada mais. Da mesma forma,
um músico produzirá uma obra musical, o poeta, uma obra literária. Tudo isto poderá ser eminentemente pitoresco ou gracioso, mas, em nada tocará a Arte do Teatro.
Livra-te desses artistas, poderás passar sem eles, mas, se
os utilizares, és tu quem pássaras por tornar-te um amador.

A «MISE-EN-SCÈNE»
JACQUES COPEAU ( * )
(tradução de João Bethencourt)

Tradução de SANTA ROSA
Toda peça escrita para ser representada subentende uma
direção. Existindo vários gêneros de peças, existirá um estiulo de
direção e um método correspondente a cada gênero e — dentro
de dado gênero — à natureza específica da obra individual.
Direção é a soma de uma série de operações artísticas e
técnicas que possibilitam à peça concebida pelo autor, passar de
(*) Este artigo representa a contribuição de Jacques Copcau (1878-1949)
ao volume XVII (sobre arte e literatura) da Encyclopédie Française.
Foi
recentemente incluído na antologia de documentos sobre diretores:
«Directing the Play» de Toby Cole e Helen K. Chinoy.
Copeau parte do texto e considera o encenador intérprete do autor.
Nisto fundamenta a sua prática teatral e os princípios de sua mise-en-scê/íe.
Ê uma reação contra o endeusamento do diretor que, no fim do século passado
e início deste, dispunha de plenos podêres sobre a peça escrita.
Copeau é o tipo do diretor antiexibicionista, que se impõe por uma
interpretação lúcida, honesta e sensível, e não por aqueles toques que encantam
o leigo por lhe «revelarem» a mão do diretor, mas que em geral servem apenas
para falsear a idéia do autor.
O presente artigo, embora despretensioso e de cunho divulgador, apresenta
particular interesse porque resume os métodos de trabalho do grande diretor
francês, métodos que influenciaram não só encenadores franceses como Dullin,.
Jouvet e Barrault, mas muitos outros em toda a Europa e Estados Unidos.
Foi publicado em 1935.
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um estado latente (a peça escrita), à vida concreta e atual do
palco.
Quanto mais livre de rubricas e quanto mais interessado somente em produzir efeitos imediatos, tanto maior é a margem
de liberdade que a peça permite à direção — no sentido material
do termo. Isto subentende uma grande quantidade de cenários,
luz e cor em profusão, ricas vestimentas, ornamentos espalhafatosos e atores e extras em quantidade.
O realismo traz à cena fragmentos isolados do mundo. Procura fazer-nos crer em um universo de cartolina. Diverte-se com
um jogo de aparência inspirado na arte do pintor, do arquiteto e
do cenógrafo, imitando construções gigantescas, ruas e praças,
vastas expansões da natureza: planícies, montanhas, o mar e o
céu. Cria ocasos, faz nascer a lua, cair a noite, raiar o dia.
Desencadeia tempestades, incêndios, enchentes, atropelos de multidões, batalhas; mostra navios em alto mar, trens em movimento,
aviões sulcando os céus.
E quando se tornam fantasmagóricos, estes espetáculos grandiosos reproduzem — como se fosse realidade dos sentidos objetos que a mente só consegue evocar através da imaginação:
criaturas irreais, monstros, deuses e deusas, o mundo dos contosde-fada.
Envolve-as uma atmosfera de sonho; as terras que
habitam transformam-se diante dos nossos olhos.
Tais refinamentos materiais da encenação, que o teatro antigo
não possuía, tornaram-se possíveis graças às inversões dos cenógrafos italianos do Renascimento; particularmente no «ballet», na
pantomima e na ópera. Em nossos dias, com o desenvolvimento
da mecânica e da eletricidade, com o uso de palcos giratórios,
elevadores, cicloramas e projetores, os métodos foram consideravelmente aperfeiçoados. Levados ao extremo, dependendo em
excesso da engenharia, tais refinamentos correm o risco de se
transformarem num jogo sem fim, numa espécie de brinquedo que
nos entretém com suas combinações infinitas, com sues truques
e surpresas. Enquanto contidos no «music-hall», são apro98 —

priados. Todavia é de recear que contaminem gêneros dramáticos a que não se destinam.
A corrente moderna de cenografia caminha no sentido de
uma simplificação artística, tanto no efeito pictórico como na
escolha dos elementos que constituirão o «décor». Nossos artistas
preferem um retrato inteligentemente interpretado a uma reprodução fotográfica; visam impressões em lugar de descrições.
Esforçam-se por evocar e sugerir em lugar de copiar. Destacam
a parte em vez de indicar o todo; a árvore em vez da floresta, a
coluna em vez do templo.
Elementos estilizados substituem uma abundância de detalhes
que competiam com a própria ação do drama, cansando a atenção
do espectador.
O PAPEL DO DIRETOR

O leigo, mal-informado quanto aos segredos da prática do
teatro, irá reconhecer o «toque» do diretor apenas nestes excessos
tangíveis que acabamos de descrever. Na verdade, porém, quanto
mais rica for a peça em conteúdo literário, poético, psicológico
e emotivo; quanto mais profunda em seu sentido e menos definivel
em sua beleza; quanto mais completa, quanto mais realizada na
forma e original no estilo, tanto mais numerosos e sutis serão os
problemas que apresentará ao diretor. Vamos, pois, acompanhálo nas sucessivas fases de seu trabalho.
Recebe e lê o manuscrito do autor. Já na leitura inicial, as
páginas inanimadas começam a viver. Não são mais símbolos
lançados no papel; o diretor empresta um senso vital ao sentido
das palavras. São vozes que falam e silenciam, ao seu mando;
gestos que se completam, rostos que se iluminam. O local, a
hora, as cores e as luzes definem-se claramente em termos de
dada emoção e de um episódio determinado. Depois, através
um estudo metódico, o diretor aprofunda estas impressões. Porém
desde o primeiro contato, um universo minúsculo, espiritual e
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concreto, começa a tomar forma — um universo que age sobre a
sua consciência.
O que permanece pois, na mente do diretor, é o senso de
um ritmo. (E não só na mente mas também, por assim dizer,
ao alcance de seus sentidos) . É um verdadeiro respirar da
obra que emerge para a vida. Todavia, como qualquer peça
é, essencialmente ação, e como o ator é, antes de tudo. um ser
humano que age, o diretor necessita, antes de prosseguir, delimitar o local, a forma e as dimensões desta ação. Se o local é
uma sala ele lhe dará os acessórios essenciais: cadeiras e outras
mobílias. Se o espaço é livre ele criará o contorno e as divisões.
Em seu plano de encenação localizará, o mais exatamente possível,
•— sem prejudicar o desenvolvimento da ação — o lugar e a
posição dos atores, bem como entradas e saídas. Pois para o
perfeito entendimento e apreciação de uma peça não é indiferente
se o ator (no instante x, na situação y, e sob a emoção z) permanece parado, ou caminha para o fundo, ou para a esquerda ou
direita, escala uma elevação ou desce uma escada ou plano inclinado.
Delimitado o palco pelas necessidades da ação, esboçada a
grosso modo, é preciso agora organizar a ação mesma em todos
os detalhes; ato por ato, cena por cena, frase por frase. E ao
concebê-la e propô-la aos atores - - especificando seus lugares,
a distância que devem manter entre si, os movimentos, a relação
aos diversos elementos em cena, o ritmo de suas falas e pausas,
de suas entradas e saídas — deverá ter em mente a verdade dos
personagens, a expressão de suas emoções, as exigências do texto,
a lógica das seqüências, a naturalidade dos intérpretes, os efeitos
de luz, a simetria do todo. O diretor visa uma representação
clara, movimentos bem definidos, ritmo variado, e harmonia.
Tudo que faz é motivado por uma unidade de estilo e dirigido
por uma idéia geral, dominante. É preciso, porém, que esta
idéia não se torne demasiado óbvia, que não se imponha, ao
«décor» e à representação, de um modo pedante ou abstrato, pois
o triunfo da arte é a criação da vida.
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Embora este trabalho pessoal do diretor, que acabamos de
descrever, seja absolutamente necessário para evitar perda de
tempo, mal-entendimento e toda sorte de frustrações, nem sempre
c executado com o cuidado que exige. Suponhamos, que desta
vez o foi e que estamos, portanto, prontos a iniciar os ensaios.
A não ser que o tempo seja escasso — este tempo precioso
tão freqüentemente desperdiçado no teatro por falta de disciplina
e organização — o diretor deverá reunir os atores, inicialmente,
em torno de uma mesa, e não logo no palco: primeiro, para lhes
ler a peça e transmitir seu sentido e ritmo; segundo, para fazê-lo
ler o seu papel. Esta fase se prolongará enquanto o diretor
conseguir estimulá-la e enquanto os atores agüentarem. Pois
ela permite ao diretor explicar as intenções do autor e as suas,
eliminar mal-entendidos básicos, chamar a atenção para os pontos
de maior beleza do texto, expor as idéias em que se fundamentará
a interpretação e, eventualmente, corrigir erros na distribuição
dos papéis, antes que os atores comecem a decorá-los.
Os primeiros ensaios no palco são dedicados à marcação.
O ator, auxiliado pelo diretor, ajusta-se às mecânicas da ação.
familiarizando-se com os movimentos que terá de executar, tentando compreender-lhes o motivo, aceitando-os ou pondo-os em
discussão. Ao mesmo tempo, é dado ao diretor a oportunidade
de verificar suas idéias, alterá-las se necessário for, e fazer as
revisões que se impõem antes da construção do cenário. É um
período de incerteza que não deve ser prolongado; prejudica a
moral do ator.
Pois bem: agora a peça está explicada, embora de um modo
sumário. Atores e diretor têm uma visão geral do caminho a
percorrer, antes de atingir a fase da interpretação propriamente
dita. A interpretação torna-se possível no dia em que o ator
começa a dizer as suas falas de memória, tentando harmonizar
os gestos com as palavras. Neste instante, mesmo o ator de
grande talento hesita. Há um período crítico durante o qual
parece ter perdido o sentido do papel. Este sentido há de
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voltar, acrescido de um tom de veracidade que é permanente, se
o ator tem adequada consciência profissional, persistência no
trabalho, concentração bastante e sinceridade para se identificar,
primeiro fisicamente depois emocionalmente, com o personagem
que encarna. Nesta fase é ainda o diretor o seu guia, mestre
e sustentáculo. Não só deve manter o ator na linha geral e
dentro dos limites do papel, indicando-lhe os instantes em que
mais se aproximou da verdade, e corrigindo-lhe os defeitos, mas
também compreender as dificuldades que o ator enfrenta e dar-lhe
meios de vencê-las. Deverá usar de tato, autoridade e persuasão.
Todavia, é através da compreensão humana que exercerá a mais
forte influência (desde que sua prática de lidar com atores tenha
sido bastante longa, objetiva e profunda para lhes aperceber a
sensibilidade, o temperamento e o talento individual) .
É perigoso dar ao ator excessiva liberdade ; mas é ainda mais
perigoso inibi-lo em sua espontaneidade de uma cega coerção.
Cada diretor tem o seu método pessoal de influenciar os
atores. Merecem, por certo, um gesto individual. Todavia
cabe ao encenador inglês Granville-Barker a honra de ter formukido um dos conceitos mais precisos, na minha opinião, ao
declarar que o diretor deveria reagir ao ator da mesma maneira
que reagiria uma platéia, mas uma platéia dotada de um senso
crítico ideal. Granville-Barker expressou o seu ponto de vista
nestes termos:
«Quanto mais iniciativa se puder dar aos atores, melhor.
E se isto não for possível, que siga então, o diretor, o exemplo
do diplomata e não o do sargento de recrutas: que sugira, convença, elogie, seduza; tudo será preferível a dar ordens.
Enquanto for humanamente viável o ator deverá permanecer convicto de que a iniciativa se manteve em suas mãos. Mesmo o
método socrático é válido, quando houver tempo. Por seu intermédio o diretor converterá o ator à sua maneira de pensar, mudando a concepção que o ator tinha do personagem. E se, por
acaso, esta mudança desanimar, inicialmente o ator, caberá ao
diretor encorajá-lo, estimulando-o enquanto procura um novo ca102 -

ininho, protegendo-o da impaciência dos colegas que já acharamo seu.»
GRANVILLE-BARKER conclui com acerto, dizendo ser mais
fecunda e mais louvável a direção que é: «Adaptada, como aliás
deveria ser, aos vários interesses envolvidos, fazendo com que
a unidade final e necessária surja destes interesses e não lhes
seja imposto à força.»
Esta realização ideal implica, a par da competência profissional, numa considerável superioridade intelectual e moral do
diretor; e, por parte dos atores, no treinamento exaustivo em sua
arte e numa disciplina voluntária, a fim de que se concretize:
« . . . a unidade na variedade e a variedade na unidade, e uma
liberdade compatível com a ordem . »
O número de ensaios, abstraindo as pressões onipresentes
do teatro comercial, depende do vulto e das dificuldades da obra
que está sendo encenada, da importância e complexidade da montagem, do engenho do diretor, do zelo de seus auxiliares, e do
talento dos atores.
Um ator experimentado, de vocação marcada, rico em vida
interior, pode ensaiar por longo tempo e progredir continuamente.
O iniciante ou o ator medíocre atinge rápido um ponto de saturação, perdendo a espontaneidade do começo. Temperamentos
individuais e características nacionais devem, igualmente, ser levados em conta. Os alemães disciplinados, os russos fanàticamente dedicados à sua arte, são capazes de um número espantoso
de ensaios. Os italianos, improvisadores natos, quase que não
ensaiam. Os franceses ocupam posição intermediária: não têm
método e lhes falta, freqüentemente, seriedade.
O PAPEL DO CONTRA-REGRA

Em seu trabalho, o diretor é auxiliado por um ou mais contraregras.
As funções do contra-regra são intimamente ligadas
às do diretor, complementares, e claramente definidas. Pois enquanto o diretor encena a peça e lhe dá vida, o contra-regra a
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.protege, cuidando da marcha das diversas tarefas e de sua
execução. À medida que se aproxima a noite da estréia o
•espetáculo passa, aos poucos, das mãos do diretor às do contraregra, assim como passara, anteriormente, das mãos do autor às
do encenador e atores. Temos, assim, a imagem das diversas
operações a que está sujeita uma obra dramática, do momento
em que formula na mente do autor até o instante em que é representada diante do público, quando então sua existência se
completa e a peça flui com tal naturalidade como se tivesse
nascido diretamente sobre o palco. É isto que faz o teatro uma
arte tão difícil e tão cheia de riscos. E é por isso que necessita,
realmente, de uma organização rigorosa, inteligente, perfeitamente
coerente e homogênea. Sem tal organização o pensamento do
autor e a vida de seus personagens serão inevitavelmente corrompidos e traídos.
O contra-regra anota as diversas observações que se relacionam com a encenação, à medida que vão sendo feitas, numa
cópia da peça que será de seu uso exclusivo. É responsável pelos
eletricistas, costureiros, auxiliares de toda a sorte, de modo geral
por todos que colaboram na montagem. É tarefa sua verificar
se os atores estão à mão, com costumes e «maquillage» em ordem;
cuida para que estejam a postos, para que entrem no momento
certo e no lugar exato; mantém a ordem nos bastidores, no palco
e nos camarins. Prepara, diariamente, um boletim, especificando
as atividades do dia seguinte, que contém avisos da administração e eventuais comentários sobre comportamento e quebra de
disciplina. O contra-regra fiscaliza todas as representações, providenciando para que não hajam imprevistos; acha-se sempre presente; é ele que dá o sinal para a cortina; é ele que decide o
número de vezes que o pano deve ser alçado no fim do espetáculo.
Resolve também sobre a duração dos intervalos, controla o
cenário e os objetos que serão utilizados em cena, verifica as
luzes e, em caso de emergência, cabe-lhe comunicar avisos ao
público.
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A colaboração de um bom contra-regra é particularmente
importante durante os ensaios gerais. O diretor necessita então,
antes de tomar decisões de última hora, duma certa perspectiva,
para poder julgar com sangue-frio o efeito total do espetáculo.
Entrega pois, ao contra-regra, toda a parte prática e o comando
da produção.
Os ensaios gerais devem ser realizados sob as mesmas condições da «performance», isto é, com cenário, mudanças de cenários que não durem mais que o tempo prescrito, com luzes,
com objetos de uso dos personagens, costumes, «maquillage» e perucas, música e extras, se houver.
Todo o equipamento exigido pela peça deve ser encomendado
logo que os ensaios se iniciem e utilizado no decorrer destes, para
que o número de ensaios gerais seja o maior possível.
A HARMONIA NECESSÁRIA

O arranjo físico do palco (dimensões, planos, acessos, elementos essenciais), a cenografia, a indumentária, e todos os
acessórios da representação (objetos de uso, música, móveis, iluminação), quando não imaginados pessoalmente pelo diretor, são
entregues a artistas que ele mantém sob a sua orientação e supervisão. Não permitirá que entre eles se estabeleçam divergências,
que uns interfiram na atividade de outros, ou que de qualquer
maneira prejudiquem o todo da peça. Só assim se obterá uma
unidade harmoniosa. Esta regra, hoje em dia, é aceita sem
discussão. Se nem sempre é praticada, se sua quebra ocorre mais
freqüentemente que sua aplicação, é preciso, contudo reconhecer,
que nossos tempos lhe deram nova vida e novo significado.
A interdependência da música, da dança e da cor produziu
obras-primas no «ballet». A ópera wagneriana por pouco não
atinge a unidade integral, de acordo com as teoria de ADOLPHE
APPIA. Foi APPIA, antes de tudo, um músico, no sentido mais
lato do termo. Procurou fazer com que a música, aprisionando
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a ação no tempo, controlasse igualmente a ação no espaço, isto é,
que construísse, à sua volta, o seu próprio espaço de representação, ao qual os intérpretes se submeteriam. Assim como cria
a frase falada e o gesto que lhe é associado, a música cria igualmente o movimento, que marca através os seus deslocamentos
ascendentes ou descendentes, sobre uma superfície plana ou acidentada. Determina, destarte, um décor essencial. APPIA imaginou um cenário construído para as necessidades da ação. e não
para as exigências da cor local. Sacrificou o agradável pelo
exato, o virtuosismo pela lógica interior. Rejeitou os cenários
de ilusão, telões pitorescos, aos quais substituiu por cenários genuinamente tridimensionais, em outras palavras, por um décor
puramente dinâmico e dramático. As principais reformas da
cena de hoje iniciaram-se aí. Têm sido levados a excessos intelectuais, até mesmo à caricatura; todavia realizaram uma poda
salutar ao estilo e à energia do drama.
Uma boa peça escrita, para ser representada, contém intervalos de tempo, movimentos e ritmos comparáveis aos existentes,
em música e que geram espaço. Conseqüentemente, o problema do espaço ou da área em que será representada determinada
peça ou determinada cena não é de somenos importância, muito
ao contrário: há uma economia de palco que corresponde a uma
economia dramática, um estilo de representação fruto dum estilo
literário, em suma: a própria estrutura física do teatro tem opoder de intensificar, de exaltar, ou de deformar, e abastardar a
estrutura intelectual da peça.
Esta idéia, provada na prática, encontra confirmação no
estudo das obras do passado. Vejamos dois exemplos bem conhecidos. ESQUILO e SHAKESPEARE não imaginaram a ação de suas:
peças no vácuo. O primeiro escreveu para um palco grego, o
segundo para um palco elisabetano; em outras palavras, para
instrumentos que possuíam a sua arquitetura permanente, as suas
tradições e as suas leis estabelecidas. As tragédias de ESQUILO
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e as peças de SHAKESPEARE foram compostas, por assim dizer, em
função desta arquitetura e em concordância com seus ritmos.
Levam o ferrête de suas leis e tradições. Não podemos entendêlas inteiramente como obras-de-artes a não ser que conheçamos
— na medida em que isto é possível - - as técnicas específicas
empregadas em sua montagem. Não poderão, no nosso mundo e
em nossa época, recuperar a plenitude de sua expressão se não
foram representadas em condições análogas às do palco grego
ou elisabetano em que nasceram. Digo análogas porque em
matéria de encenação o espírito necessita de certa liberdade; devemos rejeitar esforços que visam a criação de meras cópias.
É bem provável, no entanto, que se o público francês tem hoje uma
compreensão melhor de SHAKESPEARE e mais gosto em assistir às
suas peças, deve-o aos esforços de nossos diretores, os quais
procuraram captar o espírito vivo do texto e as dinâmicas da
ação, aproximando-se de uma tradição teatral, que adaptadores ou
incompetentes negligenciaram por longos anos.
Ao evocarmos, em sua plástica rigidez, o teatro de ESQUILO e
SHAKESPEARE — como poderíamos ter evocado o teatro chinês ou
japonês — colocamo-nos no pólo oposto daqueles palcos multiformes ou sem forma, com seus espetáculos grandiosos, descritos
no começo deste artigo. A fim de melhor ilustrar o contraste
entre os dois sistemas, convém salientar que o palco moderno,
confuso e mecanizado, herança dos engenhosos artesãos do Renascimento, é um espaço fechado no qual o espírito e a matéria
se acham num permanente estado de guerra; enquanto no teatro
elisabetano, com seu mínimo de obstáculos materiais, o espírito
se movimenta livremente. No primeiro caso lidamos com uma
convenção bastarda, um compromisso entre abstração e realismo,
que simula um universo relativista. No segundo caso a convenção é franca, completa e auto-suficiente, criando um universo
que é seu — um universo teatral, com estilo e técnicas próprios,
que servem excelentemente de guia à imaginação do dramaturgo
e do diretor.
— 107

CORRENTES CONTEMPORÂNEAS

Tal importância assumiu a direção no teatro moderno, tal a
curiosidade que provocou, estimulando pesquisas, diligências, despertando ambições, e resolvendo, ao mesmo tempo, tantos problemas básicos, que se chegou a considerá-la uma arte em si.
Atribuiu-se ao diretor uma universidade de talentos que abrangia
tudo, desde o ator até o autor, passando pelo pintor e o músico.
Na verdade, este é o retrato ideal; mas é um ideal que tem virado
a cabeça de muita gente.
Tanto no cinema como no teatro, existe um conflito entre
técnicos e escritores pela realização da unidade sob a orientação
de um mestre-criador. À medida que o cinema estabelece as suas
tradições, o diretor tende, gradativamente, a ocupar o lugar do
escritor. Um lugar que, na realidade, sempre esteve vago; não
se pode dizer que tenhamos tido no cinema, até hoje, um mestrecriador. No teatro sim, há um mestre: o dramaturgo; aí tudo,
originalmente, depende dele. Não houve cisão, por enquanto,
entre criador e realizador: existe unidade perfeita na simplicidade.
Todavia uma complexidade crescente nos recursos de realização
acabará implantando a divisão de trabalho. E a unidade perdida
será difícil de reencontrar.
Em princípio, não há razão para que um bom dramaturgo,
formado em contato com o teatro, não possa também dar um bom
diretor, perfeitamente capaz de dirigir as suas peças. Até certo
ponto a experiência da direção será útil nas suas concepções dramáticas. É preciso, todavia, reconhecer que o autor atualmente
é um mestre que desconhece os instrumentos de sua mestria.
Não de todo por culpa sua. O autor escreve para o teatro; o
teatro o repele ou confunde. Torna-se-lhe indispensável o socorro de um método de interpretação. Volta-se, pois, para o
especialista nesse método: o diretor.
O diretor é a mão direita do autor, seu substituto na tarefa
de montar a peça. O trabalho do diretor é baseado num entendimento, numa espécie de contrato, autorizado por sua compe108 —

tência, e ao qual se obriga por sua honestidade. Quebra-o no
instante em que se vale de sua habilidade profissional para
deformar a obra do autor, impondo à peça idéias pessoais, intenções, fantasias e tiques.
Conhecimento técnico, compreensão profunda e entusiasmoverdadeiro podem e devem produzir no diretor uma segunda
inspiração, que se inflama em contato com a obra do autor.
Neste sentido ele é um participante da criação. É também um
critico, e freqüentemente mais capaz que o próprio autor em
distinguir as falhas do texto.
Compreende-se que um diretor de talento seja tentado a
esconder, através os recursos de sua técnica, as imperfeições de
um autor.
Compreende-se também, que ele se irrite, vendo que certas
obras-primas são consideradas irrepresentáveis, e que seja tentado
a revisá-las ou reduzir-lhes as dificuldades. Daí a invadir ousadamente as fontes mesmas da criação, persuadindo-se de que é
capaz de dirigir todo o seu curso, falta muito pouco.
É certo que a criação de uma obra dramática em palavras
e a sua encenação com atores d-e verdade, constituem duas fases
da mesma operação intelectual. É certo, também, que todos os
grandes dramaturgos, de ESQUILO a SHAKESPEARE, de ARISTÓFANES
a MOLIÈRE, e de RACINE a IBSEN, foram simultaneamente diretores.
E poderíamos citar outros, de menos talento: VOLTAIRE DIDEROT,
que também tiveram idéias originais sobre a encenação. Porém
a assimilação do poeta ao diretor parece estar em linha descendente; e não é provável que mude de sentido. Resta, pois, esperar
por um poeta que suplante e elimine o diretor, que retome em
suas mãos todo o «métier». Mas que não seja um diretor profissional, por mais experimentado (sempre o será demais), com
pretensões a dramaturgo.
E enquanto nos falta o poeta de gênio, capaz de encenar
pessoalmente — e com autoridade — as suas peças, o grande
diretor só há de demonstrar verdadeiramente, à medida de seu
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'talento, ao enfrentar uma obra-prima de texto, especialmente se
for considerada irrepresentável. E porque tem fé nela, porque
.a entende e respeita, será capaz de lhe arrebatar o segredo.
Não nascerá a perfeição, por acaso, do choque amigável entre
o grande criador e o grande intérprete ? Sempre que este saudável conflito é evitado, sempre que o técnico do teatro, livre
.de controles, visualiza a obra que nem um ator, apenas em termos
• de representação, a sua produção esmaece e seca; lembra a do
virtuose musical que compõe apenas para o seu instrumento; a
perfeição que obtém é sem profundidade, sem nuanças, sem
-mistério. Falta-lhe uma dimensão. E a criação artística é fe^
,rida de morte.

ALGUNS MÉTODOS E ESTILOS DE ENCENAR
SHAKESPEARE
JOÃO BETHENCOURT
Coligimos neste pequeno trabalho algumas das maneiras de
encenar SHAKESPEARE na Inglaterra. Procuramos obedecer a uma
ordem cronológica, dando porém atenção maior às encenações
dos últimos cem anos. Na base dos problemas particulares aqui
tratados, tentou-se, sempre que possível, assinalar questões gerais
de teatro e ligações com as correntes mais vastas no teatro
moderno.
I

A peça de teatro só nos dá uma experiência dramática completa ao ser representada, ao ser revivida pela participação ativa
de um público. Não que a peça lida não possa ser apreciada
ou que, através da leitura, não se possa aquilatar seu mérito
literário. Todavia ela foi escrita para o teatro e, supondo-se
que o autor conhecia o «métier», é razoável admitir que suas
complexidades e sutilezas se revelem ao máximo no instante da
encenação.
O autor teatral diferencia-se, nesse ponto, do poeta ou do
romancista. Seu meio não é, integralmente, literário. Ou melhor,
o elemento literário; a peça escrita, não controla todos os elementos
da peça representada.
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Embora o texto subentenda o espetáculo, cabendo ao encenador ver e realizar (e não de acrescentar pequenos achados
que nada têm com a peça) o autor não tem o controle dos elementos, cênicos, da execução, no grau em que o possui, por
exemplo, o compositor. Ainda não se inventou uma partitura
teatral por meio da qual o autor possa dar indicações matematicamente precisas sobre o ritmo ou o tom de uma cena, sobre o jogo
fisionômico e intensidade de um personagem. E se até em
música, apesar da maior exatidão das notações, as interpretações
diferem tanto uma da outra, não é de espantar que no teatro
a margem de liberdade do ator e encenador lhes insinue que sua
arte é independente da do dramaturgo. Este não tem, pois, sobre
o espectador, o domínio completo que tem o romancista ou o
poeta sobre o leitor. Talvez por isto seja, satisfeitas outras
condições, o autor o encenador ideal de suas próprias peças.
O problema se complica quando a peça foi escrita há séculos
atrás. Às naturais dificuldades de se decifrar a encenação do texto,
junta-se o problema das convenções e referências que o tempo
esvaziou de sua realidade. Toda peça clássica tem elementos que
podem ser considerados enrijecidos, isto é, elementos que no seu
tempo se sustentaram por seu conteúdo de atualidade, mas que não
foram incorporados a uma estrutura mais profunda da obra.
Eliminada a atualidade, sobram estas referências, soltas, e que nem
sempre podem ser resolvidas com o lápis vermelho do diretor.
Todavia não é aí, onde o dramaturgo maior controle exerce:
nas palavras, nas situações, nas idéias, que o tempo causa os
grandes estragos. Sua ação de desgaste é exercida com muito
maior intensidade sobre a parte de representação. Implícita na
obra escrita, mas completada por um estilo que só os atores do
tempo conheciam e só para o público daquela época tinha um
significado, é a representação que se esmaece mais depressa.
Desde a maneira dos atores até o modo de encenar, de conceber
o «décor», a qualidade e tipo das vestimentas, tudo se dilui em
proporções à celeridade com que o tempo vai deixando para trás

a época teatral originária da peça. É possível tentar-se, por
dados vários e investigações, descobrir elementos deste estilo
passado, mas não é possível, nem provavelmente desejável, reconstituí-lo de um modo integral.
Um estilo de encenação parece estar profundamente arraigado
à época que o criou. Suas convenções são tàcitamente aceitas
por atores e público e constituem aquilo que é «natural», pelo
menos natural no teatro. Em outras palavras, aquilo que não
atrai atenção sobre si mesmo e constitui a ponte mais econômica
entre o mundo do espectador e o mundo da peça. E é este
mesmo «natural» que um público de vinte anos mais tarde poderá considerar o máximo da afetação e do mau gosto.
Por outro lado, se a peça foi escrita para ser representada
neste estilo é evidente que a reapresentação de uma peça clássica
constitui sempre um compromisso, isto é, jamais se trata de um
espetáculo igual ao que foi apresentado por ocasião da criação
da peça. No sentido, pois, da comunicação direta com um público para quem a peça foi escrita (e num estilo com o qual a peça
casa naturalmente, um estilo que o texto subentende e pelo qual
é inteirado) a apresentação de uma peça antiga nunca pode ser
uma experiência completa.» ( 1 )
Mas se o estilo para o qual a peça nasceu, o estilo que
melhor expressa as intenções do autor, já não existe, qual a
maneira mais satisfatória de encená-la ?
Em vez de propor alguma solução baseada em considerações
teóricas, preferimos apresentar a maneira pela qual diversos en(1) Suas compensações são outras. A peça clássica é sempre uma
peça mais abstrata. A dissolução de um plano de referências a uma
atualidade imediata tende a libertar o plano simbólico c as ligações mais
profundas. O apelo que faz à sensibilidade do espectador é muito maior
e mais direto. Não lhe oferece alusões atuais que possa agarrar. Também,
por isso, a sua verdade é mais garantida. Repousa diretamente no que há
de mais autêntico e de mais duradouro na experiência.
Ê o tempo que torna clássica uma peça, ao revelar até que ponto as
ligações com a atualidade são, igualmente, referências mais gerais. A pureza
com que sua ação se desenrola neste plano jamais pode ser igualado pela
peça contemporânea,.
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cenadores, principalmente dos últimos cinqüenta anos, enfrentaram
o problema através as suas montagens das peças de SHAKESPEARE.
Os dramas shakespearianos oferecem um exemplo particularmente
feliz para o estudo do problema estilístico. Não se transmitiu
uma tradição de encená-los como no caso das peças neoclássicas
francesas ou da «Commedia delTArte». Houve, por isso, depois
de duzentos anos (e por razões que daremos adiante) necessidade de investigar sua encenação com maior seriedade e com
maior consciência. Muitas foram as soluções apresentadas,
algumas profundamente artísticas; todas refletem preocupações e
caminhos do teatro moderno; nenhuma foi definitiva. O problema permanece como legado perpétuo às gerações vindouras
de teóricos e encenadores.
II
ADAPTAÇÃO E ESTILO HISTÓRICO

Uma das maneiras de não se resolver o problema da encenação do texto clássico é a de adaptá-lo ao gosto vigente, à
moda teatral do tempo. Isto se faz através de cortes de toda
a sorte e de uma reinterpretação de seus elementos em termos
atuais. Encena-se a peça como se ela fosse contemporânea, escrita
por qualquer autor do momento. Representa-se no estilo em
que se representaria uma peça deste autor; utilizam-se todos os
recursos cênicos que se utilizariam na peça atual; em suma, dá-se
à peça uma falsa contemporaneidade, que muitos confundem com
o que há de imortal no autor clássico.
Em seu pior sentido a adaptação subentende uma transformação da peça em uma série de pretextos para momentos teatrais.
Esvazia-se a peça de seu conteúdo humano-poético, substitunído-o,
nos casos extremos, por um conteúdo convencional-teatral, que
lhe garante a popularidade ou, pelo menos, a aceitação do espectador. Elimina-se, destarte, justamente aquilo que é a própria
essência da peça clássica: o universo independente e unificado,
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onde todos os elementos contribuem para e se nutrem da poesia
da obra.
Por mais estranho que pareça, a adaptação é a tradição de
encenar SHAKESPEARE na Inglaterra. SHAKESPEARE como dramaturgo, como autor de teatro conhecedor de seu «métier» nunca
(até recentemente) foi muito considerado. Literatos e «scholars»
o têm admirado, por séculos, como poeta e criador de tipos, como
filósofo, como conhecedor da natureza humana; mas do ponto
de vista da construção os seus dramas são (ou foram relativamente até bem pouco tempo), muitas vezes, julgados mal-alinhavados, imperfeitos, freqüentemente arbitrários, agindo os personagens por motivos futilíssimos ou sem motivo, e terminando em
massacres só explicáveis pelo gosto dos freqüentadores do «pit».
A idéia de que SHAKESPEARE é melhor compreendido e apreciado
pelo leitor que pelo espectador, sendo algumas de suas peças
de todo irrepresentáveis, enquanto a sua maioria jamais pode ser
encenada a contento, é expressa com freqüência mesmo nos nossos
dias. Quanto aos homens de teatro, tendem (ou tenderam),
amiúdamente, a considerá-lo apenas como excelente criador
de situações dramáticas, de «solos» para astros e estrelas, de um
ambiente geral de vibração para os espectadores. Isto explica
porque, desde a sua morte, suas peças continuam a ser representadas; também explica porque, tantas vezes, a representação
se classifica abaixo da crítica.
Vários fatores contribuíram para tal estado de coisas. Não
é dos menos importantes a interrupção da tradição elisabetana;
como sabemos o período elisabetano (ou carolíngio para ser
preciso) termina com a revolução de Cromwell, que mantém
fechados os teatros ingleses por mais de quarenta anos. Exatamente neste tempo se instala, em França, a idade de ouro do
í-eu teatro, o período de CORNEILLE, MOLIÈRE e RACINE. Quando
os teatros ingleses reabrem, a influência francesa é avassaladora.
Pelos padrões neoclássicos SHAKESPEARE é considerado um bárbaro, cujas peças não se tem escrúpulo em violentar, introduzindo
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cenas inteiras e eliminando longos trechos originais, «melhorandoas» de acordo com os cânones da nova moda e o gosto individual
de cada adaptador. É uma prática que vigorará na Inglaterra
por mais de dois séculos.
A adaptação é ainda estimulada pelo hábito setecentista e
seiscentista de se representar qualquer peça em trajes modernos
(isto é, em trajes da época que encena a obra), seja ela de
um autor vivo, de um SHAKESPEARE, de um TERÊNCIO, FLAUTO ou
EURÍPEDES. Atores e atrizes entram em cena ostentando deslumbrantes vestuários iguais aos dos cortesãos e nobres damas
que assistem à representação.
Conseqüentemente, durante dois séculos, as montagens das
peças de SHAKESPEARE representam, quase que exclusivamente,
apenas o gosto teatral do respectivo período; a ênfase cai sobre
a encenação e os fatores externos que a determinam. Tudo é
subordinado a isso; jamais se cogita da peça como a metáfora
de uma visão artística original. Sabe-se que, desde a morte de
SHAKESPEARE até os meados do século passado, o público inglês
nunca assistiu a qualquer representação profissional de seu maior
poeta, sem que o texto tivesse sido consideravelmente mutilado. (2) A adaptação é, afinal, a solução mais óbvia e a mais
fácil. Corresponde a um plano de atualidade imediata; é, quando
bem realizada, uma dramatização dos problemas do momento à
qual a reação do público é flagrante. Compreende-se, pois, que
(2) O que não quer dizer que durante este tempo não tenham aparecido
alguns grandes atores shakespearianos. Ao contrário: talvez o maior deles:
David Garrick, viveu exatamente nessa época: 1717-79. Mas não vai nisso
nenhum paradoxo: a arte do ator é relativamente independente; um ator
pode criar um Hamlet impressionante, sem que o espetáculo, como conjunto,
seja o «Hamlet». Falta (entre outras coisas) às produções shakesp.;arianas
do século XVII, XVIII, e boa parte do XIX, um senso de conjunto, o que
só pode aparecer quando se começa a respeitar o texto como um todo.
Pelas descrições de espectadores do tempo, sentimos que um dos defeitos mais
freqüentes nas representações era a ausência de comunicação entre atores:
cada ator dirigia-se diretamente ao público, como se faz, muitas vezes, em
ópera. E é característico de Garrick que, apesar do seu respeito por
SHAKESPEARE, não hesitou em inserir, nas peças do «Bard», versos de sua
íavra.
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o profissional de teatro tenda a colocar todas as encenações neste
plano. O espantoso é que tenha ocorrido uma mudança e que
se tenha conseguido sair da rotina, apresentando uma nova
solução ao velho problema.
Deve entender-se por estilo histórico, a reprodução na encenação, daquele período histórico em que se desenrola a ação
da peça. Todos os elementos da encenação: roupas, cenário,
objetos utilizados em cena, cabeleiras, atitude do ator, etc., procuram ser realisticamente fiéis à época que representam. Assim,
se «Júlio César» é situado na Roma do Primeiro Triunvirato,
o encenador deve caracterizar os atores como romanos daquele
tempo e o cenário reproduzir um trecho da Roma de então, com
a máxima autenticidade.
Se compararmos este método com o da mera adaptação, notaremos várias diferenças fundamentais. Antes de tudo uma mudança de ênfase. Na adaptação, o que interessa em primeiro
lugar, é a contemporaneidade, o que eqüivale a dizer: o estilo
teatral então em moda ao qual se subordina a peça. Enquanto
no estilo histórico o foco, até certo ponto, traslada-se para o
próprio mundo da peça. Grifa-se este mundo. César, Coriolano
ou Macbeth, não são mais personagens de um universo igual ao
do espectador, não são príncipes semelhantes aos do reino da
platéia, que emprestam aos atores as suas roupas velhas. Pertencem agora a um universo diferente, a um universo conscientemente diferenciado.
O estilo histórico caracteriza as encenações de SHAKESPEARE
não só durante todo o século passado mas também no início deste.
Suas raízes estendem-se até a segunda metade do século XVIII.
É, ao mesmo tempo, causa e efeito de uma concepção realista
(no sentido de uma reprodução, no palco, da atualidade) de
teatro, que dominou todo o continente. No seu desenvolvimento
caminha para o mero espetáculo; principalmente no fim do século
XIX os detalhes realistas tornam-se cada vez mais sensacionais,
as cópias históricas cada vez mais monumentais e impressionantes:
fontes e peixes dourados .são transportados para o palco; florestas
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de verdade e toda uma fauna habitando estas florestas. Esgotase, praticamente, no início do século XX, embora continue, com
êxito no cinema. Henry Irving e Beerbohm-Tree são os seus
principais representantes, na Inglaterra, na fase do apogeu e declínio .
As relações entre o estilo histórico e o texto original shakespeariano não são das mais harmoniosas.
«Mesmo quando simplificados», diz CLARE BYRNE em seu
artigo : Fifty Years of Shakespearean Production, «os cenários de
Beerbohm-Tree exigiam cortes severos na peça, transposição e
redução de cenas.»
Não é, todavia, o desrespeito ao texto a falha fundamental
do estilo histórico, e sim a própria concepção de encenação, ao
tentar expressar o universo poético, que é a peça, em termos
de realismo arqueológico. Ao tentar restringir a verdade da
experiência humana de um MACBETH à autenticidade das roupas
escocesas do período. A encenação histórica destaca um aspecto daquele mundo concreto no qual a peça, supostamente, se
baseou (o qual, ao ser integrado na estrutura poética, contribui
para criar um universo diferente) e exagera este elemento até
que impregne toda a representação. «A Tragédia de Macbeth»
transforma-se, assim, num documento de história escocesa.
É através as características de documento que se procura dar
credibilidade à experiência humana e poética da tragédia. (Como
se vê é um processo que se acha muito longe de estar extinto) .
Na adaptação, conforme vimos, MACBETH tornava-se verossímil ao vestir uma capa de contemporaneidade; agora, através o
estilo histórico, cria-se verossimilhança adicionando-lhe toda a
sorte de comprovantes e que lhe dá a aparência de um fato que
realmente ocorreu em outras eras. Não se destrói com isso (ou
pelo menos nem sempre) todo o drama do personagem ou a
beleza do verso, assim como também, nas adaptações do século
XVIII sobrava alguma coisa da grandeza shakespeariana.
(Já
se disse que SHAKESPEARE é «à prova de diretor»). Mas não há
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dúvida que a preocupação de uma exatidão arqueológica, a
criação de uma realidade documentária, desvia o foco dos problemas essenciais.
A encenação histórica é, fundamentalmente, antiestética, isto
é, desconfia da autonomia e da verdade da peça, da própria
validez da organização artística, preferindo subordiná-la a uma
verdade «de fato». É fruto de uma determinada posição em
relação às artes e há de manifestar-se sempre, enquanto esta
posição existir. Teve, todavia, alguns efeitos benéficos, no campo
das produções shakespearianas. Criou uma consciência da diferença entre as várias épocas de tal maneira que, hoje em dia, com
raras exceções, não se apresenta SHAKESPEARE senão em roupas
de época, mesmo que esta não seja sempre a mais apropriada.
Coube-lhe, ainda, dar nova ênfase ao mundo da peça como
elemento que determina o estilo da encenação, e preparou, através
de abundantes investigações, descobrimentos que tiveram importantes conseqüências na prática teatral.
III
O NOVO ELISABETANISMO

A desconfiança em relação ao estilo histórico surgiu em
vários setores e em períodos próximos. Antes de tudo entre os
homens de letras que, conscientes do valor das peças como obras
de literatura, ressentiam os cortes violentos a que eram submetidas na encenação. Depois, entre os estudiosos e historiadores
de teatro, que não viam a relação entre as grandes montagens
realistas e as indicações do texto.
Finalmente, entre alguns
homens de teatro, atores e encenadores, com suficiente base teórica, que sentiam a necessidade de encenações capazes de melhor
salientar os valores dramáticos das peças.
À idéia de encenar as peças de SHAKESPEARE à maneira pela
qual tinham sido encenadas em seu tempo, surge como uma
reação contra o realismo, em meados do século X I X . Representa
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uma atitude que depois se difundiu pelo continente (onde já tinha
suas raízes, principalmente na Alemanha) e que se incorporou
ao método de montagem de encenadores como Jacques Copeau
e outros. Referimo-nos a ela no começo deste artigo quando
dissemos que a experiência teatral completa é a peça encenada
e que a encenação para a qual a peça foi escrita é uma parte
essencial ao todo da obra. Se isto é verdade, então, qualquer
outra maneira de encenar dada peça, principalmente quando
imposta por uma prática teatral que lhe é estranha, irá necessariamente suprimir determinados valores. E, reciprocamente, a
verdadeira encenação trará à tona valores que nenhuma outra
encenação e nem mesmo a leitura atenta da peça foi capaz de
revelar. (3)
Até certo ponto, as pesquisas elisabetanas foram estimuladas
pelo próprio interesse histórico que o realismo despertou. Na
busca de ambientes «reais» para as peças de SHAKESPEARE, muita
coisa se descobriu sobre os usos do teatro de seu tempo. Embora
algumas das revelações mais importantes sobre estes usos surgissem apenas nos últimos anos do século passado e no início
deste, já em torno de 1880 William Poel iniciava a sua série de
encenação num palco adaptado aos dados do palco elisabetano.
Começando com Hamlet, no «hall» de St. George, William
Poel passou-se depois para outros salões e teatros londrinos, bem
como os da província. Conquanto não obtivesse um sucesso
espetacular junto ao grande público, a sua influência, através a
sua prática teatral, decidiu o rumo que tomaram as montagens
shakespearianas na Inglaterra até hoje. E em que consistia essa
(3) Vale a pena citar GRANVILLE-BARKER a este respeito.
Diz ele,
em seu Prefaces to Shakespeare, referindo-se à impossibilidade da mera leitura,
esclarecer todos os segredos da peça: «Lembro-me de um leitor particularmente perspicaz que, apesar disso, deixou de entender todo o significado
de uma cena porque, durante a mesma, o personagem principal permanecia
quieto, num silêncio óbvio e eloqüente. Lembro-me também — quando
pensava estar suficientemente familiarizado com o Rei Lear — do meu
assombro ao presenciar, em cena. o efeito do encontro entre o cego Gloucester
e Lear enlouquecido.
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montagem elisabetana ? Talvez a melhor maneira de apresentar
seus traços essenciais seja a de contrastá-la com o estilo realista.
Suponhamos o castelo de Dunsinane, local da tragédia de
Macbeth. O encenador realista procuraria reproduzir, com toda
a exatidão histórica possível, um castelo escocês do século XI,
criando, atrás do proscênio, uma ilusão quase perfeita.
No estilo elisabetano, não há a menor preocupação de se
criar nem um castelo historicamente exato, nem mesmo uma edificação que lembre um castelo. Em verdade, o fundo do palco
elisabetano é sempre o mesmo, tanto para Macbeth, quanto para
Júlio César ou para a Noite de Reis.
Os atores, na encenação realista, não se limitam a trajar
roupas medievais escocesas, mas procuram, igualmente, imitar
guerreiros escoceses nas maneiras e até (como já aconteceu) no
sotaque. Agem como se estivessem de fato em Dunsinane e
como se ali não existisse público. Para isto as luzes na platéia
acham-se apagadas, dando ao espectador a ilusão de que ele
espia todo o drama como que através o buraco da fechadura,
através a famosa quarta parede. Na montagem elisabetana, por
outro lado, os atores vestem trajes contemporâneos, isto é, do
tempo de SHAKESPEARE. Não pretendem ser guerreiros medievais
nem fingem ignorar a presença da platéia. Em certos instantes
avançam para junto dela e lhe confiam seus sentimentos mais
profundos por meio de monólogos ditos diretamente ao auditório.
Aliás, mesmo que quisessem, não poderiam os atores fingir que
não viam o público. Os espetáculos, no teatro elisabetano, começavam às duas da tarde, debaixo de um sol que iluminava com
a mesma intensidade palco e platéia. Os atores enxergavam tão
bem os espectadores quanto estes, aqueles. Pela mesma razão
quaisquer efeitos de luz tornavam-se impossíveis. Não se podia
envolver as feiticeiras numa atmosfera esfumaçada de mistério,
nem os fantasmas podiam surgir em luz esverdeada, bruxoleante,
pois o sol estava ali, bem em cima do teatro sem teto, a lhes
iluminar cândidamente as feições. As tempestades, as noites de
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agonia, as frias horas da madrugada, tudo recebia a mesma iluminação pachorrenta da tarde de inverno londrino. É verdade que
havia archotes para indicar a noite, e ruído de trovões para
assinalar a procela; mas sua função era principalmente convencional e simbólica.
Na montagem realista, devido ã construção complexa do
cenário, é difícil mudá-lo com a freqüência exigida pela ação
dramática. Conseqüentemente é a peça que necessita ser adaptada às conveniências do cenário, resultando disto, como vimos,
cortes extensos. Na montagem elisabetana qualquer corte é
desnecessário. O conhecimento mais superficial do palco daquele
tempo demonstra quão bem se ajusta às exigências da peça e
vice-versa. Aliás, a admirável correlação que existe entre o dinamismo da peça e as disponibilidades do palco bem demonstra o
quanto SHAKESPEARE era um homem prático de teatro, capaz de
explorar os recursos físicos e transformar as limitações da cena
para a qual escrevia.
O teatro realista, já pelas necessidades cenográficas, já pelo
hábito do público, exige o intervalo entre atos; a peça shakespeariana, por sua estrutura, não o comporta; é construída para
a representação contínua, não interrompida, como uma sessão de
cinema; as interrupções tendem a quebrar o ritmo e confundir
aqueles significados da ação que se manifestam por sua continuidade. (4) Enquanto nas encenações realistas, mesmo com
cortes violentos, a representação de uma peça de SHAKESPEARE
dura quatro horas, na encenação elisabetana até Hamlet é apresentável em três, e com o texto integral.
Podemos, portanto, concluir o seguinte: a encenação elisabetana tem por fim valorizar ao máximo e dar toda a ênfase à ação
dramática. Os elementos teatrais que a compõem, harmonizam-se
nesta função, sem jamais assumirem uma importância que possa
(4) O problema do hitervafo no teatro elisabetano ainda não foi resolvido.
Alguns admitem a sua existência nas peças mais longas. Acredita-se, geralmente,
que os espetáculos mais curtos (de duas horas, mais ou menos) não sofriam
interrupções.
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desviar a atenção do espectador ou perturbar o equilíbrio do
espetáculo. Os personagens, seu destino e a corrente de situações na qual se envolvem é que atraem o interesse do público.
A encenação confia que a verdade destes elementos seja suficiente
e que não haja necessidade de acrescentar uma outra classe de
comprovantes.
Repousa essencialmente na arte do autor e do ator.
A reconstituição do estilo elisabetano, tentada por William
Poel, visa, justamente, estas qualidades. Ao vestir os personagens de Hamlet em roupas elisabetanas e ao colocá-los em um
palco que se assemelhe ao do teatro de SHAKESPEARE, Poel tenta
capturar não a verdade histórica mas o verdadeiro clima poético
da peça. E não há pedantaria no uso das roupas elisabetanas;
a matéria-prima da realidade, sobre a qual SHAKESPEARE assenta
a tragédia do Príncipe Hamlet, é menos a de uma Dinamarca
semilendária que a de uma Inglaterra renascentista e muito
concreta, com as suas intrigas, a sua expansão marítima, o seu
nacionalismo e o seu teatro florescente (sobre o qual há mais
de uma referência na peça) . Parece ser pois realismo mais
acertado dar às tragédias de SHAKESPEARE, mesmo nas que se
passam em Roma ou na Grécia, um tom elisabetano, do que
reconstituir uma antigüidade clássica em termos de uma ciência
histórica dos séculos XIX ou XX.
Aliás, ocorre fenômeno semelhante nas tragédias de RACINE
e CORNEILLE que têm, freqüentemente, como local de ação, o mundo
antigo, embora a realidade desse mundo antigo seja a da corte
de Luís XIV.

IV
AS VARIAÇÕES EM TORNO DO ELISABETANO

WILLIAM POEL não deixou muitos escritos. Suas idéias comunicaram-se melhor através as encenações, as conferências e palestras que realizou. No período em que exerceu suas atividades,
o conhecimento do método de encenação elisabetano realizou
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progressos extraordinários. Descobriu-se um dos documentos
mais importantes da história do teatro inglês: o contrato do
carpinteiro Peter Street com o empresário Henslowe, contrato
que o autorizava a construir um teatro em tudo igual ao «Globe»,
no qual funcionava a companhia de SHAKESPEARE. Tem-se, pois,
um documento que descreve minuciosamente esta casa de espetáculos. Surge também, em 1904, o estudo de R. B. Mackerrow
sobre a prática das casas impressoras elisabetanas, o que traz
novas e importantes revelações sobre os textos originais das
peças: os «quartos» e os «fólio». Tais dados, por sua vez, são
utilizados nas encenações e na reinterpretação das peças. A colaboração do historiador e teórico com o homem prático de teatro
intensifica-se cada vez mais. Esta colaboração era, aliás, parte
dos métodos de POEL. Persiste, até hoje, em certas Companhias
na Inglaterra, com a de «Nugent Monck», e nos Estados Unidos,
como o «Oregon Shakespearean Festival», onde as peças de
SHAKESPEARE receberam uma encenação elisabetana.
Todavia, a prática de se reconstituir um palco semelhante ao
do «Globe» e montar as peças no estilo elisabetano, não recebeu
uma aceitação universal. A influência de POEL persiste principalmente através as suas idéias gerais: a da íntima relação que
existe entre a peça e os dados físicos do palco e do teatro; a
da velocidade e continuidade da ação; a da simplificação cênica
e concentração na ação dramática.
É possível levar o elisabetano a extremos: exigir do ator
que fale o Inglês com pronúncia elisabetana (que lembra um
dialeto irlandês); apresentar as peças exclusivamente durante o
dia; entregar os papéis femininos a atores jovens (tudo isso já
aconteceu). Por outro lado convém reconhecer que a adoção do
elisabetano puro significaria o não-aproveitamento de uma série
de conquistas do teatro moderno, principalmente facilidades técnicas e efeitos plásticos que o espectador de hoje dificilmente
dispensaria. Um compromisso entre o elisabetano e o moderno
parece ser pois solução mais adequada para o teatro profissional,
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e coube ao dramaturgo e Diretor HARLEY GRANVILLE-BARKER rea-lizá-lo.
GRANVILLE-BARKER trabalhou na companhia de WILLIAM POEL
e foi por ele fortemente influenciado. Suas idéias de encenação'
baseiam-se nos métodos de POEL; teve porém a glória de ajustá-los,
sem sacrificar a honestidade da montagem, às necessidades do
grande público.
As produções de GRANVILLE-BARKER foram as que destruíram,
irremediavelmente o prestígio dos grandes espetáculos realistas.
Através o ajustamento do palco de proscênio às exigências de
continuidade da ação, GRANVILLE-BARKER obteve um ritmo e um
movimento que até então não se tinha visto. Estendeu a cena,
por intermédio de uma plataforma que cobria o vão da orquestra,
aboliu a ribalta e dividiu o palco propriamente dito em níveis,
criando uma multiplicidade de áreas semelhantes ao do teatro
elisabetano.
Apresentou as peças sem cortes. Para acelerar o ritmo geral,
permitiu uma velocidade maior na fala dos atores, que se revelou
esplendidamente adequada ao verso. Eliminou algumas das rotinas consideradas tradicionais para certos personagens e que
só serviam para torná-los estereotipados. Nos cenários utilizou
elementos decorativos formais e de grande beleza no colorido,
evitando indicações realistas. Eliminou estrelismos na representação, criando um trabalho de equipe. Sobressaem, nas realizações de GRANVILLE-BARKER, aqueles princípios que até hoje
regem a atividade dos melhores diretores de cena contemporâneos.
Embora sua ação no teatro profissional, como encenador, fosse
extremamente breve: de 1912 até o início da primeira guerra
mundial, a influência de GRANVILLE-BARKER se fez ainda mais
que a de POEL. Para isso contribuiu muito a análise e considerações que publicou sobre algumas peças de SHAKESPEARE, reunidas
em dois volumes: Prefaces to Shakespeare. Expõe nestes, não
somente a sua doutrina mas dá conselhos práticos quanto à maneira de resolver as dificuldades desta ou daquela peça; conselhos
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que têm sido adotados em produções shakespearianas até os
nossos dias.
A modernização da encenação elisabetana. iniciada por GRANVILLE-BARKER, abriu caminho para toda uma série de variações,
incluindo aquelas que apresentam SHAKESPEARE em trajes contemporâneos. Esta idéia, bizarra à primeira vista e que lembra as
adaptações discutidas na segunda parte deste artigo, tem razões
de ser que não são de mera extravagância. Os trajes elisabetanos aproximam o espectador da realidade na qual SHAKESPEARE
se baseou; por outro lado esta realidade permanece a uma distância histórica já bastante grande e imutável. A roupa moierna torna a experiência shakespeariana mais concreta em termos
ituais. O perigo de se cair numa adaptação igual às cometidas
nos séculos XVIII e XIX pode ser, pelo menos parcialmente,
contornado, não só por um respeito religioso ao texto, mas também
através uma interpretação que não visa deformar seus valores,
dando contemporaneidade às idéias, como foi dada às roupas.
O ambiente moderno diminui um pouco aquela abstração, peculiar
à obra clássica, que mencionamos no início ; até que ponto as
incongruências afetam a emoção e autenticidade da experiência,
cabe, evidentemente, ao diretor determinar.
A produção de «Hamlet», de SIR BARRY JACKSON, — para
dar um exemplo de uma montagem em roupas modernas — realizada em 1925 em Londres, foi bastante elogiada. Apesar da
incompatibilidade entre indumentária e verso, conseguiu-se uma
renovação do sentido da tragédia que agradou unanimemente.
Não nos deteremos, neste pequeno estudo, nas produções
construtivistas, simbolistas, impressionistas, etc. a que as peças
de SHAKESPEARE foram submetidas, menos na Inglaterra que no
continente. Representam um aproveitamento do texto para demonstrar princípios e ideologias do respectivo movimento; interessam-se essencialmente nestas ideologias e não na peça, que
-utilizam para sua ilustração. Mesmo que consigam, em certos
casos, atingir uma unidade, sempre o farão limitando o panorama
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da obra, identificando-o com o do movimento que a encena. Um
estudo exaustivo da peça e das intenções do autor, que poderia,
inclusive, contradizer os cânones da ideologia em questão, não
entra em suas cogitações. Aliás, este período de experiências
radicais, que caracterizou um aspecto do teatro europeu depois
da Primeira Guerra Mundial, parece ter sido inteiramente ultrapassado.
V
A ENCENAÇÃO COMO INTERPRETAÇÃO POÉTICA

Há um denominador comum em todas as encenações que
vimos estudando: é o sentido em que se processam. Todas se
originam, invariavelmente, de fora para dentro; o estilo vem primeiro, a interpretação individual da peça depois. Em todos os
casos mencionados a peça é sempre concebida em termos de um
determinado estilo ou de uma determinada escola; verdade que a
tendência é a de encontrar um estilo que se adapte perfeitamente
a todos os planos da peça, como no caso do elisabetano ou de
suas adaptações; mas nunca se chega a colocar a peça abstratamente, desligando-a de qualquer mundo estilístico. Talvez porque
uma abstração total seja impossível; todavia existe tentativa neste
sentido, que aparece, pela primeira vez, em torno de 1930. Aliás,
o ano de 1930 marca também o aparecimento de um novo processo de investigação crítica, o da análise metódica da «imagery».
Entre este processo crítico e a nova maneira de encenar, existe
uma relação imediata e que representa o ápice duma colaboração
fecunda entre «scholars» e homens de teatro, que se vem processando desde os tempos de WILLIAM POEL.
O novo método de encenação poderá ser denominado de
«interpretativo» e representa uma reversão daquele sentido de
«fora para dentro» das encenações estudadas. No caso presente
a encenação parte direta e exclusivamente do texto, sem levar em
conta quaisquer considerações estilísticas. Interpreta a peça em
termos que especificaremos mais adiante e procura, em seguida,
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dar a esta interpretação urna expressão cênica exata. É, no
fundo, o método natural do diretor lidar com o texto, desde que
ele possua todos os demais dados sobre este texto. Ora, no caso
das peças de SHAKESPEARE, é possível dizer-se que a coleta desses
dados se processou devagar e que, até a Primeira Guerra Mundial,
o encenador não tinha base suficiente para lançar-se diretamente
na interpretação. É como se faltassem as rubricas do autor numa
peça moderna; sem estas rubricas o diretor se sentiria inibido, e
na busca de descobri-las, dentro da encenação (como acontece
com o elisabetano ortodoxo), sacrificaria parcialmente a sua
interpretação pessoal da obra. Não queremos dizer com isso que
não tenha havido interpretação no passado; desde BEN JONSON que
se tenta interpretar SHAKESPEARE. Contudo uma que se baseie
com tanta insistência sobre a peça e tão exclusivamente sobre a
peça, não se encontra antes de 1930. Representa a aplicação,
ao campo dos estudos shakespearianos, de métodos e teorias que
já tinham sido utilizados, não há muito tempo, em critica de
poesia.
A figura principal do movimento que descrevemos é G.
WILSON KNIGHT, crítico e encenador. T. S. ELIOT assim expressa
a sua contribuição, ao prefaciar a obra de KNIGHT: The Wheel of
Fire:
«A leitura de seus ensaios aumentou consideravelmente o meu entendimento do padrão shakespeariano. . .
WILSON KNIGHT mostrou possuir notável intuição ao
buscar uma textura sob o plano do enredo e dos personagens. . . KNIGHT insistiu na maneira certa de interpretar o drama poético.
. . . O drama poético autêntico, quando bom, necessita obedecer a todos os regulamentos do drama comum,
mas tecê-los-á orgânicamente em um padrão mais rico.
Nosso primeiro dever, como críticos, é o de entender
«personagem» e «enredo» em termos desta música subterrânea ou submarina. E aqui, na minha opinião, KNIGHT
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imprimiu rumo certo ao seu plano de investigação, não
permitindo que os conceitos de enredo e personagem se
petrificassem.»
Como veremos a seguir, citando o próprio KNIGHT, as suas
interpretações dão uma visão panorâmica das peças; KNIGHT parece aproximar-se do próprio método shakespeariano de dar unidade
ao drama. E, talvez, não apenas do método shakespeariano; as
interpretações de WILSON KNIGHT, como indica o próprio ELIOT,
são importantes também como teoria geral do drama poético, cuja
textura explica o comportamento dos personagens, não em termos
de um realismo psicológico, mas em termos da própria concepção
poética, segundo leis particulares do mundo da peça. Aponta-se,
desta maneira, a diferença que existe entre personagens e ser
humano, uma diferença que o naturalismo por pouco não destrói
de todo.
Mas vejamos, em síntese, como KNIGHT explica esta "música
submarina»;
« . . . É necessário que se esteja preparado a fim de
receber a peça (de SHAKESPEARE) como um todo. Enquanto analisamos a peça é natural que sigamos as seqüências do enredo, notando a lógica que as une, observando os elementos essenciais já sublinhados por ARISTÓTELES; o começo, o meio e o fim. Mas ao dar importância excessiva a este aspecto temporal do drama, nós
omitimos aquilo que em SHAKESPEARE tem uma importância pelo menos tão grande. A tragédia shakespeariana coloca-se, em nossa mente, não só em uma dimensão
temporal, mas também em uma dimensão espacial. Com
isto quero dizer que, há na peça, um conjunto de correlação que se liga sem levar em conta a seqüência temporal que é o enredo. Por exemplo: o conflito inteligência x intuição em «Troilus e Cressida»; o tema da
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morte em «Hamlet»; o tema do pesadelo maléfico em
«Macbeth».
« . . . Se estivermos dispostos a visualizar a peça
em extensão, colocando-a como uma área no espaço,
tornando-nos conscientes das correlações abundantemente
espalhadas, ao mesmo tempo que apreendemos a peça
como um todo, teremos uma percepção nova de uma
atmosfera que é peculiar à peça estudada.
Os defeitos somem no ar. Reconhecemos imediatamente necessidade e beleza onde antes víamos apenas
recursos arbitrários do poeta. Pois o personagem shakesperiano é intimamente fundido a esta qualidade
atmosférica; ele obedece tanto a necessidades espaciais
quanto a necessidades temporais.»
É difícil entender praticamente as idéias interpretativas de
WILSON KNIGHT enquanto estas se acham desligadas de suas concepções cênicas. O trecho que reproduzimos a seguir mostra
essa ligação e indica, ao mesmo tempo, a mecânica do processo
interpretativo. Trata-se do plano de encenação do «Mercador
de Veneza».
«A peça contrasta dois mundos: Veneza e Belmont.
O primeiro é o mundo da competição comercial, da
avareza, da melancolia, dos trágicos desastres marítimos;
o outro, um mundo encantado de riquezas, música e romance.
É verdade que Veneza possui também associações
românticas; mas em uma tonalidade muito mais escura.
As pessoas mais amáveis, em Veneza, perdem um pouco
de sua amabilidade: Antônio é cruel para com Shylock,
Bassânio é um esbanjador, Gratiano é vulgar, e nem
Lorenzo nem Jessica poderão ser tachados de excessivamente honestos...

Em Belmont tudo isso muda. Todos se tornam
nobres ao chegarem a Belmont; Bassânio é um amigo
leal, Lorenzo o amante ideal; até Gratiano é relativamente moderado. O nome Belmont sugere uma elevação que domina o mundo veneziano de conflitos e
mesquinhezas. Em Belmont há música continuamente;
em Veneza não. O mundo de Belmont é dominado por
Portia, marcadamente cristão, oposto ao de Shylock, seu
único rival em importância dramática; é um mundo de
riquezas infinitas, contrastado com o mundo de penúrias
de Bassânio. . .
Todos têm dificuldades financeiras em Veneza,
mesmo as pessoas mais ricas. . . mas Portia é infinitamente rica. Suas riquezas atingem, dramaticamente,
uma qualidade quase espiritual.
O cenário necessita, pois, assinalar, estes dois
mundos contrastados; sugiro que se divida a cena em
dois planos: um mais elevado que albergará Belmont;
outro que representará Veneza.. . Construir-se-á um
fundo que dê ampla e variada extensão de tons, que
possam mudar com o jogo das luzes. . .
Os três cofres deverão ser grandes, sólidos, imponentes. São, simbolicamente, centrais à ação.
No coração desta peça encontra-se a idéia de riquezas: a da
falsa e a da verdadeira riqueza. Insinua-se a parábola
de Jesus. Veneza perde-se nas inúmeras complexidades
dos falsos bens. Portia possui o verdadeiro... Devemos ainda observar que a função de Portia na peça
é a de demonstrar, em última análise, a futilidade de
exigências comércio-legais; a ação demonstra que o dinheiro é apenas um aspecto da vida, e que a vida deve
vir antes do dinheiro e antes das leis que regem o
dinheiro.
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Este contraste é admiràvelmente caracterizado pela
situação de um homem que dá como garantia uma libra
de sua própria carne. . . Note-se como Portia enfrenta
esta situação. Ela dispersa as formalidades nubladas e
as conceituações teóricas do tribunal com a serenidade
de seu bom-senso. Lembra o bom-senso de Jesus. Sua
fala sobre a Caridade reflete os ensinamentos de Cristo. . .
Surge — uma situação como a da peça - - quando não
se marca a diferença entre o dinheiro, o pão e o vinho,
entre a carne de prata e o sangue de ouro da própria
vida.
A serena sabedoria da vida recusa sempre validez
a falsas abstrações; é possível cortar o dinheiro em pedaços, mas não a vida; aí a parte subentende o todo.
Tal é a linha do raciocínio de Portia: é global e é
poético.
. . . Claro está, pois, que os cofres de ouro, prata
e chumbo, que contêm respectivamente, a morte, a loucura, a riqueza e amor infinitos, necessitam ser concretos e imponentes. Esta peça não é tão tola como a
querem muitos críticos modernos e como a encenam
muitos dos nossos diretores.»
Através de sua interpretação do valor simbólico dos dois
mundos: Belmont e Veneza ( \VILSON KNJGHT determina imediatamente a disposição da cena. E não só a disposição mas também
a cor e tom dos cenários, a forma e solidez dos objetos em cenaj(
certamente as roupas também terão que se submeter ao plano
de valores criados pela interpretação. E note-se que ainda não
se falou nem em período histórico nem em estilo.
O processo de WILSON KNIGHT parece indicar a libertação da
idéia de ser este ou aquele o estilo mais adequado, ou, pelo menos,
mostra ser viável focalizar primeiro os problemas da peça e só
depois os do estilo. Que esta libertação venha a ser total, que
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em cada instante a encenação possa ser a metáfora das correntes
mais ocultas que jorram do coração da peça, e que este conjunto
possa constituir uma unidade estilística extraída, por assim dizer,
do abstrato, é, a nosso ver, pouco provável. O próprio KNIGHT
não o realizou praticamente; e seu método, em mãos menos honestas
e menos sensíveis, facilmente degenera num jogo esotérico de linguagem cênica ou em caos total. Todavia, no campo do esclarecimento de pontos duvidosos nas peças, a contribuição de KNIGHT
é indiscutível. Suas intuições e a maneira de lhes dar expressão
cênica, acham-se, em muitos casos, definitivamente incorporados à
prática teatral. Não é de todo impossível que o conjunto de
seus achados, casado a algum estilo hipotético do futuro, venha
a constituir a maneira certa de encenar SHAKESPEARE — pelo menos
por uns trinta ou cinqüenta anos.
Nesta breve passagem pelas encenações shakespearianas é
possível assinalar-se algumas modificações flagrantes introduzidas
pelo teatro moderno. Já as apontamos, isoladamente, em parágrafos anteriores. As encenações do meio século que passou,
concentram o interesse na peça, procurando clarificar seus mais
ocultos mistérios. Utilizam-se de processos inspirados nos elisabetanos, que casam a facilidades técnicas do teatro contemporâneo ;
às vezes pecam por excesso de atualidade, outras vezes carregam
no simbolismo; vacilam entre uma certa simplicidade, sugerida pelo
elisabetano, e um quê de espetacular que expresse a grandeza
fugerida nos espíritos das peças.
(Um espetacular submisso
aos significados do texto — e sugerido por KNIGHT — diferente
daquele em que degenerou o realismo do século passado) .
No estilo de representação encontra-se maior simplicidade e
maior autenticidade; o teatralismo vazio parece ter sido inteiramente abolido, talvez até às custas de uma certa imponência que
não destoaria com o texto (KNIGHT procura dar aos seus atores
uma certa grandiosidade sem perder o que de genuíno e natural
deve existir na caracterização) . Aboliu-se o estrelismo; o espírito de equipe é indispensável à expressão da unidade do texto.
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As conquistas no campo da encenação shakespeariana são,
em linhas gerais, paralelas às do teatro dos nossos dias; representam uma saudável tendência de retorno às próprias fontes do
teatro, à uma ligação mais real entre arte da cena e a matériaprima que a nutre e lhe justifica o existir.
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PODE-SE APRENDER O OFÍCIO DE AUTOR
DRAMÁTICO ?
COMO AJUDAR OS INICIANTES ?

As dificuldades que encontram os jovens autores dramáticos
para progredir na carreira, parecem atingir, atualmente, ao seu
estado agudo, em particular, nas grandes capitais. Em Londres,
Nova York e Paris, não se pode esperar que os diretores de
teatro mobilizem capitais consideráveis, os melhores comediantes
e o público... para oferecer o seu palco, como terreno de experiência a um autor estreante.
Ora, se o jovem poeta pode progredir à força de escrever
versos, o pintor à força de pincelar telas, ninguém ignora que
o jovem dramaturgo só progride ao contato do público.
Assim, sempre se o recomenda tratar de inicialmente representar uma ou duas peças, o que lhe permitirá, acrescenta-se,
julgar por si próprio, as suas debilidades! É sobre os seus
primeiros fracassos que o jovem autor reforça o seu ofício e
começa a «sentir», suficientemente, o público para compor uma
obra acabada .
Pode esse círculo vicioso ser rompido ?. . . Eis a questão
que iremos propor.
Reações Francesas
A iniciativa de Universidades americanas criando suas «Faculdades» de arte teatral, compreendendo seções de aprendizagem
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de interpretação, da direção e da redação dramática, não deixa
de assombrar. No domínio da cena, acredita-se naturalmente no
que se chama, impropriamente ou não, no gênio.
Se se admite que esse gênio seja t fruto duma longa paciência, que há necessidade de experiência, pelo menos de provas,
jamais, em França, se pensou em encaixar nos nossos Conservatórios, classes para dramaturgos em broto.
As famosas regras de teatro, mesmo no tempo das três unidades, nunca chegaram a tomar ares de magistério. E se regozijam disso. . .
Portanto, a experiência nascida há 40 anos, na Universidade
de Harvard levanta diversas questões singularmente atuais e ao
mesmo tempo, eternas; questões bem diferentes, que provocam
reações diversas...

Uma peça de teatro é como uma habitação. . .
bem construída.

Tem que ser

Aprende-se o ofício ? Respondo: sim.
ARMANDO SALACROU -- Por que se ensina oficio do esculpir,
a arte de pintar, o modo de construir uma casa, um palácio, uma
catedral, e por que seria impossível «ensinar» o ofício de autor
dramático ? Por que haveria Escolas de Belas-Artes, professores
de contraponto e fuga, e por que seria impossível aprender a arte
do Teatro ?
Todas as técnicas se ensinam e se aprendem. E, se a técnica não dá o gênio, ela o serve sempre.
O QUE PENSA DO MÉTODO AMERICANO E DOS CURSOS DE
DRAMATURGIA?

Responderam Não
ROGER FERDINAND — Direi que, se há um ofício que não se
pode aprender, é exatamente o de autor dramático.
ANDRÉ ROUSSIN — Se se conhecesse o modo de bem escrevei
uma peça, se o aplicaria sempre. Se dependesse do progresso,
nesse caminho, os velhos autores escreveriam melhores peças que
os jovens, e evidentemente, não é o caso. Quase todas as obrasprimas do teatro francês foram escritas antes dos 40 anos (O Cid,
Andrômaca, Topázio, Hernani, Cyrano) e, raramente, igualadas
pela produção do aMtor «experimentado».
Responderam Sim
ANDRÉ OBEY — Estou persuadido que o ofício de autoi
dramático consiste numa série de receitas. Cada vez que assista
ã representação duma de minhas peças, percebo que quando o
público se alheia, é que me afastei dum certo número de regras
fixas. Elas nunca foram codificadas. Eu havia pedido a Copeau
e a Dullin para o fazer. . .
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Aprovam
ANDRÉ OBEY — Ignoro, bem entendido, quem foi M. BAKER
e é-me impossível julgar o seu ensino. Porém, imagino, precisamente, um COPEAU, um DULLIN ou um JOUVET em seu papel.
ARMANDO SALACROU - - A questão que nos é proposta se
refere exatamente a isto: pode um organismo oficial ensinar arte
dramática ? Por que não ? Em todo caso, o problema não envolve mais a arte dramática, porém, os benefícios e os erros do
ensino oficial.
Depois de minha última viagem a Nova York e da minha
descoberta do teatro, na Broadway, falei da minha inquietude
diante duma arte dependente de condições econômicas tão pesadas, e, como retomei minha esperança no futuro do teatro
americano, quando visitei os cursos dramáticos das Universidades.
E, assim me exprimi: «Estou disposto a apostar. Em vinte anos
os dramaturgos que reinarão na Broadway, terão aprendido o seu
ofício nos teatros universitários.
Não estarei lá para ver, mas sei que ganharei a aposta».
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PODE O JOVEM AUTOR DRAMÁTICO ADQUIRIR OS RUDIMENTOS

Duvidam
ANDRÉ ROUSSIN — Os cursos poderão favorecer a eclosão
de autores fabricando peças-tipo, gênero «série».
Penso que um autor original encontra seu caminho por si
mesmo, que é mais uma questão de instinto, que de regras.
Exemplo: SARTRE, que numa de suas primeiras peças realizou uma
obra-prima, Huis Cios, contraria a todas as regras da construção
tradicional.
JEAN-PAUL SARTRE — Se, em França, alguém me dissesse
que iria tornar uma tal iniciativa, acharia essa empresa duma
extraordinária pretensão. Um ensino oferece sempre o que se
faz ou se fez, nunca, o que se vai fazer.
O jovem autor dramático sofreria, obrigatoriamente, a influência de seus antecessores.
E quem poderia se encarregar de tal curso ?
Qual seria o autor com topete para se arrogar com tal direito ?
Seria, antes, o diretor de cena ?
O Diretor pode, evidentemente, dar as lições da sua experiência. CHARLES DULLIN chegou mesmo a pensar nisso, mas foram
experiências pessoais e dispersas.
Em suma, o método pelo qual aqui se alude, traz a maneira
de pensar e de agir, que encontro em outros domínios. Querem
a todo custo suprimir o tempo. Não creio, absolutamente, nisso.
Desejando afastar-se da vida, a arte se esclerosa e se faz mau
teatro.
Poder-se-ia talvez, ensinar como fazer uma opereta, ou mesmo,
tirar as lições de arte dramática dos tempos em que ela não pode
renovar-se.
Um VOLTAIRE no século XVIII teria chegado a ensinar a
construir tragédias, mas, isso não teria chegado mais longe.
Nas épocas de pesquisas e descobertas, nada poderá substituir a vida.
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DO SEU OFÍCIO UNICAMENTE AO CONTATO DO PÚBLICO ?

ROGER FERDINAND — Certamente. E é hoje, toda a questão
da criação das primeiras peças. Um LucNÉ-PoE, uma ANTOINE
montavam uma peça, mesmo imperfeita, se ela anunciava promessas
de futuro. E, sabe-se bem, que LucNÉ-PoE não se enganava ao
exaltar os dons de ARMANDO SALACROU . . . Teriam eles, hoje, os
meios ? Ou a arte dramática, em certo sentido, deve mais aos
fornos do que ao sucesso.
ARMANDO SALACROU — Sempre pensei que as grandes épocas
teatrais nasciam do encontro dos grandes públicos com os grandes
autores. E, do mesmo modo em que há autores fracassados, vejo,
também, na história do teatro, públicos fracassados.
Para mim, é indispensável ajudar o jovem autor dramático a
encontrar o seu público.
JEAN-PAUL SARTRE — Sinceramente, eu o creio.
ver os seus próprios espetáculos, que experiência !

Ouvir e

As primeiras representações de «Lês Mouches» quando o
teatro era para mim uma coisa nova, eu me sentava, muitas vezes,
no fundo da sala. Eu sentia quando o público se deixava levar
pela peça ou quando esta lhe parecia estranha, depois, voltar a
ela ou se afastar mais uma vez.
PODE-SE AVALIAR DOS MÉRITOS DUM AUTOR POR SUA PRIMEIRA PEÇA?

ROGER FERDINAND — Certamente. Com reserva, uma primeira peça é sempre insatisfatória. Porém, é raro que não tenha
uma cena que dê logo a medida do talento nascente. Há autores,
de princípio, verdadeiramente dotados: os do «Don d'Adèle» e
«Ami-Ami», parecem-me exemplos típicos.
ANDRÉ ROUSSIN — A primeira peça, a meu ver, contém todas
as peças que o autor escreverá.
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COMO CONSEGUIR IMPOR-SE ?

ROGER FERDINAND — Eu era professor na Província: não
tinha nenhum apoio financeiro, nem moral. A vontade de escrever peças me veio, com mais força, depois de ter ouvido
«L'enfant Truque», de JACQUES NATANSON.
O encorajamento
para escrever uma segunda peça, o encontrei numa carta de
CHARLES DULLIN que recebi durante as férias escolares. Achei
maravilhoso que DULLIN me escrevesse. Em conseqüência ele
montou a «Irmã», no Atelier.
ANDRÉ OBEY — Eu havia escrito uma novela que Colette
publicou. Denys Amiel me disse: «Há uma peça em seu conteúdo». Eu respondi-lhe: «Fazei-a! Escrevemo-la, em colaboração, e saiu a «La Souriante Madame Bendet», uma peça realista.
Quando assisti aos ensaios, pensei logo: «A cena tem algo de
trovoada». Três anos depois, fui apresentado a COPEAU . Ele
me disse: «Venha ver-me». Uma noite foi ao Vieux-Colombier.
Fomos até a cena e à sua voz o palco se povoava de imagens e
personagens. «É preciso compreender isso, disse ele. Isso tem
um volume». E continuava a evocar a criação dramática. Por
fim eu lhe disse: «Creio que compreendi ! «Então, ele me respondeu: — «Durante 10 anos não é preciso escrever peças».
Mais tarde, confiou-me a Companhia dos Quinze e escrevi para
ela «Noé», «Lê Viol de Lucrèce». ..
ANDRÉ ROUSSIN - - Escrevi minha primeira comédia quando
era ator no Rideau Gris. Recusado, em Paris, por nove diretores
e atores «Am-Stram-Gram» viu a luz em 1941, porque eu havia
decidido montá-la e representá-la, eu mesmo.
O sucesso que obteve na zona livre decidiu um diretor parisiense a remontá-la, em Paris, em 1944, dez anos depois da peça
ter sido escrita.
ARMANDO SALACROU — Meus começos não foram difíceis,
pois, encontrei, em Paris, de 1920 a 1930, para ajudarem-me,
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homens que ajudaram também meus jovens confrades e que já
não existem mais: LuGNÉ-PoE e CHARLES DULLIN.
Fui, também, ajudado por um grupo oficia! de jovens autores,
prefiguração de ajuda à primeira peça.
JEAN-PAUL SARTRE — Representar a minha primeira peça não
me foi difícil, porque eu conhecia DULLIN.
AS SOLUÇÕES ATUAIS — AJUDA À PRIMEIRA PEÇA, CONCURSOS, ETC.
PARECEM ADEQUADOS E SUFICIENTES ?

Unanimemente, FERDINAND, ROUSSIN e SARTRE aprovam a
ajuda à primeira peça.
ANDRÉ OBEY — Estou persuadido de que as condições atuais
são boas, se forem completadas por uma espécie de facilidades
de acesso. O essencial consiste em criar um atelier, como o desejava DULLIN.
Não é mais possível, hoje, fazer experiência no teatro, porque
nele se joga vida e fortuna, de cada vez, e isso é bem grave.
ARMANDO SALACROU •— Eu desejaria, em torno dum teatro,
na Cidade Universitária de Paris, por exemplo, reencontrar o
entusiasmo da Universidade de Yale, onde, numa sala repleta por
estudantes-engenheiros, estudantes-atôres representavam peças de
estudantes-atôres, diante do difícil e maravilhoso público de estudantes. .. porque não deixar cair a palavra... de estudantesespectadores.
DIANTE DA SITUAÇÃO CRÍTICA DOS JOVENS DEVE-SE PROCURAR
OS REMÉDIOS POR VIAS INDIRETAS ?

O autor-ator, o autor-romancista, o autor ligado a uma
Companhia, etc ?
ROGER FERDINAND — Não acho que um autor deva ligar-se
a uma Companhia. O essencial, para ele, não consiste em escrever
num tom pessoal e nunca tornar-se um escravo ?
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ANDRÉ OBEY — Escrever para uma Companhia ? Sim. Mas,
Companhia dos Quinze, essa Companhia que fundamos num
espirito de esforço comum e desinteresse, que não comportava nem
n
onie de diretor ou de «metteur-en-scène», seria isso sempre
viável ?
a

ANDRÉ ROUSSIN - - A vantagem do autor-ator, é que representando, ele toma um sentido físico do teatro e que o movimento
duma peça não se ressente dele.
MONTHERLANT, MAURiAC, GiRANDOUX provaram que se pode
er romancista e dramaturgo; BALZAC e STENDHAL não nos forneceram essa prova, pelo menos, brilhantemente.
Nada é melhor do que escrever para uma Companhia. Conhecer aqueles que encarnarão os personagens que se tem que
fazer viver, é já possuir deles uma imagem física, um timbre de
v
oz, um acento, é tê-los quase vivos. Os melhores papéis são
es
critos para pessoas que já se conhece.

a se manter mais ou menos em equilíbrio sobre um banco, para
aperfeiçoar-se no «crawl», mas ao lançá-la numa piscina, afundará como uma pedra. Ensinaram-lhe muita técnica, mas não a
ensinaram a nadar. Dá-se o mesmo com o autor dramático.
Tornar-se um autor, é descobrir, como, falando por si, poderá
exprimir o melhor que cada um tem a dizer. Não acredito que
se possa ensinar isso «academicamente».
QUE PENSA DO MÉTODO AMERICANO E DOS CURSOS DE DRAMATURGIA?

s

Reações inglesas
PODE-SE APRENDER A ESCREVER UMA PEÇA ?

PRIESTLEY — Um dramaturgo experimentado, um crítico, um
Professor não podem ensinar más coisas a um jovem aluno,
Eles podem, especialmente, tratar de evitar erros elementares, que
"luitas vezes impedem que se dê a menor atenção à obra dum
estreante.
RATTIGAN — Aprende-se «baseball» nos Lords e não há dú'da que muitos alunos se tornam excelentes «batsmen». Quantos
Dennis Compton poder-se-á descobrir ?
v

v

FRY — Sim, mas na minha opinião nada se pode ensinar de
ãlido, a um estudante que seja um autor dramático nato.

MAC DOUGALL — Não creio em nada disso. O perigo réde no método acadêmico que separa a peça do que constitui o
* u ndo e o tema duma peça. Qualquer ave pode passar seis meses
si

H2-

PRIESTLEY — Um estudo geral da literatura dramática pode
ser objeto dum curso universitário: a história, a estética, os aspectos
técnicos do teatro, etc. Mas, um curso de composição dramática
não poderia ser mais do que uma parte do conjunto.
RATTIGAN — Há certas regras elementares de construção e
de técnica dramáticas que todos os autores devem aprender, (talões
para repudiá-las, em seguida) . Mas, eu penso que toda essa
matéria poderia ser esgotada numa só lição.
FRY — Não há grande mal nisso. Mas, não é preciso que
se entre no teatro penetrado pelo espírito acadêmico. Sem dúvida,
seria preferível dar um curso sobre a arte de dirigir um circo.
MAC DOUGALL — Nem dos perigos que mais ameaçam o
dramaturgo de hoje é que ele vive numa época em que se o
encoraja, na qual se estimula mais o espírito analítico do que o
espírito artístico. Um curso sobre teatro pode dar ao aluno
conhecimentos, uma certa experiência. Isso pode, por certo,
ajudar a desenvolver um autor dramático, porém, há mais probabilidade de despertar nele um outro espírito que se oponha à
sua vocação. «O Teatro — ÀLLARDYCE NIEOLL o disse é, em sua
própria essência, uma forma de poesia». Não tenho notícia de
professor que se vanglorie de ter ensinado um aluno a ser poeta.
E não creio que os métodos analíticos possam fazer eclodir a
grande poesia
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A ÚNICA POSSIBILIDADE PARA UM AUTOR DE JULGAR A SUA OBRA
NÃO É A DE VÊ-LA REPRESENTAR ?

PRIESTLEY — Sempre aconselhei aos jovens escritores fazer
representar as suas peças por teatros de repertório ou por Companhias de amadores.
Vendo representar sua obra em face do público, escutando-o,
se aperceberão, eles mesmos, de suas fraquezas. Os defeitos dum
estreante na maior parte das vezes, longas tiradas solenes, entradas
e saídas impossíveis, etc.
RATTIGAN — É um assunto muito vasto para ser discutida
em poucas palavras. De modo geral, responderei: Sim.
FRY — Não é a única oportunidade. É a prova final. Minha
resposta à pergunta n9 5, responde também a esta pergunta.
MAC DOUGALL -- Não. As reações do público podem oferecer certas surpresas; o mais assombroso, porém, é que oferecem
bem pouco. Escrever uma peça é pô-la em cena. Talvez, como
nunca o será. . . Nessa realização, o autor é, não somente, o
ator e o diretor, mas, também, o espectador.
Ele escreve para satisfazer-se em seu papel de espectador.
Ele, em verdade, pode efetivamente julgar se atingiu ou não os
seus objetivos.
COMO FACILITAR A ESTRÉIA DUM JOVEM AUTOR ?

PRIESTLEY — Uma primeira obra deveria ser lida sem aso
e ser objeto duma crítica judiciosa. Necessariamente, por uma
comissão de leitores subvencionados.
Ademais, as obras novas deveriam ser «experimentadas» muitas
vezes. Os diretores londrinos poderiam atribuir pequenas subvenções aos teatros de repertório provincial que representariam
aquelas peças, a título de ensaio.
Poder-se-ia também, organizar seminários. Eis minha resposta à primeira pergunta.
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RATTIGAN — Pequenos teatros de público limitado poderiam
dedicar-se antes a peças novas, do que a remontagens medíocres
de obras clássicas. Nesse particular, o teatro britânico está
melhor colocado do que o teatro americano.
FRY — Tornar as coisas mais fáceis, nunca fez bem a
ninguém (valerá a pena lembrar?). Os dramaturgos, em geral,
amadurecem tarde. Ou, pelo menos, é o caso das suas obras
Paciência, uma pequena dose de desespero, se possível uma boa
peça, eis o método mais seguro.
MAC DOUGALL — Facilitar as coisas, parece-me, altamente
desejável. Mas, de que maneira? O problema é complexo.
Não acredito em Comissões, nem no Ministério, nem nas subvenções do Estado. O público deve pagar e pagar na bilheteria.
Os teatros de repertório e as salas de vanguarda deveriam firmarse sobre peças que encontrem público, pois, com uma equivalência
de interesse comercial, poderão viver alguns meses em vez de
alguns dias.
HÁ VANTAGEM PARA UM AUTOR EM ESCREVER PARA UMA
COMPANHIA DETERMINADA OU TRABALHAR COMO ATOR,
DIRETOR, TÉCNICO, ETC. ?

PRIESTLEY — Sim, sob a condição que não se torne muito
«teatral», isto é, dominado por exigências, por personalidades de
ordem teatral. Jamais disputei tal privilégio. Tecnicamente, não
acredito que jamais tenha tido necessidade, mas, no conjunto, penso
que essa experiência pode ter o seu valor.
Em nossos dias, há tantos estreantes sem perceberem nada
do lado técnico do teatro.
RATTIGAN — Eu o afirmo com as últimas energias.
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A POSSIBILIDADE DE UM DRAMA POÉTICO
T. S. ELLIOT
(Do livro «The Sacred Wood»)
Trad. de Vicente Dias Coelho

- Por que não há mais drama poético em nossos
dias ?
— Como perdeu o palco, qualquer influência sobre
a arte literária ?
— Por que se escrevem tantas peças poéticas que
mal podem ser lidas, e se o são, afinal, nenhum prazer
despertam ?
São perguntas que se tornaram insípidas, quase acadêmicas.
É comum dizer-se que as «condições» são demasiadas para nós;
que damos preferência, realmente, a outros tipos de literatura, ou,
simplesmente, que estamos sem inspiração. Quanto à última alternativa, não deve ser acolhida. Quanto à segunda — que tipo
preferimos ? E quanto à primeira, ninguém jamais me apresentou
«condições» que não fossem as mais superficiais. Há muitas
razões para propor novamente a pergunta: em primeiro lugar, um
grande número de poetas, quando não a maioria deles, almeja a
cena; em segundo, um público razoavelmente grande, parece desejar as peças em versos. Sem dúvida, existe uma aspiração
legítima — não restrita a algumas poucas pessoas — que somente
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pode ser satisfeita com as peças em versos. E sem dúvida, também, a atitude crítica consiste em tentar analisar as condições
e os outros dados. Se daí resultar algum obstáculo intransponível,
a investigação poderá auxiliar-nos, pelo menos, a voltar nossos
pensamentos para pesquisas mais positivas. Em caso contrário,
ser-nos-á possível alimentar a esperança de chegarmos, eventualmente, a alguma conclusão sobre as condições que podem ser
modificadas. Possivelmente, descobriremos que nossa incapacidade provém de fonte mais profunda: algumas vezes, as artes floresceram antes do aparecimento do drama; pode ser, também, que
sejamos totalmente incompetentes; neste caso, o palco não será
a sede, mas, de qualquer modo, um sintoma do mal.
Do ponto de vista da literatura, o drama é apenas uma, entre
diversas formas poéticas. O épico, a balada, a canção de gesta,
as formas da Provença e da Toscana, todas elas encontraram a
perfeição a serviço de sociedades particulares. As formas de
OVÍDIO, CATULO, PROPÉRCIO serviram a sociedade diferente e, sob
certos aspectos, mais civilizada que qualquer daquelas. Na sociedade de OVÍDIO, o drama era comparativamente insignificante,
como forma de arte. Apesar disso, é, talvez entre todas, a mais
permanente, capaz de maiores variações e de expressar os mais
diversos tipos da sociedade. Variou consideravelmente, isolada
na Inglaterra; mas ao descobrir-se um dia, que estava morta,
mortas também estavam as formas subseqüentes, que chegaram a
desfrutar de vida transitória. Não estou preparado para empreender uma revisão histórica. Contudo, poderia dizer que a
autópsia do drama poético estava feita, não apenas por CHARLES
LAMB, mas por outro qualquer. Porque uma forma não está
inteiramente morta, enquanto se ignora que morreu, e LAMB ao
exumar os remanescentes da vida dramática em toda a sua extensão, despertou a consciência de uma enorme brecha entre o
presente e o passado. Depois disso, tornou-se impossível acreditar
numa «tradição» dramática. A relação entre os «Bardos Ingleses»,
de BYRON, e os poemas de CRABBLE, de um lado; e a obra de
POPE, do outro, era uma tradição contínua; mas a relação entre
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«Os Cenci» e o grande drama inglês é quase a mesma de uma
reconstrução para o original. Ao perdermos a tradição, perdemos
também o domínio sobre o presente; mas se existiu uma tradição
nos dias de SHELLEY, nada houve que fosse digno de ser conservado. Conservação e restauração são coisas inteiramente diferentes .
À era elisabetana na Inglaterra foi capaz de absorver boa
cópia de novos pensamentos e de novas imagens, quase abandonando a tradição, porque contou com esta grande forma própria,
que se impôs a tudo quanto então surgiu. Conseqüentemente, o
verso solto de suas peças, realizou uma sutileza e uma consciência,
um poder intelectual também, que desde então, nenhum verso
solto desenvolveu ou sequer repetiu. Sob outros aspectos, essa
era foi rude, pedante ou grosseira, comparada com a França ou
Itália contemporâneas. O século dezenove teve inúmeras impressões novas, mas não teve uma forma que as reunisse. Dois
homens — WODSWORTH e BROWNING — forjaram formas para si
mesmos, formas pessoais («A Excursão», «Sordelo», «O Anel e
o Livro», «Monólogos Dramáticos»); mas não há quem possa inventar uma forma, criar um gosto para ela e ainda aperfeiçoá-la.
TENNYSON, que pode ter sido, inquestionavelmente, um consumado
mestre das formas menores, dedicou-se a produzir grandes modelos em série. Relativamente a KEATS e a SHELLEY, eram ambos
bastante jovens para serem julgados além de haverem tentado uma
forma após outra.
Estes poetas foram obrigados, sem dúvida, a consumir vasta
energia nesta perseguição da forma, que nunca poderia conduzir
a um resultado inteiramente satisfatório. Existiu apenas um
DANTE. Mesmo assim, este desfrutou da vantagem de anos de
prática em formas empregadas e alteradas por inúmeros contemporâneos e predecessores; não consumiu os anos da juventude na
invenção de u'a métrica e ao chegar à «Comédia» já sabia pilhar
à direita e à esquerda. SHAKESPEARE foi muito afortunado porque
dispôs de uma forma virgem, suscetível de infinito refinamento e
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estava em condições de perceber-lhe todas as possibilidades. E é,
talvez, a aspiração por uma tal donnée que nos orienta na presente miragem do drama poético.
Todavia, é muito duvidosa a existência de mais de duas ou
três pessoas, nesta geração, capais de se beneficiarem, ainda que
no menor grau, com as vantagens oferecidas. No máximo, duas
ou três se devotam realmente a esta busca da forma, da qual
lhes advém pequeno ou mesmo nenhum reconhecimento público.
Criar uma forma não é simplesmente inventar uma imagem, uma
rima ou um ritmo; mas é, também, perceber o conteúdo inerente
a essa rima ou a esse ritmo. O soneto de SHAKESPEARE não é
apenas um tal ou qual modelo, mas u'a maneira precisa de pensar
e de sentir. A estrutura de que dispuseram os dramaturgos elisabetanos não foi apenas o verso solto e a peça de cinco atos; a
casa de espetáculos elisabetana e o enredo - - porque os poetas
incorporavam, remodelavam, adaptavam ou inventavam, conforme
a ocasião sugerisse. Foi também o semiformado a «tempera da
idade» (expressão insatisfatória), o preparo, o hábito de parte
do público, concorrendo para responder a determinados estímulos.
Ainda não foi escrito o livro sobre os lugares-comuns de qualquer
grande período dramático, o toque do Destino ou da Morte, o
reaparecimento das tendências, tons e situações. Quando for
escrito, veremos quão pouco cada poeta tem a fazer: apenas o
suficiente para caracterizar a autoria da peça; somente o essencial
para fazê-la diferente do trabalho de outro poeta. Quando
houver tal economia de esforço, será possível a existência a um
tempo de diversos bons poetas, muitos mesmo. As grandes idades
não produziram, talvez, mais talento do que a nossa. Desperdiçaram menos.
Numa época sem características próprias, há, para o poeta
menor, muito poucas esperanças de produzir alguma coisa que
valha a pena. Quando digo menor, quero dizei, é claro, bons
poetas, tais como os que figuram na antologia grega e nos cancioneiros elisabetanos; até um HERRICK . Mas não apenas poetas de
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.segunda categoria, porque DENHAM e WALLER têm importância ?
inteiramente diferente, colocados como estão em estágios do desenvolvimento de uma forma maior. Quando se deixa ao poeta
menor alguma coisa a fazer, ele descobre, com freqüência, algum
«achado», mesmo no drama: PEELE e BROME servem de exemplo.
Nas condições atuais, o poeta menor muito tem a fazer. E isto
conduz a outra razão quanto à incompetência do nosso tempo
para o drama poético.
A literatura permanente é sempre uma apresentação: seja
do pensamento, seja do sentimento, pela descrição de acontecimentos, na ação humana, ou de objetos, no mundo exterior. Na
literatura antiga, para evitar a palavra «clássica», encontramos
ambas as espécies, e algumas vezes, como nos diálogos de PLATÃO,
excelente combinação de uma e outra. ARISTÓTELES apresenta o
pensamento reduzido à sua estrutura essencial e é um grande
escritor. Agamenon ou Macbeth são, igualmente, uma descrição,
mas de acontecimentos. São trabalhos do intelecto, tanto quanto
os de ARISTÓTELES. Há obras de arte mais recentes, que possuem
a mesma qualidade de intelecto em comum com as de ESCHILO,
SHAKESPEARE e ARISTÓTELES: a «Educação Sentimental» é uma
delas. Comparada com um livro como «A Feira das Vaidades», .
veremos que o trabalho do intelecto consistiu, em grande escala,
numa purificação, num grande expurgo, que THACKERAY não fez;
no refreamento da reflexão e no desenvolvimento da narração, até
ao ponto em que a reflexão se tornasse desnecessária. O caso
de PLATÃO é mais elucidativo ainda. Vejamos o Teoeteíus. Numa
introdução de poucas palavras, PLATÃO apresenta uma cena, uma
personalidade, um sentimento, que dão o tom ao discurso subseqüente, mas não intervém nele: a colocação peculiar e a abstrusa
teoria do conhecimento, posteriormente desenvolvida, cooperam
sem confusão. Poderia algum contemporâneo exibir controle igual?
No século dezenove, manifestou-se outra mentalidade, evidenciada em um poema muito lúcido — o «Fausto», de GOETHF. - 151

O «Mefistófeles», de MARLOW, é uma criatura mais simples do
que a de Goethe. Mas MARLOW, pelo menos, concentrou-o em
uma descrição suscinta. Ali está ele e (a propósito) torna supérfluo o «Satã», de MILTON. O Demônio de Goethe nos devolve, inevitavelmente, a GOETHE. Encarna uma filosofia. Uma
criação artística não deve fazer isto: deve representar a filosofia.
Para fazer o drama, deve ser dito, GOETHE não sacrificou ou consagrou seu pensamento; o drama é sempre um meio. E este tipo
de arte mista foi repetido por homens incomparavelmente abaixo
de GOETHE. Tivemos outro notável trabalho desse tipo: «Peer
Gynt». E tivemos as peças de M. MAETERLINCK e de M.
CLAUDEL. ( 1 )
Nas obras de MAETERLINCK e de CLAUDEL, de um lado, e nas
de M. BERGSON, de outro, temos a mistura de gêneros em que
se deleita nossa época. Toda obra de imaginação deve ter sua
filosofia e toda filosofia deve ser uma obra-de-arte.
Quantas
vezes temos ouvido dizer que M. BERGSON é um artista ! É uma
vaidade de seus discípulos. O ponto discutível é a significação
para eles da palavra «arte». Certas obras de filosofia podem ser
consideradas obra-de-arte: muito de ARISTÓTELES e de PLATÃO, de
SPINOZA, alguma coisa de HUME; os «Princípios de Lógica», de
MR. BRADLEY; o ensaio «Denoting», de MR. RUSSELL: pensamento
claro e belamente concedido. Mas não é isto que importa aos
admiradores de BERGSON, CLAUDEL ou MAETERLINCK (a filosofia
do último está um tanto obsoleta); importa-lhes precisamente o
que não é claro, mas que é um estimulo emocional. E como um
composto de pensamento e visão proporciona mais estímulo, porque
sugere ambos, devem desaparecer o pensamento claro e a afirmação
clara de determinados propósitos.
(1) Poderia excluir «Os Dinastas». Este panorama gigantesco dificilmente pode ser considerado um sucesso, mas é, essencialmente, uma tentativa
para apresentar uma visão e «sacrifica» a filosofia à visão, como o fazem
todos os grandes dramas. Mr. Hardy apreendeu seu assunto como poeta e
como artista.

152 —

À «idéia» não digerida ou filosofia, a idéia-emoção, há de ser
encontrada, também, nos dramas poéticos, que são tentativas conscientes de adaptação ao sentimento contemporâneo de uma estrutura perfeita, ateniense ou elisabetana. Algumas vezes, dá a
impressão de uma tentativa para suprir defeitos de estrutura por
outra estrutura interna. «O mais importante, porém, é a estrutura dos incidentes. Porque a Tragédia é uma imitação, não
do homem, mas de uma ação e da vida, e a vida consiste na ação,
e o seu fim é um modo de ação, não uma qualidade.» (2)
Temos de um lado o drama «poético», imitação grega, imitação elisabetana, ou filosófico-moderno, e do outro, a comédia
de «idéias», de SHAW a GALSWORTHY, até a comédia social comum.
A farsa mais frívola, à maneira de GUITRY, contém alguma idéia
insignificante ou comentário sobre a vida, que um dos personagens
diz no final. Costuma-se afirmar que o palco pode ser usado
para os propósitos mais variados e que talvez em apenas um
deles se associe à arte literária. O teatro mudo é uma possibilidade (não me refiro ao cinema); o «ballet», uma realidade (ainda
que subnutrido); a «ópera», uma instituição. Mas onde houver
«imitação da vida» no palco, com diálogos, o padrão único admissível será o padrão do trabalho de arte, que se esforça com a
mesma intensidade com que o fazem a poesia e as outras formas
de arte. Deste ponto de vista, o drama shawiano é híbrido, como
o maeterlinckiano, e não nos deve surpreender que ambos pertençam à mesma época. As filosofias de ambos são popularizações: desde o momento em que uma idéia foi transferida de seu
estado de pureza para fazer-se compreensível a inteligências inferiores — ela perde o contacto com a arte; a idéia somente permanecerá pura se enunciada com simplicidade em forma de verdade
geral, ou se transformada, como se transformou a atitude de
FLAUBERT para com a pequena burguesia, na «Educação Sentimental» . Neste caso, identificou-se tanto com a realidade que
não se distingue qual é a idéia.
(2)

«Portics», vi — 9. Tradução de Butcher.
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Não é essencial, certamente, que o. drama seja escrito em
versos ou que estejamos em condições de esgotar nossa apreciação
sobre a farsa livre, apenas pelo fato de assistirmos, ocasionalmente,
a uma peça de EURÍPEDES, onde a tradução do Professor Murray
seja vendida à porta. O essencial é levar para o palco essa
precisa afirmação da vida, que é, ao mesmo tempo, um pontode-vista, um mundo — um mundo que o engenho do autor submeteu a um completo processo de simplificação. Não me parece
que o drama que «encarne uma filosofia» da filosofia do autor
(como o FAUSTO) ou que esclareça uma teoria social (como os
de SHAW) possa preencher os requisitos de um lugar reservado
a SHAW, se não a GOETHE. E os mundos de IBSEN e de TCHECOV
não são bastante simplificados, universais.
Finalmente, deve-se ter em conta a instabilidade de qualquer
arte — o drama, a música, a dança -- que dependa da representação de intérpretes. A intervenção de intérpretes introduz um
complexo de condições econômicas que, provavelmente, em si
mesmas são perniciosas. Uma luta entre o criador e o intérprete,,
mais ou menos inconsciente, é quase inevitável. O interesse do
ator concentra-se, quase sempre, em si mesmo: uma ligeira aproximação com atores e músicos provará a afirmação. O ator não
se interessa pela forma, mas pelo ensejo de mostrar virtuosidade
ou de comunicar sua «personalidade»; a ausência de formalidade,
a falta de lucidez e de distinção na música moderna, o grande
vigor físico e o treinamento físico, muitas vezes indispensáveis, são,
talvez, condições de triunfo para o ator. As produções de GUITRYrepresentam, talvez, a consumação do triunfo do ator sôbie a peça.

para desenvolver pequenos grupos de atores para determinados
gêneros dramáticos. Raramente, dão bons resultados estas intervenções na natureza. De um modo geral, a natureza domina
tais obstáculos. Possivelmente, a maioria das tentativas para a
composição de um drama poético começou pelo lado errado: objetivou-se um pequeno público, desejoso de «poesia». («Noviço»
em arte», disse ARISTÓTELES, «chegam a aperfeiçoar a dicção e a
pintura, antes de poderem construir a t r a m a » ) . O drama elisabetano destinava-se a um público que queria divertimento rude,
mas que podia agüentar boa dose de poesia. Nosso problema
seria tomar uma forma de divertimento e submetê-la ao processo
que a transformasse em uma forma de arte. O melhor material
para isso, talvez seja o comediante de «music-hall». Não ignoro
que é perigoso fazer esta sugestão: para cada pessoa capaz de
considerá-la seriamente, surgirá uma dúzia de fabricantes de bonecos que se precipitarão para lançar a sociedade estética nas
gargalhadas convulsivas do «débauché». Pouquíssimas tratam a
arte com seriedade. Há os que a tratam com solenidade e que
continuarão a escrever «pastiches» poéticos de EURÍPEDES e SHAKESPEARE, e há, ainda, os que a tratam como pilhéria.

O conflito, certamente, é daqueles que não terminarão com a
completa desorganização da profissão de ator. O palco apela
para muitas razões, ao lado da razão da arte, para que aquela
seja possível; e nós, também, precisamos, infortunadamente, de
algo mais, que de refinados autômatos. Vez por outra, tem-sefeito tentativas para superar o ator; para envolvê-lo em máscaras,
estabelecer algumas «convenções»; para embaraçá-lo ou, mesmo,,
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