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NOTA PRÉVIA 

Esta Seleção de textos críticos é resultado de uma pesquisa que se iniciou em 2000, 

através de um projeto de Iniciação Científica, e encerrou-se em 2006, durante o mestrado. Nesse 

período, encontrei mais de 600 textos sobre Ibsen espalhados em jornais, revistas e livros, dos 

quais selecionei 74 para compor um panorama tanto quanto possível amplo e variado da 

trajetória do dramaturgo no Brasil. Com base nessas matérias, publicadas no Rio de Janeiro e 

em São Paulo, entre 1895 e 2002, o leitor poderá percorrer um pouco da história da crítica 

teatral brasileira, passando pelas polêmicas literárias que as peças de Ibsen suscitaram entre 

nossos críticos no final do século XIX; pelas reflexões de Alcântara Machado voltadas para a 

revitalização do teatro nacional; pelas contribuições de intelectuais estrangeiros radicados no 

Brasil, como Otto Maria Carpeaux, Ruggero Jacobbi e Anatol Rosenfeld; pela crítica militante 

de Luiz Israel Febrot; e finalmente pelas apreciações de Décio de Almeida Prado, Sábato 

Magaldi, Mariângela Alves de Lima, entre outros. 

Os textos foram organizados segundo a ordem cronológica de suas publicações. Alguns 

artigos dialogam entre si, constituindo-se em dois casos específicos réplicas e tréplicas: “O 

Teatro – A grande figura de Francisque Sarcey [...]”, de Artur Azevedo, que suscitou duas 

respostas de Luís de Castro e outras duas de Azevedo; e “Eleonora Duse – Foi um erro a 

escolha de Hedda Gabler” de um crítico d’O Estado de S. Paulo, que provocou duas respostas 

de João Crespo e outras duas dele. Nestes casos, indicamos a seqüência apenas no rodapé do 

texto que deu origem à polêmica. O mesmo critério foi adotado para os artigos que se referem 

direta ou indiretamente a um outro, desde que também transcrito no presente volume. Neste 

caso, são fornecidas em nota de rodapé as indicações de página em que o referido texto se 

encontra.  

Quando dois ou mais textos apresentam títulos iguais, optamos por acrescentar logo 

após o título as primeiras palavras do texto entre aspas, deste modo: 

Sant’Anna – “A primeira vez [...]”. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 out. 1900. 

Sant’Anna – “A representação de Casa de boneca, de Ibsen [...]”. O Estado de S. Paulo, São 

Paulo, 5 ago. 1906. 

Quando não foi possível recuperar alguma passagem de determinado texto, devido à 

ilegibilidade da fonte, indicamos entre colchetes a quantidade de palavras ou linhas suprimidas. 

É o caso, por exemplo, de “O teatro contemporâneo: Henrik Ibsen”, de Luís de Castro: 
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[...] Sarcey principalmente tornou-se notável pela insistência com que se recusava a admirar 

Henrik Ibsen. Sarcey, que [duas palavras ilegíveis] peças pela concorrência que atraíam ao 

teatro e que não raro escrevia: “Cette pièce ne fera pas d’argent.”  

Quando há dúvida sobre o que estava escrito na publicação original, indicamos entre 

colchetes a palavra juntamente com um ponto de interrogação. É o caso, por exemplo, do artigo 

publicado n’ O Estado de S. Paulo, de 24 de setembro de 1899: 

A interpretação que deu a Sra. Clara Della Guardia foi excelente, realizando com exatidão o tipo 

criado por Ibsen. Os Srs. Maggi e Berti muito corretos, e a Sra. [Berti-Afasi?] e o Sr. G. Basi 

não destoaram do conjunto.  

Sempre que possível, e na medida que julgamos necessário à interpretação, traçamos em 

nota de rodapé um rápido perfil biográfico dos autores menos conhecidos do leitor de hoje. 

No caso de menção de obras, estrangeiras ou nacionais, utilizadas na composição dos 

textos, sempre que possível, indicamos a referência bibliográfica em nota de rodapé.  

Algumas citações em língua estrangeira, consideradas de importância para a 

compreensão do texto, foram traduzidas para o português, mantendo-se o original no corpo do 

texto e, em nota, a tradução. As citações em espanhol não foram traduzidas, uma vez que são 

acessíveis ao leitor médio. 

No trabalho de transcrição, atualizamos a ortografia e procuramos manter a pontuação 

original, corrigindo apenas o que nos pareceu erro tipográfico.  

Por fim, o leitor encontrará nos textos referências constantes à cidade de Cristiânia, atual 

Oslo, capital da Noruega.   



  
127

 
OS ESPECTROS DE HENRIK IBSEN

 
C. Parlagreco

 
A peça que o egrégio Novelli1 vai levar hoje ao Teatro Lírico é, por consentimento geral 

dos críticos mais afamados da Europa, a obra-prima de Ibsen. 

Poucos escritores suscitaram, como este ilustre comediógrafo norueguês, tantas 

discussões, persecuções e apoteoses à apresentação de cada produto de sua inteligência, e 

poucas comédias antigas e modernas foram, como esta de que nos ocupamos, maltratadas pela 

intransigência da crítica e pelas perseguições das autoridades teatrais que mais de uma vez na 

Alemanha, na Suíça e até na Noruega vedaram-lhe a representação. 

Péssimo sistema, sem dúvida, mas de grande vantagem para o escritor, que se vê assim 

circundado de uma réclame gratuita e nem sempre merecida. 

O Sr. Ibsen não é recém-chegado no mundo da arte: há mais de quarenta anos que 

escreve e luta com vária fortuna, mas com muita consciência; porém a reputação de que goza 

hoje e a aceitação que tem tido nestes últimos dez anos no teatro moderno são devidas em maior 

parte a teatros e a companhias italianas. 

Sem entrar na análise dos elementos que tornaram possíveis essa popularidade, 

elementos nem sempre confessáveis no que diz respeito às agências teatrais e não sempre 

louváveis quando deixam perceber uma ponta de reação contra o teatro francês, o fato é que o 

cosmopolitismo do público italiano a respeito de arte, como outrora abre ainda hoje o Panthéon 

sagrado às inteligências superiores de todo o mundo, e que a esse sentimento altamente e 

genuinamente latino deve hoje o genial filho do Norte as maiores satisfações de sua vida de 

artista. 

Alguém chamou toda a obra de Ibsen produção fin de siècle. A frase é vazia, mas no 

entender da moda, representa um grupo de fatos psicológicos e sociológicos, que todo o mundo 

não saberia explicar com outra expressão. 

                                                

 

Cidade do Rio, Rio de Janeiro, p. 1, 15 jun. 1895. 

 

CARLO PARLAGRECO (Itália, ? – ?). Escritor, professor, jornalista. Veio para o Brasil a convite do governo do Rio 
de Janeiro para lecionar História da Arte na Escola Nacional de Belas Artes. Foi crítico literário e redator-chefe da 
Gazeta de Notícias. Publicou: Questões de arte, 1895; e Dizionario Portoghese-Italiano/ Italiano-Portoghese, 
1935. 
1 ERMETE NOVELLI (Lucca-Itália, 1851 – Napoli-Itália, 1919). Ator. Primeiro a representar Ibsen em palcos brasileiros, 
(Os espectros estreou no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, em junho de 1895, e foi levado para o Teatro São José de 
São Paulo, em julho do mesmo ano). Escreveu Foglietti sparsi narranti la mia vita, publicado postumamente, em 
1919. 
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Todas as teorias científicas do atavismo, da filosofia pessimista e da sociologia mais 

desequilibrada formam a base ética de seus dramas em geral e dos Espectros em particular. 

A tese moral é, nesse trabalho, mais acentuada do que nos dramas de Dumas; a científica 

mais do que no ciclo dos romances de Zola; a social mais do que nas concepções nebulosas de 

Tolstoi; e a abstração e o símbolo mais evidentes do que em todo o cúmulo indigerível e 

indigesto do simbolismo literário francês e italiano. 

Mas todos esses elementos estão encerrados numa representação magistral de tipos 

humanos; a evidência dessas figuras de degenerados ou de ingênuos, de corruptores e de 

corruptos que andam pelas cenas de Ibsen é tão poderosa e tão sugestionante, que prende a 

atenção do público e do leitor e deixa-lhe uma impressão profunda no mecanismo da sensação. 

A crítica que assaltou veementemente o ilustre comediógrafo quando apareceu, 

querendo negar-lhe tudo até a inteligência, por causa de suas idéias, não tinha mais razão do que 

a crítica de hoje que, pelos mesmos títulos, quer levantá-lo, com um fetichismo indigno da razão 

humana, até o ponto mais alto da escala intelectual. 

Seja qual for o conteúdo dos dramas de Ibsen, o que eles possuem de indestrutível, de 

sólido, é a arte de representar homens viventes. O resto pode-se discutir, mas a arte fica e basta 

para lhe abrir os teatros do mundo civilizado, e para lhe proporcionar os aplausos dos que, sem 

preconceitos e sem parti-pris, vão passar uma noite na sala de um teatro. 

Os espectros (na tradução francesa Les revenants) representam os tristes efeitos do 

alcoolismo e dos hábitos grosseiros de um homem, no único fruto de um casamento de 

conveniência, Osvaldo Alving, o protagonista da peça. 

Educado mal na meninice, acostumado ao álcool e ao cachimbo pela bestialidade 

paterna, logo que florescendo, Osvaldo é enviado pela mãe para longe da pátria, com a 

esperança de que uma educação diferente e um diverso meio possam transformar aquela 

natureza, na idade em que a educação luta com os hábitos herdados e não poucas vezes triunfa. 

Em Paris o moço estuda pintura, mostra boas aptidões, progride a princípio e depois 

pára, sobrevém alguma coisa na sua existência que o torna indolente e quase refratário a todas 

as emoções que o mundo exterior produz na inteligência de um artista. 

Volta ao seu lar; a mãe é feliz vendo-o, mas ignora o que preocupa o filho querido, que 

pensa em afogar num banho de álcool as grandes anomalias de que o seu cérebro e os seus 

sentimentos morais estão profundamente afetados. 

Sente a necessidade dos estimulantes de toda natureza e entre esses sobressai o erotismo, 

excitado pela presença na casa de uma tal Regina, dama de companhia da senhora Alving, 

rapariga ligeira e sem base moral, ambiciosa além dos limites que lhe consente a sua posição 
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social e que, nessa fraqueza do moço Alving, arquiteta, calculadamente, um sonho dourado de 

riqueza e de divertimentos. 

Mas domina sobre esses dois degenerados uma terrível fatalidade, que é maior do que os 

cálculos de Regina e os instintos bestiais de Alving: é que ambos são filhos do mesmo pai e a 

viúva Alving que a conhece, para evitar um incesto, deixa perceber essa fatalidade no momento 

justo do perigo. 

Mas a moléstia do protagonista tem seu desenlace fatal; o amolecimento cerebral, 

progressivo, tem um maravilhoso crescendo nos atos, nas palavras dele, em que a mãe 

desgraçada vê campear, fatalmente, desapiedadamente a sombra do marido extinto. Quando por 

última consolação daquela vítima do atavismo, degenerado até ao ponto de não mais entender a 

posição do filho, a infeliz se resigna com uma espécie de repugnância e de horror a prolongar-

lhe mais um minuto de existência, a luta terrível entre o amor do filho e o ódio do marido é tão 

trágica na sua rapidez e nas suas explosões a monossílabos, que a morte de Alving parece um 

alívio. 

A completar esse enredo principal da peça, concorrem cenas de vária importância e 

figuras secundárias, como a do pastor Manders, que servem só para dar ensejo ao autor de 

manifestar suas idéias a respeito da sociedade, da moral, da família e das leis existentes. 

Giambattista Vico escreveu numa das suas célebres dignità (axiomas filosóficos) que a 

legislação considera os homens quais são, mas a filosofia os considera quais devem ser. 

Debaixo desse ponto de vista, nesses últimos anos considerou-se a produção de Ibsen 

eminentemente moderna e humana e foi por isso que lhe deram o título de filósofo. 

Parece-me, porém, que nele há tanta filosofia quanto no Dumas que pôs o seu teatro a 

serviço de uma luta generosa contra os preconceitos sociais; mas os preconceitos de Ibsen são 

mais monstruosos do que os da sociedade. 

O casamento tem bases profundas na constituição das sociedades humanas, raízes 

profundas na organização normal do homem. Querer anular essas raízes, como Ibsen faz, é a 

mesma coisa que anular o homem. 

A maior filosofia não está em combater o que é parte essencial da nossa natureza, mas 

em sistematizá-la. O vapor e a eletricidade não se podem anular pela vontade de qualquer 

indivíduo, mas podem ser aproveitados. Subtrair a mulher ao domínio de seu lar, ideal 

predominante do comediógrafo, não é senão um absurdo que a psicologia acaba de demonstrar 

esplendidamente. 

A mulher fora do seu domínio natural prepara os degenerados do futuro. Subtrair as 

sociedades às formas mais conhecidas da administração e de convivência é o ideal que Ibsen 
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partilha com Tolstoi, mas seria a mesma coisa que suprimir ou inverter no organismo humano 

as funções de alimentação, de reprodução e de percepção. 

Há defeitos na atual organização social: há administradores que roubam, casamentos por 

cálculos, prepotentes que abusam de toda espécie de poder em prejuízo dos fracos; há 

criminosos morais, há de tudo; sim senhor! Mas há também políticos honestos, há patriotas 

abnegados, há casamentos por amor, há famílias exemplares debaixo do regime mais patriarcal, 

há virtuosos e virtuosas em todas as classes sociais. Por que não hão de formar estes a regra e 

não os outros? 

Na vida moral, intelectual e política, o verdadeiro filósofo é quem não destrói nada, mas 

aproveita o que existe para edificar. 

Otimistas e pessimistas na filosofia e na arte são gente que enxergam por um lado só a 

condição real da existência. 

Haverá defeitos até quando houver homens; os defeitos se corrigem, mas não se 

eliminam; pois, são inerentes à natureza humana. 

Se assim não fosse, o struggle for life não seria a lei mais inegável da existência, não 

seria o resultado mais imorredouro da biologia, o eixo mais fixo da história humana. 

Ai de Ibsen, se outros títulos não o recomendassem à benevolência do público! 

Ele é um sociólogo minúsculo, é um filósofo incompleto, um sábio que repete, nem 

sempre bem como Zola, teorias e achados alheios, mas é, como Zola, um artista de gênio. 

E não é pouco. 
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NOVELLI – IBSEN

 
(Sem assinatura) 

O público fluminense recebeu anteontem no Teatro Lírico o batismo da moderna 

literatura escandinava, ouvindo o drama de Ibsen: Os espectros. 

Um dos caracteres principais dessa literatura consiste em estabelecer problemas, debater 

teses, abrir discussões filosóficas e, finalmente, criar vida intelectual, ou a serviço de uma moral 

a instituir, ou à procura de uma estética mais elevada, mais livre, mais desembaraçada dos 

prejuízos que já tiveram sua época, e que hoje incomodam a todos. 

No drama de Ibsen, de que nos ocupamos neste momento, a idéia, a essência, é de 

ordem científica, o que lhe dá, no teatro, certo cunho de originalidade. 

A questão de que trata, e que visa um ponto de moral, é a hereditariedade da loucura. 

Não conhecemos assunto mais complexo, mais obscuro e menos conhecido do que esse 

problema das leis do atavismo. Nessa matéria tão vasta os próprios homens da ciência têm a 

cautela de não fazer afirmações de caráter positivo. Os escritores dramáticos, que não estão, 

como eles, presos dentro do círculo de ferro das leis a demonstrar, não têm necessidade de 

guardar a mesma reserva e de caminhar tão cautelosamente. 

Não se achando adstrito aos métodos, aos preceitos da ciência experimental, Ibsen fez o 

seu drama Os espectros cuja moralidade sombria — os filhos inocentes punidos dos vícios 

paternos pela fatalidade inelutável das leis da natureza — é exatamente a moralidade que se 

podia esperar desse pensador místico, desse visionário lógico, desse dramaturgo shakesperiano, 

nascido de uma raça simples e forte, sob um céu de brumas e de tristezas. 

Quando nos lembramos de que Ibsen, antes de criar o seu teatro moderno, de tão rara 

originalidade, consagrou treze anos de sua vida a compor dois poemas de cinco mil versos e um 

drama que só poderia ser representado em duas noites, convencemo-nos de que para conhecer 

seu gênio é imprescindível penetrar tanto quanto possível as intenções, os símbolos, as 

filosofias e os mistérios dessas obras grandiosas e verdadeiramente incomparáveis. 

Esse trabalho é para nós quase insuperável, tendo esses poemas a indecisão, a 

complexidade das obras mais obscuras da literatura alemã que podem ser comentadas e 

interpretadas de diversos modos. 

                                                

 

Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 17 jun. 1895. Teatros e Música, p. 1. 
Ver nota biográfica de Ermete Novelli na p. 127. 
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Para que nos encontrássemos em condições, já não digo de conhecer o gênio em toda 

sua esfera grandiosa, mas ao menos de compreender bem e sentir o drama de Ibsen, que foi 

representado anteontem, seria necessário que tivéssemos uma iniciação preliminar, um preparo, 

que poderia ser feito mesmo no teatro, transportando-nos pela cenografia a essas longínquas 

paragens setentrionais, onde contemplássemos paisagens e cidades escandinavas, ouvíssemos a 

música nacional, e víssemos as danças populares, as festas tradicionais com os usos e costumes 

daquela raça tão forte, tão vigorosa, tão sã e poderosa pela sua energia e pela sua tenacidade. 

Desse modo julgar-nos-íamos mais ou menos sob o influxo daquele esquisito ambiente, 

e conquanto a nossa identificação com aquele modo de ser fosse de tênue superficialidade, 

todavia nos julgaríamos tão longe, que não pensaríamos mais em estabelecer paralelos, em 

comparar a maneira de pensar, de agir e de sentir dos personagens da peça com a maneira que 

nos é peculiar. 

Essas comparações dão, nesses casos, resultados falsos e lamentáveis; determinam 

exageros e entusiasmos naqueles que, por não terem orientação segura, critério sólido e um 

modo de pensar firmado em sólidos fundamentos, aceitam precipitadamente qualquer nova 

teoria que se lhes ofereça; e por outro lado provocam obstinações hostis nos que, aferrados ao 

seu modo de ver pessoal, se recusam a refletir e sair, ainda que durante três atos somente, da 

gaiola da retina em que se encarceraram e dentro da qual vivem eternamente a pular de um para 

outro varal. 

Sem nenhum preparo, pois, para compreender a estética de Ibsen, que se deriva 

naturalmente do modo de ser da sua raça, contudo, sentimo-nos profundamente impressionados 

por aquele drama tão simples, mas também profundamente humano. É que nos personagens 

mais ou menos vivos de suas peças, Ibsen encarna idéias, e esses entes-símbolos, empenhados 

em ações mais ou menos reais, fornecem-lhe pretextos para discutir as questões mais elevadas 

da consciência humana, como neste drama Os espectros. 

Para que o leitor possa compreender isso, vamos dar-lhe um pálido reflexo, um resumo 

do assunto principal do drama. 

Helena Alving fez um casamento infeliz, que a levou um dia a abandonar o lar conjugal. 

Aconselhada pelo sábio pastor evangélico Manders (que ela amava, e sob cujo teto se 

refugiara), Helena voltou e ficou junto de seu marido até que ele morreu. Alving deixou a 

memória de um homem muito honesto e caritativo, mas a realidade é que esse alcoólico e 

debochado nunca se corrigiu. 

Helena, querendo que o nome de seu filho fosse imaculado, tudo fez para desnortear a 

opinião pública sobre a vida de seu marido e o conseguiu; viveu com um miserável perdido de 
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vícios e de saúde, e o casamento foi para ela um martírio. Sofreu-o por seu filho, que ela teve a 

coragem de mandar educar longe de si, em Paris, pois era preciso que ele não suspeitasse a 

vergonhosa verdade. Sacrificou-se pela felicidade de Osvaldo, e não se arrepende, contanto que 

ele seja feliz, e sê-lo-á não se assemelhando a seu pai. É essa a sua única esperança, a única 

consolação de sua vida, pois, à força de muito sofrer, Helena já não tinha muitas crenças e 

ilusões. Explica tudo isso ao pastor Manders que, por sua vez, acreditara como os outros na 

conversão do capitão Alving. Nessa ocasião ouvem a voz da criada Regina que se debate nos 

braços de Osvaldo: “Estás doido? Deixa-me.” 

São essas as mesmas palavras que a mãe de Regina, criada de Helena, dissera um dia ao 

pai de Osvaldo. Regina é filha de Alving, apesar de se dizer que é filha do carpinteiro 

Engstrand, que vendeu por bom dinheiro essa paternidade de conveniência. Osvaldo ama a sua 

irmã; ele e Regina são o par de outrora que reaparece, que fatalmente e misteriosamente revive 

aos olhos de Helena. São espectros. 

Helena não sabe o que fazer. Quer a todo custo a felicidade de Osvaldo e a hipótese de 

um incesto a incomoda muito menos que ao sábio pastor Manders. 

Apenas tem medo que Osvaldo seja infeliz com Regina, o espectro de sua mãe. 

“Não estou longe de crer, diz ela, que todos nós sejamos espectros, pastor Manders.” 

Ouve, com terror sempre crescente, a confidência que lhe faz o filho Osvaldo. Ele esteve 

doente em Paris, e o médico afamado a quem consultou disse-lhe que, desde seu nascimento 

“há em seu cérebro alguma coisa de carcomido”; acrescentando esta frase obscura para 

Osvaldo, horrivelmente clara para Helena: “Os pecados dos pais renascem nos filhos.” 

Neste momento a ação interrompe-se aos gritos de “fogo!” É o asilo construído por 

Helena para honrar a memória de seu marido que é devorado pelas chamas de um incêndio. 

No terceiro ato Helena revela a Osvaldo e a Regina que eles são irmãos. Regina, que 

desejava casar-se com seu jovem amo, conhecendo esse mistério, foge aflita, desesperada. 

Vendo partir aquela que devia ser a felicidade de sua vida, Osvaldo tem um acesso de loucura. 

Conhece que é um neurastênico, vítima de um amolecimento cerebral, e então, para que viver 

sem inteligência nem vontade, para ser uma criança com cabelos grisalhos, para ser um morto-

vivo? 

Osvaldo suplica a sua mãe que o envenene pela morfina e implora-lhe o benefício da 

morte. Helena desespera-se, quer consolá-lo, aperta-o em seus braços; mas a crise aumenta. 

Osvaldo olha diante de si apalermado, em um sonho vago, quando pela janela entrava, depois 

de dias e dias de chuva, a luz festiva de uma manhã de céu azul; um murmúrio infantil sai de 

seus lábios, uma súplica aflitiva e demente: “Mãe, dá-me o sol, eu quero o sol.” 
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A mãe aproxima-se, arrasta-se de joelhos, louca de dor; procura o veneno. 

Que vai ela fazer? 

Cai então o pano sobre uma das cenas mais angustiosas que se possam imaginar. 

Eis o transunto do drama omitidos os incidentes que atravessam e demoram a ação, que, 

é preciso confessá-lo, é muito simples. 

O drama, propriamente dito, é mal apresentado e mal conduzido, com quanto comporte 

poucos personagens. O papel do pastor Manders é monótono como elemento teatral; o do 

carpinteiro Engstrand é desenhado com relevo, mostrando a cupidez, hipocrisia e pouco 

escrúpulo do aldeão; todavia, apesar de conter episódios mais frisantes, é um pouco longo. Não 

satisfaz ao espectador o papel de Regina que interessa mais; é conciso e deixa aquela figura 

quase sem caráter, em uma penumbra que lhe esconde o aspecto verdadeiro e real. 

O autor não acentuou principalmente o móvel de suas ações, e o espectador não chega a 

compreender bem porque ela deixa a casa de Helena. — Será a fatalidade hereditária que a 

impele para o crime e para a vergonha, assim como arrasta Osvaldo para os desvarios da 

loucura e para o desejo da morte? 

É provável que assim seja, mas para chegar a essa hipótese ou resultado, já é necessária 

alguma sutileza de raciocínio. 

Há cenas que são monótonas pela extensão dos diálogos. No fim do segundo ato, 

quando a cena tem se animado, e a situação torna-se verdadeiramente patética, toda a ação é 

interrompida pelo desastroso incêndio. Finalmente, a impressão que deixa o drama não é o de 

comoção, de compaixão por nos apiedarmos pelos males sofridos; é antes uma sensação de 

angústia, um ofego aflitivo pela concatenação lógica de circunstâncias que conduzem àquele 

desenlace lúgubre, que não provoca lágrimas, mas que faz eriçar os cabelos. É que Ibsen não se 

preocupou em mostrar-nos um desgraçado, cuja sorte nos interessasse, cogitou apenas de 

mostrar um doente sem procurar captar-lhe a simpatia ou piedade do público. 

O valor, a beleza rara de Os espectros consiste principalmente em sua significação 

moral que é múltipla nesse trabalho tão opulento de idéias. Osvaldo e Regina, as duas vítimas 

inocentes dos vícios de seus pais, perseguidos pelo atavismo, representam uma lição de moral 

deduzida com todo o rigor de uma lei natural. 

O tipo de Helena interessa particularmente pela sua vida tão humanamente trágica; é a 

mártir que se resignou, e cujo espírito revoltou-se depois contra a injustiça da sorte. Durante 

vinte anos sofreu uma existência de atrocidades incessantes, subordinando-se aos preceitos da 

moral estatuída. Pouco a pouco operou-se nela uma transformação. Era uma alma dócil feita 

para o amor, e sua vida não foi senão uma série de desilusões e de desesperos; isso levou-a a 
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crer que o mundo era todo de prejuízos e de convenções. Nela há uma dualidade tocante: alma 

forte quando vítima ou revoltada e mãe extremosa que faz consistir toda sua felicidade na vida 

de seu filho. 

O pastor Manders representa os prejuízos morais e sociais e as prescrições de uma 

consciência religiosa. Para não parecer que duvidava da Providência deixou de segurar o asilo e 

o asilo incendiou-se. Outros muitos detalhes, em que Manders é enganado por todos, quando ele 

se julga iluminado por Deus, mostram a ironia desapiedada com que Ibsen desenhou esse 

personagem. 

Quem sabe se no fundo desse drama não se acha também a intenção de provar que 

Helena e Manders são dois culpados por não terem obedecido à lei de Deus no preceito do 

“Amor”, princípio e fim da vida? 

Em questões de moral, Ibsen combate toda a ordem de coisas existente com um 

naturalismo que lhe parece estar de acordo com a ciência. 

O drama Os espectros não só interessa como apaixona o espectador que, 

desembaraçando-se da ação do drama propriamente, para levar sua atenção diretamente aos 

personagens e às idéias que representam então, dissipadas as nebulosidades tétricas do 

melodrama, aparece aos nossos olhos a tragédia simbólica iluminada pelo pensamento do 

grande poeta e do grande filósofo, cujo gênio, como esplêndida aurora boreal, leva sua luz 

vivíssima às profundezas do coração humano. 

O trabalho de Novelli neste drama não se descreve; basta dizer que ele esteve na altura 

da concepção grandiosa do autor, realizando, com a verdade mais palpitante e cheia de vida, o 

tipo de Osvaldo, e apresentando, com a naturalidade que só pode ter quem estudou e observou 

nos hospitais, todos os fenômenos sintomatológicos, todas as nuanças patognomônicas daquele 

personagem fatalmente condenado pelo atavismo. 

O público fez-lhe a homenagem de seus aplausos entusiásticos, chamando-o por muitas 

vezes à cena. 

Seria para desejar que o notável artista abrisse uma exceção para este drama, 

representando-o mais uma vez. 
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NOVELLI – “HENRIK IBSEN TEM HOJE 66 ANOS [...]”

 
A. 

Henrik Ibsen tem hoje 66 anos e é o escritor mais curioso e mais pessoal do mundo 

escandinavo. 

O seu primeiro ensaio na literatura dramática foi Catilina, peça em que este conspirador 

é apresentado como um utopista, um sonhador, um humanitário. 

Antes desse drama escrevera versos e romances que produziram na Noruega um 

verdadeiro escândalo, mas, depois, veio um período de calma: Ibsen tornou-se diretor de um 

teatro na Cristiânia e fazia representar peças que escrevia talhando-as sob os moldes comuns. 

Mas o revolucionário ressurge na Comédia do amor, n’Os sustentáculos da sociedade, 

n’Os espectros, em A casa do povo , em Rosmersholm, e em outros dramas que o malquistaram 

com a burguesia e o pastorado, e são outros tantos requisitórios contra as bases da moral e da 

sociedade moderna. 

Ele atacava com violência o clero protestante, a sua moral austera, rígida, formalista, 

farisaica, como contrária à natureza.  

Calculem-se as cóleras provocadas por Henrik Ibsen naquele meio excessivamente 

rigorista. O livre pensador foi obrigado a procurar no estrangeiro — primeiramente em 

Munique e depois em Roma — um refúgio contra os ódios que lhe tornavam impossível 

permanecer na pátria. 

Ibsen seria hoje desconhecido na própria Europa se não recebesse, há meia dúzia de 

anos, a consagração de Paris. Um escritor francês, Édouard Rod112, traduziu-o, biografou-o e 

apresentou-o ao mundo latino, definindo nos seguintes termos a sua missão literária: “Ibsen 

compreende a necessidade histórica do advento do cristianismo sem o admirar nem o amar, 

aspirando incessantemente a um terceiro reinado que não define, mas que seria a reconciliação 

da teoria do gozo, fundo das crenças pagãs, e da renunciação, base das doutrinas novas.”  

                                                

 

O País, Rio de Janeiro, 17 jun. 1895. Artes e Artistas, p. 2. 
Ver nota biográfica de Ermete Novelli na p. 127. 

 Trata-se de Casa de boneca (1879) ou Um inimigo do povo (1882). 
112 ÉDOUARD ROD (Nyon-Suíça, 1857 – Grasse-França, 1910). Romancista, crítico literário. Foi professor de 
Literatura Comparada na Universidade de Geneva. Em Paris, colaborou em alguns periódicos, como Le Figaro, 
Journal des Débats, Revue de Deux Monde. Seu trabalho mais conhecido sobre Ibsen é o prefácio que fez ao livro 
Les revenants. La maison de poupée, tradução de M. Prozor, Paris, 1889. Publicou entre outros romances: Le sens 
de la vie, 1889; La vie privée de Michel Tessier, 1893; Le ménage du pasteur Naudi, 1898; e L’inutile effort, 1903. 
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Traduzido por Édouard Rod, sob o título Les revenants113, o drama, que anteontem 

ouvimos no Teatro Lírico, foi posto em cena pelo famoso ator Antoine114, empresário do Teatro 

Livre, de Paris, e longamente discutido pelos críticos. Uns o aceitavam, outros não, mas estes 

foram vencidos por aqueles, que tinham nas suas fileiras um poderoso contingente de snobs. 

Não traremos para aqui a opinião excessiva dos que louvavam nem a dos que 

deprimiam. Escolheremos um meio termo nas seguintes palavras de Jules Lemaître115, uma das 

penas mais autorizadas da crítica dramática francesa: “O drama é um protesto enérgico, quase 

furioso, do prazer da vida contra a tristeza religiosa, da natureza contra a lei, do individualismo 

contra a opressão dos preconceitos sociais. Não direi que no drama o pensamento seja tão claro 

como o sentimento, mas, a despeito das suas incríveis lentidões e algumas vezes das suas meias-

trevas, ele empolga o espectador e nunca mais o deixa. É verídico e profundo.”  

O atavismo é o assunto d’Os espectros: 

Alving, cidadão conspícuo, dignitário do paço real, pessoa grada, como nós cá dizemos, 

resolve casar-se, depois de passar uma vida de depravação e hipocrisia. Desse casamento nasce-

lhe um filho, mas isso não o corrige, pois continua a embebedar-se e a namorar as criadas. 

Como essas vergonhas só se passam de portas a dentro, a esposa Alving, por um heroísmo de 

mãe, consegue escondê-las ao mundo, e ele morre cercado pela estima dos seus concidadãos. 

Mas o filho pagará pelo pai. Chama-se Osvaldo o rapaz que muito novo foi mandado 

pela mãe estudar pintura em Paris, fugindo assim do pernicioso contágio do seu progenitor, e 

que ali começava a adquirir uma bonita reputação artística, quando subitamente é atacado de 

amolecimento cerebral. 

Os espectros são os vícios dos pais, dos antepassados, vícios que, segundo a terrível 

frase da Bíblia, irão aos filhos até a décima geração. 

                                                

 

113 A tradução é na verdade de Moritz Prozor. 
MORITZ PROZOR (Rússia, ? – ?). Diplomata e tradutor das peças de Ibsen para a língua francesa. No início do século 
XX, foi Ministro da Rússia no Brasil, residindo em Petrópolis-RJ. Conde Prozor, como era conhecido, foi um 
importante divulgador da obra ibseniana entre nós. Relacionou-se com muitos escritores brasileiros, especialmente 
Graça Aranha. Alguns de seus textos sobre Ibsen foram traduzidos para o português e serviram de prefácios à 
edição brasileira de seis peças do dramaturgo. Confira: Henrik Ibsen, Seis dramas, Porto Alegre, Globo, 1944. 
Ver nota biográfica de Édouard Rod na p. 136. 
114 ANDRÉ ANTOINE (Limoges-França, 1858 – Pouliguen-França, 1943). Ator, encenador, crítico teatral, cineasta. 
Fundou o Théâtre Libre em 1887, onde Ibsen foi apresentado aos franceses pela primeira vez (Os espectros, em 
1890; e O pato selvagem, em 1891). No Brasil, Antoine encenou Os espectros no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, 
em julho de 1903. Produziu entre outros filmes: Le coupable, 1917; L’hirondelle et la mésange, 1920; e La terre, 
1921. 
115 FRANÇOIS ÉLIE JULES LEMAÎTRE (França, 1853-1914). Crítico literário, escritor. Sobre a obra de Ibsen escreveu 
vários artigos, geralmente hostis e malevolentes. Teve grande influência na recepção do dramaturgo na França, uma 
vez que ele fazia conferências sobre as peças antes das encenações. Suas críticas foram reunidas em Les 
contemporaines (8 v.), 1885-1899; e em Impressions de théâtre (10 v.), 1888-1899. Publicou, entre outros: Petites 
Orientales (poesia), 1883; Mariage blanc (teatro), 1891; L’âge difficile (teatro), 1895; Les rois (romance), 1893; e 
En marge des vieux livres (contos), 1905. 
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O drama, doloroso e pungente, começa quando Osvaldo volta para a casa paterna e 

finaliza com o aniquilamento completo daquele pobre cérebro de artista, deixando no 

espectador uma impressão profunda e terrível. 

Obra-prima de filosofia e de ciência, escrita por um grande pensador, Os espectros 

desagradam-nos absolutamente como peça de teatro e duvidamos que alguém se compraza em 

ouvi-los quando o papel de Osvaldo não é interpretado por um ator excepcional, como Ermete 

Novelli. 

Assistindo à representação d’Os espectros, pareceu-nos estar diante de um livro de 

medicina escrito sobre um caso especial de atavismo, e cujo texto fosse de vez em quando 

ilustrado pelas fotografias do doente, representando-o nas diversas fases da moléstia herdada. 

Essas fotografias são perfeitas. O trabalho de Novelli neste drama brumoso e fatigante é 

daqueles para os quais precisamos de adjetivos novos, tantas vezes temos empregado à toa esses 

que já possuímos. No último ato, depois da cena violenta em que Osvaldo vem ao 

conhecimento de que é filha de seu pai a mulher que ainda lhe excita os sentidos aniquilados, e 

quando o seu mal se acentua, o eminente artista é prodigioso de perfeição. A sua fisionomia 

transforma-se, o seu olhar amortece-se e a loucura, pode-se dizer, torna-se palpável, porque o 

espectador vê desabar o resto daquela inteligência como pode ver desabar uma casa arruinada. 

Quem anteontem viu Ermete Novelli representar Os espectros pode gabar-se de haver 

assistido a um trabalho teatral verdadeiramente notável. Glória ao artista eminente que tão bela 

noite nos fez passar! 
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NOVELLI – OS ESPECTROS

 
(Sem assinatura) 

O público fluminense, ou pelo menos a pequena parcela dele que se interessa por coisas 

de arte e de literatura, deve a Novelli o grande serviço de lhe haver feito conhecer uma das 

obras da literatura escandinava, que ultimamente tanto interesse tem despertado nos círculos 

cultos do velho mundo. 

Não se discute, não se estabelecem controvérsias sobre o que é banal e medíocre, e a 

prova do grande valor de H. Ibsen, autor da peça — Os espectros — representada no Lírico, é 

que o seu nome e a sua obra democrática têm sido, desde que esta apareceu, o assunto das mais 

aprofundadas e estudadas críticas. 

Como todos os inovadores, ele encontrou os seus detratores e os seus entusiastas. 

A sua concepção dramática difere e muito dos moldes convencionais, admitidos e 

sancionados até hoje, principalmente pelos povos de raça latina. Entretanto, Ibsen não faz mais 

do que transplantar para o palco os processos da moderna literatura, tão explorada atualmente 

pelos escritores do norte. 

As suas peças não constituem verdadeiras composições teatrais. 

Há em todas elas uma verdadeira despreocupação das qualidades de autor dramático, do 

escritor que tem de ser apreciado e discutido num meio convencional como é o teatro. 

Entretanto, as suas peças comovem, sensibilizam, sugestionam e impõem-se ao público, 

como obras de raro mérito. 

A teses de suas peças, ou antes o seu assunto é sempre ousado. Ele arranca da grande 

tela da vida três ou quatro personagens e delicia-se em analisá-los, em dissecá-los, sem nenhum 

artifício, com o sangue frio, a calma e a perícia de um operador dissecando um cadáver. 

O caso dos Espectros é simplíssimo. O filho de um homem degenerado é também um 

degenerado. As lesões morais e físicas do pai passaram inteiramente para o filho, um alucinado 

que vê por vezes o espectro do pai, que cai numa loucura completa, pedindo à mãe, uma 

virtuosa, que lhe dê sol, sol e sol! 

O que em tal peça constitui o interesse para o público é, além da concepção que da vida 

humana tem o profundo escritor, a marcha lenta dessa alucinação, interrompida, ora por 

                                                

 

Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 17 jun. 1895. Teatros e..., p. 2. 
Ver nota biográfica de Ermete Novelli na p. 127. 
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arrebatamentos, ora por aniquilamentos, ora por momentâneos equilíbrios de consciência, e que 

acaba na completa loucura de Osvaldo. 

Ao cair o pano, no final desta tragédia tão profundamente humana, quem a ouviu, fica 

por muito tempo atordoado com as impressões que ela lhe despertou. 

É que durante um longo tempo viu-se ali em prova o que as teorias mais modernas têm 

divulgado. Viu-se aquele pobre Osvaldo, vítima das leis da hereditariedade, mais como um 

instrumento delas do que como homem senhor de seu arbítrio, ser um joguete da vida, ora com 

a razão perturbada, ora com a consciência nítida da sua inocência, ora arrebatado por ímpetos 

incestuosos, já com a irmã, já com a própria mãe! 

Novelli interpreta fielmente Ibsen. O seu trabalho de ator dá todas as nuances da análise 

de Ibsen. Basta dizer isso para aquilatar o valor de Novelli. Os progressos da enfermidade moral 

e física de Osvaldo são acentuados de uma maneira aterradora, e a cena final parece um desses 

rasgos de inspiração, que tão freqüentemente iluminam as almas geniais. 

Mas não é só Osvaldo o único caráter da peça. Nos outros, porém, não falamos, porque, 

a não ser a Sra. Olga, nenhum artista conseguiu dar ao público idéia do que escreveu Ibsen. 

Novelli foi aplaudidíssimo. É que o público não vai ao teatro só para chorar ou para rir. 

Às vezes também é obrigado a pensar. 
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OS ESPECTROS

 
(Sem assinatura) 

Troaram as fanfarras, houve chamada a pontos, deu-se o santo e a senha (frase antiga...) 

para a presença dos competentes, mas — para que não ficasse por mentiroso um dos nossos 

raros mestres da prosa e da crítica — não foram muitos a comparecer, os cultores e os 

apologistas, de nefelibatismo, ou do simbolismo, a partir de Rabelais e a esbarrar em Ibsen. 

O que houve, sim, foi muito apreço para com o egrégio Novelli116, a mais completa 

multiplicidade artística contemporânea, e a razão dos aplausos não falou diretamente à emoção 

dos grandes confrades do genial escritor sueco117, mas manteve-se na diretriz do merecimento 

do intérprete de Osvaldo Alving, o protagonista dos Espectros, ou do artista identificado com 

personagem tão extraordinário. 

A individualidade literária de Ibsen foi por demais discutida nos grandes centros da 

verdadeira crítica, e Paris elevou-a à altura onde pairam os notáveis cinzeladores da palavra 

escrita. Se não fora isso, ruiriam por terra, com algumas pás de cal de eterno ridículo, as 

pretensões a sociólogo e a filósofo do mais original dos dramaturgos modernos. 

É bem tratada a tese da hereditariedade, do atavismo levado a todos os fenômenos que 

Osvaldo apresenta, mas é esquisito e é inadmissível o pensamento que Ibsen faz perpassar pela 

mente da atribulada mãe, que quase chega a admitir a felicidade do filho por meio de uma 

aliança incestuosa. 

Aí estão lançados os fundamentos da moral como a compreendia Ibsen — o amor livre. 

Dir-se-á que é isto uma concepção, uma prédica e uma tentativa de realidade a entrar 

pelo domínio das maravilhas fin de siècle. Pois é preciso que o nosso leitor fique sabendo que o 

Dr. Rossi, um médico italiano, fez para imprensa a propaganda do socialismo, tendo por base o 

amor livre, tal qual existia na colônia Santa Luzia, no Estado do Paraná. Vejam-se os números 

de um semanário intitulado Brasil-Paraná, publicado em 1893. 

Se Ibsen tivesse notícia de tal adiantamento social em terras do Brasil, com certeza 

elevava-nos ao sétimo céu da imortalidade... artística, tão somente. 

                                                

 

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 jun. 1895. Palcos e Salões, p. 2. 
116 Ver nota biográfica de Ermete Novelli na p. 127. 
117 Na verdade, norueguês. 
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Vimos na imprensa, antes da exibição dos Espectros, uma apreciação sobre o insigne 

escandinavo que subscrevemos incondicionalmente. É de Parlagreco e assim concebida (Cidade 

do Rio de 15): 

Há defeitos na atual organização social: há administradores que roubam, casamentos por 

cálculos, prepotentes que abusam de toda espécie de poder em prejuízo dos fracos; há 

criminosos morais, há de tudo; sim senhor! Mas há também políticos honestos, há patriotas 

abnegados, há casamentos por amor, há famílias exemplares debaixo do regime mais patriarcal, 

há virtuosos e virtuosas em todas as classes sociais. Porque não hão de formar estes a regra e 

não os outros? 

Na vida moral, intelectual e política, o verdadeiro filósofo é quem não destrói nada, mas 

aproveita o que existe para edificar. 

Otimistas e pessimistas na filosofia e na arte são gente que enxergam por um lado só a condição 

real da existência.118 

— O que foi Ermete Novelli na parte principal, no papel de Osvaldo, não se descreve de 

modo nenhum — nem miudamente, estudando-o nas manifestações assombrosas do seu gênio, 

nem a largos traços de demorada análise. 

Todo o seu trabalho do terceiro ato, principalmente quando o estado crônico de Osvaldo 

aproxima-se do momento agudo, em tudo é admirável e artista que da Natureza mais aproximou 

a Arte. 

Aquela frase final, quando Osvaldo pede a desolada mãe que lhe dê o sol, só aquela 

frase vale um poema! 

É deveras de lastimar que o ilustre Novelli ainda esteja rouco, de modo a não poder 

valer-se de todas as modalidades da voz, uma das qualidades que mais o recomendam, em 

aliança com o gesto e com o olhar. 

O público, o público que mais sente e que mais pensa, aplaudiu-o delirante, chamando-o 

à cena muitas e muitas vezes. 

— Incontestavelmente, o segundo papel da peça é o da mãe de Osvaldo, papel que 

requer uma artista inteligente e conscienciosa. 

E devemos dizer, com franqueza e verdade, que a Sra. L. Vestri portou-se bem.  

                                                

 

118 Trata-se do texto “Os espectros de Henrik Ibsen”, de C. Parlagreco, aqui reunido na p. 127. 
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ERMETTE NOVELLI

 
(Sem assinatura) 

Tem-se discutido tanto o teatro de Ibsen, que, talvez por isso mesmo, as opiniões se 

conservam contraditórias, arrevesadas, hostis. 

Foi acolhido com sucesso relativo em Paris e essa circunstância influi sobre certos 

espíritos dependentes e modernos para fingirem entusiasmo imoderado pelo nebuloso e 

alegórico escritor escandinavo. Não sabem eles — escravos do convencionalismo — que em 

Paris tudo se faz em conseqüência das imposições da moda, do chic, e também por ostentação 

de um cosmopolitismo de arte que os franceses, bem no fundo, estão longe de sentir. 

Vamos com essa nossa rudeza provocar talvez os brados de indignação dos novos, dos 

fortes, dos emancipados, mas a verdade é que preferimos um drama psicológico de Dumas 

Filho às teses exageradíssimas e violentas de Ibsen. 

Depois, convenhamos, o temperamento latino e o nosso modo de ver e de sentir, tanto 

ao sul da Europa como nesta parte da América Meridional, sob a ação radiosa e alegre de um 

sol sempre em festa e perante a paisagem onde cantam os tons mais desencontrados e 

sorridentes, são muito outros que os de povos onde reina uma noite, quase intérmina, e o 

panorama é sempre o mesmo — o lençol da neve estendendo-se por aí além, além, até ao pólo. 

De acordo que é completo o estudo da hereditariedade estupendamente brutal naquelas 

manifestações a que assistimos na noite de sábado, representadas com um realismo 

surpreendente pelo grande Novelli: a exposição, os preliminares da ação, se esse nome se pode 

dar àquela sucessão de fatos em uma só noite de extermínio para a descendência e memória de 

um crapuloso, são monótonos e pesados e não se coadunam com a educação artística moderna. 

Pode ser que esta má impressão quanto ao conjunto da peça seja resultante do 

isolamento em que se encontrou Novelli, pelo mau desempenho dos outros papéis, exceção do 

de Engstrand, regularmente interpretado pelo Sr. Cassim. O Sr. Carmello foi um péssimo 

pastor, sem vida, sem expressão, e, entretanto, o seu papel é de suma importância na ação e 

representa um tipo perfeitamente estudado — o do ministro protestante ingênuo e casto, crédulo 

até a cegueira. A Sra. Vestri, a quem já nos temos referido elogiosamente, não está à vontade no 

papel de Helena, superior às suas forças e de um gênero que não é o seu. A própria Sra. 

Giannini foi fria e contrafeita na grande cena do último ato, quando se sabe irmã de Osvaldo. 

                                                

 

Comércio de São Paulo, São Paulo, 16 jul. 1895. Palcos e Salões, p. 1.  
Ver nota biográfica de Ermete Novelli na p. 127. 
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Seja como for, a impressão dos espectadores é desagradável, como quem assiste, depois 

de longo e fatigante percurso através das enfermarias de um hospital, à morte convulsiva de um 

cataléptico. 

E nós ousamos afirmar que o insigne ator Novelli tem a noção perfeita desse resultado, 

recitando, em seguida aos Espectros, um delicioso monólogo e fazendo representar uma 

comédia desopilante. 

— Domingo, o espetáculo começou pelo Carabineiro, próprio, aliás, para a platéia 

domingueira, em que predomina o elemento popular italiano, e concluiu pela comédia [Bébé?], 

de harmonioso desempenho e em que Novelli, sem esforço nem fadiga, faz rir a grande os 

espectadores. 

Descanso para o artista e um regabofe para o público! 
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O TEATRO – “A GRANDE FIGURA DE FRANCISQUE SARCEY [...]”* 

Artur Azevedo 

A grande figura de Francisque Sarcey119 devia ter enchido todo o meu folhetim de 

quinta-feira passada; mas quando o escrevi, aqui, no doce retiro onde me trouxeram os meus 

achaques [Poços de Caldas], ainda Sarcey era vivo. 

A imprensa fluminense publicou a biografia desse trabalhador fenomenal, sexagenário e 

moço, que morreu, pode-se dizer, com a pena na mão. A sua vida foi um exemplo, a sua morte é 

uma perda irreparável para o teatro francês, que invadido, neste momento, pela extravagância 

dos pseudo-reformadores, precisava, mais do que nunca, ser defendido por aquela pena, massa 

de Hércules invencível e tremenda. 

 A Gazeta de Notícias, que considera Faguet, Céard e Larroumet críticos mais ilustrados 

que Sarcey, lamenta que ele “não compreendesse a revolução operada por Ibsen no teatro 

moderno, e fosse, a bem dizer, escravo de teorias um tanto acanhadas, que não estavam mais de 

acordo com o movimento atual”. 

Em primeiro lugar nego que Ibsen seja um revolucionário do teatro: o que há nas suas 

peças exóticas de verdadeiramente teatral é bebido nos autores franceses deste século. A Casa 

de boneca, de todas elas a mais apreciada pelas platéias latinas, é um misto de Augier, Dumas e 

Meilhac e Halévy. 

O teatro, sendo mais difícil, é, talvez, um gênero de literatura inferior ao romance, 

porque está escravizado à convenção, essa convenção a que meus colegas da Gazeta chamam 

“teorias acanhadas”. Acanhadas, sim, não nego; mas sem elas o teatro é impossível. Não há 

revolucionário capaz de fazer com que no palco não se suprima uma parede, e os atores possam 

falar como se fala na vida real. Isso de impingir, sob o pretexto de revolucionar o teatro, 

símbolos que a platéia não percebe, longos monólogos e intermináveis diálogos que a fatigam, 

cenas desarticuladas, sem nexo, sem coesão, sem essa indispensável harmonia a que nos 

                                                

 

*A Notícia, Rio de Janeiro, 25-26 maio 1899. O Teatro, p. 2. (Reunido com o título “Entre Sarcey e Ibsen” em: João 
Roberto Faria, Idéias teatrais: o século XIX no Brasil, São Paulo, Perspectiva, Fapesp, 2001, p. 643-644). 
Com este texto, Artur Azevedo responde a críticas feitas pela Gazeta de Notícia sobre a resistência de Sarcey ao 
teatro ibseniano, gerando a partir daí uma polêmica entre ele e Luís de Castro sobre a obra de Ibsen, que se 
estenderia por quase um mês. Os cincos artigos oriundos dessa contenda (três de Artur Azevedo e dois de Luís de 
Castro) encontram-se transcritos neste volume. 
119 FRANCISQUE SARCEY (Dourdan-França, 1827 – Paris, 1899). Crítico teatral. Defensor de peças bem-feitas, como 
de Scribe, Augier e Dumas Filho, e principal adversário de Ibsen na França. Suas crônicas semanais, publicadas em 
Le Temps, tornaram-se referência em matéria de crítica teatral. No Brasil, suas idéias influenciaram alguns 
escritores, como Artur Azevedo e Oscar Guanabarino. Seus artigos foram reunidos em Quarante ans de théâtre (8 
v.), 1900-1902. 
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habituamos desde Molière, é coisa que só vingará quando se conseguir formar um público 

inteiro de snobs. 

Sarcey foi um defensor acérrimo da convenção e, se quiserem, da ficelle — a ficelle de 

que está cheio o próprio teatro de Shakespeare, que pode, por isso mesmo, contar eternamente 

com o público de todos os países. Ele era, antes de mais nada, um crítico nacional, e defendia o 

teatro de França contra a invasão dos bárbaros do Norte. Cyrano de Bergerac é um produto de 

sua obra heróica de resistência e defesa. A bela peça de Edmond Rostand veio no momento 

preciso reagir violentamente contra a onda escandinava. As quatrocentas representações de 

Cyrano foram quatrocentas pauladas no estrangeiro. 

Os dramaturgos modernos, que têm a pouco e pouco tomado posição no teatro francês 

— Brieux, Lemaître, Porto-Riche, Hervieu, Lavedan, Curel, Ancey, e outros — são fiéis à 

tradição da dramaturgia do seu país, e têm todos, embora com ares desdenhosos, seguido a 

orientação de Sarcey, sem a qual, repito, não há teatro possível. Toda a peça deve ser clara e 

bem feita; deve ter exposição, catástrofe (aquilo que o grande crítico chamava la scène à faire), 

e desenlace. 

[...] 

Para mim, Sarcey será sempre o mais profundo, o mais sensato, o mais sincero dos 

críticos teatrais de todos os tempos e o evangelizador do teatro no século XX. 
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DE VISEIRA ERGUIDA – “A ARTUR AZEVEDO. MEU CARO COLEGA E AMIGO [...]”* 

Luís de Castro

 
A Artur Azevedo. 

Meu caro colega e amigo. És um dos raros jornalistas, com quem gosto de discutir, 

porque contigo tenho certeza de que a discussão permanece sempre em terreno de fidalga 

cortesia. Aí tens porque tomo a liberdade de opor algumas objeções ao teu último folhetim da 

Notícia. 

A liberdade é grande, não ignoro. Tu ocupas, com efeito, no nosso meio teatral um lugar 

privilegiado, excepcional. Não há empresário que se atreva a recusar-te uma peça, e, dos nossos 

críticos dramáticos, tu és o mais lido, o mais popular, aquele cujas opiniões são as mais 

acatadas. Enquanto que eu, na arte dramática, como na musical, sou um franco atirador, sou um 

revolucionário, vou de encontro às idéias da maioria: não tenho nem posso ter, portanto, a tua 

popularidade e o teu prestígio. Já o fato de eu me atrever a contestar a opinião que emites sobre 

Sarcey120 e os pseudo-reformadores, como dizes, prova sobejamente que sou um “revoltado” e 

quase que um “isolado”. 

Por certo, meu caro Artur, admiro como tu o crítico que a França acaba de perder; mas 

não levo a minha admiração ao ponto que tu a levas. Inclino-me diante do grande trabalhador 

que foi Sarcey; inclino-me diante desse homem que teve a coragem de suas opiniões, o que não 

é muito comum, e que amou o teatro sobre todas as coisas, como tu o amas, aliás. 

Penso, porém, que Sarcey deixou a desejar como crítico, porquanto recusou-se a 

acompanhar a evolução do teatro contemporâneo. Tu mesmo, apesar de todo o teu amor pelo 

crítico do Temps, foste obrigado a reconhecer, no teu folhetim, o seu exclusivismo e, julgando 

elogiá-lo, condenaste Sarcey quando escreveste que ele foi um defensor acérrimo da convenção, 

da ficelle — “a ficelle, acrescentas, de que está cheio o próprio teatro de Shakespeare, que pode, 

por isso mesmo, contar eternamente com o público de todos os países”. 

                                                

 

*Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, p. 2, 27 maio 1899. (Reunido com o título “Entre Sarcey e Ibsen” em: João 
Roberto Faria, Idéias teatrais: o século XIX no Brasil, São Paulo, Perspectiva, Fapesp, 2001, p. 644-647). 
Ver primeira nota da p. 145. 

 

LUÍS JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO (Rio de Janeiro, 1863-1920). Jornalista, dramaturgo, representante brasileiro 
da Sociedade dos Autores Dramáticos de Paris. Publicou sob os pseudônimos de Lulu Júnior, Dora e Quidam. 
Escreveu entre outras peças teatrais: Amores de psiquê (com Moreira Sampaio, representada em 1891); Edite 
Valdora (representada em 1891). 
120 Ver nota biográfica de Francisque Sarcey na p. 145. 
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As ficelles do teatro de Shakespeare! Mas, meu caro Artur, onde as vês tu? Porque a 

ficelle não é a convenção. A ficelle é o meio de que se serve o autor para armar ao efeito. E se 

ela existe no teatro de Shakespeare, como queres, garanto-te que não foi isso que tornou 

imortais o Hamlet, o Otelo, o Rei Lear, o Mercador de Veneza, peças que, a ser exata a estética 

de Sarcey, são mal feitas — Sarcey que já escreveu esta frase monumental: 

Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j’aime 

Confrères, bons bourgeois et symbolistes même 

Dans la nuit triomphante 

de la littérature exotique, du théâtre de Maertelinck, le Shakespeare belge, de Henrik Ibsen, le 

Shakespeare novérgien!... et si j’osais, j’ajouterais: préservez-moi, sur notre scène de 

Shakespeare lui-même.121 

Foi ainda Sarcey quem, em quinze linhas, negou todo merecimento ao Pão alheio, que 

tu tiveste ocasião de elevar às nuvens quando Novelli122 aqui representou a peça de Turgueniev. 

Analisada sob o ponto de vista de Sarcey, e, ergo, sob o teu, o Otelo, por exemplo, não 

resiste à crítica. Entretanto, é o mais admirável estudo do ciúme que um autor dramático tem 

escrito; e o que torna essa peça eterna não são as suas ficelles, não é a sua construção, é sim o 

personagem Otelo, e principalmente o de Iago, em que Shakespeare dissecou a natureza 

humana e pôs a nu duas almas. 

Negas que Ibsen seja um revolucionário do teatro e acrescentas: “O que há nas suas 

peças exóticas de verdadeiramente teatral (o grifo é meu) é bebido nos autores franceses deste 

século. A Casa de boneca, de todas elas a mais apreciada pelas platéias latinas, é um misto de 

Augier, Dumas e Meilhac e Halévy.” 

Ah, meu caro Artur, quando um homem, com a tua reputação e o teu prestígio, escreve 

uma frase como essa, é porque está certo do que afirma, e eu venho pedir-te que me proves com 

fato a tua afirmação. Devo, porém, prevenir-te que Ibsen nunca leu nem viu representar uma só 

peça dos autores que apontas. 

Eu bem vejo que foste um leitor assíduo de Sarcey; mas a verdade, meu caro Artur, é 

bem diversa do que imaginas. A verdade é que não foi Ibsen quem se inspirou no teatro francês; 

foram, pelo contrário, os nossos autores franceses que beberam à fonte ibseniana. A 

representação dos dramas do grande norueguês influi poderosamente sobre a atual orientação 
                                                

 

121 “Senhor, preserve-me, preserve aqueles que eu amo/ Colegas, bons burgueses e mesmo simbolistas/ Na noite 
triunfante da literatura exótica/ do teatro de Maeterlinck, o Shakespeare belga, de Henrik Ibsen, o Shakespeare 
norueguês!... e se eu me atrevesse, acrescentaria: preserve-me, preserve o nosso palco do próprio Shakespeare.” 
(Trad. literal) 
122 Ver nota biográfica de Ermete Novelli na p. 127. 
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dos dramaturgos franceses da nossa escola. Não que principiassem a imitar processos; mas 

reconheceram que o teatro francês precisava libertar-se do jugo de Scribe e dos seus imitadores, 

jugo que o estava matando, e procurar a sua salvação no estudo aprofundado dos caracteres, na 

análise conscienciosa das paixões, acabando de vez com as ficelles que te são caras. 

Sarcey, adversário intransigente do teatro de Ibsen, que, apesar dos seus ataques, 

venceu, “foi, dizes tu, um crítico nacional e defendeu o teatro de França contra a invasão dos 

bárbaros do Norte”. Também os franceses quiseram impedir a invasão das obras de Wagner, 

esse outro bárbaro, e só conseguiram apressar o seu triunfo e torná-lo definitivo. O mesmo se 

dará com esses que chamas bárbaros, e que são nada menos do que Ibsen, Bjørnson123, 

Strindberg, Tolstoi, Turgueniev, Gerhart Hauptmann, Sudermann, para não citar senão os mais 

conhecidos. E se as quatrocentas representações do Cyrano foram, como afirmas, quatrocentas 

pauladas no estrangeiro, tanto pior para os franceses; porque a verdade é, meu caro Artur, que, 

apesar de serem adoráveis os versos de Rostand, a sua peça só viverá algum tempo em França, 

enquanto que Ibsen continuará a ser admirado pelo mundo inteiro. Ponha em prosa o Cyrano de 

Bergerac, e verás o que fica. Ponha em prosa as peças de Victor Hugo, e te encontrarás em 

presença de dramalhões absurdos. 

Dir-se-ia, na verdade, meu caro Artur, que Sarcey e os seus adeptos tiveram medo dessa 

invasão dos bárbaros; talvez por terem reconhecido, lá para si, que esses bárbaros ont quelque 

chose dans le ventre. E de fato há neles uma força extraordinária, uma compreensão pouco 

vulgar da natureza humana, uma originalidade singular. Esses bárbaros, meu bom amigo, não 

escreveram para o teatro tão somente para divertir as massas: eles levantam idéias, suscitam 

questões, expõem problemas, fazem pensar; e quem assim compreende o teatro, quem assim 

procura levantá-lo não é tão bárbaro como pensou Sarcey, como pensas tu. 

A verdade finalmente (pois é tempo de terminar) é que, pensando como pensas, tens por 

ti maioria, como a teve Sarcey, e por isso és ouvido; enquanto que eu passo por um atrevido, 

por um blasfemador até, porque, desprezando a opinião das massas, não comungo, em arte 

dramática, na igrejinha do crítico do Temps e, em música, não me deixo levar pelas ficelles de 

Mascagni e C. 

Crê-me sempre teu amigo e colega. 

                                                

 

123 BJØRNSTJERNE BJØRNSON (Noruega, 1832 – 1910). Poeta, dramaturgo e romancista. Renovou o drama histórico, 
substituindo o verso pela prosa, os personagens convencionais por caracteres rústicos e os vagos assuntos nórdicos 
por enredos da história medieval norueguesa. Como Ibsen, porém de maneira bem mais moderada, voltou-se para o 
drama contemporâneo com ênfase no realismo social e na crítica à sociedade. Sobressaiu como grande poeta, 
recebendo o Prêmio Nobel de Literatura, em 1903. Publicou, entre outros: Synnøve solbakken, 1857; En Nygifte (Os 
recém-casados), 1865; e Digte og Sange (Poemas e canções), 1870.  
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A CASA DE BONECA

 
Luís Guimarães Filho

 
Nos dramas de Ibsen há um largo fundo de revolta, uma guerra aos preconceitos 

estabelecidos, uma tese filosófica qualquer, um sopro generoso e bom refrescando a teoria nova. 

Ibsen não é somente dramaturgo: é filósofo e reformador; — a sua obra é uma idéia que 

avança, é uma semente que frutifica, é uma lança que despedaça, é um clarão que deslumbra, é 

uma doutrina que abate dogmas e consolida utopias. 

A Casa de boneca demonstra cruelmente a falsidade da educação feminina na sociedade 

moderna, — que a reduz a vítimas risonhas, a escravas enfeitadas com sedas, a autômatos 

inconscientes e fracos. 

Desde épocas imemoriais até hoje, a mulher tem sido sempre um ser aparte colocado 

num nível inferior, que se não consulta, se não anima, se não respeita intelectualmente. 

O cristianismo, suavizando-lhe a escravidão, conservou-lhe no entanto as algemas da 

liberdade e, ainda hoje, em todos os países cultos, a educação feminina é uma coisa banal, oca 

de princípios exatos, antes uma aparência, uma exterioridade de atrações que uma funda e 

conscienciosa noção de princípios. 

Submissa, escravizada, sem poder conquistar o ideal da verdade e o ideal da ciência, o 

ideal da filosofia, a mulher vai atravessando os séculos, vítima sempre, escrava eterna, fazendo-

se bela para agradar ao homem, inventando elegâncias e ensaiando seduções. 

Assim é que Balzac, num paradoxal cumprimento de gentil-homem, chama-lhe l’esclave 

sur un trône, como se essa aparente gentileza pudesse de algum modo suavizar a amarga ironia 

em que ela vive, em que ela geme, sofrendo um erro de todos os tempos e resignada a maiores 

tormentos. 

Contra tais preconceitos já inveterados no espírito da espécie, aceitos como um dogma 

real e único, indiscutível e seguro, — contra esta estúpida alienação da humanidade que põe a 

mulher em um horizonte coberto de trevas, é que Ibsen protesta e revolta-se, transportando para 

a cena a prova real do erro da educação feminina. 

A Casa de boneca é, pois, o grito de revolta, a aleluia de uma nova era, a porta 

iluminada pela qual há de passar serena, majestosa, soberana e altiva, a mulher do futuro, aquela 

                                                

 

A Notícia, Rio de Janeiro, p. 2, 27-28 maio 1899. 

 

LUÍS GUIMARÃES FILHO (Rio de Janeiro, 1878 – Petrópolis-RJ, 1940). Diplomata, poeta, cronista. Ingressou na 
carreira diplomática em 1901. Colaborador da Gazeta de Notícias, A Notícia e Correio da Manhã. Publicou: Versos 
íntimos, 1894; Pedras preciosas (poesia), 1906; e Samurais e mandarins (crônicas), 1912. 
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que nós respeitaremos como nossa igual, que há de discutir os problemas sociais, os problemas 

artísticos e os problemas filosóficos, com o mesmo direito, com a mesma liberdade, com o 

mesmo entusiasmo com que os grandes homens o fazem. 

Ibsen, para mostrar a grave culpa da humanidade por tão insensatamente haver guiado a 

mulher, — metendo-a em um atalho estreito e apertado, onde ela mal pode estender os braços, 

— Ibsen fez aquele símbolo supremo, aquela doida singular, aquele tipo de louca moral, — 

inventou Nora, — a vibrátil Nora, mentirosa, ingênua, inconsciente, coquete, — e gritou às 

massas surpreendidas: 

— Ei-la! É esta a mulher atual. Ela dança, faz piruetas, dá saltos, dá gargalhadas, tudo 

para agradar ao marido! 

Mas no último ato a Nora transforma-se, a consciência ilumina-se no toque falso de um 

prodígio não realizado, — e a ingênua esposa-boneca, — a banal e infantilíssima Nora sofre no 

íntimo da sua mórbida psicologia uma transformação radical, uma revolta intensa, uma 

explosão formidável, e ressurge das cinzas nas asas do raciocínio. 

A Nora da última cena é já um ser consciente, seguro de si, é uma alma que compreende 

a oposição em que está com a sociedade onde vive, e da qual quer libertar-se para conhecer até 

ao íntimo, remexer-lhe as chagas, surpreendê-la no mais fundo da sua alma. É a mulher que 

raciocina, que se sente vigorosamente individual, que quer despedaçar as algemas e os grilhões, 

arrancar os degraus do falso trono em que a colocaram, para surgir triunfalmente forte e 

maravilhosa, alumiada peça lâmpada do progresso e fortalecida pelos esplendores da liberdade. 

O espectador, desde o 1º ato, compreende que naquela natureza doentia da Nora, — 

feixe de nervos, e pilha de histerismo — há uma caixa de pólvora que, ao choque de qualquer 

forte comoção, — rebentará de um modo formidável. 

Desde o começo Nora vive obcecada por uma idéia fixa, a idéia do crime que praticou, 

bruscamente revelado pelo agiota Krogstad; mas no forte tumulto desses momentos de terror, 

ainda é a criança que se ausculta ingenuamente: 

— Então a lei pode condenar uma mulher porque ela salvou o seu marido? 

E surpreende-nos o epílogo, porque tudo se espera daquela alienada boneca, menos o 

que ela justamente resolve. Prevê-se um suicídio, uma fuga precipitada, um ataque de loucura, 

— prevê-se tudo, menos que a Nora — a gulosa Nora que acaba de dançar a tarantela num baile 

da vizinhança — rompa numa conversa solene, quase filosófica, cheia de calma, declarando ao 

marido que vai abandonar o lar, porque os olhos se lhe abriram ao mesmo tempo que o coração 

se lhe fechou. 
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Tudo isso é mais forte, é mil vezes mais intenso que um suicídio romântico ou uma 

apoplexia fulminante. Nora não quer morrer! — Nunca! Pelo contrário, quer viver, viver para 

compreender o mundo, saber a engrenagem dos sistemas humanos, decifrar os mistérios que até 

então lhe têm escondido, — quer ser mais que uma psicologia que sinta: quer ser uma 

psicologia que raciocine. Por isso, subjuga todos os dogmas, todos os preconceitos, todas as 

convenções, a este dever primordial, — e os filhos não a demovem da sua resolução, nem o 

marido poderá embargar-lhe o passo. 

— Pois não hesitas em trair os teus sagrados deveres? — grita-lhe ele no último 

momento.  

— A que chamas tu os meus mais sagrados deveres? 

— Ainda perguntas? Não os tens para comigo e para com os teus filhos? 

— Tenho outros, acima desses! 

— Quais? 

— Os meus deveres para comigo mesmo! 

— Antes de tudo és esposa e mãe! 

— Não! Antes de tudo sou um ser humano, exatamente como tu... E com um sangue frio 

que nos gela, Nora sai de casa, anunciando ao marido o seu regresso ao lar, somente quando o 

prodígio com que sonha, o maior de todos os prodígios, esse que para ela é hoje uma ânsia, uma 

sede ardentíssima e mortal, — quando esse prodígio for uma fórmula prática. 

— Que prodígio esperas, Nora! interroga o marido bestificado ante aquela suprema 

transformação. 

E ela sai para só voltar quando o prodígio vier: isto é, quando a sua união conjugal for 

um verdadeiro casamento. 

E nada a afasta desse caminho, sente-se individual agora, e por isso quer o lugar que lhe 

compete na sociedade. 

Não pode suportar mais essa existência fofa e falsa de boneca de seu marido: há de ser a 

esposa dele, a confidente dos seus pensamentos, a colaboradora da sua intelectualidade, há de 

ser tanto como ele: pensará, refletirá, resolverá, — terá raciocínio. 

Não continuará em casa, porque aí, durante oito anos de casada, nunca passou de uma 

boneca linda, lindíssima, apetitosa, mas com os olhos fechados sempre à verdade amarga do 

mundo e às provas exatas da experiência. 

De quem foi a culpa? Dela certamente que não! Do pai e do marido. Sobre os dois lança 

a responsabilidade de sua vida infeliz; em casa do pai era uma simples boneca, e assim, sem 

educação profunda, sem lhe abrirem os olhos, sem estar iniciada na vida experimental e real, 
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passou a ser a boneca do marido. Ah! Não! Chegou finalmente a hora da justiça, e a de acabar o 

preconceito que a oprime. Perante a covardia e a imbecilidade do marido, ela sentiu uma 

transformação psíquica na noite da sua consciência, e o clarão nascente pôs-lhe eletricidade no 

ânimo. 

Os músculos animaram-se, os olhos fulgiram como carvões ardentes, e a mulher nasceu, 

épica e triunfante, arrojada, livre, forte, bela e vencedora! 

No seu drama, Ibsen marca bem a diferença de privilégio nos dois sexos, mostra o erro 

da educação feminina, e esse estúpido erro é patenteado à luz das ribaltas pelo ato brutal que 

vence o espírito de Nora: o abandono do lar, do marido, dos filhos, rompendo preconceitos, 

convenções e dogmas, para aprender, para educar-se, para estalar os seus eternos grilhões de 

vítima. 

Sob qualquer prisma através do qual se faça a análise do drama norueguês, chega-se a 

esta conclusão real: — o dramaturgo é um alienista científico, é um observador sério e sóbrio, 

que analisa um caráter com a mesma precisão magnífica com que um químico analisa uma 

substância. 

Nora é o verdadeiro tipo de um louco moral, uma alienada que sofre o martírio dos 

nervos, mentirosa por hábito, contraditória, ingênua e encantadora. 

Ibsen teve necessidade de uma Nora, meio-selvagem, anormal, mórbida, para até certo 

ponto justificar essa saída brusca de casa, — sem uma lágrima para os filhos, sem uma saudade 

para o marido. 

A criação de Ibsen é suprema, é uma verdadeira e profunda prova da falsidade da 

educação feminina; é um arrojo genial e forte, é o toque de alvorada para a nova legião das 

conquistadoras e das heroínas, que serão no futuro senhores da civilização, marchando na 

vanguarda dos progressos e da paz. 

Quebrem-se as desigualdades, rompam-se as cadeias, vibre um hino de triunfo, uma 

música de vitórias, um forte trombetear de clarins entusiastas e surja a mulher do futuro, a nossa 

companheira de trabalho, a nossa confidente amada, a nossa consoladora intelectual, através dos 

perigos comuns e das comuns felicidades. 

Um velho de barbas brancas e de cabeleira de neve abriu as portas do Templo: entremos 

nele, animados pelo esplendor forte da idéia nova, façamos das lindas bonecas de hoje as 

profundas e corajosas companheiras de amanhã... 

E chovam bênçãos de luz, como estrelas radiosas, como fulvas constelações, sobre a 

fronte imortal desse poeta do Norte, cuja alma tem o reflexo calmo e prateado dos geométricos 

fjords da Noruega fria. 
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TEATRO CONTEMPORÂNEO: HENRIK IBSEN* 

Luís de Castro

 
A representação da Casa de boneca, de Ibsen, anunciada para hoje, é sem dúvida para os 

que amam o teatro sério acontecimento artístico. A não ser Os espectros, nenhuma peça do 

grande dramaturgo norueguês foi até hoje representada aqui.124 

Pode-se mesmo afirmar, sem receio de incorrer em erro, que apenas um grupo muito 

limitado de brasileiros conhece pela leitura a obra tão original quanto forte de Ibsen, e é um 

serviço que presta a Sra. Lucinda Simões incluindo nas peças que aqui representará a Casa de 

boneca. 

É preciso, aliás, dizer de passagem que o repertório da atriz portuguesa é este ano 

particularmente interessante. Vemos, com efeito, figurar ali peças de autores que o nosso 

público absolutamente não conhece e cujo talento tem uma feição interessante e não raro 

original, como Strindberg, Donnay, Brieux, Guignon, Maeterlinck, sobre os quais pretendo 

dizer alguma coisa à medida que as suas peças forem representadas. 

Mas a figura mais saliente, mais característica, mais genial, é a de Henrik Ibsen, que, 

aliás, não escapou à sorte comum a todos os homens que revolucionaram idéias enraizadas e 

que se adiantam ao seu século. Tem-se dado com o dramaturgo escandinavo o que se deu com 

Wagner e, aliás, com todos os grandes reformadores. Tendo escrito a sua primeira peça há 

quarenta e nove anos, pode-se dizer que só ultimamente conseguiu impor-se à admiração dos 

seus contemporâneos, e ainda hoje é discutido, ainda hoje as suas peças as mais pensadas não 

são aceitas pela “maioria”. 

Na própria Noruega, Ibsen não foi a princípio compreendido. A sua Comédia do amor 

provocou um grito de indignação e foi só depois da representação de Brand (1866), que é, na 

ordem cronológica, a sua sétima peça, que o nome do dramaturgo transpôs o seu país. 

Foi na Alemanha que as peças de Ibsen mais depressa se impuseram à admiração do 

público e da crítica. Foi talvez na França que a obra ibseniana encontrou maior número de 

                                                

 

*Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 28 maio 1899. Teatros e..., p. 2. 
 Ver nota biográfica de Luís de Castro na p. 147. 

124 Os espectros foi aqui representado, em italiano, pela Companhia de Ermete Novelli, em 1895, sendo, essa 
montagem de Casa de boneca a que Luís de Castro se refere, portanto, a primeira peça de Ibsen a ser encenada no 
Brasil em língua portuguesa. Somente após quarenta e seis anos, Casa de boneca voltaria à cena no mesmo idioma, 
pelas mãos de Renato Vianna à frente da companhia brasileira Teatro Anchieta do Rio Grande do Sul (estréia no 
Teatro Ginástico do Rio de Janeiro, em dezembro de 1945). 
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detratores, e não foram os críticos mais influentes os menos acres. Sarcey125 principalmente 

tornou-se notável pela insistência com que se recusava a admirar Henrik Ibsen. Sarcey, que 

[duas palavras ilegíveis] peças pela concorrência que atraíam ao teatro e que não raro escrevia: 

“Cette pièce ne fera pas d’argent.”126 

Alguns críticos franceses foram mesmo a ponto de negar originalidade a Ibsen, em cujas 

peças, escreviam, havia a influência das idéias de George Sand (de quem ele nunca lera uma 

linha) e da técnica de Alexandre Dumas Filho (cujas peças ele não conhecia). Acrescentavam 

que a obra ibseniana era muito nebulosa e contrária “au clair génie de notre langue”127. 

Ora, entre os dramas ibsenianos e os dramas franceses não há ponto de contato. Já a sua 

construção, a sua técnica, é essencialmente diversa. Por certo, a divisão em atos e em cenas 

existe; há também neles uma exposição, uma intriga e um desenlace; mas seria impossível 

definir com alguma precisão as diferentes partes. Prendem-se umas às outras tão intimamente 

que seria impossível separá-las, como escreveu muito bem um crítico francês. Formam como 

que um todo indivisível, um todo vivo. O que Ibsen tem principalmente em vista é, não o 

enredo, não a ação, mas o sentido profundo da sua obra, a crise psicológica e moral em que os 

acontecimentos atiram os personagens na qualidade de homens. É por isso que muitos pequenos 

detalhes, que parecem inúteis, contribuem para salientar, pelo contrário, lentamente esse sentido 

profundo. Pode-se mesmo dizer que só uma vez terminada a sua representação é que as peças 

de Ibsen se tornam completamente claras. 

Não esqueçamos, aliás, uma coisa muito importante. Para apreciar a obra de Ibsen, é 

preciso compreender a singular complexidade do caráter norueguês. Para nós, povo latino, o 

escandinavo é um ente talvez complicado, porquanto encontramos nele elementos diversos que 

não parecem estar de acordo uns com os outros. Assim é que, ao lado de uma fantasia 

exuberante, de uma imaginação prodigiosa que vai até o delírio, encontramos no escandinavo 

raro sentimento da realidade, nítida compreensão das necessidades da vida. Idealismo e 

utilitarismo, eis aí os dois traços característicos do caráter norueguês e de Henrik Ibsen. 

É preciso não esquecer isso para compreender a evolução de Ibsen, ora romântico, ora 

filósofo, ora realista, ora simbolista. Romântico nas suas primeiras peças, Catilina (1850), a 

Festa de Solhang (1856), a Castelã Anger d’Ostraat (1857), os Guerreiros em Helgeland 

(1858), a Comédia do amor (1862), os Pretendentes à coroa (1864), em que as suas idéias são 

ainda vagas, mas onde se encontra uma paixão extraordinária, um lirismo declamatório, 

                                                

 

125 Ver nota biográfica de Francisque Sarcey na p. 145. 
126 “Essa peça não dará dinheiro.” 
127 “... ao claro gênio de nossa língua”. 
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contrastes violentos, e também, ainda em embrião, idéias caras a Ibsen e que ele desenvolverá 

mais tarde. Filósofo em Brand (1866), Peer Gynt (1867), Imperador e Galileu (1873), em que o 

progresso é constante, em que as tiradas declamatórias se transformam em ataques contra a 

sociedade moderna, em teses sociais, em que Ibsen defende o individualismo, revolta-se contra 

as convenções, as hipocrisias, os preconceitos do mundo. 

Realista na União da mocidade (1869), as Colunas da sociedade (1877), Casa de 

boneca (1879), Os espectros (1881), John Gabriel Borkman (1896), seu último drama.128 Aí 

Ibsen dá importância aos menores detalhes, serve-se dos cenários, dos acessórios, das coisas 

mais insignificantes para produzir efeitos que comovem e nos dão a sensação da realidade. O 

enredo é simples, mas está preso em malhas apertadas, rigorosas. Os caracteres estão 

desenhados profundamente. Ibsen apresenta-nos quadros de costumes, lutas íntimas, que lhe 

servem para a discussão de um problema moral de raro interesse e em que o grande dramaturgo 

se mostra, como sempre, partidário das soluções radicais, advogando a independência da 

mulher, o seu direito de romper o laço matrimonial caso não possa gozar da liberdade a que tem 

direito. Somente ele não sustenta teses pelo processo de Dumas Filho. As suas teses, longe de 

estarem como que calcadas sobre o fundo da obra, são, pelo contrário, a conseqüência lógica, a 

moral da ação. 

Simbolista finalmente nos seus dramas mais recentes, como Inimigo do povo (1882), O 

pato bravo129 (1884), Rosmersholm (1886), A dama do mar (1888), Hedda Gabler (1890), O 

construtor Solness (1892), em que Ibsen leva a verdade das minúcias aos seus últimos limites. 

Nesses dramas simbolistas, naturalmente os mais discutidos e os menos acessíveis à maioria, 

encontra-se, como diz o Sr. Ehrhard130, o realismo mais exato da encenação, a descrição 

meticulosa do meio em que se desenvolve a ação, a pintura minuciosa dos heróis, a análise 

profunda de seus caracteres, onde como sempre os dotes físicos, os elementos hereditários se 

juntam às qualidades morais do indivíduo, uma doutrina menos áspera, mais humana. 

Somente, e isto é importante, do primeiro ao último drama de Ibsen há um elo que os 

prende uns aos outros. Formam um todo que é preciso conhecer para julgar Ibsen. A evolução 

do grande dramaturgo norueguês é, pode-se dizer, a evolução do teatro moderno; como a sua 

obra dramática é a mais profunda, a mais genial da atualidade. 

Ibsen ocupa no drama contemporâneo o lugar que Wagner ocupa no drama lírico. Se 

este foi o maior compositor que o teatro jamais produziu, aquele é certamente, quer queiram 

                                                

 

128 É possível que Luís de Castro desconhecesse a última peça de Ibsen, Quando nós os mortos despertarmos 
(1899), publicada no mesmo ano deste artigo. 
129 Trata-se de O pato selvagem (1884). 
130 Auguste Ehrhard, Henrik Ibsen et le théâtre contemporain, Paris, Lecène, Odin, 1892. 
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quer não, o maior dramaturgo do século, aquele pelo menos que tem agitado maior número de 

idéias e que, provocando discussões, mais tem feito pensar no teatro. 
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SANT’ANNA – CASA DE BONECA* 

Oscar Guanabarino

 
Sendo a primeira vez que aparece na cena fluminense o nome do célebre dramaturgo 

norueguês, justo é que tracemos rapidamente a sua biografia.131 

Henrik Ibsen conta hoje 71 anos de idade; nasceu em Skien, próximo às belas cascatas 

do Skien-Ef e sobre as minas de ferro de Bradsberg. 

O seu primeiro trabalho teatral foi representando em 1850, na Cristiânia; era um drama 

intitulado Catilina, dado com o seu pseudônimo de Brynjolf Bjarme, tendo ele 22 anos apenas, 

revelando boas qualidades, mas longe de ser o fino observador que mais tarde deu origem a 

tantas polêmicas. 

A sua tendência satírica criou-lhe muitos inimigos, obrigando-o a sustentar lutas 

ardentes por causa de suas produções literárias, tendo adversário temível no poeta seu amigo 

Bjørnson, lutas que permaneceram ainda depois de franco sucesso das suas peças, representadas 

em Bergen e na Cristiânia, por influência do violinista Bull132. 

O seu futuro, porém, decidiu-se com a publicação de um poema satírico, intitulado 

Comédia do amor (Kjaerlighedens Komedie) que lhe valeu boa subvenção do governo para 

viajar pelos países estrangeiros; e foi assim que ele pôde ir a Roma, onde concluiu um dos seus 

bons dramas — Brand, ainda que sem o vigor que se nota em Hedda Gabler, tipo característico 

de histérica estudado e aplaudido por Lombroso e representado em Paris há oito anos, no 

Théâtre Libre. 

Compreende-se que um escritor de talento, apresentando-se como reformador do teatro, 

tivesse tido a oposição que sempre encontram os corajosos e que são apresentados como 

homens que se revoltam contra os moldes estabelecidos e deixam de lado o classicismo em 

busca de novas veredas; Ibsen, no entanto, lutava por aquilo que ele julgava suas idéias, 
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OSCAR GUANABARINO (Niterói-RJ, 1851 – Rio de Janeiro, 1937). Pianista, dramaturgo e crítico de arte. De 1879 
até o ano de sua morte, foi colaborador de jornais, como Gazeta da Tarde, O País e Jornal do Comércio. Neste, 
durante 20 anos, assinou a coluna “Pelo mundo das artes”. Publicou sob os pseudônimos de Busca-Pé, Matos-Além 
e Sul-70. Escreveu: Perdão que mata (drama), 1917; Aurora (comédia); e Ave-Maria (drama). 
131 Ibsen já havia sido apresentado ao público brasileiro com a encenação de Os espectros pela Companhia Italiana 
de Ermete Novelli, em 1895. Na ocasião, os principais jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo publicaram vários 
artigos, que tentavam explicar a trajetória, o repertório e as idéias do dramaturgo.  
132 OLE BULL (Bergen-Noruega – 1810-1880). Violinista e fundador do Det Norske Theater, em Bergen. Foi Bull 
que ofereceu a Ibsen o posto de diretor artístico, cuja incumbência era a de escrever peças para o dia comemorativo 
da fundação do teatro. Noite de São João, primeira peça escrita nesse contexto, foi representada em 2 de janeiro de 
1853. 
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levando-as não só ao teatro, como discutindo-as em livros de filosofia, agitando questões de 

ordem moral e causticando a política seguida pelos homens da atualidade. Na luta, porém, a 

crítica venceu-o, taxando-o de exagerado — mas essa exageração é sempre necessária quando 

há a convicção da necessidade de corrigir um abuso ou de imprimir nova direção a uma idéia, 

cujos princípios criaram profundas raízes nas gerações passadas e que a história transformou em 

dogmas. 

Exagero, é fato; mas as suas idéias religiosas, expostas no Rei da Galiléia133, baseando-

se nas perseguições do cristianismo sob o reinado de Juliano, o Apóstata, necessitavam desse 

exagero, que é a alma da sua proclamação à independência da mulher. 

Em todos os períodos de reforma, nas artes ou na ciência, o início se manifesta sempre 

por essa tendência, até que o tempo reduza as conquistas às suas verdadeiras proporções. 

A criminologia ainda não tinha tido o desenvolvimento que lhe imprimiram os 

modernos, deixando de lado as teorias de Kant e as apóstrofes de Voltaire, e já ele tirava partido 

desses mesmos tipos, que mais tarde deveriam ser estudados pelo autor da teoria dos criminosos 

natos. 

Lombroso, um tanto absoluto nas suas afirmações sobre a relação fatal entre a 

organização psíquica do indivíduo e a sua tendência para o crime, encontrou nos tipos de Ibsen 

muitas verdades, que ele mais tarde estudara experimentalmente nas suas clínicas e nas suas 

indagações antropométricas e psiquiátricas; e, baseado na verdade dos fatos e no perfeito estudo 

dos caracteres postos em cena pelo dramaturgo do norte, trouxe à crítica novas luzes, furtando-o 

aos que o têm como materialista, isolando-o do campo realista e absolvendo-o da injúria de 

simbolista, para proclamá-lo verdadeiro alienista. 

Ibsen, em toda a sua obra teatral, não deixa de produzir coisas perfeitamente humanas; 

os seus tipos vivem em todas as sociedades, envolvidos, é certo, nas convenções e mascarados 

por uma série de circunstâncias, que só o observador atento pode ir arrancar do seu meio e 

descarná-los, como se pode fazer em três ou quatro atos de uma representação teatral; mas daí 

não se pode concluir coisa alguma que justifique a exageração que por sua vez apareceu em 

muitos países, rodeando o nome de Ibsen com uma auréola de gênio, como salvador da arte 

dramática, que definha na opinião de críticos desorientados, como conquistador das falsas 

glórias dos autores clássicos da literatura dramática da raça latina, e o natural substituto dos 

modernos diretores do movimento artístico que trouxe a vida íntima, a vida de todos os dias e 
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de todas as sociedades para o teatro, em forma de comédia em que se discutem preconceitos, 

teses, dogmas, costumes e questões políticas. 

No teatro de Ibsen, salvo o ridículo simbolismo, que defende da explicação dos 

comentadores ou de uma exposição do próprio autor, justificando a criação enigmática desses 

símbolos, como na comédia — O pato bravo134, há muito talento, muita observação, vivacidade, 

engenho na urdidura das peças e tipos bem desenhados que nos parecem estranhos, e isso 

porque eles se agitam em um meio desconhecido para nós, em sociedades que, por várias 

influências, diferem das nossas; mas os processos são os mesmos que existem ainda nos nossos 

teatros, com os mesmos defeitos da ficelle, com os mesmos intuitos e com o prejuízo do 

desconhecimento de certas regras, impostas pela experiência e exigidas pelo bom senso. 

Nessas condições, o teatro de Ibsen é perfeitamente compreensível e discutível; mas, 

quando atacado pela crítica, gritam os fanáticos, dizendo que não entendemos nem 

compreendemos a obra genial do reformador, e que aquele teatro foi escrito só para eles, os 

inteligentes e cultos, ou para aqueles que quiserem ouvir as suas lições. 

Desde então surgem os disparates; e entre eles o maior é que o espectador, depois de 

concluída a representação, deve ir para casa refletir sobre o caso, concluir, como puder, a peça, 

que não teve fim, porque a vida não finda nunca, e sobretudo tratar de descobrir onde está o 

gato, isto é, onde está o símbolo e o que representa ele. 

A peça representada anteontem, isto é, a Casa de boneca, apresenta um tipo de histérica, 

abandonada aos seus próprios caprichos, com todos os defeitos de uma inteligência que não foi 

cultivada e que é sempre uma criança, quer na infância, quer mais tarde, quando esposa e 

quando mãe, e que resume toda a sua alegria em viver. 

O tipo, como se vê, é comum, tanto nas regiões meridionais como nos centros 

setentrionais; mas na peça, para sua urdidura e para os relevos da tese, era preciso esse mesmo 

tipo exagerado, reunindo em um só indivíduo todos os defeitos que se encontram nesses casos 

de patologia mental e moral, e assim uma Nora complexa, compreensível, aceitável como 

verdadeira, possível e até existente, viva, talvez ao nosso lado na noite daquela representação, 

mirando-se naquele espelho fantástico, reproduzindo cinematograficamente cenas da véspera ou 

daquele mesmo dia. 

Quem sabe? 

Nora (Lucília Simões) é mãe de dois filhos; mas é uma criança, gulosa, incapaz de 

refletir; mentirosa, inexperiente, ignorante mesmo, cheia de vontades e de caprichos e sem 
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nenhuma peia, não tendo recebido, sequer, uma educação religiosa, nem mesmo essa fórmula 

supersticiosa que se impõe aos católicos que não podem compreender o conceito filosófico da 

doutrina. 

Um dia, quando o marido se achava gravemente doente, soube ela, pelo médico, que 

aquela vida preciosa só podia ser garantida com uma viagem ao sul da Europa, à Itália. 

Faltavam os recursos para isso; mas o desejo de viajar, como faziam as outras, as ricas, 

acendeu-lhe o desejo de salvar o marido, e ei-la contraindo um empréstimo com um indivíduo 

de moral duvidosa, Krogstad (Chaby) que lhe exige, para dar-lhe 4.800 francos, um documento 

firmado por ela e endossado pelo pai. 

Nora falsifica a firma exigida com data posterior à morte do velho; Krogstad aceita o 

documento, como um velhaco que é; a viagem faz-se e, na volta, Nora procura economizar para 

saldar essa dívida que o marido ignora, tendo feito a viagem na crença de ter sido o dinheiro 

dado pelo sogro. 

O fato é verossímil, pelo que se diz na representação; mas as convenções do teatro 

exigem às vezes a supressão de certas minuciosidades, que prolongariam demasiado a situação. 

Aceitemos, pois, esse empréstimo e o marido burlado nessa coisa tão simples de ser 

elucidada. 

Helmer (Cristiano de Souza), marido de Nora, é nomeado diretor do banco em que é 

empregado Krogstad. A demissão desse homem é necessária e há de dar-se logo no começo de 

sua administração; mas o velhaco tem o documento do crime de Nora e vai procurá-la. 

A situação se esclarece e ele quer a intervenção dela para continuar no emprego, sob 

pena de denunciá-la. 

Nora admira-se de haver cometido um crime, pois julga um direito evitar, de qualquer 

forma, um desgosto ao pai moribundo e salvar a vida do marido. 

Não acredita no perigo nem na ameaça. É véspera de Natal; arma sua árvore e prepara-

se para o baile de fantasia, em que deve dançar a tarantela no dia seguinte. 

Mme. Linde (Lucinda Simões), amiga de Nora, está viúva e desempregada; aparece e 

chega justamente em boa ocasião. Helmer pode dar-lhe um lugar de escrevente no banco. 

Alcançada a promessa em favor de Mme. Linde, Nora quer obter a conservação do 

emprego de Krogstad; mas o marido é um homem de bons princípios, conhece o moral do 

empregado e resiste, declarando que o demitirá. 

Como sair daquela situação? Nora não quer confessar o erro e procura adiar a crise, na 

esperança de um prodígio que a salve. 

Uma discussão violenta entre o casal decide a imediata demissão do empregado. 
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Nora cai das nuvens; a carta seguiu, vai produzir os seus efeitos e ela prevê as 

conseqüências. 

Naturalmente esperava vencer o marido, ela a sua toutinegra, o seu canário, a sua 

gatinha, a alegria daquele lar, em que ela dominava com os seus sorrisos, com as suas 

travessuras, fazendo a felicidade de um marido que se contentava em ter uma mulherzinha 

bonita e alegre, e que se satisfazia em concorrer para a realização de todos os seus caprichos 

infantis, ingênuos quase e irrefletidos sempre. 

O fato mais grave, como a tremenda ameaça da sua denúncia, apenas preocupa um 

instante, o da discussão a esse respeito; mas no mesmo momento ela volta às puerilidades de 

sua vida lançada ao azar. 

Demitido, Krogstad vem à casa de Nora; e vem exigir a sua volta para o banco, mas 

quer melhorar de emprego; a carta ali está ameaçadora e a situação é angustiosa. 

Krogstad não quer ser pago; quer anular a sua demissão, impõe e exige; Nora quer evitar 

que o marido venha a conhecer a sua falta, ele que é tão severo e que não admite a mentira, que 

já tem dado origem a cenas desagradáveis; e como não pode garantir nada a Krogstad, este 

lança a carta denunciante na caixa de correspondências de Helmer. 

Que dia de Natal! 

Nora quer que o marido desista do trabalho durante aquele dia; e, quando ele vai abrir a 

caixa, ela puxa-o, quer ensaiar a tarantela, bate freneticamente no piano, grita, ri, agita-se; o 

marido volta, faz-lhe a vontade, senta-se ao piano, toca a tarantela de Nora, numa dança doida, 

delirante, desvairada agita-se de pandeiro em punho, desordenada, com os cabelos 

desgrenhados, num acesso convulso, em tarantela diabólica. 

O marido intervém e Nora volta a si; mas, lembrando-se do perigo da carta, obtém de 

Helmer a promessa de não ser aberta a caixa da correspondência senão no dia imediato, à meia-

noite. 

— São 5 horas, reflete ela; faltam sete para meia-noite; com 24 de manhã, tenho 31 

horas de vida. 

E assim termina o segundo ato. 

Na noite seguinte o casal Helmer está no baile de fantasia, no segundo andar do prédio. 

Krogstad volta à casa de Nora e aí se encontra com Mme. Linde. Tinham sido amantes e 

em quatro frases ele, um isolado, aceita o oferecimento de uma náufraga. Reúnem-se — ela 

para salvá-lo, educar-lhe os filhos e dirigir-lhe a casa; e ele para ter uma ocupação e uma pessoa 

que lhe faça companhia, verdadeiro casamento elétrico, que talvez seja comum na Noruega, 

mas um pouco difícil fora das regiões boreais. 
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O plano de Linde é salvar Nora, apoderando-se do coração de Krogstad. 

Nora dança a tarantela e volta para casa; o marido abre a caixa da correspondência e 

recolhe-se aos seus aposentos para lê-la. 

Nora, num período agudo de alucinação, pensa no suicídio e pensa em fugir. 

A cena é bela. 

Toma o dominó preto do marido; cobre a cabeça com um manto; não quer ver os filhos; 

e, quando resoluta se encaminha para a porta, surge o marido que acaba de ler a carta fatal. 

A discussão é violenta, mas interrompida por uma carta que chega. 

É de Krogstad, que envia a Nora o documento do seu crime. 

Helmer acalma-se; o perigo desapareceu e o colérico, que estava atenuado, abraça a 

mulher. 

Mas Nora quer conversar seriamente com o marido, pela primeira vez na vida de esposa, 

no fim de oito anos. 

E a peça, aceitável até ali, com essa Nora perfeitamente desenhada e tal qual a 

admitimos até aquele momento; Nora, a pueril, a mentirosa, a ignorante, a gulosa, a menina de 

educação descurada, que cresceu sempre criança e foi uma criança mãe, transforma-se por 

encanto e torna-se um personagem falso, inadmissível e inexplicável. 

Raciocina. 

Quer ir embora; quer sair daquela casa. 

Reconhece que fora uma boneca nas mãos do pai; uma mulher boneca nas mãos do 

marido e dos filhos fizera as suas bonecas. 

Quer educar-se; não foi feliz — apenas foi alegre e sente necessidade de examinar 

sozinha diversas questões. 

E raciocina habilmente com critério, com muita filosofia, bebida não se sabe onde, nem 

inspirada por quem. 

O que Nora quer, naquele momento, é ir em busca da educação do seu espírito e do 

aperfeiçoamento de sua alma. 

Quer desenvolver o ente humano que existe nela; esquecer o que dizem os homens, o 

que falam os livros e examinar quem está com a razão, se ela ou a sociedade. 

Em resumo — aquela boneca deseja voltar para ser, com o marido, um único indivíduo 

moral; quer se transformar e ao seu lado ser a entidade social que completa o marido. 

Quem lhe deu essas noções tão repentinamente? 

Parece La donna di garbo, de Goldoni; uma criada que sabe grego, latim, filosofia e 

matemática, só para andar escutando às portas. 
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Mas Goldoni, apesar de impressionado por Molière, na peça aludida ainda conservou o 

caráter de suas belas farsas. 

Mas, continuemos. 

Nora vai partir; entrega o anel de aliança; Helmer não a dissuade; aceita o símbolo e 

entrega-lhe também a sua aliança; Nora, sem uma lágrima, sem se despedir dos filhos, apenas 

pede o que é dela, os seus objetos de uso, e parte. 

E aí está a alva teatral do gênio da Noruega. 

Qual a tese? 

A educação da mulher. 

Nora é um produto do meio em que a deixaram; um caso psiquiátrico abandonado e 

agravado pela falsa educação que lhe deram e na qual a conservou o marido. 

Qual a novidade? 

Nenhuma. 

Um século antes de Ibsen já Sheridan135 dizia: 

— As mulheres nos governam; tratemos de torná-las perfeitas. 

— Quem proclamou a igualdade civil da mulher — foi Ibsen com as suas peças geniais? 

A educação da mulher ou, pelo menos, a necessidade dessa educação foi alguma vez 

desconhecida depois da organização da família e da constituição dos estados? 

Fourier136, criando a teoria social no século passado, desconhecia essa necessidade? 

Schurman é de 1640; Bazard é do século passado e todos eles sustentam essa 

necessidade. 

Onde, pois, a inovação? 

A peça de Ibsen empolga o espectador, é certo, e mantém-se em diálogos primorosos; 

mas, além das ficelles, quando é preciso preparar uma cena entre Nora e Krogstad, os outros 

personagens são irremediavelmente trancados no mesmo quarto. 

Haverá engenho nisso? 

Voltaremos, talvez, à questão; mas o homem genial, na nossa humilde opinião, é apenas 

um homem de talento; o seu teatro, com pequenas modificações, não difere do que existe, senão 

                                                

 

135 RICHARD BRINSLEY SHERIDAN (Dublin-Irlanda, 1751 – Londres, 1816). Dramaturgo. Foi fundador e diretor do 
Drury Lane Theatre, onde representou The school for scandal, em 1777; e The Critic, em 1779. Abandonou a cena 
para se dedicar à política. Ingressou no Parlamento em 1780 e, três anos depois, tornou-se secretário do Tesouro. 
Escreveu ainda : The rivals e The Duenna, ambas de 1775; e A trip to Scarborough, 1777. 
136 FRANÇOIS MARIE CHARLES FOURIER (Besançon-França, 1772 – Paris, 1837). Filósofo e economista. Defendeu a 
propriedade comunitária e idealizou uma forma de consumo e produção dentro das comunidades. Publicou, entre 
outros: Théorie des quatre mouvements et destinées générales, 1808; Traité de l’association domestique et agricole 
(2 v.), 1822; e Le nouveau monde industriel et sociétaire, 1829. 
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pela complexidade dos personagens, sempre doentios; é a chaga elegante das sociedades; as 

mazelas enroupadas, as grandes histéricas, os epiléticos, os nevróticos. 

Interrompemos o estudo pela necessidade de fazer algumas referências ao desempenho. 

O papel de Nora está feito; mas é um papel perigoso, difícil, atraente, encantador, cheio 

de minuciosidades, detalhado em todas as suas particularidades, e muito mais difícil é 

representá-lo, sem cair no ridículo, do que imaginá-lo literariamente. 

A atriz Lucília Simões fá-lo admiravelmente, ainda que lhe notássemos certas 

impressões que nos deixaram Sarah Bernhardt e Eleonora Duse, e que constituem um sestro que 

merece ser remediado. 

A cena da tarantela produziu-nos comoção profunda; de medo, antes do seu momento; 

de entusiasmo, ao vê-la triunfar e sair daquele passo escabroso. 

E como é que uma criança, que o é na arte, pode chegar àquela altura? 

Lucinda Simões, sempre correta, faz de um papel insignificante um personagem que vai 

além da expectativa, na ocasião em que se lê a peça pela primeira vez. 

Dito isso, não deixaremos de aplaudir o ator Cristiano de Souza, o marido fútil, que se 

enche de indignação e se transforma, no terceiro ato. 

O papel de Krogstad, o antipático, teve boa interpretação por parte do ator Chaby, uma 

vocação para o teatro que se revelou recitando versos, e que nos parece ser um dos bons 

elementos da companhia. 

Na Casa de boneca há um personagem, verdadeiro verbo de encher, que não citamos: é 

o Dr. Rank, aliás simpático, feito pelo ator Belard da Fonseca, que merece ser citado nesta 

notícia. 

 Compreende-se, no entanto, que, tratando-se de uma peça de Ibsen, a estréia de uma 

companhia é prejudicada pelo assunto que obriga a análises e discussões; não faltará, porém, 

ocasião para largas referências ao distinto grupo de artistas que, no teatro Sant’Anna, vai dar ao 

público fluminense algumas noites de arte. 
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LUCÍLIA SIMÕES

 
Paulo Barreto

 
Há uma vibração ideal de verdade, um sentimento degenerado de desorganização física, 

urna neurose de epilética na atriz Lucília, e esta vibração, este estado mórbido que o grande urso 

escandinavo cortou à vida para ser dissecado em três atos, que pulsa como um pedaço de artéria 

na encarnação extraordinária da artista, arrebata-nos, empolga-nos profundamente, 

grandiosamente, a nós, outros moços, fortes, de sangue novo. 

Farto das trampoliniquices chatas dos nossos atores e da inépcia dos críticos, sinto-me 

alegre em lembrar-me da arte, da arte colossal da Verdade, que é como uma corrente caudalosa, 

levando tudo, derruindo tudo com a impetuosidade brutal da análise; e há uma admiração 

enorme pela interpretação ibseniana integral, nítida, uma chama vívida dessa grande artista. 

Quando o ironista acre da Comédia do amor, o urso que ri na dentuça sã, com o rictus doloroso 

de quem vê a presa podre, agarrou palpitante um quadro rápido da vida humana, desorganizada, 

histérica, doente na crise tremenda que a abala, pensando certamente nessa encarnação tão 

exata; e, analista, no meio do gelo, com a calma de solitário, pousou perfeitamente as bases do 

seu estudo. Dissecou fibra a fibra o eu psíquico de cada personagem, mostrou-os 

cientificamente como nós os vemos sempre à luz da ribalta, desde o egoísmo burguês do tipo de 

diretor, até as mais pequeninas nuances da alma histérica de Nora. A ação desenvolve-se do 

primeiro ato ao último sem uma falha de análise, com a tranqüilidade de um químico em 

laboratório decompondo um corpo orgânico. Constata as transformações e os componentes 

desde o começo, onde, entre burgueses palradores e alegres, se debatem em risos espasmódicos 

de dor as impulsões borboleteantes de um temperamento que a hereditariedade estigmatizou e o 

meio perdeu; até ao fim, a esta cena final em que o cérebro agitado de alucinada inteiriça os 

nervos da doente, produzindo-lhe a calma aparente com a qual se move, agindo sobre a idéia 

fixa de desilusão, automaticamente ao lado do egoísta que, embatido pelos desencontrados 

choques à sua paz e à sua felicidade, deixa-a partir atarantado, perdido, para gritar depois à 

porta: Nora! Nora! 

É admirável de análise humana, e Lucília é a encarnação perfeita desse tipo complexo de 

histérica com o desequilíbrio nervoso  da mulher do norte, chicoteada pelo vento glacial. Desde 

                                                

 

A Tribuna, Rio de Janeiro, p. 3, 1 jun. 1899. (Reunido em: João Roberto Faria, Idéias teatrais: o século XIX no 
Brasil, São Paulo, Perspectiva, Fapesp, 2001, p. 639-642). 

 João do Rio. 
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o começo da magistral entrada, a cantarolar, a tremer de frio, a comer balas, a voz tem 

tonalidades infinitas de colorações, como pintando o desequilíbrio fisiológico; e quando se põe 

a conversar com Mme. Linde, na cadeira de balanço, o gesto, o riso, o falar, têm tanto de 

verdade na prosa banal de canto de salão que nós nos sentimos todos empolgados, vivendo ali, 

conversando, um meio ato. 

Brincando com os filhos, a naturalidade é tal que a sala, imbecil como sempre, alheia à 

questão de estudo, ri, refestela-se como em casa, pensando ver a filha mais velha a divertir as 

crianças; e isto é a meta colossal dos verdadeiros artistas: pintar tão bem, desaparecer tanto que 

um outro eu viva dentro em si. Depois, não há uma pequena observação, uma frase de Ibsen, 

que não a compreendesse, não lhe desse todo o relevo, não a caracterizasse como um sintoma 

de grande influência diagnóstica. 

No segundo ato, Lucília, então, é inexcedível, é extraordinária na modalidade da voz, na 

vibratilidade nervosa, agitada, febril, louca, perdidamente alucinada, magistral, até o fim, onde, 

encobrindo seu segredo de histérica, é sempre a graça frívola de seu marido, a alma angustiada 

que se confessa à amiga, a imaginação doentia que marca as horas da sua vida doméstica. 

Arrebata. 

No terceiro ato, a sátira ibseniana é amarga, esmagando todos os sonhos de altruísmo de 

Nora. Nele estão concretizados todos os estudos da análise, o conhecimento do meio dos 

organismos; o resultado é fatalmente o corolário natural da observação, preparado pelo 

dramaturgo em frases acidentais, onde a alma histérica vibra no desejo incompreendido de 

sentir uma grande dedicação por si, sem a querer, adiando-a, esperançando-se com as frases 

hipócritas de Helmer excitado — o que o cérebro doente sonhara baqueia; a imaginária 

dedicação do marido transforma-se numa cena de furor egoísta, de uma observação, de uma 

acridez, que faz o burguês grave pensar; e este momento onde a alma se pôs a nu, no 

desespero de perder-se, acabado, com a volta repentina da felicidade, o retrocesso a todas as 

suas afirmações, o desejo de não perder a mulher fá-lo ainda mais caricato, querendo perdoar-

lhe. Aí, diante de todos, a vilania conservadora do marido, no desmoronamento dos seus 

desejos, Lucília tem coisas grandiosas. O gesto, a inflexão de inteiriçamento nervoso, sob o 

qual age, é de um naturismo que faz bradar, que vibra os panos dos cenários com o sopro 

inteiro da vida moderna, e não há uma exageração, nada, absolutamente nada, que não seja a 

verdade nua, até ao fim, em que se vai, escada abaixo, na dor mórbida de não ser 

compreendida, eternamente boneca, boneca de seu pai, boneca de seu marido, como os filhos 

eram as suas bonecas. 
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Casos há em que os grandes artistas só por si fazem esquecer o autor, como acontece 

com Novelli137, no Papa Lébonnard, um drama eivado de velhas fórmulas, e com a Duse 

vibrando uma sala de Paris, na Dame aux camélias, essa historieta que faz sorrir a mocidade 

naturista; mas que as compreensões do autor e do ator sejam as mesmas, que as sutilezas que 

um constatou sejam perfeitamente vividas pelo outro é grandioso e é sublime, porque sintetiza 

a compreensão da época, do estado moral da sociedade, coisa que nem mesmo os trágicos 

italianos compreenderam, a ponto de nos darem sempre pedaços galvanizados de 

Shakespeare. 

Feita a abstração da sala, estamos a observar tranqüilamente com Bailou ou com 

Lasegne um caso de histerismo, e é a observação pessoal dos médicos, atirada à cena, num 

esforço de experimentalismo, que Lucília interpreta, de tal maneira vívida, que nos faz crer ou 

num longo estudo de alienista ou em uma epileptóide. Os pedaços de gênio o são sempre em 

razão da desorganização nervosa. A multidão, que enchia o teatro, não compreendeu, porque 

não estuda e não sabe. Aterrorizou-se no seu frivolismo. 

Lucília é como o reflexo trágico do estado patológico da sociedade, e o final, no nosso 

público eivado das frioleiras dos dramalhões, filhos legítimos dos insensatos dramas de Hugo, 

onde toda verdade e toda a idéia desaparecem numa onda louca de palavrões, produziu um 

frio glacial. E a tese em evidência, espantando, fazendo tremer o burguês. 

Quando sinto em Ibsen, no urso misantropo do norte, que quer viver só, para ser forte, 

no mentalista de Lombroso, o aurorear polar do gênio que virá, como o almeja Zola, fazer do 

teatro uma verdade, fundando de vez a glória colossal do realismo, é quente de mocidade e de 

força, delirante de entusiasmo, vibrante de toda a grande observação encarnada em Lucília, 

que, francamente, são e honesto, estardalho na admiração de todo o seu cérebro genial. 

                                                

 

137 Ver nota biográfica de Ermete Novelli na p. 127. 
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O TEATRO - “EU ESTAVA NO SUL DE MINAS [...]”* 

Artur Azevedo 

Eu estava no sul de Minas, a 800 quilômetros da rua do Espírito Santo, quando Luís de 

Castro me dirigiu, pela Gazeta de Notícias, uma carta a propósito do meu penúltimo folhetim. É 

por esse motivo que só tardiamente correspondo à gentileza do meu bom colega, sentindo não 

dispor nesta folha de bastante espaço para uma larga conversa. 

Admirando Sarcey138, como todo o jornalista inteligente deve admirá-lo, Luís de Castro 

lastima que o grande crítico do Temps não acompanhasse a revolução do teatro contemporâneo. 

Ora, desde que Octave Mirbeau139 descobriu um Shakespeare na Bélgica140, e outros literatos 

franceses se empenharam em descobri-los em vários países da Europa, e o teatro francês foi 

inundado por essa aluvião de Shakespeare, é moda em França deprimir todos os bons autores 

nacionais, a começar pelo divino Molière. Dumas e Augier perderam, em certas rodas, a alta 

cotação que haviam até então conservado, e dos outros então não falemos; são tratados aos 

pontapés. 

Sarcey, crítico nacional por excelência, inquietou-se, mais do que devia, com essa 

reviravolta, que poderia, na sua opinião, ganhar (não ganhou até hoje) o espírito público, e 

constituiu-se então o esforçado paladino da tradição dramática de França, o defensor vigilante 

da arca santa do répertoire. 

É muito natural que, lutando sozinho, pode-se dizer, contra uma legião ardente e 

vigorosa, o velho crítico por vezes medisse mal os golpes da sua catapulta, e ferisse a torto e a 

direito. Mas ninguém pode negar que cumprisse nobremente, heroicamente o seu dever. 

Para apreciar Ibsen e os demais dramaturgos da escola chamada simbolista, nós, 

brasileiros, estamos colocados num ponto de vista muito diverso. O nosso teatro conta apenas 

fugitivos e insignificantes ensaios; não temos, infelizmente, que guardar nem respeitar 

                                                

 

*A Notícia, Rio de Janeiro, 8-9 jun. 1899. O Teatro, p. 2. (Reunido com o título “Entre Sarcey e Ibsen” em: João 
Roberto Faria, Idéias teatrais: o século XIX no Brasil, São Paulo, Perspectiva, Fapesp, 2001, p. 647-651). 
Ver primeira nota da p. 145. 
138 Ver nota biográfica de Francisque Sarcey na p. 145. 
139 OCTAVE MIRBEAU (Trévières-França, 1848 – Paris, 1917). Jornalista, crítico de arte, romancista e dramaturgo. 
Escreveu, entre outros: Sébastien Roch, 1890; Dans les mauvais bergers (“drama ouvrier”), 1897; Le jardin des 
supplices, 1899; Le journal d'une femme de chambre, 1900. 
140 MAURICE POLIDORE MARIE BERNHARD MAETERLINCK (Bélgica, 1862 – Nice-França, 1949). Dramaturgo, poeta 
e ensaísta. Tornou-se um dos principais expoentes do teatro simbolista através de peças como La princesse 
Madeleine (1889); L’intruse (1890); e Pelléas et Mélisandre (1892). Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 
1911. Escreveu, entre outros: Serres chaudes (poesia), 1889; La vie des abeilles (ensaio), 1901; Monna Vanna 
(teatro), 1902; L’ntelligence des fleurs (ensaio), 1907; e La mort (ensaio), 1913. 
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tradições; a lista dos nossos dramaturgos é tão insignificante que parece uma lista em branco; 

não receamos que Ibsen venha destruir glórias que não possuímos; as suas peças não nos 

poderão fazer senão bem, porque é do estudo comparativo de todas as escolas que um dia há de 

sair o teatro brasileiro. 

Portanto, qualquer discussão que sobre o assunto resultasse entre Luís de Castro e mim 

seria uma polêmica inútil; nem ao menos teria o mérito de divertir os leitores.  

No tocante a teatro, confesso-me saturado das idéias de Sarcey, e julgo que o público, o 

verdadeiro público, se compraz com a convenção e a ficelle. 

Luís de Castro descreve, e com muito acerto, a ficelle como “o meio de que se serve o 

autor para armar ao efeito” e admira-se de que eu encontrasse ficelles no teatro de 

Shakespeare... Que é o lenço de Desdêmona, e o narcótico de Julieta, e a representação 

organizada por Hamlet no palácio do pai, senão ficelle? Porventura Shakespeare, à parte o seu 

profundo conhecimento do coração humano, à parte o seu gênio assombroso, seria um grande 

dramaturgo se não soubesse armar ao efeito? 

Ponha Luís de Castro a mão na consciência, e diga se a cena da tarantela na Casa de 

boneca é ou não é ficelle. Que intenção foi a de Ibsen ao escrevê-la senão armar ao efeito? E 

conseguiu-o, o que quer dizer que o próprio Shakespeare tê-la-ia escrito. 

Eu disse no meu folhetim que a Casa de boneca era um misto de Augier, Dumas e 

Meillhac e Halévy, e Luís de Castro observa que Ibsen não conhece nenhuma peça daqueles 

autores; pelo contrário, acrescenta o meu colega, foram os franceses que se inspiraram na obra 

do dramaturgo norueguês. 

O não conhecer Ibsen os autores franceses contemporâneos é um incidente de biografia 

que eu ignorava e me espanta — nem sei que dados positivos tenha o colega para afirmá-lo. Eu, 

aliás, não disse que Ibsen copiasse este ou aquele autor: seria um despautério; mas quem pôde 

ler os dois primeiros atos de Casa de boneca sem se lembrar de Froufrou, das Leoas pobres e 

de tantas outras peças francesas? Isto não quer dizer que Ibsen não seja um dramaturgo original; 

quer dizer que o teatro está subordinado a um certo número de situações, e não há 

revolucionário capaz de fugir delas, a menos que pretenda fazer peças para serem lidas e não 

representadas. 

Luís de Castro enche a boca com essas palavras: “o teatro de Ibsen faz pensar”; mas é 

preciso não confundir “fazer pensar” com “dar que pensar”. Necessariamente qualquer pessoa, 

depois de assistir à representação de um drama sem desenlace, vai para a casa pensando... 

Quando saí da representação da Casa de boneca, onde conversavam dois espectadores — 
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marido e mulher — no mesmo bonde que me conduzia aos penates. O marido estava sério e 

taciturno. — Em que pensas tu? perguntou-lhe a mulher. — Penso na pobre Nora, que saiu de 

casa àquela hora da noite, e no idiota do marido que a deixou sair. — Ora! Não penses nisso! 

Aquilo passa! Amanhã ela sente saudades dos filhos, que não tiveram culpa de nada, e volta 

para casa. 

Esses dois espectadores pensavam e, no entanto, não tinham compreendido nada. Não os 

crimino por isso, porque uma peça de teatro deve ser, principalmente, clara, e a Casa de boneca 

não o é. 

Luís de Castro escreveu, no dia da primeira representação, que “para apreciar a obra de 

Ibsen é preciso compreender (o grifo é dele) a singular complexidade do caráter norueguês” e, 

antes, escrevera que “na própria Noruega Ibsen não foi a princípio compreendido”. 

Que diabo! É então necessário um tirocínio, um aprendizado para conhecer a idéia do 

dramaturgo? Para compreender Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes não preciso estudar o 

caráter grego; para saber o que pensaram Shakespeare ou Molière não tenho necessidade de 

conhecer o caráter inglês ou o francês; entretanto, lendo ou ouvindo uma peça de Ibsen, fico in 

albis, porque não conheço o caráter norueguês! Nada! Por aí não me deixo levar, tenham santa 

paciência; o homem é o mesmo, as paixões são as mesmas em todas as latitudes. 

Não é, como pensam muitos, o final da peça mais viável que a torna obscura (aquele 

viável é um qualificativo empregado por Lucinda Simões). O final é belíssimo, de uma grande 

originalidade e de uma grande elevação moral. O que me repugna é que ele não esteja 

convenientemente preparado. 

Diz uma lenda que o padre Antonio Vieira era sujeito obtuso, e um dia, estando a ouvir 

missa, sentiu um estalo na cabeça, e daí por diante foi o grande orador sagrado, o primoroso 

escritor que todos conhecemos. Aquela Nora dos dois primeiros atos, frívola, tola, inconsciente, 

glutona, ignorante, mentirosa, dissimulada, sem nenhum senso moral, a ponto de falsificar uma 

assinatura para receber dinheiro e estar muito convencida de que praticou uma ação louvável — 

aquela Nora, dizia eu, sem um estalo idêntico ao do padre Antonio Vieira, não poderia tornar-se 

no terceiro ato tão vidente, tão atilada, tão judiciosa, tão compenetrada da sua ridícula e 

mesquinha situação doméstica, tão convencida do egoísmo do seu esposo, tão revoltada contra a 

educação que lhe deram. 

O drama tem cenas admiráveis, a linguagem sóbria, consistente, e por vezes tão 

brilhante que atenua a excessiva extensão de alguns diálogos; mas — francamente — que diria 

o público do autor brasileiro que fizesse entrar um estranho, fora de horas, em casa de uma 



  
172

 
família só para pedir um charuto e participar, em estilo sibilino, que vai morrer? Pobre autor 

brasileiro que tal fizesse. 

Entretanto, não imaginam os meus leitores, não imagina Luís de Castro como estou 

satisfeito com a representação de Casa de boneca! Temos público, temos público, temos 

público! O Teatro Sant’Anna enche-se todas as noites! É um sucesso de curiosidade, bem sei, 

mas é um sucesso, e não é uma mágica nem uma revista que está em cena — é uma peça 

literária, e o público discute-a, quer ouvi-la, quer julgar por si! Bravo! Aí têm, senhores, a 

justificação da minha campanha em favor do teatro-teatro! O capcioso argumento da falta de 

público desaparece diante da eloqüência do fato.  

Não quero deixar de dizer alguma coisa a respeito do desempenho dos papéis da Casa 

de boneca, mesmo porque desejo, quanto em mim caiba, evitar que a uma artista de tão notável 

aptidões como Lucília desvairem exagerados louvores. O papel de Nora é complexo, é 

esmagador; Lucília não fez, nem podia fazer, uma criação definitiva. O seu trabalho tem falhas 

que só a idade e a experiência corrigirão. O elogio incondicional poderá convencê-la de que é 

uma atriz completa e não precisa mais estudar. Os gestos, principalmente, não me satisfazem; às 

vezes têm até alguma coisa de simiescos. 

Essa opinião pode ser desassombradamente externada, tratando-se, como se trata, de 

uma artista que conta mais com o futuro que com o passado, e quem admiro desde que a vi 

representar a Mancha que limpa, de Echegaray, de um modo digno dos aplausos da platéia mais 

exigente do mundo. 

Que dizer de Lucinda Simões no papel de Mme. Linde? Querem mais comedimento, 

mais naturalidade, mais talento, mais arte? Que prazer me causou rever essa deliciosa artista 

num papel tão ajustado ao seu mérito! Quando ela entrou em cena, desprendeu-se do 

personagem um perfume de simpatia que envolveu toda a sala. 

Cristiano de Souza representou discretamente o marido de Nora, um dos papéis mais 

ingratos que conheço, e do qual nenhum partido pôde tirar o artista. 

Belard, que fez incontestáveis progressos, é muito aceitável no Dr. Rank, o homem do 

charuto. 

Um simpático ator, que os fluminenses não conheciam e pesa mais 40 quilos que eu 

(façam idéia!) revelou-se magnífico diseur no papel de Krogstad, um vencido na vida que não 

se compadece absolutamente com a corpulência do artista. 
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Da encenação nada diria, se não fosse aquela maldita cadeira austríaca, de balanço, junto 

ao fogão... Uma cadeira de palhinha da Noruega, em pleno inverno, é disparate, em que pese à 

“singular complexidade do caráter norueguês”. 
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DE VISEIRA ERGUIDA – “A ARTUR AZEVEDO. MEU CARO ARTUR [...]”* 

Luís de Castro

 
A Artur Azevedo. 

Meu caro Artur. Consente que eu responda à tua resposta, tanto mais quanto, no que 

respeita Sarcey, reconhece afinal que o falecido crítico mediu mal os golpes da sua catapulta e 

feriu a torto e a direito. 

Vê que são coincidências! Anteontem, depois da leitura de seu folhetim da Notícia, 

chamou-me a atenção um artigo necrológico de Gustavo Larroumet sobre Sarcey141, artigo que 

veio publicado no Figaro de 16 de maio. Depois de se referir ao afeto e à gratidão que tinha 

pelo crítico do Temps, a quem devia muitos favores, e a quem, naturalmente, tece os maiores 

elogios, escreve Larroumet: “Ele (Sarcey) saudou e auxiliou os novos, até o dia em que, diante 

de uma mudança profunda das idéias e dos gêneros, foi-lhe impossível, apesar do mais sincero 

esforço, acompanhar uma evolução que teria exigido de sua parte uma transformação 

impossível na sua idade.” E logo adiante acrescenta Larroumet: “Na crítica, Sarcey foi um 

burguês (o grifo é meu) e um professor com todas as qualidades e alguns dos defeitos que, por 

definição essas duas palavras implicam... O peito robusto só respirava à vontade perto da terra; 

os seus pés largos não deixavam o solo: os seus olhos atentos de míope não arriscavam a vista 

além de seu raio visual, mas, o que ele via, como via bem!”. 

É o que eu disse com outras palavras. Larroumet reconhece, aliás, no seu artigo, que 

Sarcey teve injustiças e partis-pris. 

Entremos, porém, na parte importante da nossa amigável discussão. Escreves no teu 

folhetim: “Que é o lenço de Desdêmona, e o narcótico de Julieta, e a representação organizada 

por Hamlet no palácio do pai senão ficelle.” Concedo que o narcótico de Julieta possa ser 

considerado uma ficelle; esse narcótico é entretanto um expediente, ultra-romântico, concedo, 

para evitar um casamento que repugna os dois amantes, mas quanto ao lenço de Desdêmona e a 

representação organizada por Hamlet, o caso é diverso. Não se trata aqui de armar ao efeito. 

Esse lenço não é uma ficelle: faz parte integrante da ação. É ele que, aos olhos de Otelo, 

                                                

 

*Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, p. 2, 10 jun. 1899. (Reunido com o título “Entre Sarcey e Ibsen” em: João 
Roberto Faria, Idéias teatrais: o século XIX no Brasil, São Paulo, Perspectiva, Fapesp, 2001, p. 651-655). 
Ver primeira nota da p. 145. 

 Ver nota biográfica de Luís de Castro na p. 147. 
141 Ver nota biográfica de Francisque Sarcey na p. 145. 
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constitui o corpo de delito da infidelidade de Desdêmona. É ele que leva o desespero ao coração 

do mouro. 

Quanto à representação organizada por Hamlet, trata-se da coisa mais natural deste 

mundo. Naquele tempo, como sabes, o teatro permanente não existia. As representações eram 

dadas nos palácios ou nas praças públicas por companhias ambulantes. Ora, ao saber que uma 

dessas companhias tinha chegado, lembra-se Hamlet de fazer representar um drama que 

tivessem analogia com o drama real que se passara em palácio, a ver se na fisionomia do 

padrasto descobre um indício que lhe revele de modo formal ser ele o assassino de seu pai. Não 

foi portanto para armar ao efeito que Shakespeare recorreu ao expediente da representação, que 

é lógica e se prende intimamente ao drama; enquanto que a ficelle é um recurso de mera 

convenção que nem sempre tem relação com a ação. 

Perguntas tu: “Porventura Shakespeare seria um grande dramaturgo se não soubesse 

armar ao efeito?”. E eu repondo: seria, porque o que torna o autor do Hamlet, grande 

dramaturgo, não é isso, é sim “o seu profundo conhecimento do coração humano, o seu gênio 

assombroso”, para empregar as tuas próprias expressões. 

Queres que a tarantela de Casa de boneca seja ficelle e acrescentas: “Que intenção foi a 

de Ibsen ao escrevê-la senão armar ao efeito?”. Tem paciência, meu caro Artur. Essa tarantela 

estava perfeitamente de acordo com o caráter de Nora e prende-se à ação. Quando a dança com 

frenesi, Nora o que procura é distrair a atenção do marido, é fazer com que ele se esqueça de ir à 

caixa buscar as cartas, entre as quais está a carta fatal. Bem se importa Ibsen com armar o efeito, 

ele que não se preocupa com o público e que nem sequer assiste aos ensaios de suas peças nem 

pisa em um teatro! 

Queres saber em que me baseio para afirmar que Ibsen não conhecia os autores 

franceses? Aí vai a resposta. No número de abril de 1898 da Revue d’Art Dramatique, número 

exclusivamente dedicado a Ibsen, escreveu John Paulsen: 

Ibsen não conhecia a literatura francesa. Quando eu vinha de Paris a Munique para vê-lo, 

informava-se do movimento literário em França, que ele ignorava completamente. De George 

Sand não tinha lido uma linha, Alexandre Dumas filho era para ele apenas um nome, que 

encontrara por acaso nos jornais. 

Confesso que caí das nuvens ao ler esta tua frase: “Quem pode ler os dois primeiros atos 

de Casa de boneca sem se lembrar de Froufrou, das Leoas pobres e de tantas outras peças 

francesas?”. 
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Mas, santo Deus! Em que se parece Nora com Froufrou? No estouvamento? Na 

educação que ambas receberam? Mas Froufrou que só pensa em toilettes e em se divertir, não 

ama o marido nem cuida dos filhos, e quando foge de casa com o amante, é por inqualificável 

coup de tête, sob pretexto que a irmã lhe tomou o seu lugar em casa. Quanto à Serafina das 

Leoas pobres, que ponto de contato há entre ela e Nora? Serafina que, apesar de casada, tem um 

amante, por interesse, a fim de ostentar um luxo que o marido não lhe pode dar. Augier disse 

que sua peça era “a prostituição no casamento”. Como estamos longe da Casa de boneca! 

Tu não podes admitir que “para apreciar a obra de Ibsen seja preciso compreender a 

singular complexidade do caráter norueguês”, como eu escrevi; e acrescentas triunfante: “Para 

saber o que pensaram Shakespeare ou Molière não tenho necessidade de conhecer o caráter 

inglês ou o francês.” Podes explicar-me o pensamento de Shakespeare ao escrever Hamlet, 

personagem que tem provocado as maiores discussões, sem que até hoje tenha havido acordo? 

Como deve ser interpretado o personagem do Avarento de Molière? Uns querem que ele seja 

interpretado de um modo tétrico, como Laugier; outros, como Coquelin Cadet, fazem dele um 

personagem exclusivamente cômico. 

O homem é o mesmo, as paixões são as mesmas em todas as latitudes, escreves. 

Perfeitamente de acordo. “Sob os caracteres próprios à raça norueguesa, Ibsen apanhou e 

representou as linhas fundamentais da natureza humana”, escreveu pelo seu lado Augusto 

Ehrhard em um livro notável sobre o grande dramaturgo norueguês.142 Significa isso que os 

personagens de Ibsen são humanos. Mas, para compreender-lhes a complicação de caráter, 

certos atos que nos aprecem esquisitos, é preciso conhecer a alma norueguesa. Julgas que, se na 

Noruega se representasse a tua Véspera de reis, os noruegueses não estranhariam o personagem 

Bermudes e aquele tipo de dona de casa? E por quê? Porque ignoram os nossos costumes. É por 

isso que estranhamos no teatro de Ibsen certos pormenores que se nos afiguram extravagantes. 

Atiras sobre a pobre Nora os epítetos de frívola, tola, inconsciente, glutona, ignorante, 

mentirosa, dissimulada, sem nenhum senso moral, e não lhe apontas uma só qualidade, nem ao 

menos a da tenacidade com que procura satisfazer o débito que contraiu para salvar a vida do 

marido. É justamente por causa desse débito que ela mente, que ela dissimula. O dinheiro que 

ela pede constantemente não é para comprar vestidos, para enfeitar-se, como Froufrou, e sim 

para pagar a quantia que pediu emprestada. É ainda com o mesmo fim que ela trabalha até alta 

noite. Quanto aos outros defeitos, e sobretudo essa falta de senso moral, assim era preciso 

                                                

 

142 Auguste Ehrhard, Henrik Ibsen et le théâtre contemporain, Paris, Lecène, Odin, 1892. 



  
177

 
mostrar que a educação de Nora foi falsa e que sobre ela não se pode lançar a culpa dos erros 

cometidos. 

Afirmas que o público cairia em cima do autor brasileiro “que fizesse entrar um 

estranho, fora de horas, em casa de uma família só para pedir um charuto e participar, em estilo 

sibilino, que vai morrer”. É possível, mas o que te posso afirmar, pelo meu lado, é que o 

personagem Dr. Rank dá calafrios. Ele acaba de estar em um baile, em companhia de Nora e de 

seu amigo e já se despediu deles; mas, ao descer a escada, a certeza da aproximação da morte 

faz com que, ao passar pela porta dos seus amigos, entre a pretexto de pedir um charuto, mas no 

fundo para vê-los uma última vez antes de morrer. Não vejo portanto motivo para se censurar o 

autor brasileiro, que, como Ibsen, fosse capaz de pôr em cena um personagem como o Dr. 

Rank. 

E, para acabar por hoje, pois vai sendo tempo, deixa que te cite esta frase que li algures: 

“Au début de sa carrière, Ibsen est en retard sur son siècle; à l’heure actuelle il le dépasse 

singulièrement: il en est en quelque sorte un précurseur des temps futurs.”143Aí está porque a 

Casa de boneca, que foi escrita há dezenove anos, só agora começa a sua carreira pelo mundo, 

provocando sempre discussões, o que é uma prova do seu alto valor. 

Teu ex-corde. 

                                                

 

143 “No ínicio de sua carreira, Ibsen está atrasado em relação a seu século; hoje ele o ultrapassa singularmente: ele é 
de alguma forma um precursor dos tempos futuros.” 



  
178

 
O TEATRO – “LUÍS DE CASTRO VOLTOU [...]”* 

Artur Azevedo 

Luís de Castro voltou De viseira erguida a combater as minhas idéias acanhadas sobre 

Francisque Sarcey e a Casa de boneca. Ninguém mais do que eu aprecia o talento e o espírito 

de combatividade do meu colega; mas permitam-me os leitores que dê por finda uma contenda 

que a ninguém aproveita. Depois de nos esfalfarmos a gritar um contra o outro, Luís de Castro e 

eu, Francisque Sarcey144 continuará a ser Francisque Sarcey e Henrik Ibsen continuará a ser 

Henrik Ibsen. 

Não negarei, se quiserem, que este seja o mais revolucionário dos escritores modernos, 

pois toda a sua obra exprime uma grande alma esmagada pelo peso de um meio social em 

antagonismo com ela; o que nego a pés juntos é que ele tenha a técnica indispensável a um 

fazedor de peças de teatro. 

Eu aceitaria esse defeito como naturalíssimo, se acreditasse, como Luís de Castro, por 

lhe dizer John Paulsen, que Ibsen não conhece a literatura francesa; aceitá-lo-ia, se me 

merecessem fé as palavras do meu colega quando afirma que o autor norueguês “nem sequer 

assiste aos ensaios das suas peças, nem pisa em teatro”. 

Ora, se não mentem os biógrafos, Ibsen foi diretor do teatro de Berger e do de Cristiânia, 

e é muito difícil acreditar que um diretor de teatro não só não assista aos respectivos ensaios 

como não apareça no estabelecimento a seu cargo. Demais, tenho uma idéia vaga de haver lido 

que, antes de ser nomeado diretor do teatro de Cristiânia, Ibsen foi comissionado pelo seu 

governo para estudar teatro nas principais capitais européias. Se isso é exato, não é crível que 

ele não conhecesse o teatro francês. 

Mas, como já disse, não vale a pena gastar tinta e papel com assuntos já longamente 

debatidos noutros meios mais civilizados que o nosso. Fique Luís de Castro com as suas 

opiniões, eu ficarei com as minhas, e nem por isso deixaremos de ser bons e leais amigos. 

                                                

 

*A Notícia, Rio de Janeiro, 15-16 jun. 1899. O Teatro, p. 2. (Reunido com o título “Entre Sarcey e Ibsen” em: João 
Roberto Faria, Idéias teatrais: o século XIX no Brasil, São Paulo, Perspectiva, Fapesp, 2001, p. 655-656). 
Ver nota biográfica de Luís de Castro na p. 147. 
144 Ver nota biográfica de Francisque Sarcey na p. 145. 
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IBSEN E O SEU TEATRO* 

Leopoldo de Freitas

 
Henrik Ibsen é o sol do firmamento escandinavo, na opinião de um de seus críticos, mas 

atual; conquistou a glória não só em sua pátria como em todo o mundo civilizado. 

A Noruega considera-o o eminente artista nacional. 

Esse entusiasmo pelas suas produções dramáticas é motivado da originalidade que as 

distingue na estética da época presente em que muito se exige que a obra de arte seja completa e 

exata. 

Ibsen tem sido um dos cultivadores deste gênero de arte verista em que a técnica 

psicológica e a gráfica a cada passagem se impõem em belo relevo. 

Na acentuação shakespereana com que os personagens dos seus dramas emocionam o 

sentimento dos leitores e espectadores o “gênio da Noruega” apresenta-se como um poeta e 

escritor que conhece os fenômenos da alma humana; as leis de origem e do meio em que se 

concentra o seu pensamento. 

Como um químico que procedesse a experiência de laboratório, ele observa a ação das 

ambiências, analisa caracteres por complicados que sejam e instila pujante animação aos 

protagonistas das suas criações. 

Qualquer delas significa um drama de consciência; é o predomínio de alguma idéia. 

São peças que constituem problemas cerebrais, o que fez com que Lombroso145 

considerasse-o um mentalista; classificação acertada porque Ibsen criou personagens de uma 

fidelidade perfeitíssima, principalmente no gênero dos détraqués; uns entes doentios que 

parecem inofensivos ou dignos de compaixão, porém que muitas vezes se convertem, alguns, 

em forças de destruição. 

São esses obcecados que poderão parecer malvados ou perversos que a ciência enumera 

na série dos psicopatas. 

                                                

 

*Cidade do Rio, Rio de Janeiro, p. 2, 4 ago. 1899. 

 

LEOPOLDO DE FREITAS (Porto Alegre, 1865 – São Paulo, 1940). Jornalista, diplomata, historiador e biógrafo. 
Publicou, entre outros: O escritor Afonso Arinos (biografia), 1918; Literatura nacional (ensaio), 1919. 
145 CESARE LOMBROSO (Verona-Itália, 1835 – Torino-Itália, 1909). Professor universitário, psiquiatra e criminalista. 
Tornou-se conhecido pela teoria segundo a qual o criminoso era fruto de uma degeneração biológica. Para ele, 
certas características físicas dos seres humanos estavam ligadas à tendência inata dos indivíduos ao crime. Muitas 
personagens de Ibsen, sobretudo Hedda Gabler, foram utilizadas como exemplos de suas teorias. Publicou, entre 
outros: L'Uomo delinquente, 1876; e L’Uomo di genio, 1893. 
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No teatro ibseniano essa classe de indivíduos é a que sugestiona idéias inquietantes e 

presságios de acontecimentos fatais aos seres normais que com eles convivem. 

Grande poder de idealidade existe nos dramas deste velho e sugestivo escritor, cuja 

aparência pessoal se assemelha a esses rudes tipos de marinheiros, bastante comuns na 

península escandinava. 

Apesar de não se considerar doutrinário, nem professor, as suas produções exercem 

grande influência no espírito dos seus compatriotas — elles sont la proprieté de toute la 

nation146, escreveu [Harald Hausen?]. 

Pintor da vida como ela se passa na Noruega, Ibsen, nos seus dramas, esboça os casos de 

psicopatia com intensidade assombrosa, pela realidade. 

O tipo détraqué ou louco impulsivo, que é comum nos romances de Dostoievski, figura 

em quase todas as peças psicológicas ou simbólicas do teatro do afamado autor norueguês. 

Assim é que no Pequeno Eyolf, que é uma das mais recentes, não falando em J. G. 

Borkman, há um desses casos de obsessão que causará extraordinária impressão a quantos o 

puderem apreciar. 

E essa não é uma das mais terríveis de pessimismo, pois Mr. Prozor147 considera-a uma 

estância de poema da transformação do Amor, admirável pela concepção moral da vida e 

também uma genial resposta a Sonata de Kreutzer, o soberbo romance de Tolstoi. 

Pequeno Eyolf era o nome de um menino que pereceu afogado no fjord; seu pai, o 

engenheiro Alfredo Allmers, sofre dolorosa mágoa da perda dessa afeição; mas pouco a pouco 

deixa-se inclinar à graciosa Asta, uma moça que vivia em seu lar conjugal. 

São os esforços generosos de Rita, a dedicada esposa de Allmers, que conseguem 

desviar essa inclinação do fatal caminho em que se dirigia. A luta que se trava é pungente e 

violenta entre os sentimentos, as idéias e o dever, porém Asta auxilia a resolução de Rita; 

mostrou-se bastante forte resistindo ao requestador, despede-se e sai acompanhando Borgheim, 

um engenheiro e seu noivo. 

Os três atos de que consta o drama têm todos uma grande força no movimento da paixão 

humana; Ibsen descreveu-as como pensador e como escritor, numa linguagem concisa, nervosa 

e vivaz que parece denunciar o estado de excitamento da sua alma. 

Cena soberba é a do ato final, sobre um outeiro dominando o fjord e na escuridão do 

nevoeiro, Rita, a mãe do pequeno Eyolf, alucinada pela dor e pelo remorso, vê, nos rubros 

fanais do navio em que Asta e Borgheim embarcaram, uns olhos esbugalhados fitando-a; porém 

                                                

 

146 elas são a propriedade de toda a nação. 
147 Ver nota biográfica de Moritz Prozor na p. 137. 
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pouco a pouco a claridade de uma noite de norte vem espargir a calmaria que lhe faltava no 

coração. 

Dá-se a reconciliação das idéias entre ambos; contemplando o rutilar das estrelas no 

firmamento sereno dessa linda noite, eles, invocam a força redentora do amor. 

Uma intensidade de harmonia afetuosa e de alívio inunda a alma de Alfredo Allmers, 

que antes achava-se agitada e impelida por motivos tão opostos e diferentes. 

Resume-se esse episódio num expressivo diálogo entre Rita e Allmers. 

— Talvez que eu pudesse ainda me juntar contigo... e auxiliar-te. 

— Querias Allmers?  

— Sim, se tivesse certeza  

— Neste caso devias ficar aqui.  

— Se procurássemos!... 

— Sim, procuraremos  

— Temos a efetuar uma penosa jornada de trabalho. Verás a paz ainda pairar em nós... Talvez, 

nos apareçam os espíritos. 

— Espíritos? 

— Sim, eles nos rodearão talvez... todos os que perdemos. O nosso pequeno Eyolf! 

— E o teu grande Eyolf, também. 

— Quem sabe se por momentos, no caminho da vida, não divisaremos ainda algum reflexo. 

— E para onde olhar, Alfredo? 

— Para o ato. 

— Sim para o céu... para as estrelas, e para o grande silêncio. 

Nota-se nesse drama, como nos outros do extraordinário autor norueguês, esse gênero de 

atividade, por ele mesmo classificado de “revolta do espírito humano”. Ibsen considera-se 

apóstolo da vontade e eis a causa porque sempre exorta alguma das suas personalidades à 

independência, à firmeza, à persistência nos atos. “O homem mais forte é aquele que vive só”, 

proclama ele na admirável obra Inimigo do povo. 

Confirmação desse característico de uma organização moral encontra-se na peça John 

Gabriel Borkman, o banqueiro audacioso, que, vítima das especulações em que se envolveu, foi 

parar na cadeia e cumpriu cinco anos de condenação. 

Restituído à liberdade, passou a viver retraído, evitando todos; entretanto não perdera a 

sua primitiva arrogância; ambicioso, ainda meditava executar uns planos, recomeçar a vida e 

subir a alturas mais culminantes... 
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Borkman é considerada a obra-prima do moderno teatro ibseniano, pois nela o artista 

exuberou os seus grandes recursos para despertar emoções; apresenta cenas de um vigor 

magnífico de audácia, de coragem e de outras paixões em que se resume a têmpera de certos 

organismos humanos. 

Dessas passagens, de lutas afetivas, rivalidades, desesperos, dores da alma, conflitos de 

toda a sorte de paixões, depreende-se quanta dificuldade existe para a representação de tais 

dramas, que parecem escritos para estimular o talento dos atores, principalmente dos que forem 

artistas. 

Além dos críticos e escritores do norte: Hjalmar Petterson, G. Brandes148, [H. Hausen?], 

muitos outros que têm na intelectualidade francesa uma brilhante celebridade, conceituam o 

dramaturgo norueguês — um talento prodigioso. 

“Ibsen reste seul, en dehors et au dessus des autres dans la littérature scandinave.”149 

Para os apreciadores da literatura psicológica e social, a glória desse velho escritor é tida 

em conta de um triunfo incomparável. 

                                                

 

148 GEORG MORRIS COHEN BRANDES (Copenhague, 1842 – 1927). Crítico literário. Foi o primeiro a escrever uma 
monografia sobre Ibsen. De 1874 a 1878, ele dirigiu, juntamente com seu irmão Edvard Brandes, a revista Det 
Nyttende Aarhundrede, que lhe permitiu difundir a literatura moderna na Escandinávia. Em 1871, passou a se 
corresponder com Ibsen e iniciou uma série de conferências públicas em Copenhague sobre o desafio da literatura 
contemporânea. Publicou, entre outros: Main Currents in 19th-Century Thought (6 v.), 1872; Men of the Modern 
Breakthrough, 1883, e Henrik Ibsen, 1898. 
149 “Ibsen permanece só, aparte e acima dos outros na literatura escandinava.” 
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POLITHEAMA – “POUCOS HOMENS NESTE SÉCULO [...]”

 
(Sem assinatura) 

Poucos homens neste século lograram maior popularidade nominal que o grande 

dramaturgo norueguês Henrik Ibsen. Poucos suscitaram tão grandes e renhidas discussões, 

poucos conseguiram dividir tão profundamente críticos e literatos como o poeta do Norte. Mas 

também é justo exarar que nenhum dos seus críticos de nomeada achou a média exata do seu 

valor. Uns apaixonados até o excesso vêem em Ibsen o grande reformador do teatro 

contemporâneo, o pintor rigoroso e forte da sociedade moderna, o observador profundo do que 

constitui o substractum de todos os meios sociais civilizados. 

Para estes, é, pois, evidente, clara e inegável a potência analisadora de Ibsen, que apanha 

com uma rara intuição (como se fosse dotado de uma acuidade excepcional de todos os órgãos 

sensoriais) o sentido oculto da realidade da vida, ao mesmo tempo que o seu cérebro, vasto 

telescópio, abrange, numa síntese perfeita e exata, o sentido da existência humana, o seu fim: o 

destino, em suma, determina na função geral da vida universal os limites em que se move a 

variável independente da condição humana. 

Para estes admiradores incondicionais e intransigentes do poeta escandinavo, todos os 

seus dramas, todos os seus poemas, todos os seus trabalhos literários têm uma significação, 

oferecem uma interpretação, estabelecem um determinante característico da consciência do 

homem, ao passo que fixam em bases firmes, estáveis e sólidas, uma nova concepção do nosso 

destino. 

Por isso, todos os que procuram a felicidade, em meio da anarquia mental que 

caracteriza este fim de século; todos os que anseiam, olhos voltados para um idealismo quiçá 

deliqüescente, um futuro melhor que o presente, um estado de perfectibilidade de que estamos 

longe e que nunca atingiremos; todos esses sonhadores que voltam costas às verdades cruas da 

ciência pura, mas por isso mesmo, consoladoras, porque nos trazem a certeza; elevaram a 

Henrik Ibsen a estátua donde ele nos olha, desdenhoso, a nós que descremos dessas quimeras da 

fantasia, a nós que ainda acreditamos na ciência, porque ela nada nos prometeu, e nos tem dado, 

entretanto, a doce consolação infinita de nos conhecermos pouco a pouco, eliminando para as 

regiões poeirentas do passado, o vício antropomórfico da nossa origem, da razão de ser é 

finalidade da nossa existência efêmera. 

                                                

 

O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 set. 1899. Palcos e Circos, p. 2. 
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Outros, porém, mais avisados, a nosso ver, fora da esfera da ação enervante e 

deprimente da doença dos tempos que correm, não vêem em Ibsen esse reformador audaz que, 

servindo-se do teatro como meio de regeneração social, tenta fazer da arte o fator mais 

importante da evolução da sociedade, o impulso forte e bom do sentimento coletivo contra a 

opressão econômica que nos assoberba e nós tolhe os movimentos. 

Ora, a verdade é que Ibsen não pode satisfazer nenhum desses utopistas sem rumo e sem 

norte, que se deixam embalar por uma ficção abstrata, sem consistência, sem realidade positiva. 

Estudando atentamente toda a sua obra, reconhece-se com um certo desapontamento que 

Ibsen em política não é socialista nem anarquista, em religião não é positivamente cristão nem 

fatalista. 

Os personagens principais dos seus dramas são simples autômatos que se limitam a 

declamar umas teorias vagas, amorfas, contraditórias até, com a pretensão de se elevar à altura 

de símbolos integrais duma teoria nova social, que não existe de fato. 

Todos eles se movem impulsionados por três idéias que em Ibsen são verdadeiras 

obsessões: a hereditariedade, a confissão e o sacrifício de si próprio. 

A hereditariedade justifica todas as aberrações dos personagens de Ibsen, explica todos 

os males que os afligem, sem contudo nos dar a razão da ausência da transmissão das boas 

qualidades físicas, dos sentimentos elevados e nobres. 

Encarada assim, essa verdade científica, ainda mal estudada, torna-se a hereditariedade 

nas mãos de Ibsen um flagelo e uma praga, uma ameaça constante, um látego sempre pronto a 

fustigar a existência atribulada das vítimas. É uma interpretação novíssima e ao mesmo tempo 

uma justificação da persistência do pecado original. 

A confissão purifica as consciências, atenua as faltas, descora por completo as manchas 

morais, elimina até as conseqüências dos nossos erros, dos nossos desvarios, dos 

desfalecimentos temporários e intermitentes do nosso caráter. 

Para Ibsen a confissão, isto é, o horror à mentira, tem a função purificadora do fogo, 

como se o fato de ser conhecida por um ou por muitos uma determinada ação exagerasse ou 

diminuísse a responsabilidade moral de quem a pratica. 

A abnegação de alguns dos personagens de Ibsen, o sacrifício de si próprio, está, 

contudo, em contradita com o egotismo de outros. Umas vezes, Ibsen proclama, como ideal de 

perfeição, o mais alto desinteresse e a dedicação pelos estranhos; outras vezes faz a apologia do 

individualismo intransigente, que se vê no eu a única coisa real e afetiva que se deve 

desenvolver e exercitar. 



  
185

 
Fora dessas três idéias, que dominam o quadro geral das criações do dramaturgo 

escandinavo, não há outras que o definam, que lhe expliquem as tendências e a orientação moral 

que pretende dar às suas criações. Mesmo essas idéias se contradizem e, rigorosamente, nada 

adiantam à resolução das teses dos seus dramas. 

Por mais que se procure, por mais minuciosa que seja a análise a que se submetam os 

seus personagens, nenhuma idéia geral se obtém. 

Ibsen a respeito dos problemas mais interessantes, que a evolução constante das 

sociedades nos vai anunciando e de cuja solução depende a fórmula definitiva da sociedade 

futura, fica hesitante, indeciso, vago e enublado, como vaga e enublada é a tradução dos seus 

pensamentos. 

É por isso, talvez, que o seu sucesso é grande, principalmente, para aqueles que se 

deleitam em procurar o sentido oculto, o símbolo misterioso contido num agregado de palavras 

soltas ao acaso, e que as mais das vezes correspondem a um estado semi-inconsciente da alma, 

a um automatismo psicológico. Certas frases, mesmo certos períodos, parecem envolver 

pensamentos profundos, concentrar verdades maciças, conter em gérmen teorias de grande 

alcance, quando, na verdade, nenhum sentido misterioso ocultam. Ou são simples modos de 

exprimir coisas banais ou paralogismos sem nexo. 

Isso quanto à psicologia da vida que os admiradores de Ibsen julgam descobrir nos seus 

dramas e que os personagens principais declamam. 

Há, porém, nos dramas de Ibsen alguma coisa que ficará sempre e que dá a medida exata 

do seu valor. 

As figuras episódicas, os personagens secundários, são desenhados com firmeza, 

copiados do natural, com talento e observação exata e dão uma idéia perfeita da vida 

escandinava. Algumas dessas figuras são de uma verdade surpreendente; emocionam, impõem-

se, prendem-nos a atenção, pelo relevo, pelo colorido forte e pela simplicidade dos processos 

que Ibsen emprega para os apresentar. 

Os dramas de Ibsen têm qualquer coisa de feroz, de trágico, que nos empolga de 

momento, que nos aterra pela selvageria estranha de algumas das situações, pela impressão 

angustiosa de terror, de fatalidade, que pesa sobre os personagens principais. 

Mas, passada essa impressão, livres do pesadelo que nos tortura a alma, toda essa 

grandiosidade desaparece, porque é falsa e aparente, e em troca, recordamo-nos vagamente de 

umas deliciosas figuras, ora levemente, delicadamente traçadas em meia dúzia de linhas, ora 

fortemente caracterizadas, destacando-se num modelado rigoroso, palpitantes de vida. 

Na Casa de boneca, representada ontem, notam-se bem todos os defeitos de Ibsen. 
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O tipo principal, Nora, é um puro enigma. Nenhuma mulher equilibrada, por mais 

rudimentar que seja a sua educação, por menor que seja a sua compreensão da vida, não 

falsifica uma assinatura sem perceber que conseqüências mais ou menos sérias poderão advir 

dessa falta. Pode achar no seu íntimo uma atenuante ao seu ato, digamos mesmo uma 

justificação plena do seu procedimento; mas o que não pode esperar é que a sociedade aprove e 

admire a sua ação. A tirada final em que Nora exproba à sociedade a hipocrisia de achar má 

uma ação, cujo móvel é justo, é um pretexto que germina no seu cérebro desequilibrado para 

justificar o abandono do seu lar. E tanto é assim, que a própria Nora acha Krogstad ignóbil e 

sente repulsa por ele, quando este se lhe confessa também um falsificador. Por que não pergunta 

ela a esse homem a razão do seu ato, o motivo por que assim agiu, para depois o julgar 

definitivamente? Mais tarde, instruída, quer pela ameaça positiva e clara do credor, quer pelas 

reflexões de sua amiga Catarina150, Nora não pode mais esperar que o marido vá confessar 

publicamente a sua falta. Este prodígio é, pois, absurdo, e Nora mente à sua consciência quando 

diz que contava com ele, o que não admira, porque um dos seus estigmatos (sic) hereditários é a 

mentira. Mais uma interpretação da hereditariedade dada por Ibsen — a mentira, e ainda outra 

— a prodigalidade. Nora gasta muito, porque seu pai fora também um pródigo. Não se 

compreende também, a não atribuir a Nora um egoísmo extraordinário e a abulia completa do 

sentimento da maternidade, o motivo da saída da casa, do abandono do marido e dos filhos. Até 

um certo momento, Nora é uma criança, de uma infantilidade que na sua idade é quase uma 

doença, não percebe que é uma simples boneca, um objeto de luxo. 

De repente, quando o marido lhe mostra as conseqüências que a sua leviandade vai 

acarretar, cortando-lhe o futuro para sempre, desonrando-o em suma, Nora conhece então o 

egoísmo do marido, e uma luz, rápida como um relâmpago, lhe ilumina a alma e ela reconhece, 

não se sabe como, que precisa instruir-se, que não chegou ainda a atingir a sua emancipação 

moral. 

E para esse fim abandona os filhos, abandona o marido e mostra-se dum egoísmo mais 

feroz do que o dele. Se a sociedade é hipócrita, se as suas leis são iníquas e contraditórias, onde 

irá Nora aprender, instruir-se, emancipar-se enfim? É incompreensível, para não dizer 

contraditório, o procedimento de Nora. E, contudo, se ela quisesse ver, tinha a seu lado uma 

amiga que sacrificou o seu amor, as aspirações mais caras da sua alma, ao bem-estar da sua 

família. 

                                                

 

150 Trata-se da personagem Cristina Linde. 
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E não contente com isso, não tendo em conta os maus tratos do marido, os padecimentos 

morais que teve de curtir, essa mulher, impelida pela gratidão, salva da desonra o casal Helmer, 

casando com o credor implacável e vingativo. Fica-se, portanto, hesitante, na escolha dos tipos 

de mulher apresentados na mesma peça. 

A interpretação que deu a Sra. Clara Della Guardia foi excelente, realizando com 

exatidão o tipo criado por Ibsen. Os Srs. Maggi e Berti muito corretos, e a Sra. [Berti-Afasi?] e 

o Sr. G. Basi não destoaram do conjunto. 

— Hoje, segunda representação da Zazá, a pedido geral. O grande sucesso obtido na 

primeira representação faz prever uma enchente. 

— A companhia que atualmente trabalha no teatro Sant’Anna, do Rio, virá a São Paulo 

e estrear-se-á no Politheama, no dia 2 do próximo mês. A companhia é dirigida pelas artistas 

Lucília e Lucinda Simões e Cristiano de Souza. 
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TEATRO LUCINDA

 
P. B.

 
Companhia Lucinda Simões e Cristiano de Souza. Essa bela companhia que desde maio 

do ano passado está no Brasil, depois da aclamação delirante das platéias de Madrid e Portugal; 

o que há pouco mesmo nunca exigia número de récitas, encantou Buenos Aires e Montevidéu 

apesar dos dichotes e das perversidades infantis de certos cronistas teatrais, e da maior parte dos 

artistas brasileiros, estreou ontem, de volta do Sul, no Teatro Lucinda, agora todo reformado. 

As reformas adiantaram muito repararam aquele soalho que brandia ao sentir o pé do 

público já não faz mais isso, tornou-se decente e honesto. 

É o caso, para cumprimentar os atuais proprietários, que fizeram talvez sacrifícios com a 

quadra péssima que atravessamos, mas que tiveram em compensação a grande honra de vê-lo 

estreado pela voz de ouro de Lucília Simões, quando há muito não o empregavam senão para os 

tiros de dramalhões de amadores. 

Assim os atrativos foram múltiplos à reforma do teatro: a reaparição dessa fidalga 

companhia, Casa de boneca, e a extraordinária Lucília Simões. 

O teatro regurgitava de tudo que há de mais seleto no nosso high-life, a sociedade que se 

diverte com arte lá estava toda. Foi uma noite deliciosa. 

Da Casa de boneca já o cronista se externou a respeito por estas mesmas colunas, com 

Joaquim Vianna e outros, como por outros jornais daqui dos Estados. 

É talvez o melhor trabalho do velho Ibsen pelo seu fundo de verdade, pela vida dos 

personagens; o que só conseguiu depois na extraordinária Hedda Gabler e no mais ou menos 

simbólico Espectros. E na feminista, como direito o é em todos os seus trechos; drama — 

tenazes todos os mais, Dama do mar, e neste último Solness, o construtor quase loucura, e o 

último — Se os mortos vivessem151, perfeito delírio, são tão simbolicamente exagerados, que 

além da dificuldade de interpretação a platéia não compreende, toda gente revolta-se, como 

diante de uma anormalidade, que só os snobs aceitariam. 

A companhia vem a mesma na distribuição dos personagens. Cristiano continua a ser 

um Helmer muito bom nos dois primeiros atos e na metade do terceiro, pois é incontestável o 

seu nome estar nas cenas violentas e trágicas. Chaby, o gordo Chaby, de quem a nossa 

                                                

 

Cidade do Rio, Rio de Janeiro, 5 mar. 1900. Gambiarras, p. 2. 
 Paulo Barreto, o João do Rio. 

151 Trata-se de Quando nós os mortos despertarmos (1899). 
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sociedade tanto gosta, é o mesmo correto Krogstad; Belard continua com os defeitos apontados 

por toda a gente no difícil papel de Dr. Rank, que sofre de um tabes darpualis hereditária; 

Lucinda é sempre a severa e torturada Mme. Linde; e até o moço de recados está a cargo do 

Souza que o fez pela primeira vez aqui. 

Os cenários são diferentes, o material todo novo; a célebre cadeira de palhinha que fez 

tanto palerma gargalhar foi substituída por uma de veludo e tudo é bom, tudo é melhor; porque 

nos dá a esperança de uma larga temporada de arte. 

E ao terminar esse compte rendu peço permissão aos leitores para mais uma vez 

glorificar, cantar, pasmar de admiração, diante desse gênio moderno que é Lucília Simões, 

desse ideal das Noras, desse personagem de que talvez Ibsen esteja longe de supor uma 

interpretação tão completa, dessa nova glória artística, porque afinal é um tanto nosso a que 

nasceu aqui, o que pela primeira volta vibrou aqui, amou aqui e que esse mesmo público saiba, 

que todas as glorificações possíveis ficam muito aquém dessa grande atriz, a flexível e 

revolucionária Nora, a voz de ouro ideal. 
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SANT’ANNA - “A PRIMEIRA VEZ [...]”

 
(Sem assinatura) 

A primeira vez que aqui foi representada a Casa de boneca152, escrevemos uma 

apreciação sobre a obra de Ibsen e especialmente sobre a Casa de boneca. 

Lembramo-nos de ter escrito que só um esnobismo pedante e ridículo podia ter elevado 

Ibsen à altura de um gênio e descoberto na sua obra tendências acentuadas de reforma social. 

Dissemos mais que o escritor norueguês fazia da psicologia uma idéia falsa, e que os 

leitmotifs característicos de todos os seus trabalhos, se reduziam à errônea compreensão da 

hereditariedade, isto quanto ao elemento de ordem psicológica, e à demasiada importância da 

mentira, quanto ao elemento de ordem moral. Dissemos ainda que Ibsen não era nem 

anarquista, nem socialista, nem republicano, nem monarquista. Em religião pendia para o 

protestantismo que, interpretando a Bíblia a seu bel-prazer, vê nela remédio para tudo. Mas o 

protestantismo de Ibsen é tão dúbio, tão contraditório, como são contraditórias e dúbias as suas 

idéias sobre política. 

A confissão é o fogo purificador de todas as culpas, e a mentira a causa de todos os 

males que afligem a sociedade. Dessa maneira de ver, Ibsen coloca-se no lugar de um pastor 

protestante, eivado de catolicismo, e desata a pregar moral de uma inutilidade e monotonia 

surpreendentes. 

Como compreensão elevada da sociedade do futuro, Ibsen faz-nos entrever uma 

sociedade fundada no altruísmo, ao passo que quase todos os personagens são de um egoísmo 

ou, melhor, de um egotismo revoltante. 

Não é difícil demonstrar o que dissemos. Não pudemos, pois, compreender a exagerada 

admiração por Ibsen, cujo teatro, a nosso ver, além de ser superiormente imoral, dá da vida real 

uma representação falsa. E como se isso não fosse bastante, no teatro de Ibsen encontram-se 

ficelles velhas e usadas, que o mais ingênuo espectador facilmente descobre. 

A Casa de boneca reúne todos os defeitos capitais da obra de Ibsen. Assim, Nora é 

lambareira, leviana, falsifica a assinatura do pai, porque herdou deste o mesmo caráter leviano e 

pouco escrupuloso; o Dr. Rank sofre da espinha, e é um sensual, um erótico, ama a mulher do 

                                                

 

O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 out. 1900. Palcos e Circos, p. 2. 
152 A primeira encenação de Casa de boneca foi feita pela Companhia Dramática Portuguesa de Lucinda Simões e 
Cristiano de Souza, no Teatro Sant'Anna (Rio de Janeiro), em maio de 1899. 
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seu melhor amigo e procura atraiçoá-lo, porque seu pai foi um mundano incorrigível, grande 

comedor de camarões, de ostras e de trutas. 

Isso é uma amostra da idéia que Ibsen faz da hereditariedade. 

Cristina, a amiga de Nora, sente a necessidade imperiosa de se dedicar a alguém e 

sacrifica a sua mocidade, o seu amor, para dar a sua velha mãe o bem estar e o descanso na 

velhice. A mãe morre e Cristina precisa ainda dedicar-se a alguém. Conhecedora da situação 

angustiosa de Nora, resolve casar com o advogado Krogstad, que em tempo a amou. 

Casa com ele, efetivamente; e quando se pensa que ela vai salvar a amiga, abandona-a à 

sua situação desesperada e aconselha-lhe a confissão. De maneira que o sacrifício de Cristina 

muda-se num egoísmo feroz e brutal. 

Helmer leva quase todos os três atos a declamar frases banais sobre a responsabilidade 

do esposo, que deve tomar a si todos os erros da esposa. No momento crítico de pôr à prova as 

suas afirmações de toda a hora, recua aterrado diante das conseqüências do crime inconsciente 

de sua mulher e trata-a como a mais miserável pecadora. A própria Nora, uma mulher-criança, 

sem nenhuma experiência da vida, procura por todos os meios ocultar do marido a sua falta 

inconsciente; agarra-se, como um náufrago, a todas as tábuas de salvação, e quando se vê 

perdida resolve suicidar-se. Por uma contradição, vulgar em Ibsen, espera ainda que um 

prodígio se realize e a salve! Depois da cena violenta com o marido, vê de repente que não sabe 

ser mãe e, qual uma iluminada, abandona o marido e os filhos para ir aprender à sua custa a 

verdadeira missão da mulher. Ibsen, nada nos diz dessa missão; mas dá-nos o edificante 

exemplo de uma mãe que sacrifica o seu amor de mãe ao amor de si mesma. Isso é uma amostra 

do altruísmo de Ibsen. 

Na Casa de boneca há apenas um personagem da vida real: é o advogado Krogstad. 

Numa peça como essa é difícil apreciar o desempenho. Se os personagens são falsos e 

incoerentes, a interpretação deve ressentir-se forçosamente da falsidade e da incoerência dos 

personagens. 

Por isso, limitamo-nos a dizer que Lucília e Lucinda Simões, Cristiano de Souza, 

Chaby, Carlos de Oliveira e a menina Maria Roldon, foram muito aplaudidos pela numerosa 

assistência. 

— Hoje, a primeira representação da peça em quatro atos, original de Gaston Devore, 

Consciência dos filhos. 
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ANTOINE – “A COMPANHIA ANTOINE [...]”

 
(Sem assinatura) 

A companhia Antoine deu-nos ontem a peça de Ibsen Les revenants, já representada no 

Rio de Janeiro pelo grande Novelli. A peça nebulosa, singularmente esquisita, é um tanto 

inapreensível pelas platéias, em geral, alheias a essa maneira dos escritores escandinavos; a 

impressão que ela deixa no espírito do espectador é intensamente acabrunhante, e não é logo 

depois que o pano desce sobre o último ato que essa sensação penosa se dissipa, criada pelo 

sombrio drama em que é protagonista Osvaldo, a vítima da tara hereditária e como tal portador 

de uma série de vícios de caráter e de deperecimento físico manifestos. 

Antoine, nesse papel, que é sobremodo fatigante, reproduz bem o tipo do 

desequilibrado, sujeitando-o porém à sua maneira de ver, ao seu temperamento artístico 

especial, aos seus processos de reformador intransigente. Daí fazer o papel um pouco friamente, 

dando-lhe proporções assaz reduzidas, falando extremamente baixo, exibindo um nevrosismo 

(sic) que será muito bem observado, mas que é também singularmente “modesto”, e o que faz 

parecer incompreensível o personagem, que se dissolve numa atmosfera de nebulosidade densa 

e fumarenta, deixando o público em um verdadeiro estado de perplexidade e de indecisão. 

A cena final foi feita com arte, e na mesma situação foi digna de nota a Sra. Grumbach, 

que aliás deu grande relevo ao papel de Mme. Alving. Mlle. Luce Colás fez com grande 

delicadeza a parte de Regina e merece um parabéns caloroso o Sr. Signoret, que deu muita vida 

ao seu papel, criando um tipo bem observado e muito bem conduzido. 

O espetáculo de ontem, que foi honrado com a presença do Sr. Presidente da República 

e a que concorreu um público de élite, era em homenagem a Antoine, que por isso recebeu os 

mais entusiásticos aplausos dos espectadores, principalmente ao terminar a peça Les revenants. 

Depois desta representou-se uma comédia que teve a virtude de fazer rir de boa vontade a 

platéia, após o sombrio drama a que vinha de assistir. 

                                                

 

A Notícia, Rio de Janeiro, p. 2, 15-16 jul. 1903. 
Ver nota biográfica de André Antoine na p. 137. 
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O TEATRO – “TERMINEI O MEU ÚLTIMO FOLHETIM [...]”* 

Artur Azevedo 

Terminei o meu último folhetim, perguntando, a propósito da morte de Ibsen: 

— Que dizer, em duas ou três linhas, de um sol que se apaga? 

Reduzi hoje quanto pude a minha matéria, para reservar duas ou três colunas ao 

necrológio; mas de um sol que se apaga se diz em cem linhas como em duas ou três. 

E, francamente, a morte de Ibsen não é assunto que interesse à maioria dos meus leitores 

habituais, porque poucos o conheciam, e compreende-se: a não ser na Escandinávia, onde o 

autor de Casa de boneca tem a maior e mais pura popularidade, a fama dele não desceu ainda 

das camadas superiores. Lembrem-se de que, na sua famosa conferência do Lírico, o ator 

Antoine153 disse-nos que o teatro do ilustre dramaturgo sueco154 não era ainda compreendido 

nem aceito pela grande massa do público parisiense, e, de fato, nenhuma das suas peças tem 

tido, em Paris, uma grande série de representações consecutivas, o que aliás sucede igualmente 

às de François de Curel, que no teatro francês é o prosélito mais acentuado de Ibsen. 

Isso prova que, escravizado como está o teatro latino às suas velhas tradições, os dramas 

de Ibsen, quando descem dos gelos do Norte, são mais para serem lidos que representados, o 

que aliás não os impedem de proporcionar aos artistas dramáticos de todos os países papéis de 

primeira ordem, em que possam brilhar o primor da interpretação. Não há dúvida que, fora da 

Escandinávia, o sucesso teatral dos Espectros é causado não pela obra, mas pelo artista 

encarregado do papel de Osvaldo, quando esse artista se chama Novelli ou Zacconi155. 

Não quer isso dizer que os dramas de Ibsen não sejam obras-primas de uma grande 

elevação moral, dignas da admiração universal que as celebrou, exprimindo, de um modo 

                                                

 

*A Notícia, Rio de Janeiro, 31 maio 1906. O Teatro. (Artur Azevedo trata, muitas vezes, em um só texto, de 
diversos assuntos teatrais, divididos por blocos. “Terminei o meu último folhetim [...]” é o bloco em que ele refere-
se à morte de Ibsen. Reunido na íntegra em: Larissa de Oliveira Neves, O teatro: Artur Azevedo e as crônicas da 
Capital Federal (1894-1908), 2002, Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) - Instituto de Estudos da 
Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, v. 2, p. 586-588.) 
153 Entre os dias 1º e 26 de julho de 1903, Antoine e sua companhia teatral apresentaram-se no Teatro Lírico (Rio 
de Janeiro). No dia 10, o ator francês fez uma conferência sobre o Théâtre Libre; e no dia 14, encenou Os espectros, 
no papel de Osvaldo Alving. Sobre a temporada de Antoine no Rio de Janeiro, confira: João Roberto Faria, Idéias 
teatrais: o século XIX no Brasil, São Paulo, Perspectiva, Fapesp, 2001, p. 245-261. 
Ver nota biográfica de André Antoine na p. 137. 
154 Na verdade, norueguês. 
155 ERMETE ZACCONI (Montecchio-Itália, 1857 – Viareggio-Itália, 1948). Ator. Primeiro a representar Os espectros 
na Itália, em 1892. Ficou mundialmente conhecido na interpretação de Osvaldo Alving, sobretudo pelas cenas 
carregadas de realismo, onde expunha no palco todos os sintomas de paralisia progressiva causada pela doença do 
personagem. No Brasil, representou Os espectros no Teatro Municipal (São Paulo), em 1924 e 1938. 
Ver nota biográfica de Ermete Novelli na p. 127. 
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intenso, impetuoso, estranho, uma grande alma esmagada pelo peso de um meio social em 

antagonismo com ela. 

Será sempre ouvida com entusiasmo a voz potente desse revolucionário que pretendeu 

substituir pelos direitos superiores do indivíduo todas as conveniências e todas as instituições de 

um mundo que envelheceu; mas essa admiração, esse entusiasmo é de gabinete, não de platéia, 

e assim será enquanto nos países latinos durarem as convenções de teatro, que ele perturbou, 

mas não destruiu. 

Ibsen é uma das glórias literárias mais puras do século XIX. 
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SANT’ANNA – “A REPRESENTAÇÃO DA CASA DE BONECA, DE IBSEN [...]”* 

(Sem assinatura) 

A representação da Casa de boneca, de Ibsen, proporcionou, ontem, a Suzanne 

Desprès156 mais uma ocasião para mostrar a maleabilidade do seu talento, e a superioridade da 

sua arte. 

A peça já tinha sido representada aqui em italiano e em português. 

Não precisamos dar o resumo dessa produção de Ibsen, nem tão pouco mostrar as 

belezas e apontar os defeitos da peça. 

O trabalho de Suzanne Desprès é que nos interessa agora, e a comparação com as 

interpretações que outras artistas deram ao papel de Nora impõe-se-nos naturalmente ao 

espírito. 

Tanto Lucília Simões como Clara Della Guardia, as duas Noras que nos foi dado a ver e 

ouvir, diferentes em detalhes, assemelham-se, contudo, nas suas linhas gerais. Clara Della 

Guardia dramatizava mais o papel do que a sua colega portuguesa. Mas ambas nos deram uma 

Nora ridiculamente infantil, no primeiro ato, e no final do segundo, na cena da tarantela, ambas 

se desconjuntavam numa horripilante dança de S. Guido. Nos dois últimos atos a transição era 

por demais brusca em ambas as atrizes, o que tornava ainda mais incompreensível o caráter do 

personagem. 

A Nora que ontem nos seu Suzanne Desprès afasta-se, por completo, desses moldes. É 

perfeita e exatamente a mulher-boneca a que um fundo de histerismo e a educação amimada 

não deixam desenvolver, em toda a plenitude, a sua própria personalidade. É uma alma de 

criança num corpo de mulher; ignora as responsabilidades da vida, como ignora as 

contrariedades sérias, os desgostos e as dores profundas. Nessa Nora, esposa e mãe, nem o amor 

nem o instinto da maternidade lhe abeberam a alma. Só mais tarde e pouco a pouco é que no seu 

espírito começa a fazer-se a luz, a revelar-se a razão da sua existência, a responsabilidade da sua 

função, como elemento constitutivo da família e da sociedade. A princípio tudo isso a confunde 

e atordoa; daí a sua revolta contra a lei que condena um ato sem cogitar do objetivo que o 

determinou. Mas depois de adquirida a noção da realidade prática da vida, todo o formalismo 

egoísta do marido surge ao seu espírito como uma monstruosa aberração do seu livre-arbítrio, 

                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 ago. 1906. Palcos e Circos, p. 3. 
156 SUZANNE DESPRÈS (França, 1875 – 1951). Atriz. Casada com Lugné-Poe, um dos precursores do teatro 
simbolista na França, participou de muitas montagens no Théâtre de l’Oeuvre, entre elas, Solness, o construtor.  
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uma insuportável e pesada cadeia imposta ao seu individualismo instintivo. E compreendendo 

que nesse meio, em que até ali viveu, o seu caráter não poderá evoluir franca e livremente, 

decide-se a abandoná-lo, sem que as lágrimas do marido a comovam, nem a saudade dos filhos 

a desvie da resolução inabalável que tomou. 

Composta assim a criação de Ibsen, toda ela se torna mais compreensível. E foi, 

justamente, Suzanne Desprès a única atriz que assim compreendeu essa Nora, essa mulher-

boneca, encarnando-a com uma perfeição admirável. 

Os outros artistas nos papéis de Torvald, Krogstad, Mme. Linde e Dr. Rank, 

conduziram-se discretamente. 

Não deram todo o relevo a esses personagens secundários, aliás tão primorosamente 

estudados por Ibsen; mas não os comprometeram, o que não é pouco. 

— Hoje, representa-se o Demi-monde, de Dumas Filho. 
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O TEATRO – “PASSANDO POR ALTO UMA REPRESENTAÇÃO DA FERNANDA [...]”* 

Artur Azevedo 

Passando por alto uma representação da Fernanda, de Sardou, em cujo terceiro ato a 

Duse conseguiu naturalmente levantar a platéia numa situação habilmente preparada pelo 

talento, digamos que a representação de Hedda Gabler, de Ibsen, reabilitou, no nosso espírito, a 

grande artista italiana, que nem mesmo na Gioconda, o seu grande triunfo europeu, conseguira 

dar-nos a visão daquela Duse que há vinte e dois anos tinha sido a nossa mais violenta e 

formidável impressão de teatro1. 

Contrariada por qualquer motivo ignorado pelo vulgo, ou indisposta fisicamente, a Duse 

só no drama de Ibsen resolveu ser a Duse, a verdadeira Duse, a Duse autêntica, a Duse que o 

mundo admira e que nós, cariocas, admiramos primeiro que o mundo admirasse. 

Se não concorreu para isso outra coisa que não fosse um capricho de artista célebre, 

convenhamos em que ela pode manter o recorde da esquisitice: escolheu, para mostrar-nos todo 

o seu brilho de estrela de primeira grandeza, uma noite em que o teatro estava quase vazio, — 

noite fria, platéia fria, apropriadas ambas à exibição de um drama escandinavo. 

Não me peçam uma análise da peça, porque eu, correndo embora o risco de dar uma 

triste idéia da minha inteligência, declaro ingenuamente que não a compreendo: aquele suicídio 

de Eylert Loevborg, aquele Brack, que aparece, a qualquer hora, até mesmo ao romper d’alva, 

em casa de uma família sem que ninguém estranhe o intempestivo de tais visitas, aquele Théa 

que, tendo notícia de que o amigo está mortalmente ferido, em vez de correr ao hospital aonde o 

levaram, se põe a trabalhar na reconstrução do livro que ele escreveu e Hedda queimou, são 

extravagâncias que me desnorteiam, e acabariam por me causar uma tremenda enxaqueca, se eu 

me desse ao trabalho de procurar entendê-las. 

Mas aquele tipo de mulher nevropata, aquela Hedda Gabler, que tem um ideal de 

dominação e de vida estética, e quer pesar sobre um destino humano, é de uma concepção e de 

                                                

 

*A Notícia, Rio de Janeiro, 4 jul. 1907. O Teatro. (Artur Azevedo trata, muitas vezes, em um só texto, de diversos 
assuntos teatrais, divididos por blocos. “Passando por alto uma representação da Fernanda [...]” é o bloco em que 
ele refere-se à representação de Hedda Gabler por Eleonora Duse. Reunido na íntegra em: Larissa de Oliveira 
Neves, O teatro: Artur Azevedo e as crônicas da Capital Federal (1894-1908), 2002, Dissertação (Mestrado em 
Teoria Literária) - Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, v. 2, p. 626-
628.) 
1 Eleonora Duse esteve no Brasil em 1885. Na ocasião, apresentou-se no Teatro S. Pedro (Rio de Janeiro). No 
repertório trouxe peças de Sardou, Dumas Filho e Octave Feuillet. Confira: Brício de Abreu, Eleonora Duse no Rio 
de Janeiro - 1885-1907, Rio de Janeiro, SNT, MEC, 1958. 
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uma execução realmente admiráveis, que fazem esquecer tudo quanto haja na peça de nebuloso 

e absurdo. 

Eleonora Duse, com uma inteligência de interpretação levada, pode-se dizer, ao excesso, 

desfibrou maravilhosamente toda a complicada psicologia de Hedda Gabler: é um trabalho de 

cinzelamento; ela representa aquele papel como Benevenuto esculpia um vaso: não lhe falhou 

um traço nem um contorno, não lhe escapou a mais leve minúcia. É a perfeição. 

Não há no drama, apesar de trágico, uma cena violenta, um grito de paixão ou de 

desespero, uma situação daquelas que produzem calafrios e arrepiam os cabelos; tudo se passa 

em diálogos à meia-voz, é um combate de pólvora sem fumaça; mas nisso mesmo está, decerto, 

a dificuldade, o perigo, a beleza, a incomparável beleza do trabalho artístico da Duse, que 

impõe de um modo absoluto aquele extraordinário tipo de cabotine e domina a platéia como 

Hedda Gabler dominou Loevborg. 

Os demais artistas tomaram proporções liliputianas diante da Duse. Loevborg foi 

Orlandini que, à força de querer ser natural, parece, quando fala, um sacristão estremunhado 

ajudando a missa pela madrugada, e Brack foi Robert, que deve perder os seus desgraciosos 

movimentos coreográficos. Entretanto, Lavaggi caracterizou muito bem a figura de Tesman, e 

Luciana Rossi, no difícil papel de Théa, não se deixou esmagar pela esmagadora Duse. 

— Para hoje está anunciada a Monna Vanna, de Maertelinck. 
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CRÔNICA – “A NOTA ARTÍSTICA FOI A REPRESENTAÇÃO DE HEDDA GABLER [...]”

 
O. B.

 
A nota artística foi a representação de Hedda Gabler. 

Senhor! Meu Pai! Se pudesse afastar dos meus lábios este cálice!... 

É com um grande terror que me vejo forçado a escrever de Hedda Gabler e da Duse. 

Tanta coisa já se escreveu sobre ambas, — tanta coisa estranha e monstruosa! 

A moda é dizer que Hedda Gabler é incompreensível. Quem se atreve a dizer que a 

compreende é um pedante, um pretensioso, um snob... Quanto à Duse, a moda é elogiá-la com 

reticências escarninhas ou com adjetivação irônica. Já houve quem escrevesse que “o Gravina é 

a Duse da opereta”, e a frase foi lida e apreciada como um gracejo amável! 

Vamos lá! Fecho os olhos... ajunto toda a minha coragem, e salto sobre o abismo; 

confesso com denodo que compreendi Hedda Gabler, e, confesso com ainda maior denodo, que 

vibrei, palpitei, sofri, chorei, admirando a interpretação incomparável que a incomparável Duse 

deu a essa criação de Ibsen. 

Compreendi Hedda Gabler. Se me perguntarem o que quis Ibsen provar ou pregar com 

esse drama, responderei que nada tenho com isso. Isso não é da minha conta, como dizem as 

crianças. Também ainda há quem hoje discuta o que Shakespeare quis provar com Hamlet! — e 

nem por isso Hamlet deixa de ser a maior criação dramática do espírito humano... 

O que sei é que há na vida real muitas mulheres caprichosas e perversas como Hedda 

Gabler, muitas mulheres abnegadas e sofredoras como Thea Elvsted, muitos homens imbecis 

como Tesman, e muitos homens viciosos e fracos como Loevborg. 

Compreendo Hedda Gabler, como compreendo este ar que estou respirando e esta luz 

que me está alumiando. 

É uma mulher vaidosa, talvez inteligente demais, mal educada, sensual, ambiciosa, 

envenenada pelo orgulho e pelo amor de si mesma. É uma dessas mulheres que nascem para 

praticar o mal e para destruir vidas, como há outras que nascem para praticar o bem e para 

consolar e emparaisar existências. Estou até disposto a dizer que Hedda é uma mulher [louca], 

um monstro. E daí, o mundo está cheio de monstros... O que dizem os críticos irônicos é que 

                                                

 

Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 7 jul. 1907. (Olavo Bilac trata, muitas vezes, em um só texto, de diversos 
assuntos, divididos por blocos. “A nota artística foi a representação de Hedda Gabler [...]” é o bloco em que ele 
refere-se ao espetáculo Hedda Gabler, de Eleonora Duse. 

 Olavo Bilac. 
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Hedda Gabler é ilógica [duas palavras ilegíveis] se fossemos tentar decobrir a lógica de tudo 

quanto fazem as mulheres, ficariam cheios os manicômios! 

Hedda é uma mulher, e cada mulher é um ente à parte, inconfundível. Já alguém disse 

que a alma de cada mulher é um mundo infinito e misterioso, que ninguém consegue explorar 

em cinqüenta anos de paciência e de amor. 

Duse... Nunca a vi tão bela, tão completa, tão perfeita! Vê-la e ouvi-la naquele papel é 

como contemplar o David de Michelangelo, ou ouvir a Sonata ao luar, de Beethoven; Duse, 

incarnando Hedda Gabler, é isto, que não se define nem se explica: uma obra-prima. 

E aí está, ó meus amigos, como conquisto para mim o título de snob... 

O que me consola é que há uma espécie de snobismo que Tackeray não descobriu: o 

snobismo dos que, tendo medo de parecer snobs, caem por um snobismo invertido, no extremo 

contrário. 

Em todo o caso, devo declarar que a minha cadeira no Lírico é paga; custa-me cada 

noite uma bela nota de vinte mil réis. O que quer dizer que sem um [quatro linhas ilegíveis]. 
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REVISTINHA – TOURNÉE ELEONORA DUSE: TEATRO SANT’ANNA, HEDDA GABLER,  

DRAMA DE H. IBSEN* 

João Crespo

 

Na sala das primeiras representações, como a de ontem, há dois espetáculos para o 

observador que não seja superficial: o da peça e o da fisionomia geral que lhe apresentam os 

assistentes, antes, durante e após a representação de cada ato, além do que se nota nos 

corredores e nos botequins a cada entreato. Antes de subir o pano, o aspecto da sala é o que há 

de mais interessante. A curiosidade fulgura em todos os olhares; sente-se como que uma 

palpitação desordenada em todos os corações; os gestos são impacientes; a voz, nas ligeiras e 

intermitentes confabulações, tem um timbre, um fôlego articular, uma emissão, que bem 

patenteiam o estado d’alma, que é o mesmo em cada espectador — o de uma expectativa 

simpática. Isso, claro está, sob o ponto de vista psicológico. 

Mas há a notar ainda na sala o lado pitoresco, e, se quiserem, estético, que é o das 

toilettes de bom gosto, da beleza feminina, das jóias de preço, da elegância e distinção pessoal, 

das luzes, do sussurro das vozes, do aflar dos leques, dos sorrisos, da cordialidade recíproca, da 

sociabilidade etc. 

Eis que, porém, sobe o pano. 

Todo o rumor da sala cessa de súbito como por encanto. Todos os olhos, num só 

movimento, voltam-se para a boca de cena. Na sala, nesse instante, estende-se um silêncio 

profundo, cortado unicamente pela voz dos que estão no palco. Já o olhar dos espectadores é 

diferente: tem mais intelectualidade do que curiosidade. Desce o pano após o primeiro ato. Já o 

sentimento que em todos domina é o da admiração. E, este, de ato para ato, vai aumentando, por 

meio da avassaladora emoção dramática despertada pela apresentação. É aí o prazer estético que 

nos subjuga, que nos encanta, que nos hipnotiza. A sugestão da arte opera então um grande 

movimento de simpatia sobre todos os assistentes e determina as grandes ovações àqueles que 

deram causa a essa emotividade. 

                                                

 

*Comércio de São Paulo, São Paulo, 21 jul. 1907. Revistinha, p. 1. 

 

JOSÉ DE OLIVEIRA QUEIRÓS (Jundiaí-SP, 1865 – São Paulo, 1921). Poeta, cronista, crítico literário e teatral. Em 
1885, fundou as revistas A idéia e Revista dos Novos; e em 1887, Tribuna acadêmica e A violeta. Publicou sob os 
pseudônimos de Saulo, Homerin, Lúcifer, Frei Tomás, João Crespo, Colombino, Venceslau de Queirós, Dr. 
Plângloss e Griff. Publicou, entre outros: Versos, 1890; e Sob os olhos de Deus (poesia), 1901. 
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Foi o que ontem se deu no teatro Sant’Anna. Com uma diferença apenas: é que a grande 

hipnotizadora foi exclusivamente Eleonora Duse, a célebre atriz, cujo gênio artístico tem 

imperado sobre as platéias. 

Dois motivos havia para o espetáculo de ontem despertar o nosso interesse e a nossa 

admiração: o valor da atriz e a peça de Ibsen — Hedda Gabler, que em São Paulo ainda não 

havia sido levada à cena. 

Do teatro ibseniano a platéia paulistana só conhecia — Os espectros e a Casa de 

boneca. 

É de crer que os intelectuais conheçam, de simples leitura, outras peças; mas nem por 

isso esses mesmos deixaram ontem de sentir funda impressão, porque uma coisa é ler uma peça 

e outra coisa é vê-la no palco, tendo como principal intérprete uma artista da valia de Eleonora 

Duse, muito principalmente sendo essa peça a Hedda Gabler, cuja protagonista é a criação 

dessa mulher enigmática, perturbante e perversa, que se salienta, no dizer de um crítico, entre a 

floração bizarra das mulheres do teatro ibseniano, como uma orquídea capitosa e estranha, flor 

de estufa e de refinamentos, que a Botânica não define na extravagância de suas pétalas e os 

olhos adoram na policromia dos seus matizes, que a Razão não abrange no mistério dos seus 

símbolos e a Psiquiatria não atinge na alucinação das suas paranóias. 

Dizem que o segredo do sucesso das peças ibsenianas está em grande parte na criação de 

seus tipos femininos. A mulher de Ibsen tem no seu teatro um culto idolátrico. 

Nora, Ellida, Rebecca, Mme. Alving, Hedda Gabler, Lona Hessel, Svanhild, Solveig, 

Hilda Wangel, Selma Bratsberg e outras, conquanto sejam as “instintivas” e as “impulsivas”, 

com que os psiquiatras têm muito que ver, o teatrista norueguês as coloca sempre numa posição 

superior ao homem, porque sem escopo é propugnar pela sua autonomia moral e pela afirmação 

de sua personalidade. 

Se esse fim foi atingindo pelo grande escritor de teatro, é o que se discute e se tem 

discutido. 

Não há dúvida que a obra ibseniana, no seu conjunto, é grandiosa. É a obra de um 

filósofo e de um pensador que combate por todos os maiores ideais: a Verdade, o Belo, a 

Justiça. 

Ibsen é o visionário do nosso Amanhã. 

Quem não se comove até às lágrimas diante desse Brand, estranha e colossal criação 

sua, que é o apóstolo da Vontade, do absoluto Sacrifício, da suprema Renúncia? 

Quem não sente retesar as fibras enérgicas da alma diante da tenacidade desse Dr. 

Stockmann na peça Um inimigo do povo? 
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É nesse belíssimo drama que se depara uma das cenas mais emocionantes que tenho 

visto. Dr. Stockmann, depois de repudiado e apedrejado pelo povo, depois de injuriado pelos 

ignorantes e pelos velhacos, tem um refúgio único — é o lar, é a família. Ele concentra-se no 

seu orgulho, sente o supremo conforto do isolamento e solta dos lábios estas memoráveis 

palavras: “Quanto mais só, mais forte se és.” 

Ainda é nesse drama que Ibsen tem dessas frases repassadas de ensinamento e de 

energia moral: “A maioria nunca tem razão, repito, nunca. É uma das mentiras sociais contra a 

qual se deve revoltar um homem livre de ações e de pensamentos. Por quem é formada a 

maioria dos habitantes de um país? Pelas pessoas inteligentes ou pelos imbecis! Suponho 

estares de acordo comigo quando digo estar a terra cheia de imbecis, os quais formam uma 

maioria horrivelmente opressora. Essa, porém, não é uma boa razão para que os imbecis 

venham a preponderar sobre os inteligentes.” 

Quem melhor do que Ibsen nos deu o tipo de megalomaníaco quando escreveu o drama 

João Gabriel Borkman, no qual, à medida que esta vai perdendo tudo — mesmo a noção da 

justiça, a probidade do amor e da consciência, se angeliza cada vez mais o tipo de Ella para o 

consolar no supremo transe? 

Longe iria o escritor destas linhas se quisesse pôr em evidência toda a obra de Ibsen, a 

qual vibra de um sopro épico e sagrado, à guisa de enorme taba, cuja voz profética e justiceira 

toca e rebate contra todas as iniqüidades, contra todos os erros, contra todos os preconceitos. 

Ora, se a obra de Ibsen, nas suas linhas gerais, toma este vulto, para que havíamos de 

descer a certos detalhes que têm por fim amesquinhá-la? 

Convém distinguir na fisionomia do escritor norueguês duas faces bem distintas — a do 

poeta, do ideólogo, do filósofo, e do reformador, e a do teatrista, do carpinteiro do tablado 

cênico, do fazedor de peças. Aquela é maior de que esta. Daí a razão porque o verista se vê 

sempre embaraçado com o teorista. Daí, também, o desequilíbrio que se nota nos seus tipos 

masculinos e femininos, que mais propendem para a degenerescência do que para a vida 

regularmente organizada. 

E esse desequilíbrio é mais notável na sua galeria feminina. 

Hedda Gabler é uma irregular — modelo. Toma para marido um pobre moço advogado 

ingênuo e bonachão, porque ela já está com seus vinte e nove anos, tem gasto o seu tempo numa 

desenfreada vida mundana de salões e vilegiaturas, cercada de adoradores, sem ter, no entanto, 

apanhado até então, sequer, um pretendente comme il faut para isso de casamento. Esse, Hedda 

imagina que lhe poderá continuar a dar uma vida de representação pelo menos igual a que ela 
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tinha em solteira, como filha única de um general, que lhe deixa esses hábitos de luxo, porém, 

absolutamente, nenhuma fortuna para os sustentar. 

Mas nem sequer um interesse simpático há na sua alma por aquele pobre rapaz. A 

viagem de núpcias que os dois realizam é para ela um verdadeiro suplício. Laborioso 

compilador, mas inteligência medíocre, sem originalidade alguma, Tesman, seu marido, faz 

dessa viagem uma viagem de estudo. Passa seus dias nas bibliotecas reunindo documentos 

“para uma história da indústria doméstica de Brabante na Idade Média”. Hedda não se lastima 

de que Jorge Tesman a tenha assim abandonado pela sua mania de traça de biblioteca, mas de 

haver passado tanto tempo sozinha com ele, fora de seus queridos salões.  

Hedda só vê no bom, no reto Tesman um fantoche, um pedante ridículo. Despreza-o, 

além disso, porque ele procede de uma modesta família, enquanto que o pai dela era um 

general. Recusa-se a toda a intimidade com duas velhas tias de Jorge, que o rapaz adora, e 

quisera ver todos os dias em sua casa. Hedda Gabler foge a tal ponto de uma convivência 

verdadeiramente matrimonial com seu marido que até se recusa a lhe confessar, por muito 

tempo, que ele se acha habilitado a ser pai. De si para si mesmo, esta perspectiva só a enfurece. 

Ela não se julga com vocação para ser mãe. É com uma espécie de terror que conta os meses e 

vê aproximar-se o termo fatal. 

Uma de suas raras distrações, depois que volta de tal viagem, é conversar com certo 

solteirão gamenho, velho conqueror de mulheres alheias, que se diz grande amigo de Jorge e se 

instala com a maior intimidade no novo lar, muito cheio de obséquios, de bons ofícios, com o 

cálculo perverso de ali fazer um ménage a três dentro em pouco. Mas nisto chega, de volta de 

prolongada viagem, um rapaz que noutros tempos privara nas mais estreitas relações com ela. 

Eylert Loevborg, jovem escritor de grandes esperanças. Ao talento deste moço ligam algumas 

péssimas qualidades morais. Loevborg é de uma audácia perigosa de pensamento, cheio dos 

mais repugnantes paradoxos, que em seus lábios, no entanto, se tornam sedutores. Fora ele um 

dos que haviam concorrido principalmente, nessa convivência de outros tempos, ainda na casa 

paterna, para depravar o espírito de Hedda, a tal ponto que um dia ela se vê obrigada a ameaçá-

lo de revólver em punho, porque o doido rapaz tivera o atrevimento de tentar pôr em prática o 

que expunha nas suas teorias, graças às condescendências dos instintos perversos com que ela 

havia nascido. 

Agora ele está regenerado tendo vivido sob a influência benéfica de uma outra mulher. 

Acaba de publicar um livro sobre a marcha da civilização, que produziu um grande sucesso. 

Mas esse livro ele já o desdenha. Lança-o em público exclusivamente para preparar terreno a 

um outro, que considera sua grande obra. Conta com ele revolucionar o mundo. Ainda foi sob a 
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inspiração daquela mulher que conseguiu escrever esta obra, livre da vida de vícios de outrora, 

que ele hoje recordava com horror. 

Essa mulher, Mme. Théa Elvsted, fora noutros tempos companheira de pensionato de 

Hedda. Ela vem com Loevborg àquela terra e se encontra com a sua antiga relação. 

Hedda toma-se de um ciúme mortal contra aquela criatura. Não pode compreender que 

uma imbecil, como ela considera a outra, possa influir por tal modo no espírito de um homem 

superior, e consiga viver com ele numa harmonia tão perfeita, tão invejável. Não é que Hedda 

tenha amor a Loevborg. Ela sempre achou esse sentimento simplesmente ridículo. O ciúme lhe 

vem unicamente do seu orgulho. O que ela quer é subtrair Loevborg ao império de Théa, como 

se jogasse uma partida num salão. 

Trata de inspirar vexame, vergonha ao rapaz pela vida virtuosa que leva agora, 

encarando-a, em íntima conversa com ele, por seu aspecto burguês e ridículo. Uma vez que ele 

se recusa a beber, Hedda sorri ironicamente e pergunta se Loevborg não vê que o mundo sente 

nessa recusa simplesmente a covardia de um indivíduo que não confia em si, que se sente 

incapaz de governar-se. Trata de persuadi-lo de que ele era irresistível noutros tempos, quando 

não tinha essas prosaicas preocupações de escravo da sociedade, quando era livre e intrépido 

nas suas ações. Obriga-o a beber. Loevborg, fascinado, cede uma vez, e se perde para sempre. 

Embriaga-se a tal ponto que extravia o manuscrito da sua grande obra, deixando-o cair, 

à noite, insensivelmente, na rua. Essa perda deixa-o desesperado. E é em tal situação que ele vai 

procurar Hedda Gabler. Esta, em vez de acalmá-lo, ainda mais o irrita. Loevborg acha que nada 

mais tem a fazer neste mundo. Hedda concorda e lhe oferece um revólver. Nisso o louco se 

despede, vai ter à casa de uma rapariga onde passara a noite. Ele está persuadido de que foi ali 

que deixou o seu manuscrito. Pede a restituição deste, alterca, produz um escândalo, e quando 

vem a polícia, ele, em último desespero, desfecha um tiro sobre o ventre com a mesma arma 

que lhe fornecera Hedda. 

Fora o marido desta, no entanto, que achara o manuscrito. Tinha querido entregá-lo 

imediatamente ao autor, mas a mulher se havia oposto, e se apoderara dos papéis, que, sem 

piedade, em seguida, rompera. 

Afinal, Hedda recebe a notícia do suicídio de Loevborg. Um remorso repentino assalta-

a. Além disso, descobre-se que o revólver com que o rapaz se suicidara pertencia a Hedda, 

tendo uma marca particular, muito fácil de distinguir. Hedda, intelectualmente tão depravada, 

sempre tivera um verdadeiro terror ao escândalo público. De modo que a perspectiva de se ver 

chamada aos tribunais e ser envolvida de qualquer forma no processo contra a rapariga em cuja 

casa se suicidara Loevborg, acaba de pô-la num extremo desespero. Ela se suicida também, 
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enquanto Jorge Tesman, na sua função de trabalhador de consciência, está tentando, auxiliado 

por Théa, ligar os fragmentos do manuscrito que Hedda rompera. Assim, é possível, apesar de 

toda essa tragédia, que o mundo venha ainda um dia a possuir o tesouro, cuja destruição a 

perversidade daquela mulher pretendera realizar. 

Como se vê, Hedda Gabler, como tantas outras mulheres de Ibsen, é uma psicopata, uma 

tarada, uma degenerada perversa. 

Apesar disso, Ibsen como que aureola de um nimbo de superioridade a fronte de sua 

heroína do mal. 

Daí vem o dizer de Max Nordau157 que a mulher tem, na obra de Ibsen, todos os direitos 

e dever algum a cumprir. O laço do casamento não a encadeia. Ela vai para onde quer quando 

aspira ser livre. A mulher ibseniana é sempre o ser inteligente, forte, corajoso, ao passo que o 

homem é, geralmente, o imbecil e o covarde. 

Quanto ao desempenho, pouco tenho a dizer, porque Duse foi bizarramente impecável 

no seu trabalho, que se admira e não se critica. 

Duse — Hedda Gabler é uma estranha e maravilhosa criação, afigurando-se-me que 

Ibsen, quando engendrou esse gênio da Destruição em contraposição ao gênio do Futuro, que é 

Loevborg, certo, pensou num tipo igual ao de Eleonora Duse para materialização de sua 

personagem. 

Não há nada a destacar no desempenho do seu papel, porque ele não tem altos nem 

baixos. Nas minúcias — um olhar, um mover de músculos do rosto, um mover dos lábios, um 

gesto de braço, um nada qualquer de sua mimodramatização, Eleonora Duse patenteia-se 

sempre grande, sempre perfeita, sempre humana. 

Em todo o caso, não posso deixar de mencionar duas cenas — aquela em que Hedda 

Gabler rompe o manuscrito e o atira sobre o fogão e a cena final que precede o seu suicídio. 

A eminente artista, no fim de cada ato, recebeu entusiástica ovação. 

No que toca aos demais artistas, convém salientar Orlandini, que nos deu um 

corretíssimo Loevborg, a Sra. Luciana Rossi, que se encarnou bem ao tipo de Théa, os srs. 

Lavaggi e Alfredo Roberto, este no papel de Brack e aquele no de Giorgio Tesman. 

Em conclusão: a noitada de ontem, no Sant’Anna, foi uma finíssima festa de arte para os 

intelectuais de São Paulo. — Para terça-feira, a Gioconda, de D’Annunzio. 

                                                

 

157 MAX SIMON SÜDFELD (Hungria, 1849 – Paris, 1923). Médico e crítico social. Escreveu muitos livros 
controversos, sendo o mais conhecido, Degeneration (1893-94), em que ele trata de estudos de caso de alguns 
artistas, escritores e pensadores, entre eles Wagner, Ibsen, Nietzsche e Wilde. Nesse livro, Nordau tenta demonstrar 
que a arte moderna é degenerada e os autores, semi-loucos e insanos, são os responsáveis pela corrupção da 
sociedade. Publicou ainda: The conventional lies of our civilisation, 1883; e Paradoxes, 1896. 
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SANT’ANNA – “ELEONORA DUSE – FOI UM ERRO A ESCOLHA DE HEDDA GABLER [...]”* 

(Sem assinatura) 

Foi um erro a escolha da Hedda Gabler, de Ibsen, para estréia da grande Duse em São 

Paulo. Ibsen ainda não é facilmente acessível ao nosso público. O Teatro Sant’Anna estava 

ontem cheio de gente distinta. Pois bem; não hesitamos em afirmar que o público de ontem não 

compreendeu Hedda Gabler. Um ou outro espectador, de rigorosa educação literária, tê-la-ia 

compreendido, se foi da casa para a platéia, ou para o camarote, com uma atenciosa leitura da 

peça. Para quase todos que lá estavam, porém, aqueles quatro atos foram outros tantos 

problemas e, por conseguinte, permita-se-nos a frase, quatro estopadas tremendas. Drama que 

se não compreende não comove, e sem comoção o espetáculo torna-se fatigante desde que, logo 

depois de subir o pano, se satisfaçam as ardentes curiosidades superficiais com que se vai para o 

teatro em noite de estréia de uma celebridade como a Duse. 

O resultado foi o que se viu. O teatro estava cheio, a expectativa era toda de simpatia 

pela atriz famosa que pela primeira vez nos visita, a Duse fez maravilhas de arte e de 

interpretação, e, entretanto, o público não aplaudiu. Simples aplausos de cortesia, de quando em 

quando. Gostamos do público. Ao menos, foi sincero. 

Longe de nós a idéia de afirmar, ou somente de insinuar, que Ibsen não deve ser 

representando em São Paulo. Deve, para nossa educação. Estas rápidas linhas de notícia 

despretensiosa querem apenas explicar a frieza do espetáculo de ontem. Ontem, a empresa teria 

andado com mais acerto se nos desse um drama já conhecido. Se o tempo não chegou para 

meditarmos sobre o caráter estranho daquela mulher cheia de nervoso e de vaidade, que resolve 

influir decisivamente sobre o destino de uma vida humana, e que se suicida porque não 

consegue erguer a sua existência à altura do seu ideal, como queriam que aplaudíssemos a 

extraordinária atriz que encarnou este tipo tão diverso dos que formam a galeria da nossa 

literatura de todos os dias? 

Mas, o que ontem não pôde ser, será no próximo espetáculo. É fora de dúvida que a 

noite da Gioconda será verdadeiramente triunfal. 

Diremos então também dos outros artistas da companhia, podendo desde já assinalar 

qualidades de arte no ator Arm. Lavaggi, que fez bem o papel de Jorge Tesman. 

                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 jul. 1907. Palcos e Circos, p. 2. 
Com este texto, o crítico de O Estado de S. Paulo provocou uma polêmica acerca da dificuldade de assimilação das 
peças de Ibsen, sobretudo Hedda Gabler. Dessa polêmica resgatou-se cinco textos (três dele e dois de João Crespo), 
transcritos neste volume. 
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HEDDA GABLER – “DISSEMOS QUE IBSEN AINDA NÃO É [...]”* 

(Sem assinatura) 

Dissemos que Ibsen ainda não é facilmente acessível ao público de São Paulo, e que o 

público de São Paulo não compreendera Hedda Gabler, deixando por isso correr quase sem 

aplausos o maravilhoso trabalho da grande Duse. 

Como sempre nos sucede quando, em política, em literatura ou em arte, emitimos uma 

opinião, saíram-nos logo mil contestações de todos os cantos, umas claras e diretas, outras 

indiretas e disfarçadas — todas, graças a Deus, cheias de boa vontade a nosso respeito, ao que, 

com a devida comoção, nos confessamos sumamente gratos. 

Com que, então, faltamos à verdade, estamos em erro e fomos indelicados com o 

público paulista?... 

Podíamos declarar-lhes peremptoriamente que nos deixassem em paz com as nossas 

opiniões, que de tudo dependem, menos do juízo que eles delas possam formar. Hoje, porém, 

estamos de veneta e não se nos dá de sustentar o que rapidamente dissemos no fim do primeiro, 

infeliz espetáculo da Duse no Sant’Anna. 

Houve apenas palmas de cortesia à gloriosa representante da arte italiana. É um fato que 

ninguém poderá contestar. Estava no mundo da lua, foi vítima de alguma alucinação quem 

ouviu naquela noite, naquele canto da rua da Boa Vista, aplausos entusiásticos. 

Não fomos indelicados com o público paulista. Paris é de todas as cidades do mundo a 

de mais apurado gosto teatral. Pois bem: Paris, o próprio Paris, o requintando Paris, a princípio, 

não compreendeu Ibsen, e ainda hoje há lá muita gente boa que faz timbre em afirmar que o não 

compreende, simplesmente porque ele é incompreensível. Tanto não dissemos, nem diremos; 

mas, que ele é de difícil compreensão só o não dirá quem duas coisas tiver, uma de menos e 

outra de mais: sinceridade e parlapatice. Ibsen, ensina um dos seus mais ilustres, fervorosos e 

conscientes admiradores, “ne s’impose pas tout de suite”158. É Ossip Lourié quem fala, 

ultrageniais críticos da Paulicéia! Sede lógicos: mandai o vosso cartão àquele ignorante, com 

meia dúzia de linhas que ponham bem em relevo a vossa esmagadora superioridade. 

Esta mesma Hedda Gabler, que em São Paulo tanto barulho está fazendo... fora do 

teatro, foi à cena do Vaudeville de Paris em dezembro de 1891. A empresa julgou conveniente 

                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 jul. 1907. Palcos e Circos, p. 2. 
158 “não se impõe imediatamente”. In: Ossip Lourié, La philosophie sociale dans le théâtre d’Ibsen, Paris, Alcan, 
1900. 
Ver primeira nota da p. 207. 
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que, antes da representação, o público ouvisse uma conferência explicativa do drama. E quem 

se encarregou da conferência foi Jules Lemaître159, que é como quem diz o mais lúcido, o mais 

fino, o mais agudo de todos os críticos dramáticos franceses. Se Lemaître caísse na asneira de 

dar um pulo em São Paulo! Os seus espantosos colegas desta cidade eram capazes de corrê-lo a 

batata do palco do Sant’Anna. Explicar a Hedda Gabler, que é a mais clara de todas as peças de 

Ibsen, a eles, que estão fartos de saber Ibsen na ponta da língua, de cor e salteado! Que 

desaforo! 

Mas, a conferência de Jules Lemaître, a que nos referimos, vem a propósito. Aqui a 

temos, sobre a nossa mesa de trabalho. “Pour bien comprendre Hedda Gabler, il est bon 

d’abord de savoir la place qu’occupe ce drame dans l’oeuvre d’Ibsen.”160 É, com outra forma, o 

que nesta coluna saiu no dia seguinte ao da primeira noite da Duse em São Paulo. Só pode saber 

o lugar que ocupa Hedda Gabler na vasta e profunda obra dramática do célebre norueguês, só a 

pode compreender, quem tiver sujeitado o espírito a uma rigorosa educação literária. “En 

second lieu, pour bien comprendre Hedda Gabler il faut connaître et admettre le procédé 

dramatique d’Ibsen, qui diffère considérablement du procédé habituel de nos dramaturges les 

plus réputés.”161 Foi precisamente isso o que aqui asseveramos, esquecendo-nos — este o nosso 

único pecado! — de que o público de São Paulo não é o público de Paris. Isto aqui é vinho de 

outra pipa, fia mais fino... Aquele sujeito que ali vai, e ninguém dá nada por ele, escreve nas 

folhas sobre todos os assuntos, e sabe simbolismo, individualismo, otimismo, pessimismo e 

outras coisas acabadas em ismo — como mil diabos. Não se sabe como ele sabe tanto, mas que 

sabe, sabe! 

Falando sério. Por que não havemos de ser verdadeiros e leais com o público, que nos 

lê? Que terror é esse de confessar que a nossa deficiente e viciadíssima educação teatral ainda 

não nos permite apanhar as sutilezas de um drama de Ibsen? Pois, não percebeis que, antes de 

tudo, sois imensamente ridículos quando à viva força quereis que o mundo se convença de que 

o público de São Paulo é capaz de um milagre que o público parisiense não realizou? 

Advogados como vós, se o público de São Paulo os perder todos de uma vez, não perde nada — 

ganha. 

Um gastou o fôlego todo a desenrolar frases por duas colunas intermináveis, e só 

conseguiu demonstrar que era o primeiro a não pescar patavina dos quatro atos que se lhe 

                                                

 

159 Ver nota biográfica de Jules Lemaître na p. 137. 
160 “Para efetivamente compreender Hedda Gabler, primeiro é bom saber o lugar que este drama ocupa na obra de 
Ibsen.” 
161“Em segundo lugar, para efetivamente compreender Hedda Gabler, é necessário conhecer e admitir o 
procedimento dramático de Ibsen, que difere consideravelmente do procedimento habitual de nossos mais 
renomados dramaturgos.” 
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afiguravam simples, nítidos e facilmente interessantes como se fossem de Sardou, de Augier ou 

de Dumas Filho. Outro pega a pobre Hedda Gabler, criatura imaterial, “diabólica, de força e de 

beleza”, e conta-nos que ela nos apareceu ali, no palco do Sant’Anna, encarnada na Duse de 

atitude escultural e gesto nobre, evadindo-se do conhecido livro em que Marcel Prévost162 nos 

narra as endiabradas patifarias de certas meninas sabidas desta época de corrupção. 

São extraordinários. Sejam-no à vontade, mas, repetimos, deixem-nos em paz. Olhem: 

quando lhes vier a gana de se meterem com a nossa vida, catem-se, façam-nos o favor... 

                                                

 

162 MARCEL PRÉVOST (Paris, 1862 – 1941). Romancista. Escreveu essencialmente romance de costumes, como 
Cousine Laura, 1890; La confession d’un amant, 1891; L’automne d’une femme,1893; Jardin secret,1897; 
Féminités,1912; entre outros. No entanto, foi Les demi-vierges, escrito em 1894, que o tornou mundialmente 
conhecido, sobretudo pelo escândalo que suscitou essa obra de inspiração erótica.  
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REVISTINHA – “UM CRÍTICO TEATRAL DE UMA FOLHA [...]”* 

João Crespo

 
Um crítico teatral de uma folha matutina mostrou-se escandalizado com a frieza, diz ele, 

com que o público assistiu ao espetáculo que nos deu a troupe de Eleonora Duse com a 

representação da Hedda Gabler, de H. Ibsen, e atribuiu essa frieza à sua falta de compreensão 

dessa peça. O crítico labora em completo engano. Não houve frieza, nem falta de compreensão. 

É que as peças de Ibsen obrigam a pensar e não têm esses lances de paixão que levantam uma 

platéia. O espectador concentra o seu espírito, tal a intencionalidade filosófica das concepções 

do grande teatrista norueguês. E se tal não se dá, é o assombro que nos deixa pregados à cadeira 

pela impassibilidade com que ele desnuda uma alma, um estado psíquico, um drama 

morbidamente passional, uma aberração patológica. 

Quem não sentiu calafrio na espinha dorsal ao assistir à representação d’Os espectros 

pela troupe Salvini? Aquele pobre Osvaldo, que nos deu o notável ator italiano, envolve-nos a 

alma num nevoeiro tragicamente frio de desesperança que lembra o gelo polar em que o sol raro 

aparece. É um condenado à dementação, o qual se vê caminhar para o seu tristíssimo fim, com a 

consciência lucidíssima, até ao derradeiro vasquejar da razão. Certo, esse espetáculo não pode 

levantar uma platéia, e o espectador, de ato para ato, sente o seu espírito como que confinado 

num círculo de espanto e de terror. 

E o que dá com os Espectros acontece com os demais dramas ibsenianos. 

Todo esse teatro cheio de símbolos, de brumas, de idealizações, de atavismos, de 

nevroses, de teorias estranhas de emancipações, de teses de libertarismos, de fobias e paranóias, 

de legendas e pesadelos, todo esse teatro consoante observa um escritor, não pode mesmo ter 

uma sala barulhenta de aplausos. São, indiscutivelmente, as palavras proféticas de um precursor 

que repercutem nos nossos ouvidos, mas a forma áspera e apocalíptica por que elas vibram no 

nosso cérebro tolhe que a nossa sensibilidade se emova, que o nosso coração se prenda, que o 

nosso entusiasmo se aqueça: o fogo ígneo do cérebro de Ibsen apaga-se no frio álgido das suas 

dramatizações e sopra das suas peças não o calórico benéfico e germinador das palavras do 

filósofo, mas o vento hiperboreano, desolador e triste, dos seus fjords escandinavos. 

                                                

 

*Comércio de São Paulo, São Paulo, 23 jul. 1907. Revistinha, p. 1. 
Ver primeira nota da p. 207. 

 Ver nota biográfica de João Crespo na p. 201. 
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Parece que tais palavras desse escritor traduzem nitidamente o sentir de todos os 

meridionais que assistem à representação de uma peça ibseniana. 

Como queria o crítico, pois, que o nosso público se desmanchasse em palmas? 

O nosso público, até, mostrou compreender perfeitamente a peça de Ibsen, dando só 

aplausos, por mera cortesia, a Eleonora Duse, depois que desceu o pano sobre o último ato. 
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AINDA HEDDA GABLER* 

(Sem assinatura) 

Mais um, com a sua alfinetada. Já o esperávamos. Nestes momentos, quando se lhes 

afigura que nos podem magoar, comparecem todos, como nos quartéis em dias de grande gala. 

Muito obrigado, amigos, muito obrigado. E é dar para baixo, sem dó, nem piedade! Por mais 

que dêem, não nos incomodam. Nenhum dos senhores causa grande abalo. 

Este traz no peito, por sua própria e exclusiva deliberação, as insígnias de grau 33 da 

maçonaria ibseniana. Está convencido de que passou por todas as duras provas da iniciação, e 

zomba dos que possam imaginar que para ele ainda há algum segredo na silva esotérica. Não 

estuda, não explica, não demonstra, não discute. Sai da sua nuvem, ajeita os óculos, dita a lei, e 

recolhe-se. 

Não se recolherá desta vez sem que lhe digamos duas palavras. Ouça-nos: 

Em primeiro lugar, não nos entendeu. Não nos mostramos escandalizados com a frieza 

do público do Sant’Anna na noite de Hedda Gabler. Só se escandaliza quem se sente 

desagradavelmente surpreendido. Ora, a nós, ao contrário, a frieza do público pareceu-nos 

naturalíssima, porque, para nós, o público não compreendeu a peça de Ibsen, que realmente é 

autor de difícil acesso. 

Em segundo lugar, que original! Na sua opinião, na opinião que se depreende das 

últimas linhas da revistinha de ontem, quem compreende perfeitamente um drama não o deve 

aplaudir. Os aplausos, por conseguinte, inventaram-se para os dramas incompreensíveis! 

Em terceiro lugar, tome um conselho pelo qual nada se lhe pode: não torne jamais a 

dizer, em tom de quem diz coisa nova, ou ainda não sabida, que os dramas de Ibsen fazem 

pensar. Isso está dito e redito por todos os livros, revistas e jornais que, há muitos anos, debatem 

a obra do dramaturgo da Noruega. Não se esqueça de que reproduzir vulgaridades assim, com 

esse ar solene, é o que destaca dentre a multidão dos fracos de espírito a numerosa e ilustre 

família dos Homais e dos Acácios. 

Em quarto lugar, escolha com mais cuidado os seus autores, tenha mais respeito pela 

cultura de quem o lê. Se está inabalavelmente resolvido a endeusar Ibsen, não lhe falta, em 

todas as literaturas, quem firmemente o guie nesse caminho já muito percorrido e iluminado. 

                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 jul. 1907. Palcos e Circos, p. 2. 
Ver primeira nota da p. 207. 
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Leia e cite-nos Brandes163, por exemplo, e tire os olhos do livro fútil do crítico lisboeta que o 

deslumbrou com o “fogo ígneo” do seu ardor sectário quase inconsciente. Citações como a de 

ontem não nos convencem, não nos comunicam o calor de crença alguma: deixam-nos 

indiferentes, estarrecidos em “gelo gélido”. 

Em quinto lugar, uma pergunta: 

É mesmo verdade que sente calafrios na espinha dorsal quando assiste a uma 

representação de Ibsen? 

Isso pode ser grave. Às vezes, não é do drama — é deste maldito clima de São Paulo, e 

chama-se influenza. Vá ali à farmácia, e peça as milagrosas cápsulas do Dr. Bettencourt 

Rodrigues. 

                                                

 

163 Ver nota biográfica de Georg Brandes na p. 182. 
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REVISTINHA – “VÁ DE RESPOSTA AO CRÍTICO TEATRAL [...]”* 

João Crespo

 
Vá de resposta ao crítico teatral que ontem deu o ar de sua graça cá para a minha banda. 

Começo pelo fim das piadas. 

O crítico, a propósito do calafrio que eu disse sentir na espinha dorsal quando assistia à 

representação de uma peça de Ibsen, indica-me as milagrosas cápsulas do Dr. Bettencourt 

Rodrigues. 

Como reclame, a indicação valeu, porque uma influenza, com efeito, de há muito, me 

traz amofinado, e o remédio do Dr. Bettencourt me leniu o incômodo sofrimento. 

Ora veja lá o crítico: sou-lhe devedor da receita. Pode mandar-me a conta. 

Essa foi a última piada do crítico, à qual Ibsen é de todo estranho. 

Quanto às outras, referentes ao grande teatrista e poeta norueguês, peço-lhe vênia para 

lhes pôr embargos, principalmente no que toca ao impagável conselho que me deu. Citei um 

crítico lisboeta. O crítico entende que ele não está na devida altura para tratar de Ibsen e dá por 

ele um outro, Brandes164, por exemplo. 

Aceito a indicação, mas não posso deixar de achar graça às pilhas nesse reparo, que me 

quer fazer passar por ignorante. 

Deixe estar que lhe hei de fazer a vontade. 

Agora, ainda mais pilhérico achei o dizer o crítico que dei um tom de solenidade 

acaciana à minha “Revistinha” quando escrevi que as peças de Ibsen fazem pensar, isto é, nos 

empolgam mais pelo espírito do que pelo coração. 

Isto é uma coisa sabida — diz o crítico, e tão sabida, que já tem sido repisada por todos 

os críticos. 

Mas, desse fato, pergunto eu, segue-se que, em tratando de Ibsen, não posso dizer a 

mesma coisa, uma vez que é uma verdade? 

O crítico repetiu ainda que o público paulistano, presente ao espetáculo em que se deu a 

Hedda Gabler, não compreendeu essa peça. 

Mas isso não é passar um diploma de ignorante ao nosso público letrado e argentário 

que esteve no Sant’Anna? 

                                                

 

*Comércio de São Paulo, São Paulo, 25 jul. 1907. Revistinha, p. 1. 
Ver primeira nota da p. 207. 

 Ver nota biográfica de João Crespo na p. 201. 
164 Ver nota biográfica de Georg Brandes na p. 182. 
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Foi justamente para lavar essa pecha que eu rebati anteontem a asserção do crítico. 

O crítico, porém, insiste em afirmar a mesma coisa. Pois seja. Para mim não o é. E quem 

lhe pode responder é Sarah Bernhardt que já declarou ser São Paulo a capital artística do Brasil. 

Demais, Hedda Gabler é uma das peças mais inteligíveis de Ibsen. Ainda se fosse 

Brand, que é uma peça simbólica, ou outra qualquer, transeat... 

Deixei para o fim, muito de indústria, as piadas relativas à alfinetada que diz ter 

recebido e ao diploma da maçonaria ibseniana. 

Sobre a primeira enganou-se o crítico da folha matutina. Não lhe dei alfinetada. Foi 

apenas um inocente reparo que fiz à sua crítica algo um tanto descortês para com o público de 

São Paulo. 

Pois lá podia eu alfinetar um intelectual tão fino, tão educado literariamente, como o 

crítico em questão? Por Minerva, que não. 

Quanto ao diploma de grão mestre da maçonaria ibseniana, devolvo-lho. E a razão é 

simples. 

Admiro Ibsen, mas não sou um fanático de sua igreja. Já uma longa série de artigos 

escrevi a seu respeito no Correio Paulistano, há dois anos, mais ou menos, manifestei-me por 

essa forma. 

Para concluir, uma pergunta: 

Por que motivo julga o crítico ser um bicho de sete cabeças isto de ler e conhecer as 

obras de Ibsen? 

Um intelectual de hoje não pode ignorar essas coisas... 

Post scriptum: 

O escritor desta seção nada tem que ver com as Traças & Troças, subscritas por 

Laurence. Faço esse reparo para os devidos efeitos. J. C. 
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OS MEUS DOMINGOS* 

Alfredo Pujol

 
Lugné-Poe165, o ilustre diretor do teatro de L’Oeuvre, de Paris, — um erudito e um 

causeur encantador — dizia-me num desses dias, a propósito de Ibsen: “É curioso! Cada vez 

que o representam, temos conflito entre os críticos!”. Eu, graças a Deus, não sou e nunca fui 

crítico. Não sei apreciar uma obra de arte senão através da emoção que no momento me 

domina... Anatole France, na sua Vie littéraire, confessa que uma das nossas maiores misérias é 

não podermos nunca sair de dentro de nós mesmos. Estamos fechados dentro da nossa 

personalidade como dentro de uma eterna prisão... 

Não me julgo obrigado, por conseguinte, a intervir no conflito dos nossos críticos 

teatrais, nem a dizer se compreendi ou se não compreendi Hedda Gabler. Tive a cautela, antes 

de ir para o teatro, de ler o drama do grande poeta norueguês, para que pudesse melhor admirar 

o maravilhoso trabalho de Eleonora Duse. Li o drama, porém não quis reler nenhum dos 

eminentes críticos de Ibsen, que aí tenho enfileirados na minha estante... Édouard Schuré 

observa que o dramaturgo norueguês provoca entusiasmos descompassados ou antipatias 

violentíssimas. É a pura verdade. Para os críticos de Ibsen, que me têm passado diante dos 

olhos, o “Shakespeare da Noruega” ou é o grande sol do Norte — o renovador moral de uma 

sociedade corrompida e rebaixada, o impulsionador potente da energia e da vontade do 

indivíduo, o criador de um novo Adão e de uma Eva deliciosamente nova, homem livre e 

mulher livre, conscientes de sua força, e capazes de fundar a Nova Família e a Nova Sociedade 

sob a fórmula generosa que um dos ibsenistas resumiu nestas palavras: “se posséder pour se 

donner”166, — ou é um misterioso e singular fazedor de dramas que ninguém entende, nem ele 

próprio, nem os que o traduzem, nem Shakespeare que o inspirou, nem Deus, nem o Diabo! 

O drama, com que nos apareceu pela primeira vez a incomparável Duse, está resumido 

naquela mulher sinistra: Hedda Gabler. Que nos importam os enigmas dos outros personagens? 

Que temos nós com o inexplicável suicídio de Eylert Loevborg — um grande espírito e um 

                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 1, 28 jul. 1907. 

 

ALFREDO GUSTAVO PUJOL (São João Marcos-RJ, 1865 – São Paulo, 1930). Jornalista, advogado e crítico literário. 
Escreveu nos jornais Diário Mercantil e O Estado de S. Paulo, onde assinou a coluna “Aos meus domingos”. 
165 AURÉLIEN FRANÇOIS-MARIE LUGNÉ-POE (Paris, 1869 – Villeneuve-lès-Avignon-França, 1940). Ator e 
encenador. Fundou, juntamente com Camille Mauclair, o Théâtre de L’Oeuvre, onde se iniciou o movimento 
simbolista no teatro francês. Um inimigo do povo foi a primeira peça de Ibsen a ganhar uma interpretação 
simbolista, ao ser encenada em 1893, ano de fundação de L’Oeuvre. 
166 “Possuir-se para se dar”. In: Ossip Lourié, La philosophie sociale dans le théâtre d’Ibsen, Paris, Alcan, 1900. 
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grande devasso? E com a extravagância daquele Tesman e daquela senhora Elvsted, afundando-

se na ingente tarefa de reconstrução da obra do suicida, ali mesmo, na presença de visitas, 

momentos depois do suicídio? E com a estúpida indiferença daquele Brack, comodamente 

repimpado numa poltrona, e que, ouvindo a poucos passos de distância a denotação de um 

revólver e os gritos angustiosos de Tesman, anunciando o suicídio de Hedda, muda apenas, 

levemente, de posição na poltrona, para murmurar esta banalidade: “Estas coisas não se 

fazem...?” 

Todas essas nebulosas singularidades desaparecem diante da figura empolgante de 

Hedda, dominadora de vidas... Ibsen, explicando a concepção desse drama, declarou que o seu 

intuito foi mostrar o resultado do contato de dois meios sociais inconciliáveis. Não quero 

indagar se o dramaturgo conseguiu ou não o seu fim... No teatro, tudo quanto pretende 

desenvolver doutrinas ou explicar teses me parece sempre ridículo. Por isso, a tese de Ibsen não 

me interessou. O que me impressionou foi o caráter profundamente humano daquela pavorosa 

mulher, mordida de sensualidade, hipócrita e sagaz, ambiciosa e altiva, que subjuga e vence 

todos quantos a rodeiam, no seu imenso e revoltante desprezo, nas suas mentirosas carícias, no 

seu ódio vingador, no seu monstruoso despeito... E quando sente a catástrofe e a queda da sua 

vontade, quando se vê escravizada nas mãos de um homem, é com um supremo orgulho que ela 

sacode o fardo da vida, metendo uma bala na cabeça... 

Não há expressões de admiração que possam dar uma idéia do assombroso trabalho de 

Eleonora Duse, na interpretação de Hedda Gabler. Teve toda a razão Olavo Bilac, quando 

escreveu estas palavras na sua crônica da Gazeta de Notícias: “Duse... Nunca a vi tão bela, tão 

completa, tão perfeita! Vê-la e ouvi-la naquele papel é como contemplar o David de 

Michelangelo ou ouvir a Sonata ao luar, de Beethoven; Duse, encarnando Hedda Gabler, é isto, 

que não se define nem se explica: uma obra-prima.”167 E com que extraordinária simplicidade, 

com que absoluta ausência de artifício ela compõe, da primeira à última cena, todos os aspectos 

daquela tremenda alma de mulher! Nunca vi demonstrada com tamanha evidência, no teatro, a 

lição de Molière: um suspiro, um olhar, um simples rubor nas faces, um silêncio... é o bastante 

para explicar uma vida. Duse, em Hedda Gabler, tem um trabalho prodigioso de concentração, 

de sombras, de meias tintas... Todas as expressões do olhar, toda a gama infinita da voz, todas 

as atitudes da figura, todos os longos silêncios, todos os gestos, dizem, na sua verdade 

palpitante, o que não foi dito no texto de Ibsen, e permitem adivinhar, através da ação lenta e 

escura do drama, o turbilhão de perversidades que agita a alma negra de Hedda... 

                                                

 

167 Trata-se do texto “Crônica – “A nota artística foi a representação de Hedda Gabler [...]”, de Olavo Bilac, aqui 
reunido na p. 199. 
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Conta Jules Claretie que, certa vez, na récita de despedida de Reichenberg, na Comédie, 

Duse devia representar o último ato de Adriana Lecouvreur. Chegava de Bologne 

expressamente para prestar o concurso do seu grande nome a uma artista francesa, e, por detrás 

do pano, arranjava no palco os “efeitos” para a decoração da cena... E a propósito do desenlace 

da peça — a tortura de Adriana envenenada — dizia a extraordinária atriz ao diretor do teatro 

francês: “Ah! Se soubesse como é difícil representar de repente esse quinto ato, com uma morte 

assim súbita... A gente não tem tempo de despedaçar a alma!”. “On n’a pas le temps de culbuter 

son âme!”. Nessa frase está sintetizada toda a arte de Eleonora Duse... Desde a primeira cena, 

aos primeiros gestos, aos primeiros olhares, aos primeiros passos, absorvida completamente em 

“viver” a criatura que interpreta, a Duse vai preparando a sua alma para o triunfo ou para a 

queda do desenlace, como se estivesse caminhando para o imprevisto, como se estivesse 

vivendo na incerteza — imprevisto e incerteza que são a própria essência da realidade da vida... 

Essa arte assim perfeita e completa, enchendo-nos de tamanho assombro e de tão funda 

comoção, nos faz quase perdoar ao dramaturgo norueguês a dureza implacável do seu doloroso 

teatro... 

Felizmente, não são muitas, no mundo da arte, as Duses e as Suzanne Desprès, capazes 

de nos reconciliar com o grande poeta da Noruega... Duse e Desprès, com a sua arte suprema, 

dão toda a poesia, todo o encanto, todo o poder do seu gênio a essas estranhas figuras, que das 

brumas do Norte nos apontam como símbolos... Mas esse teatro sombrio não pode viver... A 

existência moderna é dura, penosa, inexorável e triste. À medida que a civilização caminha, que 

novas ambições crescem, que novas necessidades avultam, que novos ideais despertam, 

crescem também, e avultam, e despertam, novas humilhações, novos sofrimentos, novas 

privações, novas torturas para a humanidade... E se triunfa, no teatro, essa exibição das verdades 

cruéis da vida e das tristes enfermidades da tristíssima alma contemporânea, mais se agravará 

um mal que ainda não encontrou, nas terapêuticas de todos os sistemas, nem nas filosofias de 

todos os credos, o seu remédio ou o seu consolo... E veremos, daqui a pouco, enquanto no palco 

se representa Ibsen, despencarem suicidas das torrinhas, e trocarem-se tiros de revólver nos 

camarotes... num livro curiosíssimo, que fez recentemente grande ruído nos centros intelectuais 

da Europa, J. Grasset estuda os semi-loucos e os semi-responsáveis nas sociedades modernas... 

Há nessa obra um capítulo consagrado aos semi-loucos da literatura e do teatro. E ali vem toda a 

galeria dos anormais, nevropatas, excêntricos, desequilibrados e impulsivos, que constituem os 

heróis de Ibsen. Geyer, numa tese célebre, Étude médico-psychologique sur le théâtre 
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d’Ibsen168, formula o diagnóstico dos enfermos do “hospital” de Ibsen: degenerescência mental 

com obsessões, degenerescência mental com histeria, melancolia, alcoolismo, neurastenia, 

demência senil, delírio crônico... 

Bjørnson169, que lê pela mesma cartilha de Ibsen, lançou esta nota no prefácio de um de 

seus dramas: “Esta peça foi feita de acordo com as lições de Charcot, sobre o sistema nervoso, e 

com os estudos clínicos de Richer, sobre a histero-epilepsia, ou a grande histeria.” 

Amigo Ibsen! Amigo Bjørnson! Aqui tendes vós ambos toda a minha admiração, todo o 

meu culto pela vossa obra literária, onde perpassa a inspiração portentosa de Shakespeare... 

Mas, tende paciência, desocupai a cena e deixai-nos o teatro do Sonho e do Amor, o teatro da 

Ilusão e da Alegria! 

Cá fora, na vida de verdade e de luta, já temos muita miséria e muita tristeza a nos 

apaixonar e a nos divertir... 

Graças a Deus, não precisamos dos vossos malucos! 

                                                

 

168 R. Geyer, Étude médico-psychologique sur le théâtre d’Ibsen, Paris, s.n., 1902. 
169 Ver nota biográfica de Bjørnson na p. 149. 
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A ESTÉTICA DE UMA TRAGÉDIA

 
Graça Aranha 

Hedda Gabler é um destino trágico. A sua tragédia é quase animal, a tragédia da 

sensibilidade, a tragédia da dominação. Hedda Gabler é uma vontade que necessita vencer as 

forças humanas. De uma vida mesquinha, de um círculo de ferro, em que as leis sociais a 

mantêm, uma mulher impulsionada pelo fantasma da vontade, transfigurada pelo sonho, 

desiludida, na vã busca da eterna beleza, maldita porque tudo em que toca se mancha e 

apodrece, foge pela passagem augusta e libertadora da morte. É Hedda Gabler e a sua 

instantânea tragédia. O drama está na fatalidade substancial do temperamento dessa mulher, na 

sua incompatibilidade irremediável com a sociedade, não só com a que a sorte lhe preparou, 

mas com qualquer outra. 

O gênio de Ibsen nos afirma nesse drama magistral que só há tragédia no que é insolúvel 

para o destino humano. Toda a arte inspirada nos problemas sociais é precária, e a tragédia aí é 

passageira: uma simples e mesmo imperceptível inclinação da esfera moral basta para resolver 

todos os dramas familiares e eliminar deles o interesse permanente. A solução dos conflitos 

humanos é a morte pelo frio das obras-de-arte, que só vivem do calor fugaz e enganador das 

teses sociais. Em Hedda Gabler há alguma coisa de insolúvel, portanto uma tragédia eterna, 

como não há solução humana possível para Prometeu e Hamlet. 

Está a essência da tragédia antiga no império de uma fatalidade tenebrosa, inexorável, 

que esmaga a existência humana? Será a tragédia moderna o vário, doloroso e inquietador 

drama da vontade? Se Hedda Gabler é uma vontade que necessita vencer as forças humanas, 

Prometeu não é uma vontade que necessita vencer as forças divinas? O conflito na tragédia 

grega é com os deuses; aqui, com os outros homens. Nem na fatalidade, nem na vontade está o 

elemento essencialmente trágico de ambos os dramas. O fundamento é estético, e não há arte 

onde a impressão se pode reduzir a um conceito. Elimine-se a fatalidade das tragédias antigas e 

a vontade do drama moderno, a sensação estética subsiste a mesma, indiferente e exclusiva. Um 

conceito equivale ao outro e a essência não foi alterada. A fatalidade antiga provinha do 

sentimento religioso; a vontade moderna é a ilusão do livre-arbítrio e vem de um erro filosófico. 

Essa vontade é um sortilégio da natureza implacável e o determinismo de querer equivale à 

                                                

 

 In: A estética da vida, Rio de Janeiro, Garnier, 1921, p. 210-213. 
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noção antiga da fatalidade. Além de tudo isso, além da consciência, é que estão a arte e a 

atmosfera olímpica do prazer estético. 

Se Hedda Gabler pudesse expandir livremente a sua personalidade, saciar os seus 

ilimitados e desenfreados desejos de domínio, transformaria o mundo, subjugaria as outras 

existências, reinaria no silêncio, espectro soberano e desdenhoso, exclusiva fonte de vida e de 

arte. Única e o mundo a sua propriedade! Mas na impossibilidade de atingir a esse máximo de 

beleza, só a libertação pela morte, supremo aniquilamento da ilusão e ainda sarcástica afirmação 

da vontade indomável. 

Como em todo o teatro de Ibsen, há alguma coisa mais interessante em Hedda Gabler do 

que a manifestação dessa personalidade estranha e fascinante; é a obra de arte que é esse drama. 

No teatro, como nos romances, os conflitos da moral, os problemas da vontade ou da 

inteligência só valem quando criam a emoção estética. O próprio destino humano, o “trágico 

quotidiano”, nos deixam indiferentes, se neles não há a fonte benéfica do prazer estético. 

Quaisquer que sejam as intenções de Ibsen, a moralidade, a política dos seus assuntos e dos seus 

personagens, o que impera nos seus dramas, é a arte. De todo esse maravilhoso teatro o que 

subsiste não são os problemas, mas sim o que há nele de vida, a milagrosa representação da 

vida, que é a essência da arte. E tal é a força de vida nos dramas ibsenianos que, uma vez postos 

em ação, fazem nascer o prodígio de uma misteriosa comunhão estética. É o instante sagrado 

em que o gênio do autor se vasou na alma dos vários seres da sua emoção, em que o intérprete 

vive numa tremenda realidade uma existência de outrem e o espectador vê passar diante dos 

olhos todo um mundo de formas, de imagens que, irrepreensível, se desenrola dentro do espaço 

finito, arrastado impetuosamente pelo tempo sutil e violento. Enquanto Hedda Gabler, viva, 

ardente, na tragédia do instinto, procura domar as opostas forças humanas e como uma maldita 

se debate contra a silenciosa fatalidade que a subjuga, e salva na morte o que lhe resta de sonho 

e de desejo, o espectador possuído desse infinito prazer da arte, que nos arrebata além das 

contingências da vida, sente-se único e o universo, seu espetáculo.  
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TEATRO MUNICIPAL – “DOIS MAGNÍFICOS ESPETÁCULOS [...]”* 

(Sem assinatura) 

Dois magníficos espetáculos os de ontem, da companhia Zacconi. À tarde, os Espectros, 

de Ibsen; à noite, o Rei Lear, de Shakespeare. Duas casas cheias, apesar de espetáculos 

extraordinários. 

Ibsen já não é mais discutido, desde que as grandes capitais passaram a receber, a 

princípio por simples curiosidade, depois com verdadeiro interesse, as suas peças. Passou de 

moda, portanto, a discussão sobre o teatro de Ibsen, e já ninguém diz mais hoje que as suas 

idéias são nebulosas e incompreensíveis os seus personagens. São, de fato, personagens de 

outro meio, de uma sociedade bem diversa, provavelmente, da nossa, com idéias e costumes 

feitos segundo outra tradição. Situadas nesse meio, era natural que as suas peças 

desconcertassem, e desconcertaram, de fato, aos próprios compatriotas do ilustre norueguês. 

Para não citar senão os Espectros, basta dizer que esta peça foi em 1881 recusada em 

Copenhague, Cristiânia e Stokolmo, e só se representou, pela primeira vez, em 1883, nesta 

última capital. Se era assim na própria Escandinávia, não se pode estranhar que, entre nós, 

latinos, as peças de Ibsen provocassem um vivo movimento de discussão. Todos os 

reformadores e mesmo grandes espíritos originais esbarram diante das opiniões já formadas e 

gastas, que se enquistaram na maioria. “O inimigo mais perigoso da verdade e da liberdade, 

entre nós, disse Ibsen, numa de suas peças, — é a maioria, a maioria compacta e liberal.” E as 

suas peças vinham ferir essa maioria, nas suas velhas concepções do teatro e da vida. 

Hoje, porém, Ibsen é o grande autor moderno — que as cenas mais autorizadas do 

mundo representam com sucesso extraordinário. 

Não se pode dizer, entretanto, que Ibsen seja um autor popular, e é mesmo possível que, 

dado o valor e originalidade de suas peças, como teatro de idéias, nunca venha a ter enorme 

popularidade. 

Como quer que seja, o Municipal estava ontem cheio, à tarde, para a representação dos 

Espectros, no qual Zacconi tem um trabalho famoso. Esse papel de Osvaldo pode-se incluir 

como uma das grandes criações do grande ator italiano. É também, um papel que deve tentar a 

muitos artistas. Se um escritor dinamarquês, Herman Bang, se fez ator somente para encarnar 

                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 jan. 1924. Palcos e Circos, p. 2. 
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em cena o papel de Osvaldo, pode-se facilmente calcular a sedução que, sobre os artistas do 

palco, deve ter exercido esse papel dificílimo. 

Ora, ver Zacconi nos Espectros é ver, durante duas horas e pouco, uma verdadeira obra-

prima. Não há expressões que digam a emoção da assistência, diante daquele moço doente, que 

carrega no seu corpo envelhecido as taras paternas. É, positivamente, um doente que fala e anda 

em cena, ou melhor, que se arrasta e pragueja em cena. 

Como se estivéssemos diante de um doente autêntico, faz mal à gente ver em cena o 

pobre Osvaldo, com as mãos trêmulas, o andar trôpego, a língua já baralhada, a cada instante, 

trocando sílabas, e esquecendo dos nomes mais familiares, Zacconi é tão magistral nessa 

personagem, e impressiona tanto, que a sala inteira parecia dominada, como hipnotizada pela 

sua arte. 

Escusado dizer que o público aplaudiu vigorosamente, com grande entusiasmo o 

esplêndido trabalho do grande ator italiano. 

A Sra. Inez Cristini fez a parte de madame Alving como uma boa artista que é, por 

forma a receber uma parte dos aplausos da assistência. 

Os outros artistas fizeram o que lhes foi possível, ao lado de Zacconi. 

À noite, o Rei Lear, Shakespeare. Era Zacconi um personagem inteiramente diverso do 

espectro que fizera à tarde, durante mais de duas horas. E Zacconi tem 67 anos! 

É claro que, noticiando este espetáculo, só temos que dizer de Zacconi. Não que não 

haja nada mais a dizer sobre Shakespeare: tanto há, que um professor e crítico francês, o Sr. 

Abel Lefranc, procurou provar, na sua obra Sous le masque de William Shakespeare170, que este 

nunca existiu; sendo todas as suas peças da lavra de William Stanley, sexto conde de Derby. 

Mas essa questão não nos interessa agora, e tanto nos faz que o Rei Lear tenha sido escrito pelo 

modesto ator de Strattford, como por Bacon ou por lord Derby; o que nos preocupa agora é a 

beleza da obra, e essa é inegável. “Não há na história literária do mundo, diz um ilustre crítico, 

um drama e uma epopéia, ou outro trabalho qualquer que a esta se possa comparar, em elevação 

trágica, em força insuperada de imaginação, em profundidade de paixão, de poesia, de 

verdade.” 

Essa grande obra, Zacconi nos deu ontem, atraindo ao teatro a mesma concorrência do 

espetáculo da tarde. 

O ilustre artista foi ainda admirável nesse papel: admirável de majestade nas primeiras 

cenas, na sua cólera diante da sinceridade incompreendida de Cordélia, e depois nas cenas 

                                                

 

170 Abel Lefranc, Sous la masque de William Shakespeare, 2 v., Paris, Payot, 1919. 
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trágicas, com as duas filhas ingratas, na sua meia demência, a vagar pelos campos, e sob a 

tempestade. 

Não há, em verdade, cena alguma a destacar, a louvar a preferência a outras: Zacconi é 

um ator incomparável de princípio a fim. 

No final, quando traz Cordélia morta, com que voz sumida, ele mostra todo o seu 

desespero! 

Dois espetáculos magníficos, como se vê, os que Zacconi nos deu ontem. 

— Hoje, o Cardeal Lambertini, de Testoni, no qual Zacconi tem um trabalho 

interessantíssimo. 
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IBSEN: O TEATRO DE PENSAMENTO COMEMORA O 1º CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DO 

GRANDE CRIADOR DINAMARQUÊS [NORUEGUÊS]* 

(Sem assinatura) 

Na ânsia de descobrir intenções ocultas, representações simbólicas na obra teatral de 

Ibsen, os críticos quase criaram nova obra para o genial dramaturgo com a sua metafísica de 

interpretadores. 

É freqüente reduzir-se a função crítica a esse trabalho sacrílego de mutilação. Com o 

desejo de projetar a sua personalidade nos seus estudos, o crítico, invés de refletir a obra de arte, 

quer interpretá-la, e entra com o indesejado contingente de sua colaboração. 

Ruminadores de pensamentos alheios baralham-nos geralmente na preocupação de 

explicar o que se explica por si mesmo ou não pode ser explicado. 

Descobrem-se, então, afinidades e intenções as mais esquisitas e extravagantes. 

A crítica pura é raciocinada, sem o senso intuitivo da beleza, única força capaz de criar a 

obra de arte. 

Uma vive só do cérebro, a outra nasce do coração e eleva-se no pensamento. 

O que se passou com a obra teatral de Ibsen, em relação à crítica, chegando a irritar ao 

próprio dramaturgo, é bem expressivo. Se os dramas do grande norueguês não tivessem todos 

raízes profundas na própria vida, mas simplesmente uma expressão transitória de beleza, teriam 

perecido cedo, apagados nessa metafísica dos interpretadores. 

Mas foi esforço perdido procurar diluir na expressão meramente estética dos símbolos a 

vida intensamente humana das personagens que ele criou. 

Ibsen não fez nunca da arte uma filosofia, nem adotou a divisa da arte pela arte, mas a da 

arte pela vida. 

Não o seduziu a preocupação dos símbolos. Essas palavras suas esclarecem o verdadeiro 

sentido de toda sua obra: 

Todos nós somos símbolos vivos. Tudo o que se passa na vida acontece segundo certas leis que 

se podem tornar sensíveis representando-as fielmente. Nesse sentido, em nenhum outro, sou 

simbolista. 

O meu cérebro pode ter sido, enquanto eu escrevia, atravessado por tais ou tais idéias. 

Mas tudo isso é apenas acessório. O principal, numa obra de cena, é a ação, é a vida. 

                                                

 

*O País, Rio de Janeiro, p. 1, 18 mar. 1928. 
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Como se vê, o genial dramaturgo surpreendeu o sentido profundo da obra de arte. Para 

ele, os símbolos nada valiam por si, na sua abstração estética, mas pela realidade, pela vida que 

traduzissem. 

O seu miraculoso instinto de artista foi descobrir leis misteriosas no desenrolar dos 

variados acontecimentos da vida. Nasceram dessa intuição, desenvolvida na clarividência do 

seu cérebro, as surpreendentes personagens dos seus dramas, reveladas nos mais íntimos 

segredos de sua alma, como essa incomparável Hedda Gabler, criatura morta entre os vivos, 

porque alguma coisa morrera dentro do seu próprio ser. 

É impressionante a existência moral das personagens de Ibsen. 

Ele foi um criador de almas. Imaginava um ser, originário de uma idéia, animava-o, 

punha em movimento essa idéia e deixava-a desenvolver-se na cena. 

Guiava-o nesse trabalho a dúvida. “Não faço senão estabelecer problemas; a minha 

missão não é responder”, disse ele. 

Talvez se encontrem aí as imprevistas origens do teatro futurista de Pirandello. 

Mas a dúvida de Ibsen, no seu teatro, era humana e artística, e não esterilmente 

filosófica e cerebral. A filosofia de sua arte era a vida, como a filosofia da vida, para ele, era a 

arte. 

Os problemas de seus dramas surgem, a um tempo, no cérebro e no coração. A 

inteligência encontra determinadas soluções, o coração outras bem diversas e o destino, 

finalmente, resolve. 

Aos que ansiavam por descobrir intenções irreveladas de sua obra, respondia Ibsen: 

“Preocupam-se menos com o que eu penso, e atentem no que há de vivo nos meus 

personagens.” 

E mais ainda: “Desejaria que os seus intérpretes não fizessem filosofia, mas arte.” 

Não se compreende, ante a claridade desses pensamentos, como ainda se possa animar 

dúvidas a respeito dos propósitos de Ibsen nas suas criações. Examinando-as de perto, sem a 

preocupação de desvendar imaginários mistérios, mas apenas de ver o que elas exprimem, 

verifica-se que nem mesmo o próprio Ibsen, quando as fez entrar em ação, contava com a 

finalidade a que atingiram no drama. Deu-lhes vida, quis, talvez, a princípio, governá-las, dar-

lhes destino certo, mas as suas personagens, já com vida própria, empolgaram-no, a ele também, 

e caminharam para a beleza maior de um desfecho imprevisto. 

Jamais limitou a sua obra em teses determinadas, apesar das aparências, pois ela 

envolvia sempre problemas amplos.  
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Assim, parecendo defender o divórcio, ele em verdade proclama o princípio geral da 

liberdade. 

Depois de mergulhar profundamente sua sensibilidade na vida, elevou-se o dramaturgo, 

pela sua arte, acima dela, povoando-a de novos seres, que ficaram para sempre na nossa 

emoção, tal a sua realidade, símbolos vivos que são, como nós outros. 

Era esta a sua divisa:  

“A vida — uma luta contra as circunstâncias;  

No nosso coração e no nosso cérebro;  

A poesia — elevar-se sereno acima de si próprio!” 

Aí está a explicação de toda a sua obra, que os críticos ainda procuram. 

Os espectadores de Ibsen, porém, em todo o mundo, dispensam tais explicações. Não há 

ninguém que assista a um drama do genial norueguês, que se não sinta penetrado da verdade 

palpitante que nele fulgura. Sente-se que, além da cena, há uma outra vida envolvendo a que se 

desenvolve no espaço reduzido do palco. 

É assim em Hedda Gabler, em Brand, no Inimigo do povo, na Casa de boneca, em 

todos os outros dramas. 

A própria ação é que dá alma e vida às personagens numa intensidade crescente e 

empolgante. As idéias que representam movem-se e agitam-se com elas naquela luta “contra as 

circunstâncias, no cérebro e no coração”. 

Por tudo isso, por esse poder singular de criação artística, de conhecimento da realidade, 

de visão estética da vida, de pôr em movimento as idéias, de animar as personagens e de dar-

lhes existência própria, Ibsen aparece no teatro universal com uma auréola cujo fulgor aumenta 

sempre. 

Nascido em Skien, a 20 de março de 1828, empregou-se Ibsen em uma farmácia, 

abandonando-a para se dedicar à literatura. Foi, mais tarde, diretor do teatro de Bergen, 

passando em 1875 ao de Cristiânia, onde fez representar algumas de suas peças, cujo sucesso 

foi mais ou menos completo. 

Dentre as suas obras destacam-se: Catilina, Comédia do amor, Os pretendentes à coroa, 

Brand, Peer Gynt, A união dos moços, Imperador e Galileu, Casa da boneca, O inimigo do 

povo, O pato selvagem, Os espectros, Rosmersholm, A dama do mar, Hedda Gabler, Solness, o 

construtor, O pequeno Eyolf, Jean-Gabriel Borkman e quando ressurgirmos dentre os mortos. 

Dentre as representações notáveis dos dramas de Ibsen aqui, destacam-se as de Eleonora 

Duse, Suzanne Desprès, Lucília Simões, Zacconi e Novelli. 
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NO CENTENÁRIO DE IBSEN

 
Fléxa Ribeiro

 
O teatro de Ibsen é teatro de ação. Nem todas as suas peças, é evidente, apresentam a 

dramaticidade cênica necessária para impressionar os auditórios mais ou menos distraídos e que 

vivem ainda só pelo sentimento. 

Creio que o signo marcante do dramaturgo do setentrião, cuja data centenária passa hoje, 

se inscreve na revelação estranha de que há também tragédias do pensamento. 

Tais heróicas angústias, vivas erupções do não ser, imensa dilatação da dor florem como 

jardins, à primavera, sob a fecundidade da vida interior. De difíceis exteriorizações — elas não 

apresentam recortes externos que lhes possam dar vitalidade, no palco. 

Embora os sentidos e mesmo a nossa consciência, nutridos pelas seivas ascendentes, dos 

instintos, se esclareçam diante de tais representações, a mecânica elaboradora das demais 

faculdades, viciada por educação especializada nas imaginações do sentimento, alteraria em 

essência aquelas proporções. E nós não as compreendemos. Ficamos alheios ao choque da alma 

purificada, já na tormenta das idéias. 

Eis porque o teatro de Ibsen é como uma especialidade, destinada a elites reduzidas. No 

entanto, não vemos outro, em nosso tempo tão original, tão criador.  

Original por quê? Se o homem meditasse em si próprio, se pudesse prestar 

continuamente atenção para dentro — ele verificaria que os motivos ibsenianos... são comuns. 

Nada têm de monstruoso, se a monstruosidade é exceção. 

Toda a figura-tipo parece aberração. A natureza quando cria é sempre monstruosa. Só as 

réplicas são normais. Porque, desse ponto, a natureza também é medíocre, se a considerarmos 

pelos exemplares gastos pelas cópias, e que não mais interessam como paradigmas, e vivem 

sem personalidade, no anonimato inferior da espécie. 

Ibsen nada inventou. Ele viu apenas fora do cenário comum. Suas figuras simbólicas 

são, afinal, mais reais do que as que se agitam vãmente nos enredos arranjados de acordo com 

os figurinos sentimentais, que o romantismo criou por falta de imaginação. 

Por não termos acuidade visual para penetrar na realidade do espírito, onde a natureza é 

como espelho que reflete imagens, nós pretendemos inventar. 

                                                

 

Correio Paulistano, São Paulo, p. 3, 18 mar. 1928. (Republicado em: O País, Rio de Janeiro, p. 3, 19 mar. 1928). 

 

JOSÉ FLÉXA PINTO RIBEIRO (Pará, 1883 – ?). Crítico, jornalista, poeta e professor universítário. Foi diretor da 
Escola Nacional de Belas Artes. Fundou as revistas: Pará-Revista, 1903; e Revista do ensino. Publicou, entre 
outros: Episódio trágico (poesia), 1905; Litania pagã (poesia), 1907; e Fialho de Almeida (crítica), 1914. 
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Eis aí o erro fundamental: acreditar-se que nós reproduzimos o que há no universo. Ao 

contrário: a natureza reflete o que vive em nós. 

Hedda Gabler é tipo síntese. Para ela, a beleza irradia como a moral do pensamento. É 

uma das obras fundamentais de Ibsen. 

Nós nos habituamos a só considerar na mesquinhez da especialidade (um dos horrores 

dos filhos de Ibsen) — a moral das ações, como atos do sentimento. 

A moral é a beleza dos instintos, das idéias. Está bem visto que me refiro a tudo que 

estimula a vida, que entusiasma, que lhe dá o signo de perfeição. O conceito que dela se tem, 

religiosamente, é antes, imoral. É contra a moral. 

Ibsen era um revoltado, por ser humano, humano demais... Hedda Gabler incarna — que 

digo? — espiritualiza com terrível naturalidade, a revolta do pensamento contra as 

dissimulações sociais, contra os falsos pudores, virtudes postiças. 

Para atingir a extrema expressão de horror moral, de revolta profunda contra os vícios 

insanáveis da sociedade, de tudo que é contrário à natureza que é vulgar, baixo, mesquinho — 

ela vai à irredutível negação. E, grávida, suicida-se para não perpetuar nova fonte de fealdade, 

de abominação. 

Há um problema obscuro na tragédia de Ibsen. E que para mim, é a sua força e a sua 

beleza. Nele reside a essência germinadora do caráter e do ideal. Hedda Gabler amou o homem 

de gênio, criador de idéias gerais, o espírito que se encontrava em correspondência com a hora 

universal da espécie. Foi sua amante. Mas com ele não vive, porque a união de dois seres 

deteriora, gasta a personalidade de ambos. Tudo o que há de belo torna-se comum pela 

continuidade. Dir-se-ia que a comunhão polui as almas. É na insondável solicitude moral que os 

seres continuam, por saltos, a perfeição. 

Se se unisse a Eylert Loevborg, que parecia completar seus desígnios, haveria de sentir-

se escrava daquela força tumultuosa. E quem sabe se no fundo misterioso da alma de Hedda 

Gabler, não rebrilhava a idéia alucinante de que o próprio gênio é ridículo? 

É uma das figuras mais ricas da vida magnética que o homem já arrancou de si próprio. 

Como a Valisneria Spiralis, Hedda Gabler, filha legítima da natureza, vem ao nível do amor. O 

elemento masculino, que dormia no fundo das águas, como planta séssil, arranca-se das raízes, 

sobe pela massa líquida — flor sem caule — e corre pela superfície das águas, até tocá-la. 

Quando os bordos se tocam, uma chuva de pólen de ouro explui. A planta fecunda, espirala de 

novo, descendo ao leito germinal, onde, contrariando a natureza, pela dor da inteligência, não 

mais reproduz. 

É um instante da vida e parece eternidade. 
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Como renovador integral do gênero literário, penso que a humanidade não teve maior no 

século XIX. Penetrando, através do sentimento individual, alguns dos problemas fundamentais 

de homem civilizado, Ibsen conseguiu fazer de seu teatro uma galeria inolvidável de figuras, 

onde o coração e o pensamento se apresentam sob uma luz zodiacal, mas onde a verdade é 

translúcida, e por vezes, incomoda. 

Trazendo “para fora” os dramas da consciência, dando-lhes exteriorização ativa, 

desenhando-os com a energia intensa de um mestre da linha, o dramaturgo cujo centenário de 

nascimento agora comemoramos havia revelado ao mundo a possibilidade de existir um teatro 

em que tudo quanto não era “ação”, no sentido vulgar, porém, gerava as ações, constituísse a 

Realidade psicológica visível, representativa. 

Deixando, porém, de lado toda considerável, e talvez, única energia de renovação que 

ele imprimiu na cena moderna, — convirá ainda assinalar a força mental com que Ibsen 

conseguia retratar os seus personagens: eles viviam, ao contrário do que até então se fazia, pelos 

pequenos descuidos, pelos atos insignificantes, pelos tiques morais, por uma espécie estranha de 

atmosfera de ausência; a quando precisamente mais a criatura se concentra e que é, de toda 

evidência, a véspera germinal da ação realizadora. 

Até ele, havia um teatro de anedotas e fatos, de episódios e narrativas: mas tudo isso 

sem ambiente próprio, por assim dizer moral, em que tais coisas se geravam. 

Era como que o drama e a comédia começando a degenerar para o que hoje constitui a 

“revista”: uma sucessão curiosa e desconexa de núcleos sem periferia e sem unidade à lei de 

regência de um núcleo central. 

Ibsen de tudo se apartou. E a questão primordial do ambiente em que os fatos se 

realizam foi dominante no seu espírito. Talvez acreditasse que o homem é em parte uma vítima 

do meio onde vive: todas as insignificantes atividades agem virtualmente sobre suas 

determinações, sua própria vontade que ele, quase sempre, é apenas uma resultante 

predeterminada de todo esse monstruoso e admirável aparelho de direção e propulsão. 

Todo o teatro moderno, sem o saber, vive da influência da atmosfera ibseniana. 

Casos como os de Henri Bataille e François Curel — são típicos demais para que logo 

não se reconheça a catálise do grande dramaturgo cujo nascimento, há um século, hoje 

festejamos... 
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O PRIMEIRO CENTENÁRIO DE IBSEN: A OBRA E A VIDA DO GENIAL ESCANDINAVO. 

A INFLUÊNCIA DAS SUAS IDÉIAS NO TEATRO CONTEMPORÂNEO 

 
(Sem assinatura) 

Comemorações da grande data 

O primeiro centenário do nascimento de Henrik Ibsen, que hoje é comemorado por 

todos os espíritos cultos e sensíveis às grandes coisas do pensamento e da arte, não é apenas 

uma data para ser recordada friamente nas academias literárias ou nos institutos de cultura 

teatral. É mais do que isso. É um dia de festa da inteligência universal, porque relembra que há 

cem anos o mundo se enriqueceu com um dos maiores criadores de verdade e beleza que já 

produziu a humanidade. Com esse áspero e agudo revelador de realidades ignoradas, a 

paisagem do pensamento contemporâneo se avivou de novas tonalidades e uma das mais altas 

expressões da atividade artística — o teatro — conheceu seu maior inovador moderno. 

Assim, as homenagens extraordinárias que toda a civilização ocidental, pelos seus 

intérpretes naturais, está prestando agora ao gênio solitário de Bergen, assumem uma 

significação impressionante, como a representar a consagração entusiástica, o reconhecimento 

tardio, mas veemente, da grandeza do Mestre, que tão combatido, negado e incompreendido foi 

nos seus dias de luta e incerteza, quando as suas obras suscitavam mais espanto e estranheza do 

que admiração e entendimento completo do seu alto sentido e das suas geniais sutilezas. 

E nesta hora de enternecimento de todas as inteligências, só nos cabe aderir ao preito 

universal a Ibsen e ao seu teatro maravilhoso. Supérfluo se torna o estudo da sua obra imensa, 

que não é mais discutida, mas se tornou uma força vitoriosa do pensamento atual, colocada na 

situação que conquistou no mundo tumultuoso das idéias contemporâneas. Já não podemos 

mais entrar na análise do ibsenismo, quando o próprio Bernard Shaw, a maior figura do teatro 

mundial e o mais exaltado defensor do autor de Peer Gynt, confessa que Ibsen já é hoje um 

clássico, sobre o qual infelizmente não é possível mais controvérsia. 

Grifamos propositadamente o advérbio empregado por Shaw, porque ele bem mostra 

quanto é excitante e agradável para um grande espírito como o do dramaturgo irlandês comentar 

e discutir a opulenta seara artística e intelectual do gênio da Noruega.   

                                                

 

Correio Paulistano, São Paulo, p. 7, 20 mar. 1928. 
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A obra ibseniana 

Como todos os inovadores, Ibsen suscitou uma intensa controvérsia, que marca 

verdadeiramente uma fase nítida da vida cultural do Velho Mundo, tomando a feição de uma 

verdadeira batalha de conceitos, nos quais os de fundo ibsenista entraram com a força nova dos 

conquistadores. A própria vastidão e transcendência das idéias centrais do fulgurante 

escandinavo desnortearam a princípio, fazendo que as divergências dos discípulos viessem 

agitar ainda mais o ambiente já revolucionado pelos inimigos irredutíveis do pensamento novo e 

da nova técnica teatral que Ibsen lançava, ou melhor, impunha no meio intelectual da Europa. 

Assim, quando os adversários ferrenhos do criador o chamavam de imoralista e 

revolucionário, ou de doido e incapaz; quando os que não o compreendiam falavam do 

ibsenismo como de um conjunto de absurdos e confusões lamentáveis, tratava-se, também, 

entre os mais ardentes entusiastas do dramaturgo, de uma disputa formidável. O individualismo 

de Ibsen era um tema para divergências que não admitiam acordos. 

E enquanto os franceses, surpreendidos com a alta finalidade das peças do gênio do 

Norte, aludiam ao seu Idealismo, eis que o grupo inglês, chefiado por Bernard Shaw, então no 

começo da sua carreira, sustentava a tese de que Ibsen era o Realista, o maior e o mais profundo 

defensor da verdade imediata da vida, contra todos os idealistas que estavam corrompendo e 

estragando o mundo. Quem lê a famosa Quintessência do ibsenismo do autor de Saint Joan171 e 

lê os estudos de crítica parisiense sobre o poeta de Brand se sente como entre dois grupos 

opostos. 

E ambos formavam a vanguarda de defesa e vulgarização da obra de Ibsen... 

Isso prova, principalmente, a milagrosa vitalidade dessa obra genial que, de tão rica, 

poderosa e intensa, admite as interpretações mais variadas e atrevidas. É que a ação de Ibsen foi 

principalmente a de abrir perspectivas ao pensamento. O seu efeito foi libertar a inteligência dos 

preconceitos e da rotina em que se mergulhava, já fatigada, a literatura européia, principalmente 

a teatral. Os livros de Ibsen não valem só por si, como obras-de-arte. Valem também como 

alimentadores e propugnadores de outras obras-de-arte, que neles foram buscar o seu 

fundamento. No solo fértil de idéias, onde cresceu a árvore maravilhosa do teatro ibseniano, 

também vingaram outras árvores. Mas elas nasceram das sementes fornecidas pelo arvoredo 

inicial e só vingaram porque encontraram um terreno opulento. 

É por esse impulso renovador, pela modificação e alargamento de processos, que a 

influência da criação do dramaturgo de Hedda Gabler se faz notar. E não é exagero dizer que o 

                                                

 

171 George Bernard Shaw, The quintessence of Ibsenism, London, Walter Scott, 1891. 
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teatro europeu, que surgiu depois de seu aparecimento, quase todo ele se alimenta da sua seiva 

revivificadora. As peças de Hauptmann e Suderman, na Alemanha; a de Bernard Shaw e, 

mesmo Galsworthy na Inglaterra; Curel, Mirbeau, Brieux, Bataille, na França; Benavente na 

Espanha etc., se não se baseiam todas nos vigorosos esteios ibsenianos, pelo menos se 

originaram imperativamente da libertação efetuada pelo gênio formidável da Escandinávia. 

A forma de Ibsen 

Se no fundo a obra ibseniana é inovadora, na sua forma ela também assume caráter 

semelhante. Novas situações foram introduzidas no palco, um mais largo e quente sopro de vida 

animou o teatro. Começou-se a verificar as suas infinitas propriedades de expressão e 

representação humana. 

A extraordinária variedade de modelos e atitudes, que vai desde o Imperador de 

Galiléia172 a essa obra-prima de técnica que é Manuel Borkman173, da transcendência de Brand à 

estrutura simples e sóbria desse drama social que é Pilares da sociedade, da clara concepção da 

Casa de boneca à terrível verdade de Hedda Gabler, constitui um momento do engenho 

humano, só comparável nos tempos modernos à humanidade shakespeareana, à Comédia 

humana de Balzac, à obra de Wagner. O próprio Dickens talvez não se enquadre nesse conjunto 

de criadores fundamentais, onde Ibsen avulta em relevo. 

A cena última de Brand, a decisão de Nora, o cárcere privado de Borkman, alguns 

diálogos de Canard Sauvage, são prodígios de técnica e de novidade teatral. 

A vitória de Ibsen 

Infelizmente Ibsen não é mais discutido, disse Bernard Shaw. E disse isso há dez anos, 

quando lançava uma nova edição da sua admirável Quintessência. 

Mas, Shaw não se esqueceu de notar que o fato de Ibsen não mais suscitar controvérsias, 

como antigamente, não significa indiferença ou desprezo pela sua obra. Significa apenas a 

compreensão geral de que é impossível refutá-la ou menos desprezá-la. Ibsen não dá mais a 

impressão de que está vivo. Mas, estará ele morto? Não, responde Shaw, não está morto, está 

imortal. 

A obra de Ibsen é principalmente de Ação, como disse muito bem Fléxa Ribeiro, no seu 

brilhante artigo que o Correio Paulistano publicou anteontem174. E cumprida essa ação, 

                                                

 

172 Trata-se de Imperador e Galileu (1873). 
173 Trata-se de John Gabriel Borkman (1896). 
174 Trata-se de “No centenário de Ibsen”, de Fléxa Ribeiro, aqui reunido na p. 229. 
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realizados os seus fins, fica pairando como uma cúpula abstrata, acima das discussões que 

tinham a sua razão de ser quando o poeta da Noruega surgia como uma temível novidade diante 

do mundo assombrado... 

E a prova de que Ibsen é uma vitória autêntica é a esplêndida afirmação da sua obra, que 

agora se registra, na comemoração eloqüente e geral do primeiro centenário do nascimento do 

Mestre. 

Os intérpretes do teatro ibseniano 

Sendo pela sua própria natureza e forma uma obra revolucionária, o teatro de Ibsen 

exigia intérpretes que se dedicassem ao estudo longo e minucioso, não só do seu corpo central 

de idéias, seu sentido originalíssimo, como também das particularidades da técnica, das 

intenções fugitivas que o autor põe em cada frase e que exigem um entendimento sutil e 

vigilante de todo o seu pensamento. Depois, era preciso criar uma maneira absolutamente nova 

de representar, pois, os processos antigos evidentemente não se adaptavam a um teatro que era 

também absolutamente novo. Quem vinha de interpretar os dramas da época vitoriana da 

Inglaterra ou as peças românticas ou as chamadas peças de tese do teatro francês não encontrava 

na sua experiência de ator nada a aproveitar quando quisesse “viver” Hedda Gabler ou 

Rosmersholm. É que o teatro ibseniano era muito mais do que uma apresentação cênica do 

romantismo de George Sand, segundo a definição irônica e depreciativa de Lemaître, que tanto 

guerreou e negou o gênio norueguês, tendo, entretanto, nas suas peças sofrido a sua influência. 

Dizer, neste rápido apanhado de notas, dos criadores maravilhosos das peças de Ibsen 

que apareceram na Europa, dando realidade artística no palco às concepções mais difíceis do 

dramaturgo, seria encher esta página de nomes e notas que escapam a esta simples notícia. A 

título de curiosidade, porém, lembramos os principais intérpretes que já interpretaram papéis 

ibsenianos no Brasil. 

Causou, por exemplo, profunda impressão nas platéias carioca e paulistana a 

interpretação que Salvini, o extraordinário ator italiano, deu ao tipo de Osvaldo Alving, nos 

Espectros. A cena final era feita de maneira arrepiante, marcando todos os “tics” do degenerado 

com uma precisão e um vigor incomparáveis. Diz-se que Salvini passou longo tempo nos 

hospitais observando casos de ataxia locomotora para que a cena saltasse da sua representação 

com o poder e a fascinação da verdade integral. Os espectros também tiveram um intérprete 

excepcional no grande trágico Zacconi, que, quando esteve no Brasil pela última vez, há uns 

três anos, suscitou emoção profunda na assistência. 
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Pierat foi a mais notável Hedda Gabler que já foi admirada entre nós. Ainda há pouco 

tempo, um dos críticos de arte mais brilhantes e finos do país dizia que, entre as mais vivas 

comoções que já lhe deu o teatro, está a de ver a atriz francesa encarnando o tipo de Ibsen. Mas, 

teria sido Pierat maior do que a divina Eleonora Duse, que deslumbrou o Brasil com a sua arte 

milagrosa, “vivendo” também, entre nós, alguns papéis dos dramas ibsenianos? 

Do mesmo modo, resta saber se o trabalho de Zacconi e de Salvini teria sido maior do 

que o de Novelli, o inesquecível ator que representava na mesma língua dos dois primeiros. 

Suzanne Desprès conseguiu êxito invulgar fazendo a Nora da Casa de boneca. 

Em português, cumpre salientar Lucília Simões, que deu às peças do genial escandinavo 

interpretações que honraram o nosso palco. 

Notas biográficas 

Henrik Ibsen, poeta e dramaturgo norueguês, nasceu em Skien, Noruega do Sul, a 20 de 

março de 1828. Depois de ser aprendiz de farmácia, foi estudar medicina na Universidade de 

Cristiânia, mas dedicou-se mais ao jornalismo; foi depois (de 1852 a 1857), diretor do teatro 

nacional de Ole Bull em Bergen, e de 1857 a 1862 do Teatro Noruguês em Cristiânia. De 1864 

até 1891, viveu no estrangeiro, principalmente em Roma, Dresden e Munique. As suas 

primeiras obras notáveis, o drama lírico Brand e o poema dramático Peer Gynt, foram escritas 

na Itália em 1866 e 1867. Imperador e Galileu, drama histórico, apareceu em 1871, e de 1877 

em diante a famosa série de dramas sociais, que tanta discussão tem provocado: Colunas da 

sociedade, Casa de boneca, Espectros, O inimigo do povo, O pato bravo175, Rosmersholm, A 

senhora do mar, Hedda Gabler, O construtor, O pequeno Eyolf e John Gabriel Borkman. 

Comemorações em toda Noruega — Grande recepção no palácio real 

OSLO, 19 — O centenário de Henrik Ibsen está sendo comemorado com grandes festas 

em todo o país. 

O rei deu grande recepção em palácio, a que compareceu todo o corpo diplomático. 

Os centros literários e as academias realizaram ontem sessões comemorativas em que se 

celebrou a memória do grande escritor nacional. 

                                                

 

175 Trata-se de O pato selvagem (1884). 
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À MEMÓRIA DE IBSEN* 

Camille Mauclair

 
Prepara-se em Oslo e em outras cidades da Europa Central a celebração da memória de 

Henrik Ibsen, a propósito do seu centenário. É o momento de inquirir o que resta da influência 

há trinta anos exercida por esse homem sombrio e singular, que levou ao teatro uma ideologia e 

foi sem dúvida muito maior como dramaturgo do que como ideólogo. 

Se me é permitido colocar-me no ponto de vista francês, a figura de Ibsen permanece 

ligada à minha juventude. Eu tinha vinte anos, quando fui vivamente impressionado pela 

revelação das peças de Ibsen no Teatro Livre, então dirigido por Antoine176. 

Ele fez representar em Paris Hedda Gabler, Les revenants, Maison de poupée e Le 

canard sauvage. Essas obras produziram uma impressão profunda na geração de 1891, apesar 

da incompreensão da maior parte da crítica boulevardiana. Dois anos mais tarde, fundei o teatro 

da Obra, com o ator Lugné-Poe177, para montar Péléas et Melisandre, drama a que Debussy 

devia dar, mais tarde, uma forma musical tão célebre. E, tendo vingado a tentativa, projetei 

continuá-la, oferecendo ao público todas as demais peças de Ibsen, porque Antoine recusara 

prosseguir. Era penoso o tentâmen. Lugné-Poe e eu éramos dois rapazinhos sem crédito e sem 

recursos pecuniários. Alugamos teatrinhos de melodrama popular relegados aos bairros 

longínquos para ali realizar, cada mês, um ensaio geral e uma representação, com atores 

improvisados que apenas começavam a aprender o métier no Conservatório. E ninguém nos 

encorajava. Acusavam-nos de ser desnacionalizados e de querer impor as “brumas do Norte” 

em detrimento das claridades francesas, que voluntariamente eram confundidas com a 

facilidade e a chatice. A crítica jamais foi elevada, mas nessa época era particularmente 

estúpida. 

Seu representante mais influente era Francisque Sarcey178, que limitava tudo ao bom 

senso, e proclamava Ibsen incompreensível e mistificador. 

                                                

 

*O País, Rio de Janeiro, p. 1; 4, 25 mar. 1928. 

 

Pseudônimo de SÉVERIN FAUST (Paris, 1872 – 1945). Poeta, romancista e crítico. Fundou, junto com Lugné-Poe, 
o Théâtre de L’Oeuvre. Foi colaborador de vários periódicos, entre eles, Mercure de France, Le Figaro e La 
Grande Revue. Publicou: Sonatines d’automne (poesia), 1894; Couronnes de clarté (romance), 1985; e Le soleil 
des morts, 1898. 
176 Ver nota biográfica de André Antoine na p. 137. 
177 Ver nota biográfica de Lugné-Poe na p. 217. 
178 Ver nota biográfica de Francisque Sarcey na p. 145. 
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Entretanto, tive o prazer de encenar Rosmersholm, Un ennemi du peuple, La dame de la 

mer, Solness, le constructeur, Peer Gynt, Jean Gabriel Borkman, e de ver a mocidade 

entusiasmar-se por essas obras. O ambiente misterioso delas agradava aos poetas simbolistas. 

Suas reivindicações sociais, suas revoltas contra os preconceitos da moral burguesa, comoviam 

uma geração que, em 1895, foi muito seduzida por uma espécie de crise de anarquismo 

sentimental, sobretudo após a impiedosa execução do operário Vaillant, que havia lançado uma 

bomba na Câmara dos Deputados sem ferir alguém. Ibsen surgia como um profeta nesse 

momento de nervosidade coletiva, em que a primeira idéia do grand soir se desenhou no 

espírito de literatos e artistas imbuídos de um ideal generoso e vago. O celebérrimo caso 

Dreyfus ia em breve canalizar todas as efusões. Pouco a pouco declinava o prestígio de Ibsen e 

outros motivos de preocupação vinham à tona. Lembro-me de que uma grande revista me havia, 

então, incumbido de estudar, mensalmente, o ibsenismo em França. Renunciei logo à tarefa: o 

ibsenismo não existia mais fora do círculo dos escritores curiosos de idéias estrangeiras e que 

eram bem pouco numerosos. Não havia nesse tempo idéia alguma do “bom-europeanismo” e do 

internacionalismo, agora à moda em Paris. 

Há três anos, a Comédia Francesa lembrou-se, um tanto tarde, de que nenhuma obra de 

Ibsen figurava no seu repertório. Foi preciso um quarto de século para que ela se apercebesse 

disso. Escolheu Un ennemi du peuple e montou a peça com elementos bem mais opulentos do 

que os de que dispus outrora. Mas não senti, nem no público nem em mim mesmo, nenhuma 

das antigas emoções, quando, em 1894, no decorrer dessa peça libertária, a platéia incendiava-

se deveras. A obra pareceu avelhentada. Numa época habituada às violências da Terceira 

Internacional e do bolchevismo, as tiradas emancipadoras do Dr. Stockmann pareciam água de 

rosas. A impressão foi desconcertante. Creio que em geral todas as idéias a que Ibsen dava 

especial apreço, a ponto de só compor os seus dramas para melhor as impor, sofreram a mesma 

depreciação. Sucedeu-lhe o mesmo que sucedeu a Wagner: este, na Tetralogia, subordinava a 

música à expressão de um vasto drama simbólico. 

Hoje esse drama nos é quase indiferente, como a metafísica wagneriana, e é a sinfonia 

que nos apaixona ainda. As lutas de Ibsen contra a estreita moral dos pastores escandinavos não 

nos comovem. Fatigam-nos as suas heroínas nevróticas, obsessas por sonhos de libertação. Elas 

querem todas “viver a sua vida”, sem saber qual nem como — e essa ambição afigura-se-nos 

pueril. Mas o que permanece admirável é a própria qualidade dramática. 

Ibsen foi um grande dramaturgo. Ele possuía o gênio da cena. De todas as suas peças, a 

Maison de poupée é a mais representada e a mais célebre. É uma obra-prima e obra-prima muito 

humana malgrado o seu desfecho alegórico e mal explicado. A figura de Nora tentou e tentará 
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muitos artistas de alto prestígio, após Réjane e Eleonora Duse, e por toda a parte, na Europa, a 

peça jamais deixou de obter triunfos onde exibida. Mas Les revenants, menos freqüentemente 

encenado, é muito superior ainda. Poucos dramas psicológicos do século XIX igualaram em 

intensidade, em profundeza, em perfeição cênica, essa tragédia da hereditariedade, esse cruel 

debate entre o atavismo e a consciência que pode suportar o confronto com as grandes criações 

gregas; e pode afirmar-se que o traço mais original de Ibsen é ter reconduzido ao teatro os 

elementos da consciência, da vida interior que ali não figuravam mais há muito tempo e que o 

romantismo e o teatro do século XVIII como que haviam ignorado. 

La dame de la mer, Solness, le constructeur, Rosmersholm, Le canard sauvage, Quand 

nous nous réveillerons d’entre les morts sugerem também o problema da consciência 

considerada como a mola essencial da obra trágica: mas há ali, de mistura, uma dose de 

fantástico setentrional que lhe restringe o alcance, ao passo que nada restringe a severa e 

violenta beleza de uma outra obra-prima, Jean Gabriel Borkman, que, menos célebre, menos 

representado que Maison de poupée e Les revenants, equivale-os, entretanto, pela grandeza e 

pela significação universal. Não foram levadas na França as duas grandes peças históricas e 

lendárias em que Ibsen retraçou as origens das monarquias escandinavas: Les pretendants à la 

couronne e Les guerriers de Helgeland. Elas datam da sua primitiva maneira, no tempo em que, 

após muitas vicissitudes, ele se fizera diretor de teatro e experimentava ser um dramaturgo 

nacional, um adaptador do folclore. Há grandes belezas e uma vida intensa nos seus frescos 

teatrais cujas inflexões bravias fazem pensar em Macbeth e na Tetralogia hauridas nessa 

Heddas em que Ibsen largamente se inspirou. 

Há, enfim, a assinalar duas féeries filosóficas e alegóricas, Brand e Peer Gynt, que 

foram montadas em Paris e das quais, a segunda, principalmente, fez sucesso, devido à poética 

partitura da orquestra composta especialmente por Edward Grieg. A ideologia ibseniana aí se 

expõe entre episódios assombrosos. Dar-se-á que a imaginação delicada e bizarra de um 

Andersen une-se, por vezes, aos pressentimentos da doutrina de Nietzche. Mas se esse filósofo 

foi um grande poeta em prosa, um dos mais extraordinários da Alemanha, foi também um semi-

louco, levado à paralisia geral: Ibsen conservou-se um homem normal. Era um misantropo, um 

desdenhoso, um solitário, mas o seu pensamento era homogêneo e servido por uma pujante 

natureza dramática. Foi um dos príncipes intelectuais do nosso tempo. Pronunciava-se esse 

nome de Ibsen, descido do Norte, quase com tanto respeito como o de Tolstoi. Que restará 

disso? Talvez simplesmente Maison de poupée, Les revenants e a lembrança de uma influência 

comovente e confusa. 



  
240

 
E já é muito invejável... Vemos tantas glórias momentâneas desaparecerem no nada! 

Neste momento mesmo, em Paris, o teatro da Obra, que subsiste sempre, dá uma série de peças 

ibsenianas, que atraem um público numeroso. Só uma obra de Ibsen jamais interessou os 

franceses: Hedda Gabler. E eu confesso que, apesar da notável habilidade cênica, essa figura 

sempre me pareceu pretensiosa, vazia e obscura. 

Essa Hedda orgulhosa e cruel, cujas complicações mentais e ambições contraditórias se 

epilogam num lamentável suicídio, a despeito do desejo de “viver em beleza” — é a expressão 

mesma do mal-estar moral e do vácuo das aventureiras revoltadas. Ela simboliza toda uma 

parte, já caduca, da ideologia ibseniana. Mas o resto basta para a glória do solitário que foi 

Ibsen. Não vejo nunca o seu nome nas novas revistas. Isso nada prova. Desde o après guerre, os 

jovens escritores franceses tomaram a decisão de não ler jamais os seus predecessores. Eles 

datam a literatura de si próprios, para guardar intacta a sua originalidade — e isso é infantil e é 

divertido. 
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H. IBSEN* 

Nestor Vítor** 

O meu mais considerável ensaio crítico sobre a literatura estrangeira vem num livro, A 

hora, em que editei por 1901. É todo consagrado à obra de H. Ibsen, cujo nome lhe deu o título. 

Por aquele tempo mal se começava no Brasil a falar do grande autor norueguês, 

festejado no mundo inteiro agora, quando decorreu o centenário do seu nascimento. 

Havia muito que Bjørnson179 e Ibsen eram considerados como os dois maiores criadores 

nas letras escandinavas, não apenas norueguesas. 

Traduzido para o francês em algumas de suas obras, Bjørnson, entretanto, jamais obteve 

grande repercussão no mundo. Considerado como o Victor Hugo da Noruega, não oferece, 

apesar disso, interesse para tanto: é essencialmente nacional. 

O próprio Ibsen já representava um sexagenário quando começou a ser propagado por 

toda a Europa. Casa de boneca, Os espectros, Um inimigo do povo, A mulher do mar, Solness e 

Hedda Gabler, suas peças mais famosas, mais representadas em toda parte, ele escreveu-as 

todas já quando tinha à cabeça um penacho branco revolto. Este é que o fez tão acremente 

simpático nas fotografias e gravuras pelas quais o mundo inteiro passou a conhecer-lhe os traços 

singulares. 

A obra anterior do gigante, entre cujos dramas figuram Peer Gynt, Brand e Imperador e 

Galileu, suas três criações mais profundas, só pôde vir a ser admirada fora dos países da 

Escandinávia quando estas peças da última fase lhes abriram caminho. 

Tinha de ser assim. 

Sobretudo aquela trilogia, chamada filosófica, é que lhe dá o direito de ombrear, não só 

com os grandes pensadores do seu tempo como com os máximos valores da literatura de teatro 

universal. 

Por isso mesmo, contudo, cheios de beleza de forma, como dizem que são quantos os 

sabem ler no idioma original, esses trabalhos não ficam ao alcance das platéias mais cultas que 

possa haver. Não só têm complexidade excessiva de pensamento, para isso, como até acontece 

                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 6, 29 mar. 1928. 
** NESTOR VÍTOR DOS SANTOS (Paranaguá-PR, 1868 – Rio de Janeiro, 1932). Crítico literário, ensaísta, poeta, 
romancista e contista. Crítico integrado ao movimento simbolista, foi o primeiro a escrever um ensaio sobre Ibsen, 
reunido em A hora, 1901. Publicou, entre outros: Cruz e Sousa (crítica), 1899; Amigos (romance), 1900; A crítica 
de ontem, 1919; e Os de hoje (crítica), 1938. 
179 Ver nota biográfica de Bjørnson na p. 149. 
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que são muito longos. Imperador e Galileu, quando se tentou levá-lo na Alemanha, teve até de 

ser bipartido, representando-se em duas noites. 

A Casa de boneca, primeira na última série, veio “como uma esguia e esfuziante 

torpedeira, rompendo toda essa frota de velhas galeras, muito vistosas, mas nada eficazes, de 

brigues elegantes, mas sem poder suficientemente ofensivo, de couraçados já formidáveis — 

verdadeiras fortalezas flutuantes — mas embarcações de grande calado, sem poderem entrar em 

todos os portos, e de movimentos ainda muito majestosos para serem bastante audazes e 

prontos. Nessa peça e na que se lhe segue, que são Os espectros, tudo é síntese, é economia de 

adornos, é desprezo por encenações, por ficelles, de modo que tudo é vida real, é movimento, 

que nos absorve num interesse quase angustioso, de tão intenso, até o fim.” Foi como defini tal 

mutação naquele meu ensaio de mocidade. 

Mas não foi só isso. 

Daí por diante Ibsen, como acrescentei, “com o correr dos anos fica mais histérico, mais 

cheio de tics, mais transido dessas angústias que o mundo chama fictícias, e tudo, talvez, porque 

fica mais fundamente sentimental”. 

Nas grandes peças anteriores, a literatura ibseniana contém uma galeria de mulheres das 

quais algumas são tão altamente idealizadas como as de Ésquilo ou as de Shakespeare. 

As de agora são como que os porta-estandartes desse autor exasperado. Lona Hessel, 

d’Os apoios da sociedade, Nora, da Casa de boneca, Mme. Alving, d’Os espectros, Ellida, em 

A mulher do mar, Rebecca West, de Rosmersholm, Hedda Gabler, do drama que tem o seu 

nome etc., são seres femininos que simbolizam a impaciência, o nevrotismo de que se vai 

tomando o poeta na proporção em que vê bem visto o abismo que há neste mundo entre o que é 

e o que sonhamos, entre a marcha que leva a civilização e a nossa ânsia por vê-la apressar-se 

um pouco. 

Mas, em conseqüência disso mesmo, naquela hora já de roxo eclipse, em que as almas 

ansiavam por uma réstia de luz, é que ele pôde entrar na corrente universal, predominando com 

Maertelinck, Nieztche e os grandes autores russos sobre toda a literatura do instante. 

Hoje, que vimos da Grande Guerra, olhamos para esses tipos de ontem como para 

individualidades de há cem anos, na lassidão em que se ficou. 

Não podemos, contudo, deixar de sorrir simpaticamente para aquele momento de sonho 

já doloroso, mas em que não se estava neste caos de hoje, quando não sabemos se ainda nos é 

dado sonhar. 
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IBSEN E O SUBCONSCIENTE

* 

Fléxa Ribeiro** 

Como ainda estamos no mês comemorativo do centenário de nascimento de Henrik 

Ibsen, acredito não ser fora de propósito abrir alguns simples comentários a propósito daquela 

grande figura contemporânea. 

A considerável parte do insucesso teatral da obra ibseniana é geralmente atribuída à sua 

profundeza obscura. Alega-se que a teatralidade de tais dramas é precária, ou mesmo 

inexistente, devendo Ibsen ser lido como um escritor de romances dialogados. 

Passa-se a cortina espessa da palavra obscuridade, entre o espectador e o drama, e a 

impressão se generaliza. Ibsen é um pensador confuso, cujas qualidades literárias de expressão 

deixam, naturalmente, muito a desejar... 

Só os snobs é que se adestram, na aparência, e para inglês ver, no cenário ibseniano, e 

afirmam entender tudo, até a significação simbólica ou mesmo a alegoria de alguns tipos 

centrais. 

Quando, pelo esforços de Antoine180, no Théâtre Libre, de Lugné-Poe181, no l’Oeuvre, e 

em simpático ambiente simbolista, se deu a aparição de Hedda Gabler pela tradução de 

Prozor182 — embora o momento fosse oportuno o espírito francês se conservou retraído, tanto 

quanto desconfiado da significação real, como um ser delicado, franzino, diante de uma 

magnífica e opulenta demonstração de força física. 

Como a crítica francesa — centro de desdobramento público dos dramas do norte 

europeu — fechava-se em reservas, não negando o gênio do escritor mas tecendo obstáculos ao 

êxito de suas peças, uma vez que o entrecho e alcance eram confusos, incompreensíveis, e que o 

escritor dava largo surto aos seus pendores filosóficos, trazendo para a cena a dialogaria de 

idéias prediletas, cujo contexto e coordenação lógica acabavam por formar teses talvez de alto 

valor metafísico, mas que nada tinham de dinâmico teatral, o mundo todo deu de ombros e ficou 

frio. 

Foram esses conceitos os que se fixaram na memória de todos. Como Ibsen não foi mais 

revisto — sucede que o núcleo de associação de idéias que perdura mostra sempre Ibsen como 

                                                

 

*O País, Rio de Janeiro, p. 3, 2 abr. 1928. 
** Ver nota biográfica de Fléxa Ribeiro na p. 229. 
180 Ver nota biográfica de André Antoine na p. 137. 
181 Ver nota biográfica de Lugné-Poe na p. 217. 
182 Ver nota biográfica de Moritz Prozor na p. 137. 
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um criador de monstros, ou de figuras anormais, criaturas aberrantes dos dados estabelecidos 

pelos séculos sobre como somente devem parecer os tipos humanos. 

Nunca vi que em Ibsen predominasse nem o moralista, nem o filósofo, tão pouco o 

apóstolo reformador. 

Por outro lado, não sei de grande escritor que não expresse emocionante e sugestiva 

capacidade de pensador. Não basta escrever para ser digno do nome de “escritor”. Ainda 

quando escreva com certa elegância — nem sempre nossa consciência se julga no direito de 

classificá-lo naquela categoria. 

Se for desse ponto de vista que se toma o mapa das criações de Ibsen, não há dúvida 

alguma de que ele foi dos maiores pensadores do século. 

Há, porém, uma palavra que define, em todos os sentidos, a situação real do homem das 

brumas do setentrião: — Ibsen foi um Artista. 

Todas as suas obras devem ser encaradas exclusivamente nessa focagem, dentro do 

esquema desse perfil. 

Nelas não há, nem poderia haver, propaganda social, como freqüentemente se repete. 

Seriam, se tal se dera, dramas ocasionais, coisas efêmeras que o tempo se encarregaria de 

apagar por completo, como a maré enchente apaga as palavras que se escrevem na areia. 

A propaganda poderá resultar, simplesmente, da obra de arte, mas o artista jamais há de 

servir-se dela como veículo de idéias futuras. Pois não é esse o vício que cada dia mais vai 

minando os romances de Zola, apesar do êxito formidável, desconhecido, em produções 

literárias, que não datam de mais de trinta anos? 

Desse ponto de conjunto, considero um renegado o artista que se serve indignamente de 

sua arte para aviltá-la até transformá-la em instrumento de propaganda moral, social ou política. 

Aliás, ninguém mais ignora o valor das obras ocasionais, dos romances moralistas, dos 

dramas para bom efeito social ou as poesias laudatórias ou anunciadoras de verdades científicas. 

Que da influência perene da obra de arte resulte modificações, alterações, ou mesmo 

metamorfoses individuais, e depois coletivas, através de séculos, ninguém duvida. Somente não 

poderá existir, na arte, para obter aquele resultado, propósito consciente do artista, na 

propaganda. 

Na criação verdadeira há sempre muita coisa de inconsciente. E são essas energias 

misteriosas e fulgurantes as preciosas fontes da inspiração construtora. Dar ao trabalho artístico 

um desdobramento muito lógico; obrigar-se o artista a compor o personagem, como quem 

anima um boneco, é já limitar a força sintética da vida interior; equivale a retirar o figurante do 

seu ambiente sensível, vivo, fremente, e empalhá-lo como um manequim desprezível. 
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Tudo que é sistemático, metódico, é naturalmente contrário ao gênio artista que é de si 

mesmo analítico, vário, irregular, inesperado e inconseqüente, como a própria vida. 

Seria inoportuno a continuação desses comentários. Pelo que se diz, somente se cuidou 

de demonstrar que Ibsen jamais pretendeu fazer qualquer propaganda social, ou de qualquer 

outra espécie, com seus dramas. 

Por outro lado, ele nada tinha de filósofo, se tomamos essa expressão no sentido de 

homem sistemático, que possui uma coordenação rígida de desdobramento lógico de primeiros 

princípios e concepções finais. 

Conforme já se disse, a qualidade primacial, dominante, do gênio de Henrik Ibsen, é de 

ordem estética. 

Antes de qualquer outra dedução, o escritor ia logo indutivamente, ou melhor, 

intuitivamente ao sentimento artístico da impressão recebida no conflito da natureza, e de lá 

arrancava a irradiação da beleza. Todas as qualidades de ordem espiritual somente eram vistas 

por ele segundo esse ângulo de visão. 

Sendo um puro artista, sua diretriz não poderia ser outra: todos os mais aspectos dos 

fenômenos sociais passavam a estágio secundário: a estética predominava, exaltando-o, dando-

lhe a expressão global da Vida. 

Há ainda outra face da obra ibseniana que concorre para o conceito da obscuridade cuja 

aparente veracidade tantas simpatias tem alienado: é o da dupla personalidade dos personagens 

invisíveis. 

Seria um tanto demorado analisar aqui o enigma moral de certos tipos fundamentais das 

tragédias ibsenianas. 

Poderei apenas assinalar que todos nós temos um habitante misterioso, cuja existência 

ninguém põe em dúvida. O teatro, depois de Shakespeare, havia por completo abandonado essa 

série maravilhosa de realidades interiores, essa galeria visionária de dupla consciência. Ibsen 

retomou o filão, e algumas de suas criações, como Os fantasmas, Hedda Gabler e Pato 

bravo183, atestam o empolgante empenho que ele tinha em animar tais personagens. 

Não sei se o leitor já considerou que o ambiente, de que tanto se fala como necessário à 

vida e animação das coisas e dos seres, resulta em grande parte, da influência dos personagens 

invisíveis. 

Quando um dia conhecer melhor a psicologia, todo esse vasto domínio do inconsciente, 

e se tiver fixado as leis gerais que regem os estranhos fenômenos do subconsciente (pois que 

                                                

 

183 Trata-se de O pato selvagem (1884). 
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ambos se aproximam mas são bem diferenciados), verificaremos o quanto a atuação do 

invisível, do desapercebido, é profunda, duradoura e inquietante! 

A razão por que o artista precisa isolar-se para melhor produzir não é outra: dar 

possibilidades prestimosas e fecundas para que o subconsciente entre na plenitude de sua 

atividade. 

Ibsen modernamente é um escritor do passado. É esse um grande erro da mentalidade 

dos nossos dias. 

Uma revisão, agora, da obra do dramaturgo sueco184 viria a demonstrar como ele é 

apenas um antecipado que se retirou da cena para esperar, na luz de suas glórias, que o 

proclamem um dos construtores da civilização vindoura.  

                                                

 

184 Na verdade, norueguês. 
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HENRIK IBSEN – “ESSE NORUEGUÊS DE SKIEN [...]”

 
J.J. de. Sá** 

Esse norueguês de Skien, quando menino de calças curtas, divertia aos domingos a 

família e os vizinhos com passes de mágica. Ou então se divertia a si mesmo, fazendo bonecos 

de papelão. Morava numa praça entre uma igreja e um hospício. E tinha sempre diante dos 

olhos um pelourinho abandonado. 

Depois, foi ser prático de farmácia num porto de oitocentos habitantes. O que salvava o 

neto de marinheiros, era o mar. Nessa época tinha dezesseis anos e combatia em verso a tirania. 

Poesia declamatória e já cheia de teatralidade. 

Então a luta contra a influência dinamarquesa era sustentada desesperadamente pelo 

Norskhedsparti. Na literatura chegava a ser um delírio. Wergeland185 iniciará o movimento. De 

outro lado, o Intelligensparti, comandado pela poesia romântica (mas ronceiramente romântica) 

de Welhaven186. Aquilo de sempre: o espírito nacionalista se insurgindo contra um passado sem 

pátria. Lugar comum como frase e como acontecimento. 

O prático de farmácia de Grimstad não tinha sangue norueguês. Mas era jacobino e 

revolucionário. O que se pode chamar um moderno naquele tempo e naquele meio. E um 

moderno moralista e filósofo que queria reformar a sociedade, a política e o resto, mas duvidava 

do seu talento. O que é raro em um poeta moço, observa um crítico. Principalmente quando a 

gente pensa que esse moço assombrava a burguesia do lugarzinho para o qual fazia pílulas e 

versos e pelo qual perambulava sem tratar da barba nem pentear os cabelos. Coisa gravíssima e 

que para muita gente ainda hoje denuncia o gênio. 

Preocupado com o pão de cada dia, com o preparo dos exames a prestar em Cristiânia, 

com os sucessos da Hungria, os ideais do norueguismo e, sobretudo, uma série inflamada de 

sonetos dirigidos a Oscar I, para concitá-lo a marchar a toda a pressa com seu exército em 

                                                

 

Diário Nacional, São Paulo, 12 abr. 1928. 
** Antonio de Alcântara Machado. 
185 HENRIK ARNOLD WERGELAND (Noruega, 1808 – 1845). Poeta. Influenciado pelas idéias liberais da Revolução 
Francesa, tentou estabelecer uma identidade cultural norueguesa sobre uma base genuína e nacional. Interessava a 
ele, o resgate dos elementos folclóricos noruegueses, as baladas e os contos populares. Publicou, entre outros: 
Digte, første Ring (Poemas, primeiro ciclo), 1829; Skabelsen, Mennesket og Messias (Criação, Homem e o 
Messias), 1830; e Mennesket (Homem), 1845. 
186 JOHAN SEBASTIAN WELHAVEN (Noruega, 1807 – 1873). Poeta. O principal representante do conservadorismo na 
literatura norueguesa. Opunha-se a Wergeland, cujo radicalismo nacionalista parecia-lhe de um empobrecimento 
cultural. Para ele, era necessário manter um vínculo com a sofisticada cultura da antiga metrópole, Dinamarca, para 
elevar a literatura norueguesa ao mesmo nível de outras literaturas européias. Publicou, entre outros: Digte 
(Poemas), 1839; e Nyere digte (Novos poemas), 1845. 
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socorro dos irmãos dinamarqueses que morrem em Shleswig (parece contradição, mas não é), 

ainda teve tempo de escrever durante o inverno de 48-49 a sua primeira peça: Catilina. 

Inaugurou, assim, aos vinte e um anos, a fase inicial de sua obra dramática encerrada aos 

trinta e sete com Os pretendentes à coroa. 

Nesse Catilina, escrito em verso, naturalmente, já se revela une tête de Dieu touchée187 

no dizer de dois biógrafos entusiastas. Exagero de biógrafos entusiastas, porém. Antes de mais 

nada é preciso notar que o texto primitivo (publicado com o pseudônimo de Brynjolf Bjarme), 

não é conhecido. A peça foi modificada e essa modificação já está indicando o juízo que de sua 

primeira versão fazia o próprio Ibsen. 

Para nós, hoje em dia, Catilina tem um interesse muito restrito. Unicamente o que 

decorre da maneira como Ibsen encarou o romano, maneira que revela nele, logo era seu 

primeiro drama, o revoltado e o original. O Catilina de Ibsen é diferente do Catilina de Salústio 

e de Cícero. Não é um ambicioso reles: é um herói que se levanta contra a tirania e a 

imoralidade. Herói falhado, sem dúvida, porque tem que lutar contra o seu próprio passado de 

devassidão e baixeza. Em todo o caso, herói amado de Ibsen. É verdade (como nota talvez o 

crítico mais inteligente do dramaturgo depois de Slataper188),que esse amor pelos vencidos era 

muito da época. Uma das manifestações marcantes (digamos assim) da febre romântica. Mas 

em Ibsen foi sincero. Suas peças posteriores aí estão como prova. 

Não deixa de ser curioso também verificar a predileção de Ibsen pelos assuntos 

históricos ou heróicos no primeiro período de sua obra, alcançando mesmo parte do segundo. O 

dramaturgo, por excelência dos problemas e dos debates de seu tempo (que ele o foi a partir da 

União dos jovens), começou ressuscitando na cena personagens e coisas de um passado 

longínquo ou fantástico. Outro sinal da época. 

Pouca importância tem assim Catilina. E menor ainda a maioria das peças escritas em 

seguida: Tumulus, Olaf Liljekraus, A festa em Solhaug, A noite de São João, Senhora Inger em 

Ostraat, Os guerreiros em Helgeland, Os pretendentes à coroa. Duas sobretudo — Tumulus e A 

noite de São João — são hoje inteiramente ignoradas: a elas não se referem em geral os críticos, 

nem constam das edições completas do dramaturgo.  

Desse primeiro período se salva tão somente A comédia do amor. Então Ibsen, antigo 

diretor de cena em Bergen (onde foi substituído por Bjørnson189), e contra-regra em Cristiânia, 

                                                

 

187 uma cabeça tocada por Deus. 
188 Scipio Slataper, Ibsen, Milano, Bocca, 1916. 
189 Ver nota biográfica de Bjørnson na p. 149. 
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já era um profissional do teatro. Sua técnica melhora. A ação se desenvolve com outro 

desembaraço. E o dramaturgo começa a se interessar pelo seu tempo. A comédia do amor é, 

assim, a sua primeira peça moderna. Escrita em verso, no entanto. O poeta ainda abafa nele o 

prosador. Inutilmente procurou compor a peça em prosa. Mas teve de lutar contra o vício (não 

era outra coisa) que lhe veio das peças anteriores, lendárias e históricas, em que as personagens 

necessitavam da poesia para se exprimirem com ênfase e a grandiloqüência que convinham. E A 

comédia do amor, começada em prosa, foi refeita e concluída em verso. Verso magnífico, 

acham. Mas sempre verso, o que não pode deixar de falsear a realidade da ação e das figuras. 

A comédia tem por personagem principal um poeta. Poeta, que ama naturalmente, mas 

para quem o amor preso ao código social do noivado e do casamento tende a se aviltar e a 

desaparecer. O tema é bem da maneira de Ibsen (repete-se com maior ou menor intensidade em 

A casa de boneca, Os espectros, Hedda Gabler, A dama do mar). A comédia do amor ainda se 

ressente do sestro romântico das atitudes espetaculosas e das situações apoteóticas. Como o 

homem só pode ser forte sendo solitário (outro tema querido de Ibsen), Falk se conforma em 

perder o amor de Svanhild. Além disso, o exemplo do pastor Straamand nas vésperas de ser pai 

do décimo terceiro filho, dá de sobra para desencorajar o mais valente. Svanhild casará com o 

negociante Gulstad. Se a peça fosse em prosa e não tivesse sido escrita em 63, o diálogo entre 

Falk e Svanhild seria o fim dela. Mas não. A peça é em verso, foi escrita em 63 e Ibsen ainda 

não se livrara do excesso romântico. Por isso, o pano só cai depois de Falk proclamar que tem 

duas cordas em sua lira e assim por diante.  

Ibsen viaja. Numa manhã de verão do ano de 1864 (é Tissot190 quem conta), um pouco 

antes de chegar a Trieste, o norueguês percebe de súbito na aurora o azul maravilhoso do 

Adriático. Não foi preciso mais nada: o poeta levantou-se nele mais poeta do que nunca. E sob o 

calor do sol mediterrâneo deu a pensar na pátria coberta de neve (não há outro jeito de dizer). 

Daí Brand e Peer Gynt, dois e três anos depois. 

Poemas. Neles, a forma dramática é secundária. Sob o ponto de vista de arte, o que vale 

num como noutro é o simbolismo poético. Brand é o norueguês (ou o nórdico) preocupado com 

a regeneração dos homens, a prédica da verdade e da justiça, a reforma da moral e dos costumes 

correntes e outras coisas assim. Um apóstolo em suma. E, como sempre acontece em Ibsen, (ou 

acontece simplesmente), um apóstolo infeliz. Peer Gynt é o norueguês (Tissot). Por isso mesmo 

o seu drama é superior ao de Brand. A personagem é muito mais empolgante, personagem de 

                                                

 

190 Ernest Tissot, Le drama norvégien, Paris, Perrin, 1893. 
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conto popular, folclórica, legendária, inconfundivelmente nacional. A peça pode ser 

considerada uma rapsódia onde entram os temas, os costumes e os tipos da Noruega pitoresca. 

Peer Gynt é um herói nacional. O homem que encarna as qualidades feias e bonitas da sua 

gente. Um insubmisso também a seu modo. Mentiroso, gabola, briguento, contador de histórias, 

mulherengo, vagabundo em sua terra, milionário em Marrocos e depois arruinado, aventureiro e 

cínico, não conhece amarras, desarma todas as oposições, pisa o mundo com o tacão do 

egoísmo. É assim. Mas acaba se entregando mansinho como uma criança à mulher envelhecida 

que raptara e abandonara quarenta anos antes. 

Apesar de tudo (ainda que o seja menos que Brand), Peer Gynt é fatigante. São quatro 

atos por demais compactos e prolixos. Pode ter (e certamente tem) grande importância 

norueguesa. Mas não a tem universal. Há quem aponte nele dois defeitos principais: um 

referente a certos trechos por demais compridos do segundo e do terceiro atos (copiados aliás da 

sua primeira versão) e o outro de algumas imitações do para nós quase totalmente ignorado 

Soren Kierkegaard (La Nouvelle Revue Française publicou há tempos uma coleçãozinha de 

pensamentos desse complicado dinamarquês). O primeiro, tratando-se de um drama, conta sem 

dúvida. O segundo, conta menos. Mas eu apontaria outros. Além de seu desequilíbrio evidente 

(a que um crítico já se referiu, mas sem lhe dar grande importância), o seu romantismo que no 

caso em questão é um defeito. Isto é: não cabe nem no feitio da personagem nem na intenção 

com que Ibsen quis fixá-la. Peer Gynt não é uma figura romântica. Manifestadamente. Suas 

diabruras não têm nada que ver com esse estado de espírito ou que outro nome tenha chamado 

romantismo. A personagem desconhece épocas. É complexa e é fantástica. Não simboliza o 

norueguês deste ou daquele tempo. Reúne em si todos os altos e baixos do temperamento de 

uma raça e nasceu na imaginação popular que a criou definitiva e imutável, sempre igual a si 

mesmo, personificando vícios e virtudes que o tempo não modifica nem o ambiente, por mais 

que se transforme, renova ou pinta à sua feição. 

Nem venham dizer que a romantização de Peer Gynt era fatal, porque com o 

romantismo nasceu e cresceu quem o pôs na cena. Em 67, já o século convalescia desse mal e o 

próprio Ibsen quis com o seu poema reagir contra ele, esmagando ao mesmo tempo seu próprio 

lirismo e sua imaginação transbordante (Sigurd Høst191). Pois foi isso justamente o que ele não 

conseguiu muito embora as opiniões em contrário. Quis caçar e foi caçado. Apesar de seu 

                                                

 

191 Sigurd Høst, Ibsens diktning og Ibsen selv., Gyldendal, Oslo, 1927. 
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esforço, o poema é romântico. Um rabinho, talvez, da influência patente em suas primeiras 

obras de poetas da marca do dinamarquês Oehlenschläger192. 

Não falta quem queira ver em Peer Gynt um D. Quixote escandinavo. Mas há aí um 

engano. O Peer Gynt quixotesco não é o Peer Gynt de Ibsen: é o da lenda. Peer Gynt, como 

criação ibseniana é infinitamente inferior à de Cervantes. Digamos assim: não é um Peer Gynt 

(como sustenta com razão Unamuno193 relativamente a D. Quixote e Cervantes), maior do que 

Ibsen, mais vivo do que Ibsen, independente de Ibsen. O Peer Gynt do drama vale menos do 

que o Peer Gynt da imaginação popular, porque é ibseniano além de norueguês. Quando o 

milagre de Cervantes foi criar D. Quixote de forma que parece não criação dele, mas de todo 

um povo como uma ficção anônima de lenda. Além disso, Ibsen já encontrou Peer Gynt vivo e 

eterno. 

O assunto levaria a gente longe se houvesse tempo e mesmo utilidade em discuti-lo. Não 

há aqui e agora nem uma nem outra coisa. 

Peer Gynt forma com Brand e Imperador e Galileu (que custou dez anos de meditação) 

uma trilogia, na qual Ibsen desenvolveu três problemas que sempre o atormentaram (Tissot): o 

problema religioso (Brand), o problema vital (Peer Gynt) e o problema político (Imperador e 

Galileu). Assim, o último drama tem o mesmo defeito dos outros dois: é muito pouco 

dramático. Sua importância na obra de Ibsen é mais filosófica do que artística. 

E aí está porque os estudiosos vêm brigando desde o aparecimento do drama que se 

divide em duas peças de cinco atos. As personagens (diz Berteval194) são filósofos que meditam 

e cada acontecimento novo esclarece, transforma ou completa a concepção que têm do mundo e 

a idéia que fazem da missão deles. Se a gente acrescentar a esses filósofos que já não são 

poucos, o próprio Ibsen e todos os seus comentadores, poderá ter uma idéia da mixórdia 

metafísica, feita em torno de Imperador e Galileu. Uma coisa ao menos é clara: Juliano, o 

Apóstata, como Catilina, como Brand, como a Senhora Inger, como o próprio Peer Gynt, é um 

herói falhado. Herói falhado: o eterno refrão de Ibsen. “Oh, lascia ch’io vada a rischiacciare il 

mondo’, dice con enfasi Giuliano l’Apostata, destinato a precare una nobile vita per non 

                                                

 

192 ADAM GOTTLOB OEHLENSCHLÄGER (Dinamarca, 1779-1850). Poeta e dramaturgo. Foi um dos precursores do 
romantismo na literatura dinamarquesa. Publicou, entre outros: Axel og Valborg (teatro), 1810; Hroars Saga 
(poesia), 1817; Erik og Abel (teatro), 1820; e Væringerne i Miklagaard (teatro), 1826. 
193 Miguel de Unamuno y Jugo, Vida de Don Quijote y Sancho, Madrid, s. n., 1905. 
194 W. Berteval, Le théâtre d’Ibsen, Paris, Perrin, 1912. 
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riformar nulla, ed a morire colpite dalla luce medesima ch’egli condannava come tenebra”195 

(Farinelli196). 

Obra do pensador Ibsen e não do dramaturgo Ibsen pouco ou nada interessa. Por isso 

mesmo, desse segundo período, A união dos jovens é, a meu ver, a peça mais curiosa para nós 

de 1928. Enfim, Ibsen desce das alturas e faz prosa. Prosa ainda bombástica e oratória, mas 

prosa. Na evolução do dramaturgo é, sem dúvida, um passo à frente. É mais teatro. É menos 

filosofia e poesia. Assunto contemporâneo, personagens vivas. 

Eu gosto de me lembrar que a gente deve o teatro moderno de Ibsen (porque é inegável 

que, com A união dos jovens, o homem caiu na realidade e caiu em si, o que é mais importante), 

a mero desforço pessoal. Sigurd Høst conta a história por miúdo. Quando Ibsen escreveu Brand, 

o seu antigo camarada de pensão em Cristiânia, Bjørnstjerne Bjørnson, lhe escreveu: “Teu 

Brand não é poesia.” E, francamente, não é mesmo. Ibsen, é natural, ficou de pé atrás. Tanto 

que os elogios de Bjørnson, quando do aparecimento de Peer Gynt, não lhe pareceram muito 

sinceros. Isso a princípio. Porque depois que Clemens Petersen197 declarou com todas as letras 

que o drama pecava contra as regras essenciais da poesia (naquele tempo ainda havia disso), 

sem que Bjørnson (amigo íntimo de Clemens) impedisse a publicação do artigo ou pelo menos 

o contestasse, a desconfiança virou certeza (naquele tempo os autores eram assim). Daí a idéia-

vingança de trazer para a cena os contemporâneos, a começar por Bjørnson. A este, Ibsen 

escreveu então uma carta muito engraçada (para nós), em que diz isto: “A indignação aumenta 

minhas forças. Se querem a guerra, seja: será feita. Minha intenção é de me fazer fotógrafo. 

Diante de minha objetiva farei posar meus contemporâneos um a um. Não pouparei nem a 

criança nas entranhas de sua mãe, nem um pensamento, nem uma intenção fugitiva, disfarçada 

pela palavra, cada vez que me encontrar em presença de uma alma que mereça a reprodução.” 

Assim, Ibsen começou retratando Bjørnson, que até certo ponto já lhe tinha servido de 

modelo para o rei Hakon de Os pretendentes à coroa. Mas Stensgaard-Bjørnson é diferente de 

Hakon-Bjørnson. Muito. É o reverso da medalha. Porque Stensgaard, com a aparência de 

condutor de homens e orientador político sincero e desinteressado, na realidade, não passa de 

um egoísta ambicioso. O retrato não tinha nada de retrato: caricatura, isso sim. Caricatura que 

indignou a mocidade liberal e patriota (a indefectível mocidade liberal e patriota), guiada pela 

grandiloqüência lírica de Bjørnson. E a peça foi valentemente vaiada. Ibsen deu uma explicação 

                                                

 

195 “‘Oh, deixe que eu vá oprimir o mundo’, diz com ênfase Giuliano, o Apóstata, destinado a pregar uma vida 
nobre por não mudar nada, e a morrer atingido pela mesma luz que ele condenava como trevas”. 
196 Arturo Farinelli, La tragedia di Ibsen : quattro discorsi, Bologna , Zanichelli, 1923. 
197 Clemens Petersen, “Peer Gynt, dramatisk digt af Henrik Ibsen (Gyldendals Forlag)”, Fædrelandet, 30 nov. 
1867. 
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chocha. E deu-a em verso. No fundo pouco estava ligando. Vaia não era a primeira que recebia. 

E agora que já pusera o pé na estrada não voltaria atrás. Graças a Deus. Quero acreditar mesmo 

que se Imperador e Galileu (posterior em data) já não fosse uma peça amadurecida no espírito 

de Ibsen, não seria concluída. Os que fazem arte, sabem o que é essa ânsia de libertar, essa 

necessidade inadiável de expulsar de si a obra já sentida.  

Então nasce verdadeiramente o teatro dele. As doze peças escritas de 1877 a 1900198 não 

são poemas nem ensaios de filosofia: Ibsen as imaginou e realizou teatralmente. Na essência 

delas e não tão somente na forma, são teatro. E teatro moderno. O drama deixa de ser a simples 

maneira de expressão do pensador escolhida entre tantas. Já não é mero veículo de idéias 

suscetível de ser substituído pela tribuna ou pelo livro. Passa a ser arte, tendo origem e 

finalidades próprias. Não há mais ideal a pregar: há argumento, ação, teatralidade. Teatralidade 

em oposição a espetaculosidade. Por isso, da obra de Ibsen é esse terceiro período que vale. 

Nele, sim, o dramaturgo se mostrou grande e até maior de todos em seu tempo. E sua obra 

cênica surge não como uma afirmação de inteligência e mais nada, porém, como uma afirmação 

de arte abrindo estradas novas. Até então a influência de Ibsen sobre a evolução do teatro era 

nula. A partir do Os sustentáculos da sociedade, essa influência é decisiva e a gente pode 

afirmar sem medo que o norueguês pegou o teatro de um jeito e largou de outro. Aquilo que 

mais ou menos pela mesma época Wagner fez com a música. 

Imagine-se o teatro do tempo. Na França o naturalismo começa mal e mal. Dumas e 

Augier deram o que tinham de dar. Labiche ainda vive e continua Scribe. Além disso os dramas 

em verso supinamente cacetes de Coppée, Aicard, Henri de Bornier. A comédia parisiense de 

Pailleron, de Meilhac e Halévy (esta divertida) inicia a tirania que até hoje dura. E esse estado 

de coisas se prolongaria nefastamente até os primeiros dias deste século. Com Sardou. Com 

Richepin. Com Mendes. Com Zamacois, Rostand e outros que tais cada qual no seu galho. O 

próprio Antoine199 lutava no escuro errando o mais das vezes. De forma que o triunfo completo 

e merecido de um Becque ou de um Rénard ou de um Maeterlinck parecia impossível. 

Piñero, Jones e Grundy estreavam em Londres aí entre 70 e 80. O resto eram 

adaptações. Adaptações para rir porque apesar do esforço de William Archer200 a farsa à 

                                                

 

198 As dozes peças a que Alcântara Machado se refere — de Os pilares da sociedade até Quando nós os mortos 
despertarmos, última peça de Ibsen — foram escritas no período de 1877 a 1899. 
199 Ver nota biográfica de André Antoine na p. 137. 
200 WILLIAM ARCHER (Escócia, 1856 – Inglaterra, 1924). Crítico teatral. Foi o responsável pela tradução e encenação de 
muitas peças de Ibsen na Inglaterra, como Os pilares da sociedade, traduzida por ele e representada no Gaiety Theatre, 
Londres, em 1880. Além disso, escreveu vários artigos em defesa das idéias ibsenianas. Publicou, entre outros: Ibsen’s 
Prose Drama (5 v.), 1890-91 e The collected works of Henrik Ibsen (13 v.), 1906-1912. 
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francesa tinha por si a imensa maioria do público que só a deixava para aplaudir Swinburne, 

Browning e Tennyson, gente de muito pouca importância dramática. 

Era também o teatro francês o dominante na cena alemã. E mesmo a reação contra 

Augier e Labiche foi imitada da França com o Freie Bühne de Berlim. Só então (em 89) o 

naturalismo começou tendo por guias Holz e Hauptmann. 

Na Rússia o teatro perdia terreno para o romance e a poesia por vários motivos que 

Ruberti expõe. Fenômeno que já datava de muito. Como sempre a influência do teatro francês 

estragando tudo. Só lá de vez em quando uma exceção: O revisor de Gógol, Pão alheio de 

Turgueniev (universalizado por Zacconi). Mais tarde o realismo de Ostrowski e os que dele 

saíram. E cultivando outro gênero Alexis Tolstoi. O outro Tolstoi e Tchékhov teatralmente 

datam de 85 a 89. 

Na Itália era um descalabro. Aí mais do que em qualquer outra parte a imitação do 

francês constituía inelutável mania. O próprio Ferrari não fez outra coisa. E antes dele nada 

existe. Ou existe A morte civil de Giacometti o que vem dar no mesmo. O verismo de Cossa e 

sobretudo dos que depois dele apareceram (Verga, Capuana, Rovetta, Travessi, Bertolazzi, 

Zambaldi) não passa de adaptação mais ou menos feliz do naturalismo de França. Nem faltava a 

poesia bocó de um Giacosa. 

Os espanhóis não estavam melhor. Pensando bem estavam até pior. O realismo 

continuava a pobreza teatral do romantismo. Echegaray, Guimerá e Galdós foram dignos 

antecessores dos horrorosíssimos Quintero. 

Do resto (Portugal, por exemplo) nem é bom falar. 

O mau teatro francês, portanto, assimilava e igualava o teatro europeu então sinônimo de 

universal. Era preciso que surgisse uma força diferente agindo diferentemente, isto é, uma força 

sem pátria que se fizesse sentir em toda a parte sem impor um só ritmo e uma só maneira. Sem 

fazer escola em suma. Qualquer coisa que subvertendo tudo permitisse a livre expansão do 

teatro em várias direções de modo a evitar o absurdo do italiano Ferrari igualzinho ao francês 

Augier. Essa força veio. E surgiram então mais cedo ou mais tarde Shaw diverso de 

Maeterlinck, Curel diferente de Andreiev, Bataille diferente de D’Annunzio e assim por diante. 

Para mim (não estou descobrindo a pólvora) essa força foi Ibsen com o seu teatro 

moderno. Eu figuro a literatura dramática de então como uma sala fechada e dentro dela uma 

porção de sujeitos desenvolvendo dois ou três temas escritos num quadro-negro. Uma aula já se 

vê. De repente um deles se levanta, abre a porta e sai. A porta fica aberta. Aos poucos a sala se 

esvazia. Mas ninguém sai atrás do primeiro. Cada qual toma lá fora o caminho que bem 

entende. 
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Foi isso que Ibsen fez: abrir a porta. Outro que não ele era bem capaz de pegar da 

esponja e do giz e apagar os temas e escrever outros. E a sua aula continuava. Mas o norueguês 

não tinha jeito nenhum para professor. Impaciente, inconstante, truculento, impetuoso. Não fez 

nem podia fazer discípulos. Seguiu sem procurar saber se o seguiam. Nisso está o maior 

benefício que prestou ao teatro. 

Em toda a parte gritaram contra ele. Mas cessada a gritaria se verificou que se era 

impossível e errado imitá-lo, também impossível e errado era voltar para a sala fechada. 

Assim, Ibsen onde aparecia ia abrindo os olhos do teatro. De maneira que na literatura 

dramática de todos os países a gente encontra sinais inapagáveis de sua passagem. 

Na França, toda a gente sabe o que aconteceu. Quando Antoine, Lugné-Poe, Réjane e o 

pessoal do Escholiers começaram de 1890 em diante a representar Os espectros, A casa de 

boneca, O inimigo do povo, O pato selvagem e Rosmersholm, Faguet, Mendes, Sarcey201, até o 

esperto Lemaître202 entre outros puseram as mãos na cabeça e gritaram por socorro. Mas Ibsen e 

só Ibsen triunfando tornou possível a arrancada de Becque, Maeterlinck, Curel, Verhaeren e do 

próprio Bataille (o Bataille de La lépreuse). Daí a pouco toda a gente pregava a necessidade de 

um teatro realista sem nenhum realismo, de um teatro idealista, de um teatro simbolista, de um 

teatro subjetivo, de um teatro diferente afinal. 

Gosse, Archer, Walkley, Shaw, Katharine, Ray, Havelock Ellis, Waring, Achurch, 

Robins — críticos, tradutores e atores — constituíram na Inglaterra o que Filon chama “la brave 

petite phalange ibsénienne”203. A partir de 93, porém, essa falange pequenina deixou de ser 

pequenina. Ibsen tinha conquistado o público. Não só para ele: para Wilde, para Carton, para 

Sims, Parker, Watson, Shaw, Galsworthy também. Pois aí está. 

Na Alemanha a mesma coisa. Começou a fase pós-naturalista. A sátira social, o drama 

político, o idealismo e a tragédia subjetiva tomaram conta da cena. Nomes não faltam: 

Huaptmann (segunda maneira), Wedekind, Lothar, Ruederer para não citar os medíocres. 

A Itália conheceu Ibsen através das traduções francesas (uma fatalidade). Logo ficou 

livre da praga (Marco) e verificou que até num Giacosa o raio do norueguês exerceu influência 

boa. E apareceram Butti, Bracco (este detestável), Ruggi, Oriani, Monicelli, Zorzi, Borg, Contri 

diferentes de Ibsen mas produtos de sua revolução como demonstra Tonelli. 

O teatro de Ibsen encontrou na Rússia como já tinha encontrado na Alemanha uma 

aceitação que se deve em grande parte ao próprio caráter nacional. Assim a evolução se fez 

                                                

 

201 Ver nota biográfica de Francisque Sarcey na p. 145. 
202 Ver nota biográfica de Jules Lemaître na p. 137. 
203 “a brava e pequena falange ibseniana”. 



  
256

 
facilmente dos continuadores de Ostrowski para Tchékhov e Gorki e destes já quase em nossos 

dias para Sollogub, Andreiev e Arzybaschev. 

Gassier nega a existência de qualquer traço ibseniano no teatro espanhol de há quarenta 

anos. Quero crer que tenha razão. Porque não há nada mais chato e desinteressante do que a 

literatura dramática espanhola de então a esta parte. Exceção feita de uma ou outra peçazinha 

regional catalã ou valenciana. E note-se que Ibsen teve maior aceitação justamente nas cenas 

regionais como Gassier mesmo reconhece. 

Aí está porque Ibsen marca a terceira data na evolução do teatro do século XIX (a 

primeira marcou Hernani e a segunda A dama das camélias).  

Como e porque Ibsen se tornou senhor do teatro moderno de seu tempo é indagação cuja 

resposta não se pode dar assim sem auxílio de muito espaço. 

Os que ainda teimam em ver no norueguês um filósofo e nada mais querem que seja o 

seu teatro (mesmo o do último período) um teatro de tese. Bobagem. Muita gente já 

demonstrou. O erro vem de se confundir comumente teatro de idéias com teatro de tese ou 

simplesmente debate com tese. Paul Bourget no prefácio de uma de suas peças põe a coisa em 

pratos limpos. O próprio Ibsen declarou que se contentava em perguntar: não respondia. Mesmo 

isso não tem significação alguma. É uma frase e só. Evidente que em todas as obras-de-arte de 

qualquer natureza que sejam a gente pode enxergar perguntas, respostas, problemas, teses, até 

tratados completos de filosofia, sociologia, ética, o diabo. É só querer. O homem traz sempre 

dentro dele mil e um problemas transcendentes. O artista que o fixar não pode pôr de lado esses 

problemas. Mas não os apresenta. Apresenta o homem e é o bastante. 

A estética teatral de Ibsen vai além das situações. Prescinde delas. Quando o pano sobe 

(nota com justeza Guberti) o drama é “già nell’anima del personaggio”204. Coisa que antes não 

acontecia. E esse drama não é a peça por assim dizer. 

Não se objetiva num entrecho. Mesmo porque cada personagem aparece com o seu 

drama. E é quando entram em conflito esses dramas individuais que o pano desce muitas vezes 

(A casa de boneca é um exemplo). 

Ibsen assim pôs por terra o teatral (a carpintaria de efeito). Aquela história arranjadinha 

que tem de começar no primeiro ato, atingir o seu maior grau de intensidade no segundo e 

acabar de qualquer maneira no terceiro. 

                                                

 

204 “o drama já está na alma da personagem”. 



  
257

 
Quanto à sua fama de simbolista obscuro a gente é obrigada a reconhecer que esse 

simbolismo é o inerente a tudo neste mundo; é que essa obscuridade é sinônimo de humanidade. 

O drama ibseniano é realista sem ser objetivo (se a frase é feita paciência). Joga com todos os 

dados inexplicáveis e desconhecidos que entram naquilo que a gente chama real. Ibsen mostra o 

gesto e deixa adivinhar a intenção. Mas essa intenção ele mesmo pode às vezes ignorar. Ou 

então é preciso uma série de indagações freudianas por exemplo (porque Ibsen em psicologia 

foi um precursor) para explicá-la. Olhem o Osvaldo de Os espectros. 

Suas personagens pairam acima do mundo, dizem. Está errado. A paixão é que as 

transfigura. E elas no teatro de Ibsen vivem essa paixão na sua maior intensidade. E vivem por 

dentro e não só por fora. Todo o mecanismo interior que prepara esta atitude ou solta aquela 

frase a gente vê trabalhar. O resultado é aparentemente simples. A combinação que dá o 

resultado é que é complicada. E sendo fatalmente complicada atrapalha a compreensão do 

resultado. Há um público que se contenta com o gesto. Esse público não é o de Ibsen, está claro. 

Além disso, no teatro do norueguês de Skien não há argumento no sentido restrito: mas vida. 

Daí o mistério. 

E daí a revolução operada por Ibsen atingindo o teatro na sua essência e na sua forma. 

Na sua essência poucos ousam negar. Na sua forma a maioria se não nega ignora. Em geral os 

críticos pouca atenção dão à técnica de Ibsen. Mas a verdade está com Consoli: “I drammi 

dell’Ibsen, se per il contenuto sono delle vere battaglie intorno alle più gravi questioni dell’etica 

sociale moderna” (Consoli escrevia em 94), e “annunziano che vi ha un pensiero potentemente 

artistico e, nello stesso tempo, morale nella mente dell’autore, per la forma sono veri modelli 

della nuova drammatica, sia che si consideri la lingua dei dialoghi, ovvero si osservi l’effetto 

scenico o la maniera con cui l’autore rileva dal fondo dei suoi quadri i caratteri dei 

personaggi”205. Em Ibsen a ação dramática não sofre desvios, não se esgalha nem passa por uma 

elaboração prévia. Como mais tarde em Andreiev mal o pano sobe a gente sente que uma 

fatalidade pesa sobre as personagens em cena. Tudo quanto estas dizem se prende ao drama 

interior que as anima. A primeira cena não se destina a preparar o ambiente ou a dar ao 

espectador o ponto de partida do conflito. O público não fica sabendo mais do que as 

personagens, como ainda hoje acontece freqüentemente. Não há herói simpático. Nem é 

possível tomar partido por um ou contra um. Depois o que faz a veemência ou o patético do 

                                                

 

205 Santi Consoli, Letteratura norvegiana, Milano, s.n., 1894. 
“Os dramas de Ibsen, se pelo conteúdo são verdadeiras batalhas ao redor das mais graves questões da ética social 
moderna”, [...] e “anunciam que ali existe um pensamento potencialmente artístico e, ao mesmo tempo, moral na 
mente do autor, pela forma, são verdadeiros modelos da nova dramática, seja considerando a expressão dos 
diálogos, seja observando o efeito cênico ou a maneira com a qual o autor revela do fundo das suas representações 
os caracteres das personagens”. 
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drama nem sempre é o visível e o ponderável. Por isso mesmo dá vontade de rir da pretensão 

francesa que quer tenha O segredo de Bernstein inaugurado “une nouvelle manière, le 

pathétique ne naissant plus d’une circonstance extérieure mais de la psychologie profonde des 

personnages”206 (Robert de Beauplan). O segredo é de 1913. De trinta e dois anos antes Os 

espectros. De vinte e cinco A dama do mar. Não é preciso dizer mais nada. 

O drama de Ibsen (última fase sempre) é construído de tal modo que admite uma 

interpretação rigorosamente moderna como hoje a entendemos. Esquemática e veloz. Quero 

dizer: sem sair da estética de seu tempo o ator não falseará a personagem, a teatralidade querida 

por Ibsen, o drama tal como ele o imaginou em todos os seus detalhes e com todas as intenções 

que ele pôs nesses detalhes. O Osvaldo de um Pitoeff, por exemplo, poderá ser diferente (e 

certamente será) do de Zacconi207 ou Antoine, mas igualmente verdadeiro correspondendo 

exatamente ao ideado por Ibsen. E por nós o que é mais extraordinário. Porque no seu tempo 

ninguém melhor do que o norueguês cantou em teatro a cantata que Romain Rolland aconselha 

aos poetas: Für alle Zeit208.  

Eu desisto de encompridar ainda mais estas notas com a análise uma a uma das obras 

modernas de Ibsen. É coisa que a gente não pode fazer isoladamente. O assunto chama outros. 

Quem lê Ibsen vai insensivelmente levantando as palavras dele para ver o que há em baixo. 

Mas quero acrescentar que do estudo de sua obra (inteira) a gente deduz isto: não há 

personagem mais ibseniana do que Ibsen. Ainda quando quis retratar o próximo ele fez como 

certos pintores da Renascença: pintou também a sua própria figura. Ela está sempre nos quadros 

que compôs. E no centro como personagem principal. O que torna a sua obra mais pessoal. 

Considere-se a vida dele. Nos primeiros tempos o ardor liberal e idealista. Depois as 

lutas políticas, a ação patriótica efetiva, o combate pela paz e já o exílio. Finalmente o 

desengano, a certeza da injustiça que vem de tudo e de todos e aquela tristeza dos últimos 

tempos posta em relevo por Farinelli. Tristeza. Não pessimismo sistemático e incondicional 

como pensam muitos. Orano209 já demonstrou a falsidade dessa lenda criada em torno dos 

derradeiros anos do dramaturgo. Ele não morreu pessimista. Para sua maior infelicidade talvez. 

Porque de fato morreu vencido. Uma de suas personagens (Relling) tem uma frase que se 

adapta ao caso. 

                                                

 

206 “uma nova maneira, o patético que não nasce mais de uma circunstância exterior, mas da psicologia profunda 
dos personagens”. 
207 Ver nota biográfica de Ermete Zacconi na p. 193. 
208 Para todos os tempos. 
209 Paolo Orano, “Ibsen”, I moderni: medaglioni, Milano, s.n., 1908, p. 241-264; “Enrico Ibsen”, Nuova Antologia, 
Firenze, v. 258, n. 1/4, p. 289-297,1928. 
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Até o aspecto físico. Aquelas barbas, aquela testa rochosa, aquela cabeleira, aquela boca 

e aquele olhar feroz parecem feitos para Brand, Peer Gynt, Stockmann, Werle, Rosmer, Solness, 

Borkman. Admiro-me mesmo que até hoje nenhum artista tivesse tido a idéia (que seria 

também coragem) de se caracterizar de Ibsen para interpretar qualquer desses papéis. Ibsen está 

em todos eles. Mesmo fisicamente. 

E chego a sustentar que também está nesse desgraçado Osvaldo. E gosto de pensar num 

Ibsen velho e maluco sentado ainda hoje bem no meio do palco de todas as línguas a gritar 

teimosamente e cada vez mais forte pelo sol, pelo sol, pelo sol. 
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TEATRO MUNICIPAL – “ESCRITA HÁ UM POUCO MAIS DE MEIO SÉCULO [...]”* 

(Sem assinatura) 

Escrita há um pouco mais de meio século, a peça Os espectros, de Ibsen, já assume 

perante a fria e penetrante análise da biologia moderna o próprio caráter de uma fantasmagoria, 

de tão inconsistente que nos parece, neste ano da graça de 1938, o fatalismo da hereditariedade 

que é toda a sua razão de ser. O mal paterno que aflige o seu herói e cujas manifestações vem 

obsedando a mãe sobrevivente como um cortejo de espectros a se materializar em cena tem 

perdido muito do seu mistério e, principalmente, da sua intangibilidade. A parte mais 

esclarecida do público não se impressiona muito, a princípio, com o caso do artista 

irremissivelmente condenado a mais pungente das agonias lúcidas, antes de mergulhar na 

demência. Parece-lhe mesmo mais natural e lógica a figura da mãe sofredora, cheia de 

recalcados temores. E os próprios tipos do sacerdote tocado de elevados propósitos e do 

agregado que se ajeita a todas as situações alcançam visos de maior verossimilhança. 

É esta a impressão dominante quando nas cenas iniciais do primeiro ato se esboça a 

fabulação ibseniana, tão forte na sua época que longa e fundamente agitou o mundo literário, 

mais hoje tão longe da sua justificação científica que não deixa de causar alguma estranheza o 

vivíssimo interesse provocado ao ser apresentada, aí por volta de 1880. Basta, porém, que o 

grande ator Zacconi chegue à cena como ontem no Municipal, e logo todos esquecem essas 

minúcias de exatidão às quais se deve muito da relativa inércia do público moderno perante as 

grandes realizações teatrais. Compreende-se, sente-se que Ibsen pode não ter acertado, à luz dos 

atuais conhecimentos, mas que sua obra tem importância e valor, pelo menos enquanto houver 

memória de como e quanto o grande trágico pode e quer e sabe vivificá-la. O tema quase 

desaparece perante o magistral tratamento que lhe dá o artista se alguma vez o intérprete faz 

esquecer o autor, sobrepondo-se a ele, de modo a francamente excedê-lo na intenção e no fato, o 

que Zacconi realiza nos Espectros é a mais flagrante evidência dessa realização. 

Pouco importa, de fato, que seja ou não de ordem hereditária o mal que aflige Osvaldo 

Alving, se ele vai sabiamente assuando-o nas mais fugidias nuanças, como também nos mais 

destacados efeitos. Diante do Municipal inteiramente cheio, tolhido num unânime e respeitoso 

silêncio à vista da obra-prima de representação desdobrada aos seus olhos, foi visto o progredir 

de uma das mais tristes taras desta pobre humanidade, numa série de cenas em que sempre resta 

                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 set. 1938. Palcos e Circos, p. 4. 
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à vítima consciência bastante para se aperceber da sua progressiva e inevitável decadência. E 

esta é seguida de perto, de junto, mesmo, pela mãe angustiada vendo surgir na tremenda 

incoerência dos gestos e atitudes do próprio filho o fantasma do marido que pela mesma doença 

sucumbira. 

De toda a estupenda criação verdadeiramente única, que Zacconi fez inspirado no tarado 

de Ibsen, um dos mais impressionantes caracteres, que chega a angustiar os espectadores, 

mantendo-os em prolongada expectativa quase sofredora, é a justeza com que se encadeiam as 

fases da progressiva degeneração orgânica e moral do personagem. Perpassa ao longo de todas 

as cenas em que é tangido pela rajada do seu destino biológico a certeza de uma irresistível 

força que o arrasta e precipita, a despeito de toda a sua sobressaltada resistência, e a exaltação 

da vida que quer viver seja como for, o extraordinário ator soube vincá-la de modo a chegar ao 

desenlace num misto de surpresa e de lógica, poderosamente secundando pela Sra. Inez Cristina 

Zacconi, da qual se terá feito o melhor louvor dizendo-a em tudo e por tudo digna do ilustre 

nome que lhe foi legado. 

Foi nobre e apaixonada a figura do pastor Manders, confiada ao Sr. José Zacconi, 

enquanto a Sra. Clio Olivetti marcou com acerto o tipo da sacrificada Regina e o Sr. Stefani foi 

um Engstrand de ótimo quilate, traduzindo muito bem a calculada sinceridade do homem que 

aceita todas as situações, inclusive a de pai simulado. 

O auditório apreciou muitíssimo a excelente representação, que por muito tempo será 

finamente lembrada. Não aplaudiu apenas, mas longamente aclamou o grande Zacconi, dando 

também calorosas palmas aos seus companheiros de brilhante desempenho, por muitas vezes 

chamando-os ao proscênio e só se retirando do teatro quando a repetição dos aplausos já poderia 

chegar ao ponto de abuso. 
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DEFESA DE IBSEN

 
Otto Maria Carpeaux 

Nada mais antiquado do que a moda do tempo em que nossas mães eram meninas. 

Henrik Ibsen, que fez tremer todos os palcos europeus e americanos, no tempo em que nossos 

pais eram estudantes, parece achar-se nesse caso. Parece, mas não é assim. Um francês chamou-

lhe “Shakespeare bourgeois”, e há nessa apreciação justa o esplendor e a miséria duma época, 

duma classe e do seu poeta: dum grande poeta. 

Realmente, Ibsen é a expressão de uma classe: a burguesia. Mas seria errado acreditar 

morta esta classe. É verdade que ela já não dirige completamente os destinos do mundo. Mas é 

verdade também que herdamos os seus problemas, perguntas irritantes, incômodas como livros 

proféticos abertos. Já não se representam no palco as peças de Ibsen; mas vale a pena relê-las. 

É uma leitura grisalha. Tempo frio de inverno, chuvas monótonas diante das janelas, 

quartos bem aquecidos e mal ventilados, iluminados a gás. Dentro, tristes móveis de pelúcia; 

fora, tristes cavalos de coche. É um mundo para bocejar, como bocejaríamos hoje nas peças de 

Augier e de Dumas filho. A técnica teatral de Ibsen é a desses velhos franceses: uma máquina 

cênico magistral, transparente demais, ao ponto de ouvir-se chiar a rodagem. Tudo está 

magistralmente enfiado, preparado para as grandes erupções retóricas, que enunciam a crítica 

social do autor na língua eloqüente, arrebatadora, dum grande advogado ou promotor público, 

eloqüência de plaidoyer, sem a mínima densidade poética, língua anojada de um moralista 

como a de todos os moralistas teatrais desde Schiller, que já não suporta a leitura, mas, às vezes, 

a representação.  

Precisa-se ver as peças de Ibsen. É outra coisa. Tomo bem em consideração a força 

transfigurativa da memória e a colaboração criadora de grandes atores inesquecíveis, e não 

esqueci Shakespeare: no entanto, confesso dever a Ibsen as impressões teatrais mais poderosas 

da vida. A morte do bispo Nicolas, nos Pretendentes à coroa, aos quais esse diabo de botina 

engana sobre a sucessão legítima da coroa norueguesa, para atear a guerra civil; aos quais ele 

engana até o último sopro, enquanto faz acender círios e rezar orações para salvar sua alma. 

Brand, o homem incondicional, arrancando à sua mulher as últimas lembranças do filhinho 

morto, porque: “Só o que perdemos vive conosco para sempre.” A mãe Ase, adormentada para 

a morte pelas mentiras melódicas de Peer Gynt. Um inimigo do povo, Dr. Stockmann perante a 

                                                

 

Correio da Manhã, Rio de Janeiro, [1942?]. (Reunido em: Otto Maria Carpeaux, Origens e fins, Rio de Janeiro, 
CEB, 1943, p. 149-161). 
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multidão furiosa. As declamações e cinismos sobre o cadáver da pobre Hedwig, ao fim do Pato 

Selvagem. John Gabriel Borkman, o banqueiro genial falido e solto da prisão, passeante solitário 

na sala, esperando durante anos a nomeação para ministro da Fazenda. E, nos Espectros, a 

conversa do honesto e estúpido pastor Manders com o astuto beberrão Engstrand, que geme: 

“Sim, sim, a consciência, isto é uma coisa horrível!” Serão meros efeitos teatrais, cenas que nos 

comovem tão inesquecivelmente? Ibsen descobriu nas banalidades da nossa vida quotidiana os 

mistérios da grande tragédia. As suas perguntas martelam em nosso cérebro como o destino bate 

às portas. Alguma coisa nas suas peças guarda o terror imortal do Édipo, cuja tragédia 

mitológica revolve ainda as profundidades da alma moderna. Ibsen, é verdade, é um advogado 

burguês, mas perante um tribunal eterno. Um dos seus raros versos confessa: “Viver significa: 

combate ao rumor de forças obscuras dentro de nós; escrever significa: debate perante o tribunal 

constituído dentro de nós.” O teatro burguês de Ibsen é esse tribunal, perante o qual estamos 

ainda acusados. Daí os efeitos irresistíveis do “Shakespeare bourgeois”: ele é ainda do nosso 

tempo. 

Seria verdade? A consciência do tempo presente — “coisa horrível” — esqueceu-o. Ele 

vive apenas em recantos escuros da nossa memória, donde pode voltar, qualquer dia, como os 

seus Revenants voltam, sem serem chamados. Esse norueguês que foi sempre um provinciano 

vive hoje apenas nos últimos recantos provincianos do progressismo, que o considera — li-o 

realmente e recentemente — como campeão do seguro marítimo (As colunas da sociedade), da 

aptidão da mulher casada para sacar letras (Casa de boneca), do exame médico pré-nupcial 

(Espectros), da fiscalização das termas (Um inimigo do povo) e dos bancos (John Gabriel 

Borkman): o poeta mais antipoético e anti-romântico de todos os tempos. Não sabem esses 

provincianos que os Revenants já voltaram: foi exatamente o romântico Ibsen que primeiro 

ressuscitou. 

Os livros sobre Ibsen, dos últimos 40 ou 30 anos, já não prestam. O crítico social Ibsen 

morreu, definitivamente, dizem. O romântico Ibsen, porém, recebe todas as homenagens de 

uma crítica radicalmente transformada. 

O romântico Ibsen era realmente um grande poeta; é lamentável e pouco explicável que 

se haja convertido tão cedo ao realismo mais repugnante. Os Pretendentes à coroa constituem a 

peça histórica mais poderosa, mais shakespeareana, do teatro moderno; Brand possui todas as 

profundezas das alternativas inelutáveis de Kierkegaard; Peer Gynt continua a ser a imagem 

mais completa da natureza humana criada desde o Faust. Mas não deixo persuadir-me — como 

a moderna crítica escandinava pretende — que a fraca peça filosófica Imperador e Galileu, com 

os seus vagos misticismos, seja a obra-prima de Ibsen; ainda menos que Ibsen não excedeu 
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nunca a técnica teatral das primeiras peças da mocidade. Esse zelo torna-se suspeito. Não sei 

porque os problemas de Brand e de Peer Gynt continuam vivos, e os mesmos problemas — 

realmente os mesmos — no Inimigo do povo e no Pato selvagem desapareceram para sempre. 

Uma coisa é certa: Ibsen é indestrutível. As homenagens ao romântico parecem destinadas a 

recalcar o realista. Talvez uma grande manobra do inconsciente, esse recalque do incômodo, 

para ajudar o banqueiro falido Borkman a esquecer a voz da consciência, “esta coisa horrível”. 

A manobra serve-se de um estratagema simples: distinguir exatamente o grande poeta 

romântico do mesquinho advogado da burguesia falida, negar peremptoriamente a unidade da 

sua obra. 

Ibsen era filho de um burguês falido. Nasceu de um comerciante muito rico; e quando o 

seu espírito de menino despertou, viu em torno de si a tristeza mesquinha de uma fortuna 

perdida, de uma casa devastada. A sua mocidade difícil e humilhante continuou o destino 

familiar. As evasões românticas não tiveram êxito. Maduro enfim, estava bem preparado para 

pleitear o processo da burguesia falida. Agora, esse processo ainda não acabou, e o burguês 

Ibsen entra em cena como testemunha. 

Ibsen era burguês de barba, casaca, cartola. Cobrava com exatidão comercial os lucros 

consideráveis das representações e edições. Recebeu várias condecorações, exibindo-as com 

ridícula vaidade em banquetes oficiais, quando pronunciava discursos banais. Sentiu-se muito 

honrado quando convidado às cortes de pequenos soberanos alemães. As revoluções e os 

revolucionários despertavam-lhe o maior horror. 

Em geral, até o melhor burguês pode lembrar-se duma mocidade revolucionária; e Ibsen 

não faz exceção. A sua primeira peça, Catilina, escrita aos 19 anos de idade e nunca 

representada, é uma tragédia romana, revolucionária, como os colegiais tipicamente os ensaiam. 

Pouco depois, em 1848, escreveu hinos às revoluções húngara e polonesa, e o estudante Ibsen 

era membro do primeiro, muito efêmero, partido socialista norueguês. É digno de nota que o 

esquecido Catilina permaneceu como a peça predileta do autor, que, 30 anos depois, a achou 

digna de reedição; com efeito, a peça contém, em germe, todos os motivos de todas as peças 

seguintes, das românticas como das realistas. Em certo sentido, o burguês Ibsen continuou 

sempre revolucionário, mas sem ligação com qualquer partido liberal, radical ou socialista. Não 

quis reformar o Estado, mas aboli-lo. Tirando do liberalismo burguês a conclusão mais radical, 

Ibsen era anarquista, inimigo total de todos os Estados, todas as sociedades, todos os partidos, 

todas as multidões, e até de todas as revoluções; em favor do único valor que ele reconheceu: o 

homem individual e humano. Toda comunidade de homens pareceu a esse anarquista uma 

comunidade imoral, mentirosa, e a mentira era o inimigo contra o qual ele pregou a revolução 
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total, para salvar as almas. Por isso, Ibsen continua sempre “atual” neste mundo atual da 

mentira. É o combate à mentira, é a preocupação da salvação da alma humana, que constituem a 

unidade interior da sua obra. 

Na mocidade, o poeta romântico era um revolucionário contra o rápido aburguesamento 

das nações escandinavas. Romântico, escolheu assuntos teatrais na história pátria, história de 

gigantes e valentões que confrontou com uma geração de banqueiros e armadores. Acreditava 

firmemente na força revolucionária das tradições nacionais, e, comparável ao pan-iberismo dos 

republicanos espanhóis e portugueses, viu a salvação no pan-escandinavismo dos noruegueses, 

suecos e dinamarqueses. 

A guerra de 1864 revelou-lhe ser uma mentira esse romantismo nacional. A Prússia 

arremessou-se brutalmente sobre a pequena Dinamarca, arrancando-lhe a metade do seu 

território — e todos os nacionalistas românticos noruegueses ficaram calmos e neutros. Foi 

então que Ibsen escreveu o poema cruel de uma mãe que se mantém calma, entre as mais 

horríveis notícias de guerra: pois seu filho serviu no exército norueguês. Como um Coriolano, 

Ibsen preferiu às adulações demagógicas de um Bjørnson o exílio voluntário, por 25 anos. E 

legou à pátria um ajuste de contas: Os pretendentes à coroa. 

O que distingue esta peça, a maior tragédia nacional que um povo moderno possui, é a 

ausência total de heroísmos de panache. É o libelo de um Coriolano. Libelo não só contra os 

outros, mas também contra si mesmo. Ibsen realiza o programa da poesia como “tribunal 

constituído dentro de nós”. Comparando-se a si mesmo e às suas dúvidas cépticas com o 

otimismo fácil de Bjørnson, nas pessoas dos pretendentes Skule e Hakon, acha a causa da 

derrota, de Skule e da própria, no romantismo estético, que paliou mentirosamente a realidade. 

Como o seu contemporâneo e meio patrício Kierkegaard, o dos Estádios no meu caminho de 

vida, faz o percurso do estádio estético ao estádio ético. Escreve, no exílio, o Brand. 

Há uma atmosfera kierkegaardiana na tragédia do pastor Brand, que perdeu e abandonou 

a comunidade humana, o filho, a mulher, a própria Igreja, obedecendo só ao imperativo interior: 

tudo ou nada; até à morte no deserto glacial. Brand é uma exceção na Noruega das hesitações 

cômodas, do tanto como dos neutros; e em toda parte é Noruega. Vencem no mundo só os 

mentirosos, os hábeis, os bem adaptados como Peer Gynt, cuja “imaginação poética” é o dom 

de embelecer as coisas até transformá-las em presas, roubadas sem escrúpulos. Peer Gynt, o 

homem moralmente neutro, torna-se milionário como — imagem cruel — traficante de 

escravos e fabricante de ídolos para os selvagens; enfim, o “vencedor” não escapará ao 

“fundidor de botões” que refunde o falso metal dos meios-homens. 
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Brand e Peer Gynt, as duas tragédias da decisão incondicional, sofrem, ambas, de 

“falsos fins”, como dizem os músicos: a salvação de Brand é operada por um apelo à “caridade 

divina”, e o próprio Peer Gynt é salvo pelo amor romântico de Solveig, que lhe consegue o 

perdão final. Visivelmente, Ibsen carrega ainda a herança de um falso otimismo, da 

religiosidade estética do romantismo. A esse otimismo pertence o sonho dum “terceiro 

império”, além do cristianismo e paganismo, em Imperador e Galileu, tragédia do imperador 

Juliano, o Apóstata. Parece a mais revolucionária das peças ibsenianas, esta, apoiada nos 

estudos históricos dos hegelianos anticristãos David Friedrich Strauss e Bruno Bauer. Nela, 

Ibsen continua a luta dos românticos franceses e dos radicais alemães contra o passadismo, o 

culto do passado. Tornam-se freqüentes, no Ibsen daquela época, as imagens de “mundo morto 

e podre”, dum “cadáver que transportamos no nosso navio e que empesta a atmosfera”, de 

“revenants”, fantasmas que voltam do cemitério do passado. Ibsen é “futurista”; mas não 

progressista. Enfim, os próprios Strauss e Bauer, radicais anticristãos, eram politicamente 

conservadores, como Coriolano era conservador, como Ibsen, que escarnece, na Aliança dos 

moços, dos politicastros liberais, ainda uma vez contra o liberalismo hipocritamente religioso de 

Bjørnson, “Deus & Co.” Ibsen não será revolucionário: a revolução comunista de Paris 

apavorou o burguês para sempre. Ibsen será anarquista, contra todas as multidões, contra as 

multidões da burguesia também e o seu anarquismo moral. Abandona o grande mundo da 

história pelas pequenas cidades norueguesas do presente, os palácios reais pelos quartos 

burgueses e com essa restrição comoveu o mundo como nenhum dramaturgo antes. Nunca mais 

Ibsen leu livros de história. Mas lia assiduamente os jornais. E com alguns fatos da crônica 

policial — os navios criminosamente defeituosos de um inglês Palmerson, em prejuízo da 

companhia de seguros — construiu a primeira peça realista: As colunas da sociedade. 

Essa peça contra as “colunas da sociedade”, os ricos burgueses honrados, “cônsules 

honorários” de antecedentes duvidosos, não perdeu a “atualidade”. Em toda parte, as colunas da 

sociedade, os bem-pensantes como o cônsul Bernick, honrados pelo Estado e a Igreja, são 

assim. O que prejudica a peça é, ainda uma vez, o otimismo dum “falso fim”; Ibsen prega, com 

fé, o horrível lugar-comum: “A Liberdade e a Verdade constituem as verdadeiras colunas da 

sociedade.” Ibsen acredita ainda na salvação dos homens, e é uma mulher, a admirável Lona 

Hessel, que pronuncia aquelas palavras finais. Ibsen confia no instinto menos corrompido das 

mulheres. Precisa-se libertar as mulheres. Lembra-se do feminista Shelley e do seu “Can man 
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be free if woman be a slave?”210, e escreve a Casa de boneca: a falsificação da letra de câmbio 

por Nora foi ainda uma vez um achado na crônica policial. 

A Casa de boneca, que parece hoje a peça mais antiquada de Ibsen, emocionou o mundo 

daquele tempo mais do que todas as outras. Porque Nora, libertando-se da sociedade mentirosa, 

abandona marido e filhos. “O seu dever era ficar!” — exclamaram os contemporâneos. 

Ninguém observara um episodista da peça, o Dr. Rank, filho de um matrimônio “feliz” e vítima 

da tabes herdada; e Ibsen respondeu aos defensores da santidade do matrimônio: “Bem, vou 

mostrar-lhes uma que ficou, e as conseqüências”. 

Conhecem-se os Espectros como tragédia da hereditariedade, catástrofe de Osvaldo, que 

herdou do pai alegre a tabes. Ibsen tinha lido do assunto num jornal norueguês. Mas o herói da 

peça não é Osvaldo; é sua devota mãe Helena, que arruinou o filho, não querendo abandonar o 

marido corrompido. O honrado pastor Manders tinha-a dissuadido desse passo desesperado; o 

pastor Manders, ao qual o beberrão Engstrand responderá: “Sim, sim, a consciência, isto é uma 

coisa horrível!” Osvaldo é a vítima passiva dos conceitos morais de uma sociedade na qual 

“todos os poços se acham envenenados”. Então, Ibsen, atacado por toda parte como inimigo da 

sociedade estabelecida, pôde escrever a comédia Um inimigo do povo, do destemido médico Dr. 

Stockmann, proscrito porque descobriu e publicou, com a coragem dum Masaryk, que a água 

termal, fonte do bem-estar da cidade, está envenenada por esgotos industriais. A derrota 

vitoriosa do Dr. Stockmann é a última conseqüência da “exigência moral” de verdade 

incondicional que Ibsen apresenta ao mundo. 

É admirável como Ibsen, o poeta do “tribunal constituído dentro de nós”, tira uma 

conclusão a mais, contra a sua própria conseqüência. Os homens — diz o raisonneur Relling no 

Pato selvagem — não suportam a “exigência moral”; um Hjalmar, covarde e suficiente, tipo 

geral da humanidade, precisa da mentira para viver, e quando o moralista Gregers lhe apresenta 

a “exigência moral” de renunciar aos socorros financeiros do verdadeiro pai de sua filha, torna-

se responsável pelo suicídio da menina. A verdade — conclui Relling —não é para os Hjalmars, 

e não há senão Hjalmars em toda parte. 

A conclusão parece niilista; mas é “somente” anarquista, como provam os três 

episodistas de Rosmersholm: o reitor Kroll, conservador mentiroso, e o jornalista Mortensgard, 

radical mentiroso, os senhores da sociedade moderna, e, ladeado por eles, o “anarquista” Ulrik 

Brendel, o qual sacrificou à verdade a sua carreira e acabou como vagabundo no lodo da rua. 

                                                

 

210 “pode o homem ser livre se a mulher for uma escrava?” 
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São os episódios que revelam o sentido de Rosmersholm. Desde as revelações do cínico 

Relling, Ibsen já não tem verdades morais para proclamar, verdades de moral social. À 

revolução da sociedade substitui-se a salvação da alma individual. O advogado torna-se 

psicólogo, descendo para as almas individuais, que são, todas elas, episodistas da vida. O 

diálogo perde o rigor judicial, dissolve-se em alusões simbólicas; as próprias pessoas tornam-se 

símbolos, como a histérica Hedda Gabler, que desmente o feminismo de Ibsen; como o 

Arquiteto Solness, que, no símbolo da sua queda do alto da torre, desmente o individualismo; 

como John Gabriel Borkman, peça que volta timidamente à força salvadora do amor, exaltado 

sobre o cadáver de um Catilina financeiro. Volta toda a mocidade de Ibsen, os ideais que ele 

acreditara mortos. Voltam, como “revenants”, na última peça: Quando nós mortos 

ressuscitamos. O último Ibsen é um burguês rico, satisfeito, conciliador, que sobrevive, 

paralisado durante anos, à sua força criadora, como a burguesia sobrevive à sua força criadora e 

continua ainda. 

“O velho Ibsen” é uma expressão da burguesia, do “século estúpido”; século que 

conheceu, ao menos, a força da consciência — “que coisa horrível!”. Ibsen era a voz da 

consciência do século burguês; por isso, a burguesia otimista do século XX, morta sem o saber, 

foi levada a renegá-lo, recalcá-lo, e conseguiu esquecê-lo. Mas Ibsen não morreu, como a 

burguesia não morreu inteiramente. Acompanha-nos, como o “cadáver no navio, empestando a 

atmosfera”. Sobrevive em filhos degenerados, que conseguiram sufocar em si a voz da 

consciência ibseniana; filhos legitimamente burgueses, disfarçados em antiburgueses furiosos e 

que não passam de furiosos anti-humanos. Proclamando desejar matar a burguesia, estão 

assiduamente ocupados em assassinar a humanidade. Não acredito que desse anti-burguesismo 

mentiroso possa nascer uma grande arte, como era a arte sincera de Ibsen. 

Pois Ibsen era um artista, superior à sua época e à sua classe. Não morreu. Continua a 

dirigir-nos as suas perguntas incômodas, apresentando os problemas que a burguesia nos deixou 

sem solução. Hoje, como então, o mundo está dominado pelas mentiras conservadoras das 

Colunas da sociedade e pelas mentiras revolucionárias do Pato selvagem. Desde a época em 

que as “maiorias compactas” proscreveram Um inimigo do povo, o progresso consiste numa 

passagem da tirania mentirosa das maiorias bem democráticas para a tirania mentirosa das 

minorias bem armadas. O teatro de Ibsen ainda não pronunciou a sua última palavra. 

É um teatro pedagógico, enfim. Mas não é uma arte didática, a arte do homem que não 

tinha medo de desmentir-se e julgar-se a si mesmo. O seu mecanismo teatral é antiquado, mas 

os seus homens vivem: o bispo Nicolas, Brand, Peer Gynt, Cônsul Bernick e as outras colunas 

da sociedade, Manders, Stockmann, Hjalmar, Relling, Kroll, Mortensgard, Brendel, Solness, 
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Borkman, vivem, vivem em roda de nós outros, em nós outros. Ibsen foi o último dramaturgo 

europeu que soube criar homens vivos de três dimensões; se a sua arte era prisioneira do mundo 

burguês, iluminou, pelo menos, todos os continentes e todas as ilhas daquele mundo pela luz da 

consciência; abrange implacavelmente todas as formas de evasão, da ilha do colonizador 

Robinson Crusoé até ao “désert de l’amour” de Borkman: é o “Shakespeare bourgeois”. E o 

único fim da sua pedagogia burguesa era a salvação da alma, fim em que consiste a unidade da 

sua obra. Ele julga, ainda, a si mesmo e a nós outros. Ouvimos ainda, às vezes, uma voz rouca, 

como dum beberrão arrependido: “Sim, sim, a consciência, isto é uma coisa horrível!” 
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O IBSENISMO NO BRASIL* 

Alceste** 

Ibsen, como Nietzche, teve um período de influência bem sensível no Brasil. Foi 

justamente quando o dramaturgo norueguês começou a ser traduzido para o francês e 

representado com grande sucesso em Paris, pois até há pouco tempo todas as influências 

estrangeiras na literatura brasileira vinham através da França. Mas para essa voga do ibsenismo 

no Brasil contribuiu, além de tudo, a presença em nosso país do Conde Prozor211, especialista na 

obra de Ibsen e amigo deste último. Isso se deu mais ou menos no começo do século. 

O autor da Casa de boneca começava a ser discutidíssimo em Paris; não podia deixar de 

sê-lo também no Brasil. Um dos primeiros escritores brasileiros a tratar de Ibsen foi Nestor 

Vítor212, cuja curiosidade literária era, realmente, universal. Incluiu ele um alentando estudo 

sobre o dramaturgo norueguês no livro A hora, publicado em 1901 e no qual figuravam ainda 

outros dois ensaios: um sobre o Cyrano de Bergerac de Rostand e outro sobre Os desplantados, 

de Barrès — os temas literários mais palpitantes d’A hora. Nestor Vítor incide suas vistas, de 

preferência, nos dramas românticos. Catilina, Os pretendentes à coroa, O imperador e Galileu, 

como também nas peças lírico-filosóficas: A comédia do amor, Brand e Peer Gynt. Crítico do 

simbolismo no Brasil, o escritor paranaense preocupou-se mais com o caráter simbólico do 

teatro de Ibsen. Um estudo ao léu de impressões pessoais, sem o método dos ensaios de cunho 

informativo. Também não encontramos aí conclusões bem definidas; Nestor Vítor era sempre 

um impressionista, com o gosto inalienável do devaneio. 

Com maior volúpia se entregava também ao devaneio o crítico Araripe Júnior, que logo 

depois publicava um livro sobre o autor de Brand, intitulado Ibsen213. Não se encontra ali o 

estudo completo e metódico que seria de esperar. A não ser no ensaio sobre José de Alencar, 

Araripe Júnior sempre prejudicou a unidade de suas apreciações críticas pelo prazer da 

divagação. Em Ibsen, ele começa visionando os valores estéticos da tragédia, através de 

Shakespeare e dos gregos, para, estabelecendo ligação com o norueguês, tecer uma série de 

considerações, por vezes meio prolixas, em torno dos dramas românticos, principalmente d’O 

imperador e Galileu e dos aspectos principais do ibsenismo. Não se compreende por que teria 
                                                

 

*A Gazeta, São Paulo, [1944?]. (Reunido em: Brito Broca, Papéis de Alceste, Coordenação de Alexandre Eulálio, 
Campinas, Unicamp, 1991, p. 283-284). 
** Brito Broca. 
211 Ver nota biográfica de Moritz Prozor na p. 137. 
212 Ver nota biográfica de Nestor Vítor na p. 241. 
213 Tristão de Alencar de Araripe Jr., Ibsen, Porto, Chardron, Lello, 1911. 
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Araripe Júnior se desinteressado da parte mais significativa e interessante dessa obra: as peças 

modernas. 

Outro reflexo do ibsenismo no Brasil: o Malazarte de Graça Aranha, representado na 

primeira década do século passado em Paris. 

Essas notações me vêm a propósito da publicação de Seis dramas, de Ibsen, hoje em 

português214. Que feliz oportunidade para se ler algumas das melhores peças do dramaturgo na 

tradução feliz de Vidal de Oliveira e reviver, por um momento, os problemas que elas 

focalizam! 

                                                

 

214 Henrik Ibsen, Seis dramas: Um inimigo do povo; O pato selvagem; Rosmersholm; A dama do mar; Solness, o 
construtor; Quando despertarmos de entre os mortos, Porto Alegre, Globo, 1944. 
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IBSENIANA – “ESTÃO PREPARANDO NA ESCOLA DA PREFEITURA [...]”

 
Otto Maria Carpeaux 

Estão preparando na Escola da Prefeitura uma representação do Inimigo do povo, de 

Ibsen, preparando-a com a seriedade característica do diretor da Escola, Sr. Renato Vianna, 

grande animador, entre nós, do teatro de valor literário (assunto em que não quero tocar, aliás, 

sem aproveitar a oportunidade para manifestar minha admiração pela atividade de Paschoal 

Carlos Magno). Agora, nossos atores povoarão, no palco, uma província do reino dramático de 

Ibsen. A iniciativa, de tão grande mérito, também obriga a nós outros: cada um tem de 

contribuir com o que pode. Mas como? Está tudo dito. Temos lido e ainda podemos ler coisas 

sobre Ibsen em quantidade. E recentemente me ocorreram duas opiniões que merecem o 

comentário. 

No último número da excelente revista Anhembi, que Paulo Duarte edita em São Paulo, 

saiu uma nota sobre Ibsen, baseada em opiniões de Axel Otto Normann, diretor do Teatro 

Nacional de Oslo: opiniões autorizadas, portanto.215 O chamado ibsenismo, isto é, o conjunto de 

teses morais e sociais que por volta de 1880 sacudiram a inteligência européia, teria sido uma 

invenção dos críticos parisienses. Ibsen nunca pensava naquilo; tolerava o equívoco, apenas. 

Seu intuito só teria sido o de escrever e fazer representar peças bem construídas. Foi homem de 

teatro, mestre da técnica dramatúrgica. E só isso. 

Sem dúvida, os contemporâneos exageravam muito. Discutiram os Espectros e as 

Colunas da sociedade como se se tratasse de assuntos de atualidade jornalística: da saúde 

pública ou da moral comercial. Também encontraram profundidades metafísicas onde não 

houve. Contudo, Brand, Peer Gynt, Imperador e Galileu, Os Pretendentes à coroa, essas 

tragédias da primeira fase chamada romântica também representam idéias além da esfera do 

artesanato teatral, e são as mesmas idéias, podemos acrescentar, que voltam em trajes diferentes 

no Pato selvagem e em John Gabriel Borkman. Mas foi bom chamar a atenção para a mestria 

técnica do velho norueguês. 

Assistimos, talvez, a modificações semelhantes da crítica ibseniana como da crítica 

shakespeareana: esta última, durante decênios, só discutia as supostas idéias filosóficas de 

Shakespeare ou então seus personagens como se fossem pessoas de carne e osso, de atualidade 

                                                

 

O Jornal, Rio de Janeiro, p. 2;7, 29 jun. 1952. 
215 “Estação hibernal na itália: Ibsen, Shakespeare, Del Valle, Inclan e outros”, Anhembi, São Paulo, ano II, v. VII, n. 
19, p. 127-129, jun. 1952. 
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física; mas hoje se estuda principalmente a técnica dramatúrgica das peças; e alguns preferem 

encará-las como poemas... 

Quanto à técnica dramatúrgica de Ibsen, possuímos, agora, um bom livro do inglês P. F. 

D. Tennant216. Já foi repetida demais a comparação entre os Espectros e o Rei Édipo sofocliano. 

A arte de Ibsen em revelar a pré-história do enredo por meio de exposição retrospectiva é uma 

sublimação de técnicas semelhantes a do melodrama francês da época. Até nas peças mais 

“modernas” de Ibsen há no palco portas misteriosas e outros utensílios do romantismo decaído; 

Maeterlinck os aproveitara de novo. Ibsen é muito menos realista que parece. Talvez nunca 

tenha sido. É inútil preferir — como costuma fazer a moderna crítica escandinava — aquelas 

peças “românticas”, Brand, Peer Gynt, às “sociais” ou de tese. Ibsen só quis dar, no palco, a 

ilusão da realidade. Conseguiu-o plenamente. A “tese dramatúrgica” está certa. Mas, quem pode 

negar que o dramaturgo tenha posto sua técnica a serviço de determinadas idéias, até com o 

fanatismo de um monomaníaco? 

É isso que acha um velho admirador italiano, Ireneo Sanesi, num artigo da revista Nuova 

Antologia (número de maio de 1952: Rilletura d’Ibsen)217: o dramaturgo seria monótono, suas 

idéias inconsistentes e antiquadas. “Mi vedo costretto”, diz Sanesi, “a versare una discreta 

quantità d’acqua fredda sul fuoco del mio entusiasmo giovanile”218. A reação é típica. Quanto 

tempo passou! Mudou tudo. No entanto... 

Ibsen foi, decerto, um burguês da época liberal. Chegou a tirar a última conseqüência do 

liberalismo então reinante: foi anarquista; e o anarquismo não é senão um liberalismo algo 

exagerado. Por isso, tornou-se incômodo aos burgueses liberais de sua época. Hoje, tendo as 

revoluções entrado na fase construtiva, o anarquista Ibsen é igualmente incômodo aos 

revolucionários. O Inimigo do povo já foi interpretado como proclamação subversiva, como 

apologia da ditadura do proletariado, como manifesto fascista, como profissão de fé 

democrática ou antidemocrática. Ibsen talvez tenha tido suas opiniões particulares sobre esses 

assuntos políticos (duvido, aliás, um pouco), mas sua posição de anarquista foi a do artista que 

não encontra lugar na sociedade, da qual já Platão excluíra os poetas. Num poema da mocidade 

de Ibsen, quando tinha 16 anos, já se considerava como homem à margem da sociedade dos 

outros. Sempre esteve do lado de fora. Mas esse lugar é bom para observar. O observador 

descobriu conflitos que os outros, os de dentro, não perceberam ou não quiseram perceber. E os 

conflitos são a matéria-prima do dramaturgo. 

                                                

 

216 
P. F. D. Tennant, Ibsen's dramatic technique, Cambridge, Bowes, 1948. 

217 Ireneo Sanesi, “Rilletura di Ibsen”, Nuova Antologia, Roma, ano 87, fasc. 1817, p. 73-82, maio 1952. 
218 “Vejo-me obrigado a despejar uma discreta quantidade de água fria sobre o fogo do meu entusiasmo juvenil.” 
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A posição “de fora” de Ibsen explica, aliás, a força quase violenta do seu teatro. Não 

acompanhando os passos dos outros, ficou, pelo menos mentalmente, mais perto das origens das 

estruturas sociais do seu tempo — e do nosso. A burguesia da segunda metade do século XIX 

tornara-se conservadora e sibarita; mas o inconformista Ibsen lhe lembra as origens puritanas de 

sua moral econômica e as origens revolucionárias de seu poder político. Hoje, o inconformismo 

de Ibsen é advertência aos revolucionários que pretendeu proscrever todo inconformismo. 

Talvez o velho seja hoje mais “moderno” que foi em 1880. No Inimigo do povo, essa 

modernidade é evidente. Mas ela não é menor onde até os ibsenianos sem acqua fredda a 

negam: na Casa de boneca. 

No citado artigo da Nuova Antologia, Ireneo Sanesi denuncia a incoerência de Ibsen: os 

personagens fazem mais que a tese exige e, às vezes, coisas que a tese nem justifica. Cita o 

exemplo de Nora que falsificou um cheque para salvar a saúde do marido, sem ser duramente 

reprovada por ele e, depois, perdoada. Podia insistir no seu direito de fazer o bem ou mal, 

conquanto assumisse a responsabilidade pelos seus atos. Mas seria motivo bastante forte para 

sair de casa, abandonando o marido e os filhos? 

Vamos por parte. Primeiro essa questão dos direitos que Nora exige. Os contemporâneos 

só os podiam compreender como reivindicações, em geral, das mulheres: a Casa de boneca, 

sendo peça de tese feminista. Hoje, não existe mais feminismo porque as mulheres já possuem 

todos os direitos políticos e civis; e a peça estaria antiquada, se não incompreensível. Mas estão 

tão certos que a tese da peça é aquela? Ibsen teria pensando em reivindicar, para as mulheres, 

educação e autorização para poderem realizar transações financeiras sem consentimento do 

marido? É um absurdo. O que Nora reivindica é o direito de assumir a responsabilidade pelos 

seus atos; isto é, um direito além da esfera do Código Civil. Pois até hoje muitos, muitíssimos 

não querem conceder esse direito a todas as mulheres nem a todos os homens; daí o conflito 

trágico entre as idéias morais da sociedade e a consciência moral do indivíduo. O mesmo 

conflito já aparece nas peças chamadas “românticas”, em Brand, em Peer Gynt, que se 

afiguravam aos contemporâneos como fantasia de sentimento e pensamentos modernos em 

trajes históricos ou folclóricos. Hoje, antes nos quer parecer que os trajes “modernos” (agora 

também já históricos) das peças chamadas “sociais” também são fantasias, de casaca e cartola, 

de sentimento e pensamentos permanentemente trágicos. 

Afirmando a idéia da responsabilidade moral, Ibsen restabeleceu, em meio dos 

determinismos biológicos e sociais do século XIX, a condição sem qual não pode existir 

tragédia. E essa idéia não “envelheceu”: na época dos determinismos, dialéticos, psicanalíticos, 

racistas e outros de hoje, a idéia da responsabilidade continua a condição sem a qual não há 
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tragédia. Defendendo a responsabilidade, Ibsen criou, no palco, personagens coerentes em vez 

de títeres de destinos e influências. Por isso, Nora parece agir (e age realmente) fora e além da 

tese que “representa”: é um “caráter” completo. 

Ibsen teve o privilégio tão raro na literatura universal, de criar uns personagens 

permanentes: Peer Gynt, Bernick, Helena Alving, Stockmann, Hjalmar Ekdal. Mas seriam 

apenas tipos, em vez de caracteres completos, se não os envolvesse a poesia especificamente 

ibseniana que lhes empresta a aura, o sotaque, dir-se-ia o cheiro de seres vivos, cidadãos do 

mundo dramático que o poeta criou: esperando que o vivificassem no palco. 
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AOS ATORES BRASILEIROS

 
Otto Maria Carpeaux 

No dia 23 de maio deste ano será comemorado o cinqüentenário da morte de Henrik 

Ibsen. Como participação do Brasil sugeri a realização de um Festival Ibsen, incluindo 

obrigatoriamente representações de Peer Gynt, Espectros, Inimigo do povo, Pato selvagem e 

Construtor Solness. Facultativas: Os Pretendentes à coroa, Brand, A aliança da mocidade, 

Colunas da sociedade, Casa de bonecas, Rosmersholm, Hedda Gabler, John Gabriel Borkman 

e não seria demais. 

Sem dúvida, a idéia encontrará resistência. Um ator brasileiro, homem lido e culto, 

dizia-me, certa vez: “Não desprezo Ibsen, mas prefiro o teatro do meu tempo.” É por isso 

mesmo que este artigo se destina especialmente aos atores brasileiros. 

Afirma-se que os atores de hoje já não sabem dizer versos. Mas tenho, ao contrário, 

dúvidas quanto à prosa. É possível que os atores não acertem o estilo da poesia moderna, mas 

esta não se destina a ser recitada em voz alta. Muito bem sabem, porém, nossos atores acertar a 

expressão retoricamente fortalecida de sentimentos, assim como a representa o verso da tragédia 

clássica shakespeareana e schilleriana. É muito mais difícil dizer prosa: não a prosa poética de 

certo grupo de peças modernas, mas a prosa comum, isto é, ritmada conforme as leis da lógica. 

É este o caso de Ibsen. Seu estilo não serve à expressão de sentimentos; também é 

deliberadamente anti-retórico, imitando a linguagem da gente comum na vida de todos os dias. 

Sua língua é simples meio de comunicação entre pessoas que discutem. Mas essas discussões 

são os núcleos das suas peças. Toda a ação dramática só serve para se chegar a essas grandes 

discussões teóricas. Não são cenas retóricas. Os atores não as devem dizer assim como os 

advogados pleiteiam perante o tribunal; nem assim como réus e acusadores que manifestam 

reações psicológicas. Tudo isso só enfraqueceria a força da lógica ibseniana. Aquelas discussões 

antes se parecem com cross-examinations, interrogatórios dialéticos através dos quais se 

revelam as contradições intrínsecas das teses propostas para solucionar os problemas: os 

famosos “problemas de Ibsen”. 

Eis a raiz da resistência. Nora já não tem direito para reivindicar no palco os direitos da 

mulher, porque a mulher do nosso tempo já tem todos os direitos. Os chamados problemas de 

Ibsen seriam preocupações da pequena-burguesia e dos intelectuais burgueses do fim do século 

                                                

 

Correio Paulistano, São Paulo, 1 abr. 1956. 
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XIX. Seriam problemas obsoletos. As nossas preocupações teatrais de hoje já não cabem na 

estreiteza do teatro realista: são extra-sociais, supra-temporais, universais e, por isso, poéticos. 

É verdade que até hoje aventureiros fundam Alianças da mocidade para conquistar 

mandatos parlamentares: que os métodos comerciais do cônsul Bernick ainda são os mesmos de 

muitos cônsules e não cônsules; que o doutor Stockmann, se revelasse a verdade sobre a 

conjugação de interesses econômicos e forças políticas, já não seria simplesmente declarado 

inimigo do povo; destino muito mais sério o esperaria. Mas o fato de que certos problemas de 

Ibsen ainda não foram solucionados é reposta fraca, porque superficial àquela resistência. 

Certos problemas de Ibsen não podiam envelhecer, porque nunca existiam dentro das suas 

peças. Ainda voltaremos ao caso de Nora. E Espectros não gira em torno de Osvaldo e de sua 

doença mal diagnosticada, mas é a tragédia de Helena Alving, que não teve a coragem de tirar 

as conclusões do fracasso do seu casamento. Mas não é dessa maneira que se deveria 

demonstrar a “atualidade” de Ibsen. Atuais não são seus temas, e sim suas atitudes. A 

“filosofia” de Ibsen só pode ser bem compreendida dentro do movimento filosófico em que se 

decompôs o hegelianismo historicista. Ibsen está no meio entre o anti-romântico Goethe e o 

“futurista” Nietzche, dois inimigos declarados da História. Como eles, o dramaturgo foi 

antipassadista. Em suas peças são freqüentes antíteses como “os velhos e os novos”, “coisas 

murchas e coisas novas”; metáforas como os “espectros que querem voltar” e “estamos num 

navio que tem um cadáver a bordo”. Só em suas últimas obras parece determinista e fatalista, 

temendo a vitória dos mortos e das velhas convenções. Mas seu pessimismo não denuncia a 

ordem falha do Universo. Continua acusando falsas leis humanas modificáveis. Apenas chegara 

a reconhecer o poder da história, daquela que é negada no drama poético, “supra-temporal”, de 

hoje. Mas não adianta negá-la. Ibsen é mais atual que seus adversários. 

Só lhe rejeitaríamos como obsoletas, as “teses”. Nora não tem, realmente, o direito de 

reivindicar mais do que já obteve, sob pena de transformar-se em uma daquelas mulheres 

dominadoras que Strindberg denunciou; depois, aliás, que Ibsen já as denunciara em Hedda 

Gabler. Não há, porém, entre Hedda Gabler e Casa de bonecas nenhuma contradição. Pois o 

tema de Casa de bonecas não é o feminismo: o enredo não pretende demonstrar “teses”, mas 

expor certos personagens à prova por certos acontecimentos. Só para isso serve o enredo. Só 

para isso serve o ambiente, essas pequenas cidades nórdicas e estreitas casas burguesas que são 

outro motivo de reação anti-ibseniana. O diretor de cena saberá “atualizá-las”. E não são tão 

estreitas assim; pois cada vez quando no palco se abre uma porta para deixar entrar novo 

personagem, acreditamos sentir o ar fresco e salgado do mar lá fora, do oceano que é o mesmo 

naquelas e nestas paragens. 
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Estreito também parece o palco de Ibsen, porque está tão densamente povoado. Há 

grupos compactos, ligados pelo amor e pelo ódio, como o grupo de Rosmersholm: Rosmer, o 

intelectual hamletiano; Rebeca, má e inteligente; Kroll, o conservador interessado; 

Mortensgard, o radical menos fidedigno; e Brendel, o idealista que acabará na sarjeta. Há os 

“duos”: Nora e Helmer, Helena Alving e o tímido pastor Manders. Enfim, há os isolados: 

Solness, envelhecendo e ainda ambicioso; Hedda Gabler, a histérica pseudo-poética; Hjalmar 

Ekdal, o fracassado que posa perante si próprio, o “caráter” mais original de todo o teatro pós-

shakespeareano; o Dr. Stockmann, Alceste e Timon ao mesmo tempo, mas personagem cômico, 

porque é otimista; Bernick, menos rico que inescrupuloso; o advogado Stensgaard, fundador da 

Aliança da Mocidade; Brand, o homem da vontade de ferro, e Jarl Skule, sem vontade porque 

cético; e há aquele resumo de tudo o que é nobre e baixo na natureza humana: Peer Gynt e os 

inúmeros comparsas que os rodeiam, uma assembléia de espectros que pede sangue para voltar 

à vida como as sombras dos defuntos pediram a Ulisses. Gritam por serem representados... 

Façamos o Festival Ibsen. Os atores terão de agradecer, muitas vezes, às palmas da platéia. 

Grato também serão os diretores, os cenógrafos. Grato também ficará o homem na bilheteria. 
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IBSEN, 50 ANOS DEPOIS* 

O. M. C** 

Henrik Ibsen merece que o cinqüentenário de sua morte seja comemorado na página que 

o jornal costuma dedicar aos acontecimentos internacionais. 

Ninguém mais sabe quem era o presidente da Assembléia de Atenas no ano em que 

Ésquilo fez representar a Oréstia, ou quem era chanceler do Erário da Inglaterra no ano em que 

Shakespeare deu ao Globe Theatre o Macbeth. Os grandes dramaturgos são forças históricas, 

mais permanentes que os estadistas. E o grande dramaturgo Ibsen merece a gratidão especial 

dos jornalistas: pois foi leitor incansável de jornais; e tirou seus enredos de notícias de jornal. 

Não foi o último, por enquanto, dos grandes dramaturgos. Depois dele, vieram 

Strindberg e Tchékhov, Wedekind, Pirandello e O’Neill. Mas foi o último cujos sucessos não se 

limitaram ao recinto fechado do teatro. No seu tempo, falava-se de Ibsen nos cafés, nas ruas, 

nos comícios. Fez escândalo e provocou entusiasmos. Foi uma celebridade internacional. 

Durante vinte anos, os turistas, mal chegados em Munique e antes de visitar os museus, 

iam ao Café Maximilian para admirar de longe o velho inabordável com as longas barbas 

brancas e o olhar impiedoso atrás dos óculos, que lá passava todas as tardes devorando pilhas de 

jornais. Quando resolveu, enfim, voltar para sua terra norueguesa, o proprietário daquele Café 

alugou, contam, um velho de barbas brancas para fazer o papel do dramaturgo; tudo em 

benefício do turismo. Mas hoje há quem pergunte: as barbas do original não teriam também 

sido postiças? 

Nada parece mais velho que a moda de ontem. Pensando em Ibsen, vemos com os olhos 

do espírito uns quartos de janelas sempre fechados, móveis estofados e incomodíssimos, 

lâmpadas a gás, homens de casaca e mulheres de cintura de vespa. Tudo tão velho... Tão velho 

como as notícias do jornal de ontem que já não interessam a ninguém; tão velho como os 

chamados problemas de Ibsen, o feminismo, as doenças hereditárias e o resto. A impressão de 

coisa irremediavelmente antiquada é tão forte que até os críticos escandinavos se dispuseram, 

durante certo tempo, a sacrificar todas as peças soidisant modernas de Ibsen: As colunas da 

sociedade, Casa de bonecas, Espectros, Um inimigo do povo, O pato selvagem, Rosmersholm, 

Hedda Gabler, Arquiteto Solness. O velho teria, por sua vez, sacrificado a poesia para obter o 

                                                

 

*Correio da Manhã, Rio de Janeiro, p. 1, 27 maio 1956. (Reunido em: Revista de Teatro da SBAT, Rio de Janeiro, 
ano XXXV, n. 292, p. 13, jul.-ago. 1956). 
**Otto Maria Carpeaux. 
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sucesso internacional. Pois grande poeta ele foi em sua primeira fase, nas peças simbólicas: 

Brand e Peer Gynt, Os Pretendentes à coroa e Imperador e Galileu. Está certo. Mas nessas 

obras monumentais Ibsen dizia em linguagem poética o mesmo que dirá depois na linguagem 

de todos os dias, Brand é Solness, Peer Gynt é Hjalmar Ekdal, o imperador Juliano é John 

Gabriel Borkman. As idéias também são as mesmas. Mas os espectadores reconheceram melhor 

nos personagens contemporâneos seu próprio caso. A identificação foi mais instantânea, o 

efeito mais profundo. 

Ainda hoje acontece o mesmo. Certas peças de Ibsen podem parecer antiquadas, quando 

lidas. Mas quando se assiste à representação, são irresistíveis. Os quartos, lá em cima no palco, 

estão cheios de móveis estofados e iluminados a gás, as janelas hermeticamente fechadas. Mas 

quando se abre uma porta para deixar entrar um personagem, sentimos entrar com o ele o vento 

frio e salgado do mar nórdico lá fora; e sentimos, em meio das trivialidades deliberadamente 

acumuladas da vida provinciana do século passado, o frisson que só é capaz de produzir a 

grande tragédia. 

Sem exagero algum, pode-se afirmar que nenhum dramaturgo antes ou depois de Ibsen 

foi mestre tão consumado da técnica dramatúrgica. Um dos problemas mais difíceis dessa 

técnica é a exposição; comunicar ao espectador, durante as primeiras cenas, o que aconteceu 

antes de se levantar o pano. Mas nem Sófocles nem Shakespeare nem Racine nos deixaram uma 

obra como Espectros, na qual a exposição é a própria peça. Ibsen parece-se com um grande 

jogador de xadrez: abre a partida com apenas cinco figuras, que lhe bastam para encurralar o 

problema até não haver outra saída senão o fim trágico ou, às vezes, o tragicômico. 

Essa técnica serve ao mestre para arrancar aos seus personagens o fato, o segredo que 

lhe determinou o destino: o crime na vida pregressa do grande burguês Bernick, a assinatura 

falsificada na letra de Nora, a doença do defunto capitão Alving, a água poluída nos vidros de 

análise do Dr. Stockmann, o nascimento ilegítimo da pequena Hedvig, as plantas indevidamente 

apropriadas do arquiteto Solness. O dramaturgo pergunta: e eles têm de responder. 

Perguntar, foi esse o negócio desse velho de barbas brancas e de olhar impiedoso atrás 

dos óculos. Por que o cônsul Bernick tem tanto medo de certas revelações? Por que Nora teve 

de abandonar o marido e os filhos? Por que Helena Alving não abandonou o marido? Por que 

vive tão sem preocupações o fotógrafo fracassado Hjalmar Ekdal? O fato mais assustador é que 

esse velho terrível, morto há 50 anos, continua perguntando; e nós ainda temos medo de 

responder. Por isso lhe declaramos antiquados os problemas. 

Na verdade, esses problemas não passam de instrumentos cirúrgicos com que o 

dramaturgo despe as almas de seus personagens: homens e mulheres sem relevo e sem 
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grandeza, como Hjalmar Ekdal e Helena Alving, Dr. Stockmann e o cônsul Bernick, nossos 

contemporâneos, nossos vizinhos na vida de todos os dias: o nosso mundo está cheio deles. Por 

isso, ainda estão ruindo Colunas da Sociedade, ainda se separam casais, ainda investem as 

classes conservadoras contra o médico-analista que lhes perturba os negócios; personagens de 

notícias de jornal, assim como todos nós somos, potencialmente, personagens de notícias de 

jornal e de tragédias; ou, às vezes, de tragicomédias. 

Ibsen foi o último dos grandes da estirpe de Sófocles, Shakespeare e Racine, porque a 

vida ainda não se lhe afigurava predeterminada por destinos sociais ou os instintos, ou pela 

angústia metafísica. O velho ainda acreditava na responsabilidade de cada um por seu próprio 

destino. As nossas obras nos acompanham pela vida toda; e enquanto isto for assim, o velho, 

que dorme há 50 anos no seu túmulo na longínqua Noruega, também continua conosco: um 

permanente comentário de nossa vida e um permanente exame de consciência.  
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PRESENÇA DE IBSEN

 
Otto Maria Carpeaux 

Durante vinte anos Henrik Ibsen freqüentou, todos os dias, das 4 às 7 horas, o Café 

Maximilian, em Munique, onde tinha fixado residência. O homem internacionalmente famoso, 

de barbas brancas, sempre de fraque, condecorações na lapela, lendo infatigavelmente os jornais 

e observando pela janela os transeuntes nos quais reconheceu as personagens da crônica forense 

e policial e dos anúncios — esse freguês já chegara a atração turística, da cidade e do 

estabelecimento; os guias mostravam-no aos estrangeiros. Quando Ibsen resolveu, enfim, voltar 

para a Noruega, o proprietário do Café Maximilian, para não perder a atração, alugou, dizem, 

um homem de idade, de barbas brancas, para permanecer no estabelecimento todos os dias, 

entre 4 e 7, desempenhando o papel do dramaturgo... O Café Maximilian não existe mais. Foi 

destruído pelas bombas. As novas gerações, em Munique, já não se lembram onde ficava. Sic 

transit gloria mundi! Do próprio Ibsen muitos já não se lembram. As representações das suas 

peças são cada vez mais raras. Ainda são lidas? Mas são desprezadas. Hoje, apenas cinqüenta 

anos depois da morte do dramaturgo, escrever sobre Ibsen é tarefa apologética. 

Já não é preciso defendê-lo contra a censura dos seus primeiros críticos franceses, 

Sarcey, Lemaître. O escandinavo teria escurecido o ar da Europa, escondendo o sol latino atrás 

de nevoeiros nórdicos. Mas os adeptos do moderno teatro poético não lhe acham menos 

sombrio e turvo o realismo démodé. Houve quem quisesse defender Ibsen, sacrificando-lhe a 

homogeneidade da obra: as peças realísticas, dizem certos críticos escandinavos, já não nos 

importam; o verdadeiro, o grande Ibsen seria o da primeira fase, das obras poéticas, Brand, Peer 

Gynt, cujo valor permanente não foi diminuído pela traição do dramaturgo: traiu a poesia para 

conquistar os palcos. Um Shakespeare, dizem, que virou infiel ao seu gênio, pois não passou, 

afinal, de um “Shakespeare bourgeois”. Esse apelido, a maior entre as muitas condecorações de 

que Ibsen, homem de vaidade infantil, se gabava tanto, é hoje citado como sentença 

condenatória. Pois a época do drama burguês, de que Ibsen foi o Shakespeare entre aspas, 

passou para sempre. 

O nome de Shakespeare só se deve lembrar, a meu ver, a propósito de Shakespeare. Mas 

nada impede verificar a analogia quanto às fases da interpretação crítica. Durante o século XIX 

Shakespeare foi interpretado de maneira realista: de Coleridge até Bradley, suas personagens 

                                                

 

Teatro brasileiro, São Paulo, Jaraguá, n. 7, p. 2-3, maio-jun. 1956. (Artigo escrito em homenagem aos cinqüenta 
anos da morte de Ibsen, ocorrida em 23 de maio de 1906).  
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foram consideradas como pessoas de carne e osso, de existência histórica, e seus enredos como 

se tivessem realmente acontecido. Depois, numa segunda fase, as peças foram consideradas 

como poemas, de complicada estrutura simbólica. Enfim, hoje, prefere-se o ponto de vista 

dramatúrgico: Shakespeare é, antes de tudo, playwright, e suas obras são, antes de tudo, peças 

para o teatro. Parece que a crítica ibseniana está percorrendo fases análogas. Os 

contemporâneos reconheceram nos enredos e nas personagens de Ibsen suas próprias vidas e 

suas próprias caras, como num espelho. Numa segunda fase, sacrificou-se a homogeneidade da 

obra para se enaltecer a qualidade poemática de peças como Brand e Peer Gynt. Mas é esse o 

ponto em que pode iniciar-se a tarefa apologética. Pois a homogeneidade da obra de Ibsen pode 

ser definida. 

Já se observou que todos os romances, por mais realistas e contemporâneos que sejam, 

viram, com o tempo, históricos. Os ciclos de Balzac, Zola e Proust são hoje panoramas 

históricos: da época do Juste-Milieu, do Segundo Império, da Terceira República no tempo de 

Affaire Dreyfus. Vale a mesma “lei” para o drama. O teatro realista da burguesia também virou 

histórico. Depois das duas guerras mundiais, o mundo dos burgueses de casaca e cartola em 

salão cheio de móveis estofados e iluminado a gás é tão histórico como o dos reis e guerreiros 

medievais, nos Pretendes à coroa. Solness é tão simbólico como Brand; e Hjalmar Ekdal é um 

símbolo dramático assim como Peer Gynt. Lidas, as peças realistas de Ibsen parecem 

antiquadas. Representadas, fazem o mesmo efeito de Hamlet em trajes modernos. Mas o efeito 

é inegável. Há pouco, o crítico suíço D. Dami perguntou publicamente por que uma peça tão 

antiquada e inatual como Casa de boneca, quando representada, o fascinava irresistivelmente. 

Responderemos: as peças de Ibsen não existem para serem lidas, mas para se assistir à 

representação. São obras para o teatro. Estamos, quanto a Ibsen, na terceira fase da crítica 

Shakespeareana. 

Mas, outra vez: não convém citar o nome de Shakespeare. Desta vez, para não ofendê-

lo. Pois a técnica dramatúrgica de Ibsen, em sentido exterior, é superior à de Shakespeare e a 

qualquer outra. Nunca antes nem depois houve peças em que, como nos Espectros, a exposição 

e a catástrofe são idênticas. A mestria técnica de Ibsen é fabulosa. Mas temos o direito de 

admirar tão ilimitadamente uma habilidade que transforma notícias de jornal em infalíveis 

sucessos de bilheteria? 

Três horas, por dia, de leitura de jornais no Café Maximilian não podem deixar de 

aborrecer profundamente os adeptos do moderno teatro poético. Ibsen encontrou quase todos os 

seus enredos na crônica policial da época. Sim. Assim como Shakespeare encontrou os seus na 

crônica de Holinshed e em novelas italianas. O que importa é a transmutação das matérias-
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primas. É completa. Nos atos fraudulentos do armador inglês Plimsoll, segurando navios que 

estavam em más condições, ninguém, reconheceria as práticas comerciais que fizeram do 

cônsul Bernick uma Coluna da Sociedade. Hedda Gabler não se parece com a pintora Franziska 

Reventlow, em Munique, que não cometeu suicídio, mas levou para o suicídio os outros. Hilda 

Wangel é retrato da mocinha vienense Emilie Bardach que perturbou uma temporada do velho 

Ibsen na estação de águas de Gossensass, no Tirol; mas não é auto-retrato do velho arquiteto 

Solness. Assim como Brand não tem os traços de Kierkegaard. Assim como Peer Gynt, 

personagem folclórica, encontrada numa coleção de contos de fadas noruegueses, de 

Asbjørnsen219, não é o Peer Gynt, o grande oportunista com a fraseologia romântica na boca, 

representante de uma humanidade que precisa ser refundida pelo terrível Botoeiro. Será que 

Ibsen “imitou” jamais a realidade? 

Acreditava-se que Ibsen empregou sua fabulosa técnica dramatúrgica para recriar, no 

palco, a vida real. O contrário é verdade: sua técnica serve para conferir a aparência de realidade 

a coisas que não são tão reais assim. Fazer sentir isso ao espectador, eis a tarefa da mise-en-

scène. 

Ibsen é autor provinciano. Todas as suas peças passam-se em pequenas cidades da 

pequena Noruega, situada nas últimas margens da Europa e então muito atrasada; em famílias 

pequeno-burguesas ou de abastança limitada, em casas estreitas e em quartos mais estreitos, mal 

ventilados e mal iluminados. É essa a realidade de Ibsen? É. Mas não é toda sua realidade. As 

stage directions, por mais lacônicas que sejam, dizem muito mais. A iluminação insuficiente, a 

gás ou lâmpadas de petróleo, sempre deixa no escuro os cantos dos quartos, as portas, as 

cortinas, os móveis que parecem reais e atrás dos quais se escondem mistérios terríveis. O palco 

é posto para a tragédia. Às vezes, quando entra uma visita ou mensageiro, penetra nesses 

quartos abafados a ventania do mar salgado lá fora. É um mar frio, uma natureza hostil, símbolo 

da vida dura que modelou, assim como são, os habitantes daquelas casas: as personagens da 

tragédia ibseniana. 

São todos eles da mesma família. Só uma vez empregou Ibsen o recurso balzaquiano: o 

Sr. Aslaksen, proprietário de uma oficina tipográfica e de uma consciência meio suja, volta em 

Aliança da mocidade e em Um inimigo do povo. Mas não importam os nomes. O cônsul 

Bernick e o velho Werle; o Dr. Rank, o médico doente em Casa de boneca, e Osvaldo Alving; 

                                                

 

219 PETER CHRISTEN ASBJØRNSEN (Noruega, 1812 – 1885). Escritor, folclorista e zoólogo. Recolheu, juntamente 
com Jørgen Moe, uma série de contos populares noruegueses, que foram posteriormente reunidos no livro Norske 
Folkeeventyr (1841-1844). No Brasil, alguns desses contos foram traduzidos por Francis Henrik Aubert e reunidos 
nos livros: Askeladden e outras aventuras (1992) e Novas aventuras de Askeladden (1995), ambos publicados pela 
Edusp. Há também a tradução de Dinah de Abreu Azevedo: Contos populares noruegueses, São Paulo, Landy, 
2003. 
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Peer Gynt e John Gabriel Borkman, Lona Hessel e Hedda Gabler, Nora Helmer e Helena 

Alving, Brand e Gregers Werle, quem duvida do parentesco? Personagem única sui generis, só 

é Hjalmar Ekdal, a mediocridade personificada, porque essa é perfeitamente igual em toda 

parte: o papel mais completo do teatro moderno. Outra vez, eles aparecem em grupos ligados 

um ao outro como irmãos inimigos, assim os três episodistas de Rosmersholm: o professor 

reacionário Kroll, o jornalista radical Mortensgard e o anarquista-idealista Brendel, que acabará 

na sarjeta. Mas nenhum deles poderia viver sem o outro. O doutor Stockmann é o médico do 

cônsul Bernick, o advogado Helmer vela pelos interesses da Fundação Alving, e Stensgaard 

representará no Parlamento a cidade da qual o pastor Manders é vigário. Ibsen criou um país 

cheio de gente. E quais são as leis que regem essa sociedade? 

O dramaturgo parece espírito normativo. Suas peças são discussões entre lex lata e lex 

ferenda. Proclama soluções novas dos conflitos, “teses”. São pièces à thèses? Decerto. E se as 

teses são antiquadas, sem dúvida, ainda subsistem, sem dúvida, os problemas. Inclusive o 

problema de Nora? Depois da conquista de todos os direitos civis e políticos pelas mulheres e 

de sua completa emancipação legal e social? Não é possível. No entanto, foi justamente essa 

Casa de boneca, peça sem apoio na realidade de hoje, que impressionou tanto aquele crítico 

suíço... 

Pois a tese de Casa de boneca é a emancipação da mulher. Mas o tema de Casa de 

boneca é a dificuldade e a necessidade de cada um assumir a responsabilidade pelos seus atos. 

Eis o tema único de Ibsen, em todas as suas obras, dos Pretendentes à coroa, Brand e Peer Gynt 

até Rosmersholm, O arquiteto Solness220 e Quando despertarmos de entre os mortos. A 

responsabilidade do homem e da mulher pelos seus atos, com todas as conseqüências deles, é o 

reflexo da Necessidade que governa este mundo conforme leis não escritas, assim como na 

tragédia grega. Conforme essas leis, Nora tem de abandonar seus filhos e Helena Alving terá de 

abandonar o marido indigno, e o Dr. Stockmann tem de denunciar a presença de micróbios nas 

águas minerais, quer dizer, tem de agir contra as leis do Estado ou contra as convenções da 

sociedade, como Antígona, como Medéia, e até contra a lei divina como o Prometeu agrilhoado 

e como Brand. Essa contradição entre duas leis confere às peças de Ibsen a aparência de 

propostas de novas soluções, de pièces à thèses de um apóstolo-reformador. Podemos inverter o 

raciocínio: as peças parecem de tese, porque seu tema permanente é a revolta contra as leis 

escritas e as convenções em vigor. Mas não é o dramaturgo que se insurge. Apenas lembra 

outras leis e sua necessidade inelutável: eis o assunto do gênero Tragédia. 

                                                

 

220 Trata-se de Solness, o construtor (1892). 
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Um dramaturgo do século XIX confiou ao seu diário as frases seguintes que não ousou 

publicar: “Não é porventura verdadeira a religião dos pagãos? A vida não nos dá nada. Deuses 

falsos a governam. Nada nos fica fiel senão nosso Eu: se nós ficamos fiéis a ele.” (v. Emil 

Reich: A obra dramática de Franz Grillparzer, 4. ed., p. 114). O tema único de Ibsen, inclusive 

no papel de Nora, é aquela integridade moral da pessoa humana, que também é o tema de Franz 

Kafka. Ibsen não escondeu a natureza e a gravidade desse problema atrás de “nevoeiros 

nórdicos”. Ao contrário: no escuro das nossas consciências acendeu ele uma luz permanente. E 

se ele chegou a ser recebido, por Sófocles e Shakespeare, no céu dos dramaturgos, então 

podemos ficar certos que seu espírito passa as tardes da eternidade, entre 4 e 7 horas, na sombra 

do celeste Café Maximilian, lendo jornais e observando a nós outros, transeuntes por este vale 

de lágrimas. Ibsen continua presente. 
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INTRODUÇÃO A IBSEN

 
Ruggero Jacobbi 

I – Prelúdio 

Em frente à baía de Nápoles, na ilha de Ischia, na pequena cidade de Casamicciola, 

muitas vezes parcialmente destruída pelos terremotos, há uma estradinha incômoda, um 

caminho de pedras e poeira, que sobe até o observatório astronômico. A pouca distância do 

observatório, há uma pequena residência, muito feia, muito gasta pelo tempo, onde se lê, numa 

placa que ficou por cima da porta: “Nesta casa Henrik Ibsen começou a escrever Brand”. — O 

viajante continua subindo, entra no observatório, examina aqueles aparelhos complicados, e 

quando já se esqueceu de Ibsen, depara com um quarto de dormir, ao lado de cuja porta está 

pregada outra placa: “Neste quarto Henrik Ibsen acabou Brand e escreveu Peer Gynt.” 

Para quem sabe que paisagem ensolarada, clara, alegre, é a paisagem da ilha de Ischia, e 

para quem ao mesmo tempo conhece Brand e Peer Gynt, é inevitável um sentimento de 

estranheza, de surpresa e de admiração pela fantasia de um homem tão absorvido em seus 

próprios fantasmas, a ponto de não ver e quase não sentir a presença daquela imensa natureza. 

Com efeito, nunca se escreveu algo de mais nórdico, nebuloso, cinzento, melancólico e frio do 

que Brand. E a própria alegria de Peer Gynt é muito diferente da alegria explosiva e colorida 

das comédias dos países latinos. 

O fato é que Ibsen não chegou àquela ilha num momento fácil de sua vida. Chegou lá 

num daqueles momentos decisivos, em que o homem faz as contas, os balancetes e os 

orçamentos do próprio destino. 

Ibsen, até aquele dia, era um autor de dramas históricos, ricos de inflexões românticas, 

alguns deles em verso e quase todos refletindo o imenso patrimônio folclórico das lendas, das 

baladas, da mitologia nórdica. Realizara assim um novo tipo de teatro que acompanhava de 

perto os movimentos nacionalistas e revolucionários da Noruega contra a tradicional opressão 

dinamarquesa. Nisso ele se havia aproximado de homens da esquerda, de liberais, de 

renovadores; mas agora, com o passar do tempo, ele mesmo estava descontente, ainda mais 

descontente com os revolucionários do que com os representantes do passado e da tradição. 

Descontente de tudo e de todos. 

                                                

 

A expressão dramática, São Paulo, MEC, Instituto Nacional do Livro, 1956, p. 42-58. 
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Diretor de teatro que nunca teve uma palavra de simpatia para com seus atores; escritor 

que nunca se fixou por mais de vinte e quatro horas num grupo literário ou político; espírito 

incapaz de aderir a uma religião; homem arisco como nenhum outro — Ibsen chegara a um 

impasse. Estava pensando se, com efeito, essa situação de homem isolado, de individualidade 

totalmente fechada às solicitações externas e polêmicas do seu tempo, era alguma coisa fria e 

negativa (uma posição de insensibilidade, uma torre de marfim) ou se era, pelo contrário, 

alguma coisa muito íntima, dramática e rigorosa: o dever moral de mostrar aos outros as razões 

do próprio descontentamento, os caminhos pelos quais ele, Ibsen, chegara a ver mais longe e 

mais profundamente, não podendo, por isso mesmo, compartilhar de entusiasmos superficiais. 

O primeiro, o principal problema que atormentou Ibsen por toda a viagem de Oslo até 

Nápoles, o tema constante de sua reflexão, foi se ele tinha ou não direito de se colocar contra 

todos — e depois, convencido de que o tinha, se lhe cabia ou não o dever de manifestar essa 

posição. E se esse dever era de natureza social, religiosa ou filosófica. 

Como bom homem do Norte, formado numa educação religiosa de base luterana e numa 

educação escolar de tom kantiano, Ibsen acabou descobrindo que se tratava, antes de mais nada, 

de um dever de ordem moral, de um imperativo tipicamente ético. 

Acontece assim que a cultura filosófica alemã, protagonista absoluta do século XIX do 

ponto de vista ideológico (seja na esfera racionalista, com o idealismo de Hegel e o 

materialismo de Fuerbach e Marx, seja na esfera irracionalista, com Schelling, Schopenhauer e 

Nietzsche) encontra num norueguês aquela manifestação concreta, aquela transfusão dos temas 

abstratos na vida dos personagens e das imagens estéticas, que todo o romantismo da própria 

Alemanha havia procurado inutilmente, pelo menos no teatro, a não ser expressões caóticas, 

como as de Kleist; profecias fragmentárias, como as de Buechener; e aquela única tragédia em 

que Hebbel decidira deixar de lado certos cânones clássicos e certa pretensa necessidade de 

disfarçar os temas atuais sob a capa da encenação grega ou bíblica. 

Em todo caso, alemãs são as duas peças que precedem diretamente Ibsen na história do 

teatro europeu, isto é, as primeiras tentativas de drama realístico que a sociedade burguesa 

produziu: Kabale und Liebe, de Schiller, e Maria Madalena de Hebbel. Acontece porém que, na 

segunda metade do século XIX, a metade que será dominada pela figura de Ibsen, as diretrizes 

indicadas pelo que Valéry Larbaud definia le triple domaine central221 (a cultura francesa, a 

alemã e a italiana) chegam a produzir teatro e ficção em nações novas, em climas singularmente 

meditativos, agitados por profundas crises religiosas e sociais, isto é, no Norte e na Rússia. 

                                                

 

221 Valéry Larbaud, “La langue maternelle”, Sous l'invocation de Saint Jérôme, Paris, Gallimard, 1946. 
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Toda a segunda metade do século XIX assiste a esta invasão do teatro nórdico e do romance 

russo, determinando novas formas de arte, que não são outra coisa senão a materialização, a 

humanização, a expressão concreta de certas visões teóricas do Ocidente. 

II – Ibsen e os símbolos 

Na Itália, Ibsen escreveu Brand. É um drama ainda romântico, na concepção e na forma. 

É um drama em versos, longo, pesado, hebbleliano, de poderosa estrutura. Os personagens são 

mais símbolos do que personagens: há grandes tiradas filosóficas, momentos de altíssimo 

lirismo, e quase nenhuma tentativa, por enquanto, de realismo, de descrição da vida diária e do 

meio social. Há, porém, uma força, uma capacidade de abalar os próprios fundamentos da 

psicologia do homem da época, até então desconhecidas. Diante de um romantismo que ia 

oficializando sua posição falsamente tumultuosa, jacobina e rebelde, mas substancialmente 

muito fácil, psicológica e moralmente; diante de um naturalismo e positivismo que já nasciam 

viciados por um pseudo-otimismo pequeno-burguês, com sua fé ingênua nas ciências e no 

progresso; diante das novas formas de cultura que expressavam a decadência da mesma 

sociedade burguesa que havia produzido a grande cultura romântica da primeira metade do 

século; diante de tudo isso, esse negro e sinistro fantasma, chamado Brand, desce do norte da 

Europa e põe as cartas na mesa com a inocência dura e severa dos bárbaros. Brand diz a todos, a 

todo o mundo (não apenas aos que têm um problema religioso, mas também aos que têm algum 

problema político, lógico ou ético, a todos os que se apresentam na ribalta da cultura com um 

programa de renovação), a todos ele diz: “Ou tudo ou nada”, a todos recomenda “ir até o fim, 

até o fundo”. E Brand, que quer realizar até o fim, até o fundo, o ideal evangélico, abandona a 

mãe no leito de morte porque ela se recusa a deixar aos pobres toda a sua fortuna; deixa-a 

morrer sem os confortos da religião; leva a mulher e os filhos até um lugar de montanha, onde 

nenhum ser humano viveria, onde ambos acabam morrendo, um de doença e a outra de 

desespero. Brand, o pastor, nada admite, nada perdoa, de nada tem piedade ou compreensão. Na 

última cena da tragédia, encontra-se sozinho, no cimo da montanha, perguntando a Deus qual a 

chave, qual a última razão de tudo aquilo. E uma voz irônica, de longe, repete-lhe a frase por ele 

esquecida, que já estava nos livros de religião lidos na infância: “Deus é caridade”.  

Com Brand começa a tomar vulto a típica complexidade de visão do mestre norueguês, 

aquela incapacidade, procurada e deliberada, de nos oferecer uma solução. Logo depois, em 

forma alegórica, em fantasmas simbólicos, com uma riqueza de imagens, paisagens e pequenas 

figuras, inéditas desde os tempos de Shakespeare, Peer Gynt vem repetir e expressar, em lirismo 

e ironia, aquela que Ibsen chamava — duramente, seriamente — a mentira das ilusões. Com 
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essas duas peças, que encerram o ciclo das obras de cunho poético e ainda presas à técnica 

romântica, Ibsen determina as regras do jogo. De um lado, há a exigência do Absoluto, do até o 

fim, até o fundo; de outro lado, há a insuficiência dos nossos sentimentos e afetos, da nossa 

pequena moral e pequena psicologia diária, diante daquela exigência. 

Para Ibsen, ou os homens estão decididos a ir até o fim, até o fundo, ou pertencem ao 

ridículo mundo da mentira. E esta, por força de inércia, por displicência ou por criminosa 

deliberação, acaba, cedo ou tarde, por se tornar ação, sistema, política, massacre. Assim, no 

mesmo instante em que focalizava os dramas e problemas do seu tempo, Ibsen teve uma espécie 

de sobressalto da imaginação, uma faculdade sintética de ver ou antever o que se passava com o 

mundo ocidental: algo que, com efeito, ainda hoje se verifica e pesa na consciência e na 

realidade histórica do homem europeu. 

Chegou Ibsen a ver a analogia que relacionava a crise da sociedade burguesa ocidental, 

não com a crise da sociedade aristocrática do século XVIII, que lhe parecia coisa muito próxima 

e ponto de referência muito pequeno (pois a escassa duração prática dos resultados da 

Revolução Francesa já lhe demonstrava o reduzido alcance e o valor transitório do que parecera 

definitivo), mas sim com os fenômenos históricos que marcaram a longa, complexa, extenuante, 

dramática transição do mundo pagão para o mundo cristão. 

Por isso, às portas do novo absoluto, do novo cristianismo que deveria então ser 

conquistado, Ibsen escreveu sua obra pior, porém mais interessante do ponto de vista 

ideológico: Imperador e Galileu. Esse poema dramático, francamente insuportável, que nunca 

teve leitores pacientes e que nenhum diretor terá coragem de encenar, revela entretanto com 

muita clareza esse estado profético, esse momento de intuição histórica de Ibsen. Depois disso, 

ele se tranca em si mesmo. “Vou tornar-me fotógrafo”, declara. Quer ser o documentarista de 

uma sociedade. Mas era muito inteligente e muito artista para ser, apenas, fotógrafo. Estava 

muito acostumado a lidar com o mecanismo da razão e da lógica, muito consciente do seu 

próprio valor, para ter medo dos símbolos, dos valores universais, de tudo o que apavora os 

pequenos artistas, os sensibilistas, os homens da impressão, da imagem isolada, do detalhe 

precioso e do fragmento puríssimo. Essa gente tem medo, sempre, que se descubra sua 

insuficiência criadora, os hiatos existentes entre sua sensibilidade e a esfera do pensamento, o 

valor limitado de sua imaginação, e por isso agarra-se às definições deixadas pelos filósofos 

sobre a autonomia da arte e o conceito de arte como forma. Definições que, graças a Deus, na 

mente desses próprios filósofos significavam, e significam, outra coisa.  
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III – Ibsen e a realidade 

É um espetáculo excitante: Ibsen às voltas com a sociedade do seu tempo. O primeiro 

passo será o de focalizar, dentro da burguesia (que é todo o mundo que Ibsen conhece) a parte 

mais sacrificada, e que por isso parece mais virgem, mais nova e rica de futuro. Inicialmente, é 

a mulher: é a Nora de Casa de boneca, peça importantíssima como análise psicológica e 

secundaríssima como profecia feminista. A realização prática de muitas exigências da mulher, 

que se verificou pouco depois, deixou os problemas principais dolorosamente abertos. Havia, 

porém, em Ibsen, exigências maiores, que não eram apenas da mulher, nem do homem, mas sim 

de toda a sociedade. Exigências diante das quais nem mesmo a libertação psicológica de uma só 

parte da estrutura social poderia ser suficiente, pois seria uma libertação artificial e superficial 

(na História, a psicologia vem sempre depois). Ibsen, entretanto, continuou em sua acusação: 

cabia-lhe investigar agressivamente a substância prática de certas situações da sociedade e da 

época. Aos que lhe perguntaram se, como moralista, não acharia mais justo que Nora se 

resignasse a ficar em casa, salvando assim a santidade da instituição familiar, Ibsen respondeu 

com os Espectros. 

Esse drama — todos o sabem — é a demonstração das conseqüências de doenças 

hereditárias na formação moral e psicológica de uma família: mais ainda, é a história das 

hipocrisias e preconceitos que se formam em torno desses casos. Mas aqui também Ibsen foi um 

artista grande demais para ficar no ponto de partida: aqui também a doença de Oswald acaba 

por se revestir de um sentido simbólico, terrivelmente geral, parecendo a própria imagem da 

doença íntima e universal do homem do século XIX: doença de ordem ética, crise de valores, 

isto é, crise que, de econômica e social, se converte em crise de cultura, na medida em que 

reflete as contradições internas dos indivíduos. É o momento histórico da Babel, quando o 

vocabulário se torna o mais hermético entre os livros. A doença de Oswald e de todos é a perda 

dos valores universais, já verificada no Ocidente durante a transição do Paganismo para o 

Cristianismo; reaberta mais uma vez na hora em que a Reforma luterana dera novas formas ao 

Cristianismo; renovada, agora, dentro da burguesia, filha da Reforma e das filosofias, isto é, 

cada vez mais livre, cada vez mais afastada dos valores religiosos que a própria Reforma 

começara, indiretamente, a tornar problemáticos.   

Um aspecto básico dessa doença é o peso do passado, o peso das Regras mortas, que se 

respeitam por inércia e não por sentimento do valor que elas refletem e do qual elas surgiram. 

Como a doença de Oswald é doença de que ele não tem culpa, e todavia não tem salvação, 

assim o passado como doença — a moral, a religião, a política do passado, como doença — são 
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coisas diante das quais o homem atual parece não ter culpa (mas a tem, em seu conformismo) 

nem salvação (mas a teria, insurgindo-se contra si mesmo). 

Inicia-se aqui o novo ciclo de Ibsen: a grande viagem do homem moderno à procura de 

uma objetividade. Não esqueçamos que Ibsen pertence à mais alta corrente de humanismo do 

século XIX, àquela forma de realismo mental que não é o naturalismo da literatura, mas sim a 

coragem de usar a própria razão para descer até o fundo da nossa situação dentro do mundo. 

Esse realismo chama-se Balzac, chama-se Tolstoi: é a atitude de todos os escritores que 

permanecem fora do segundo romantismo, do sensibilismo decadente e que, do grande 

romantismo originário, aceitam as premissas de liberdade, responsabilidade e justiça, sem 

entretanto ficar satisfeitos com essas simples palavras. Este realismo, que é a única forma de 

classicismo permitida aos modernos, sua tábua de salvação, fora do irracional, do existencial, do 

puro impressionismo ou do saudosismo neoclássico (outra forma romântica); essa capacidade 

de acreditar na existência de uma realidade objetiva, quaisquer que venham a ser as conclusões 

que dela poderá tirar o escritor, em Ibsen começa a passar por uma verdadeira via crucis onde 

nenhuma hipótese é ignorada pela tremenda sutileza do autor, e nenhuma das soluções é 

considerada válida pelo seu árduo moralismo. 

Esse caminho chama-se Um inimigo do povo — O pato selvagem — Rosmersholm. 

Peças em que Ibsen percebe o que há além da revolta social elementar, que ele mesmo 

experimentara (com armas insuficientes, como veremos) em Casa de boneca e Espectros. 

IV – Ibsen e o indivíduo 

No Inimigo do povo e no Pato selvagem, Ibsen constata a falência dos políticos e dos 

intelectuais, representantes do alegre progressismo positivista. Constata-a até o fundo, até um 

fundo tão amargo que pode suscitar a suspeita de que não haja progresso, de que a própria 

noção de história seja uma idéia errada. O salto, porém, dessa supeita intuitiva para a 

correspondente noção teorética, jamais se verifica no espírito claro e sadio de Ibsen. Ele sente 

uma insuficiência, sempre; mas nunca é tão orgulhoso, tão individualista, a ponto de 

transformá-la numa negação. Por isso os dramas de Ibsen não são dramas de tese: são dramas de 

problema, abrindo dentro de cada assunto uma problemática infinita. A estrutura dialética está 

sempre presente e põe em evidência todos os lados do problema. Em Ibsen, como em 

Shakespeare, todos têm razão; cada um é, infalivelmente, o que é, em toda a sua complexidade; 

tanto que às vezes temos uma suspeita de determinismo, a qual teria fundamento, se Ibsen não 

tivesse uma confiança imensa nas possibilidades do indivíduo e não exigisse dele muito, até 

demais. 
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O emaranhado de situaçães psicológicas, armado para nos mostrar, no Inimigo do povo, 

o que há atrás dos políticos, e no Pato selvagem o que existe atrás dos intelectuais, é um 

desenho de forma invariavelmente monótona: é a grade de uma prisão. Além da grade, as 

personagens se agitam, sem saída. 

Mas em Rosmersholm, onde há políticos, conservadores e renovadores, todos 

fracassados, onde há intelectuais vencedores e vencidos, atuais e inatuais — toda gente viciada 

humanamente desde a origem, com a consciência moral muito fraca — em Rosmersholm a 

visão do mundo contemporâneo torna-se visão universal. Não é mais a pequena polêmica dos 

fatos: é uma investigação acerca do destino do indivíduo. A polêmica agora transfere-se para 

dentro do homem, e Ibsen, sem abandonar os seus fundamentos racionalistas, começa a 

introduzir lirismo e simbolismo dentro da sua fotografia, criando assim o primeiro e mais 

equilibrado exemplo de drama psicológico da sua época. 

Nessa mesma linha de psicologismo está a Dama do mar. O problema, porém, é novo, e 

o tratamento diverso. Aquele tipo de intelectual pós-romântico, fracassado, cheio de ilusões, 

havia, no Pato selvagem, aconselhado um pobre homem, que vivia na sua mentira diária, a sair 

do ramerrão, a fazer atos de coragem. O resultado fora uma tragédia. Pairava no ar a pergunta: 

não teria sido melhor deixar o homem dentro daquela mentira? 

Na Dama do mar, vemos, afinal, a experiência do que poderá ser permanecer dentro do 

mundo diário da burguesia, uma vez que a mentira seja enfrentada com toda a clareza e que as 

pessoas, as quais contribuíram para esclarecê-la através de seu próprio drama, tenham, depois 

do conflito, coragem de se olhar bem de frente e bem no fundo dos olhos. O final da Dama do 

mar é um dos raros episódios otimistas de Ibsen. A protagonista renuncia a fugir com o 

marinheiro e resolve ficar em casa com o marido. A fala final é esta: “Isto, sim: a liberdade, mas 

com a responsabilidade!” Ibsen parece estar suspeitando de certos novos e importantes valores 

morais, que o indivíduo seria capaz de engendrar. 

Antes de prosseguir, então, frisemos mais uma vez: estamos sempre dentro dos limites 

do individualismo, embora ninguém tenha feito tanto para alargá-los como o velho Ibsen. 

V - O último Ibsen 

Depois do final da Dama do mar e das hipóteses otimistas que se poderiam 

superficialmente levantar a seu respeito, Hedda Gabler é um desmentido tremendo. Hedda 

Gabler é a história de uma mulher intelectualizada; de uma criatura que acredita radicalmente 

nos mitos da literatura, e que nasceu, se formou e se deformou na base da cultura mais 

avançada, mais refinada da época. E é um fracasso de mulher, um fracasso de esposa, uma 
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personalidade moral contraditória e até mesmo ridícula, uma sensibilidade obtusa e pervertida. 

Sua única saída é o suicídio. Qual será a substância de Hedda? Apenas isso: as regras mortas, 

que tornam doentes os homens, podem ser mortas mesmo quando novas, moderníssimas, 

revolucionárias. Não apenas os problemas da ética tradicional apodrecem dentro da consciência 

humana, como também as soluções (ou propostas para soluções) dos mesmos problemas, 

quando recebidas por uma humanidade insuficiente, não preparada, que se encontra ainda numa 

fase de imaturidade histórica. O resultado é igualmente trágico para o indivíduo. E também para 

a sociedade, pois os novos princípios engendram hipocrisias, erros, mentiras, confusões, nada 

mais nada menos do que os velhos mitos. 

Que fim levaram as Noras, as mulheres que pareciam destinadas a renovar o mundo? 

Hedda Gabler é um monstro de histerismo, é um monstro de sensualidade sublimada em 

tortuosa frieza intelectual. E a protagonista feminina do Construtor Solness, que impele o 

arquiteto a um gesto simbólico, importante, de afirmação, mas substancialmente inútil, não é 

mais uma amostra do mundo novo, caracterizado pela pureza moral; é uma Bovary sem 

simplicidade, à procura da própria afirmação. Pode tornar-se responsável pelos fracassos do 

homem, prendendo-o nos laços da sensualidade, mesmo quando esta aparece disfarçada em 

ideologia. No Pequeno Eyolf é Rita que impede a realização dos grandes planos de Alfredo; 

mas também é verdade que Alfredo se deixa arrastar por fraqueza moral, porque, num certo 

sentido, é mais feminino do que a própria Rita. Ele também foi atingido pela doença, pela crise 

geral. 

Ibsen chega assim à constatação de um fracasso completo, mas a única coisa que ele não 

deixa de aconselhar é que tenhamos coragem. Nossos empreendimentos, embora fracassados, 

valeram a pena. Os fracassos heróicos ou trágicos das criaturas ibsenianas valem mais do que 

os êxitos dos homens da mentira diária. 

No ceticismo, na falta de solução, no beco sem saída de Ibsen, sempre há essa revelação, 

esse sublinharnento do valor que o ato em si, a coragem ética do indivíduo, tem na realização da 

existência. E no Pequeno Eyolf há, até mesmo, uma tentativa de final socialista (ou melhor, 

humanitário, tolstoiano) que mais parece um pacato e triste momento de resignação do que, 

propriamente, um gesto de fé, de crença no futuro. 

Com efeito, logo depois do Eyolf, vem o terrível John Gabriel Borkman. É a mais 

trágica, a mais lúgubre e quase shakespeariana obra de Ibsen; uma espécie de Rei Lear burguês, 

sem grandeza, sem nada em si, ou a seu lado, que o torne nobre ou solene, mesmo na mentira. 

John Gabriel Borkman já não é mais uma personagem, já não sabe mais se teve coragem 

individual, se tentou fazer um ato de afirmação, se realizou ou mesmo sentiu algo na vida. Não 
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estamos diante nem da mulher implacável do Eyolf, nem do homem ousado e sonhador do 

Solness: Borkman não passa de um morto, cujas palavras chegam até o público através de uma 

estranha cortina de lirismo — lirismo novo em Ibsen, lirismo que despontou no Eyolf, mas que 

agora começa a se tornar cada vez mais impalpável, mais aéreo. É essa a obra de um velho, de 

um homem cansado e genial, de um grande realista que agora quer fazer a úlima tentativa: 

incorporar dentro do realismo tudo o que o romantismo pode produzir, inclusive as 

contribuições das escolas simbolistas e decadentes. Bem se compreende como, dali a pouco, 

Ibsen escreverá Quando despertamos entre os mortos, peça que parece vir mesmo do outro 

mundo, onde não há mais mensagens a transmitir: puro poema do desencanto, do desespero até, 

onde na nova linha de elegia trágica parece substituir a antiga luta áspera e lúcida pelo 

conhecimento do destino humano. 

O autor de Quando despertamos não é mais Ibsen — é Borkmann. 

VI – Conclusões 

Da grandeza moral e literária de Ibsen já não é preciso falar. É um dos poucos escritores 

diante dos quais chegamos, em certos momentos, a ter a sensação da inutilidade, da pequenez 

de nossas críticas. Muito melhor será reconhecermos que a força que ele teve perante a 

humanidade do seu tempo, a autoridade, a coragem, a segurança do seu olhar sobre os 

problemas da época, ninguém as teve, depois, diante dos fenômenos éticos e sociais da época 

sucessiva. Pessoalmente, não me interessa dissecar o trabalho desse poeta com o único fim de 

estabelecer, à moda de Croce, “o que é vivo e o que é morto na obra de Henrik Ibsen”. Gostaria 

de saber dizer o quanto ele, todo ele, é vivo mesmo porque nenhum dos fenômenos que ele 

investigou morreu ainda, nenhum dos problemas que colocou diante e dentro do homem passou 

de atualidade; porque o imenso crepúsculo de uma civilização, que ele previu e constatou desde 

Imperador e Galileu, ainda é a nossa atmosfera diária; porque os fracassos dos indivíduos, os 

fracassos das ideologias, os fracassos das poéticas e das éticas provisórias, fracassos muitas 

vezes heróicos, caracterizam o nosso mundo, em cujo umbral esteve, está Ibsen. 

Por isso, se eu tivesse que dizer qual o limite de Ibsen, qual a sua eventual insuficiência, 

teria que falar de uma falha que não é dele, mas sim de sua classe, de sua nação e de sua cultura. 

Aqui, sim, a imensa força do escritor encontra uma resistência. Ibsen nada mais é do que um 

homem inteiro, globalmente humano, carregando a própria historicidade concreta, da mesma 

forma que seus personagens, embora mais lucidamente. Eis então o limite: o teatro de Ibsen é 

um cosmo individualista, o teatro de um homem que, tendo assistido à derrota de muitos mitos 

coletivos, pensou que o indivíduo, por si mesmo, dentro de si, tivesse que começar a descobrir 
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as raízes do Novo e do Melhor. Ibsen não olhou senão distraidamente para o outro lado, para o 

lado onde, da realização de fatos materiais, pode depender a alteração das estruturas interiores 

do homem. 

Desse limite, Ibsen não conseguiu sair. Provavelmente nenhum homem nas suas 

condições o teria conseguido. Sua formação idealista e romântica indicava um caminho aberto, 

tendo porém no subsolo o velho adubo platônico. Diante dessa persistência do espiritual, era 

muito cedo para Ibsen, e ainda é muito cedo para a maioria dos nossos contemporâneos. Esses, 

mesmo quando conseguem ir além, não fazem senão um salto lógico, mental. E a Ibsen — 

poeta, artista — não interessava adquirir posições lógicas que não tivessem a maturidade 

suficiente para invadir a esfera psicológica, a intimidade real. Ele compreendeu que uma coisa é 

sabermos o que viremos a ser, outra é ser, simples e definitivamente. Compreendeu que, para os 

homens da crise, o problema já não é mais de saber ou de querer, mas, justamente, de ser. 

Exaltou a coragem dos indivíduos, sem deixar de sublinhar as tragédias a que eles se expunham, 

e sem evitar que disso nascesse o pessimismo típico de toda a cultura neoplatônica. 

Ibsen foi o último escritor, na história do teatro, capaz de se constituir em consciência do 

mundo: espelho permanente e pontual de uma sociedade. Nesse aspecto, ele é uma espécie de 

imenso fantasma, de imenso remorso, para toda a literatura dramática moderna. Suas polêmicas 

para a renovação do teatro, mesmo na esfera da técnica, nunca procuraram a extravagância ou o 

escândalo. Ibsen não teve medo de escrever três ou quatro atos de tamanho normal, ou de pôr 

em cena dois criados conversando. Sabia muito bem que o problema era, é outro: que o que se 

havia perdido era o sentido concreto da personagem dramática. Dentro da situação babélica dos 

sentimentos, naquela crise de valores e de vocabulários que ele mesmo denunciara, seu rigor 

intelectual, sua incapacidade de gestos literários, levaram-no a ser a última força de realismo, 

racionalismo e, substancialmente, classicismo, antes do dilúvio. 
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IBSEN E A SUA OBRA* 

Edmundo Moniz** 

Estamos aqui para prestar uma justa homenagem à memória de Henrik Ibsen, no ano, 

precisamente, do cinqüentenário de sua morte. Não poderíamos deixar de participar da 

comemoração de uma data que é da mais alta importância para o teatro moderno. 

Ibsen já não pertence à Noruega. Não é apenas a expressão do gênio de seu povo ou do 

gênio europeu. Ibsen, hoje em dia, pertence à humanidade. Quantas vezes, aqui no Brasil, já 

tivemos a oportunidade de assistir a algumas de suas obras mais notáveis interpretadas por 

atores nacionais! Quantas vezes as nossas platéias não foram arrebatadas pela força emocional 

de sua inspiração criadora! 

Pirandello dizia que, depois de Shakespeare, Ibsen, no teatro, foi o que mais alto se 

elevou. A veracidade desse conceito, que já se tornou um lugar comum, está no fato de ter sido 

Ibsen o que melhor interpretou, nesses últimos séculos, as contradições interiores do ser 

humano, bem como o conflito entre o indivíduo e o meio como conseqüência histórica dos 

antagonismos e das lutas sociais. 

Não podemos apreciar a obra de Ibsen apenas pelo aspecto técnico e artístico. A 

universalidade de Ibsen e a sua superioridade sobre os contemporâneos repousam, em grande 

parte, no aspecto filosófico e social de sua obra. Nela magnificamente se reflete o pensamento 

europeu do século XIX. 

Não faltou quem visse em Ibsen a influência de Kierkegaard. Houve quem afirmasse 

que Brand e a Comédia do amor foram inspirados na tormentosa existência do grande filósofo 

dinamarquês. Ibsen, entretanto, negou essa influência. Declarou, numa carta íntima, que pouco 

lera de Kierkegaard e pouco compreendera de sua obra. 

Somos dos que acreditam na sinceridade dessa confissão. Há, de fato, algum parentesco 

espiritual entre Ibsen e Kierkegaard. Mas julgamos que tal parentesco é produto das mesmas 

condições ambientais que determinaram igualmente o surgimento de um e de outro. Tanto 

Kierkegaard como Ibsen representavam a reação contra os “sistemas filosóficos”. Ibsen no 

                                                

 

*Dionysos: estudos teatrais, Rio de Janeiro, Serviço Nacional de Teatro, MEC, ano VII, n. 8, p. 12-19, dez. 1957. 
(Texto pronunciado em conferência realizada a 28 de maio de 1956 no Teatro Universitário Santista). 
** EDMUNDO FERREIRA MONIZ DE ARAGÃO (Salvador, 1906 – Rio de Janeiro, 1997). Poeta, ensaísta, dramaturgo, 
professor de História e Filosofia. Foi diretor do Serviço Nacional de Teatro. Publicou, entre outros: O espírito das 
épocas (ensaio), 1950; Branca de neve (teatro), 1954; e A guerra de Canudos (história), 1978. 
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campo das letras. Kierkegaard no próprio campo da filosofia. Ambos tentavam opor, cada um 

por seu lado, ao pensamento metafísico, a realidade existencial. 

Hegel iniciara, no começo do século XIX, a grande revolução filosófica de nossa época, 

introduzindo, na lógica, as leis da dialética. O pensamento metafísico, que chegara ao apogeu 

em Kant, viu-se na contingência de ceder o seu lugar a uma nova concepção. Inicialmente, a 

revolução filosófica de Hegel se fizera de forma disfarçada, pois, no campo religioso e político, 

ele se apresentava como defensor da religião e do Estado policial burocrático da Prússia. Sua 

ação, portanto, ficou restrita ao campo do conhecimento. Além do mais, Hegel não se descartou 

do idealismo. Ao contrário: levou o idealismo às suas derradeiras conseqüências, e daí ter 

transformado num sistema as suas idéias filosóficas. 

Após a morte de Hegel, é que as classes dominantes da Alemanha compreenderam o 

conteúdo revolucionário da dialética. Dois caminhos, então, claramente se delinearam no campo 

filosófico: o do anti-hegelianismo e o dos novos hegelianos, que tenderiam a libertar a dialética 

de suas roupagens idealistas, representando o pensamento da burguesia radical. 

Frederico Guilherme IV, quando subiu ao poder, pretendendo combater o hegelianismo, 

ofereceu a Schelling uma cátedra na Universidade de Berlim, com o objetivo de dar um novo 

rumo à filosofia alemã. Em 1841, iniciou Schelling as suas famosas conferências contra Hegel. 

Entre os ouvintes destas conferências, achavam-se três moços de nacionalidades diferentes: um 

da própria Alemanha, um da Rússia, o outro da Dinamarca: Engels, Bakunine e Kierkegaard. 

Kierkegaard ficou profundamente impressionado com as primeiras conferências de 

Schelling. Gravou, em seu diário, o “inefável contentamento” por tê-las ouvido pessoalmente. 

Mas não tardou em sofrer uma profunda decepção. “Schelling é um horrível charlatão” — 

confessa pouco depois numa carta particular e regressa à sua casa antes de terminado o curso. 

Mas o próprio Kierkegaard não se conforma com a própria decepção. Percebendo que a 

dialética de Hegel levaria conseqüentemente à dialética materialista, dispôs-se, então, por conta 

própria, a operar a contra-revolução filosófica. Seria pueril voltar à lógica formal. O razoável 

era aproveitar a própria dialética e dar-lhe um ramo diferente. Para isso exigia o 

desmascaramento de Hegel, mostrando a falência de sua filosofia desde que se transformara 

num sistema. Levado pelo misticismo religioso, Kierkegaard proclama que a fé começa onde a 

razão acaba. Quando Hegel se dispunha a comprovar a existência de Deus, ele subordinava 

Deus ao sistema, o que era um grave erro, pois Deus é o absoluto, o absurdo e não cabe dentro 

de um sistema. Para Kierkegaard, o erro de Hegel estava em sua “dialética quantitativa” que era 

preciso substituir pela “dialética qualitativa”. A dialética, segundo Kierkegaard, nunca deve 

chegar à fase resolutiva. Tem um sentido “irracionalista”, pois nega a existência da síntese. Do 
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conflito da tese e da antítese dá-se o salto para um novo estado, para uma nova antinomia de 

tese e antítese, sem que nada tenha a ver com as antinomias anteriores. É o salto no absurdo, o 

salto qualitativo. Aí está a dialética existencial com a qual Kierkegaard procurava destruir a 

dialética hegeliana. 

Os três moços que assistiram às conferências de Schelling, em Berlim, contra Hegel, 

teriam mais tarde uma grande expressão no movimento filosófico europeu. Engels ligar-se-ia a 

Marx e com ele colaboraria na obra de colocar a dialética em sua posição natural que Hegel 

havia posto de cabeça para baixo. A dialética idealista de Hegel transformar-se-ia na dialética 

materialista do socialismo científico. Bakunine seria o grande teórico e pregador do anarquismo, 

que teve um papel importantíssimo na literatura revolucionária do seu tempo. Kierkegaard, 

seguindo, precisamente, o caminho inverso, estabeleceria as bases da filosofia existencial, que, 

depois de um século na sombra, voltaria de novo à luz do sol, com grande alarido, tal como 

vemos presentemente. 

Engels e Bakunine procuravam dar à dialética o seu complemento natural, terminando a 

revolução iniciada por Hegel. Kierkegaard, não. Tentava evitar que fosse a dialética às suas 

últimas conseqüências. Todos os três, porém, coincidiam na luta contra o “sistema” que tendia a 

substituir a realidade viva por formulações abstratas. 

Em Ibsen, mais do que em todos os teatrólogos de sua época, refletem-se as 

contradições do pensamento europeu. Também ele foi um adversário do “sistema”, tal como 

Engels, Bakunine e Kierkegaard que direta ou indiretamente tiveram uma grande influência em 

sua obra. Marx dizia, em duas teses sobre Feuerbach: “os filósofos não fizeram mais do que 

interpretar o mundo; mas o necessário é transformá-lo”. Isso não foi outra coisa senão a 

tentativa de fazer com que os homens passassem das idéias para a realidade, ou melhor, de unir 

a teoria à prática. Também é o que desejavam Bakunine e Kierkegaard. 

É puramente empírica, não resta dúvida, a dialética do pensamento ibseniano, que nele 

se faz sentir por meios indiretos. Cremos, porém, que Ibsen está além de Kierkegaard, mais 

próximo do individualismo dos anarquistas. Kierkegaard é eminentemente religioso, Ibsen é um 

materialista convicto. Faltava a Kierkegaard o apego à vida, à realidade brutal dos fatos, tal 

como se vê em Ibsen. 

Na Comédia do amor, Svanhilde diz ao poeta Falk quando este lhe pede em casamento: 

“Os versos em papel são coisas da mesa de estudo. A verdadeira poesia, a poesia viva, que não 

morre nunca, está na vida. Só ela pode elevar ao cume.” 

Aí está todo o sentido poético e realista da obra de Ibsen. 
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O que há de coincidente no pensamento de Kierkegaard e de Ibsen não é, absolutamente, 

por influência direta do primeiro sobre o segundo. Ambos sofreram as mesmas influências do 

pensamento mais avançado de sua época. Se Kierkegaard foi um pensador-poeta, Ibsen foi um 

poeta-pensador. Embora não se dedicasse aos estudos científicos e filosóficos e restringisse toda 

a sua ação espiritual à criação artística, palpitam em suas obras, de maneira bem viva, os 

problemas mais graves dos indivíduos e das massas que ele soube auscultar e assinalar, como 

Shakespeare, de maneira espontânea, sem afetação e sem artifício, dentro do mais alto senso de 

realidade. 

Nenhum dos dramaturgos desses últimos cem anos teve a técnica literária de Ibsen, a 

emoção poética, o poder de observação, o senso psicológico, o vigor, o brilho, o dom de prender 

e de interessar, a faculdade de refletir as tendências, os sentimentos, as angústias, as aspirações 

da sociedade moderna. Ibsen é disputado, igualmente, pelas tendências opostas, pelos idealistas 

e pelos materialistas, pela direita e pela esquerda. Alguns o acusam de intencionalidade 

doutrinária. Plekhanov o critica pela falta de consciência socialista, embora apreciando o seu 

gênio. Outros o colocam na linha de Nietzsche ou apresentam-no como um dos precursores do 

existencialismo moderno. 

Entretanto, a grande virtude de Ibsen é que ele soube dosar, dentro de sua obra, 

provavelmente pela intuição poética, os valores plásticos das idéias, dos sentimentos, das 

emoções com que devem jogar os dramaturgos. A arte pela arte não tinha, para ele, o menor 

sentido artístico. O conteúdo era tão importante como a forma. Mas devia haver o equilíbrio 

entre a forma e o conteúdo, para que um não anulasse o outro e viesse danificar o sentido 

humano da obra. As peças de Ibsen, onde se apresenta uma tese, esta tese, entretanto, não 

prejudica a ação psicológica. A tese é conseqüência da situação e não a situação conseqüência 

da tese. Não a vemos defendida pelos personagens como Schiller fazia. A tese surge como 

produto dos conflitos psicológicos e sociais inevitáveis na sociedade atual. 

Há qualquer coisa em Ibsen que lembra Nietzsche e Dostoievski: um poderoso 

individualismo e a capacidade de apresentar seus personagens completamente livres de qualquer 

preconceito moral ou literário. Na verdade, Nietzsche é mais violento, mais declamatório do 

que Ibsen; Dostoievski, mais sensível, mais impressionante, mais demoníaco. Mas tanto em 

Ibsen como em Nietzsche há o mesmo fanatismo filosófico pelo eu, pela afirmação da 

personalidade, o mesmo desdém pelas instituições sociais, assim como em Ibsen e Dostoievski 

há também a mesma sutileza psicológica na observação e na análise dos impulsos e das reações 

afetivas, a mesma naturalidade e exatidão em sondar e revelar o que existe de mais complexo 

nas profundezas do inconsciente. 
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Os personagens de Ibsen e Dostoievski são forças desencadeadoras, cuja linha de 

conduta ultrapassa os limites do convencionalismo. Dão livre expansão aos seus impulsos, 

vencendo todos os recalques para se mostrarem tais como são sem a máscara do disfarce vulgar. 

São humanamente contraditórios e, apesar de suas extravagâncias, de uma admirável 

simplicidade. Pensam mais do que sentem e do que agem, pertencendo à mesma família de 

Hamlet. Há, é bem verdade, algumas diferenças bem características entre Ibsen e Dostoievski. 

Dostoievski parte do impulso para o raciocínio, Ibsen do raciocínio para o impulso. O 

intelectualismo dos personagens de Dostoievski é bem oposto ao intelectualismo dos 

personagens de Ibsen. Nos personagens de Dostoievski o raciocínio é o escravo; nos de Ibsen, o 

raciocínio é o senhor. Os personagens de Dostoievski não se enganam; atuam conscientemente, 

encontrando certa voluptuosidade na análise dos próprios sentimentos e emoções, mas não se 

governam pelo raciocínio e sim pelo demônio interior que se agita dentro deles e ao qual podem 

vencer e aniquilar. Já os personagens de Ibsen têm sempre o predomínio sobre si próprios e 

submetem-se aos ditames da razão, embora seja esta, por vezes, extravagante e paradoxal. Os 

personagens de Dostoievski não possuem ideologias firmadas; suas atitudes estão sujeitas à 

vontade do momento. São vagas, ondeantes, incoerentes. O mesmo não acontece com os 

personagens de Ibsen que sempre se encontram fanatizados por uma idéia qualquer. 

Tal obra, tal autor. O mundo de Dostoievski é tumultuário, indefinido, caótico. 

Dostoievski não se prende a nenhuma escola filosófica e age independente e caprichosamente. 

Já Ibsen tem o seu corpo de doutrina e tudo vê por um prisma ético-social. Na defesa de seus 

princípios é, por vezes, colérico e terrível. Mas como alguém já disse: sua cólera é branca e fria 

como a de uma borrasca de neve. É o norte que nele se reflete com seus blocos de gelo, com 

suas noites e auroras de largos meses, com seus horizontes brumosos, com a ondulação 

espumosa de seus fjords selvagens, com seus ventos ululantes como os ursos brancos, com as 

inclemências desesperadoras de suas grandes tempestades. 

Henrik Ibsen nasceu em Skien, na Noruega, a 20 de março de 1828. Seu pai, que 

chegou, no comércio, a gozar de uma invejável situação financeira, teve a desgraça de falir, e se 

viu de um dia para outro reduzido à miséria. Aos 16 anos, o jovem Henrik entrou como 

empregado numa farmácia. Não ganhava, nessa época, o suficiente para comer todos os dias. 

Apesar de passar fome, não esmorecia nem desanimava. A fome servia de estímulo para o poeta 

que se dispunha a triunfar. Ganhava experiência com o próprio sofrimento, vendo de perto as 

injustiças sociais. Desde então não teve mais ilusões nem falsas esperanças. Muito cedo 

compreendeu que não devia submeter-se às normas em vigor, que já não correspondiam à 

realidade de seu tempo. 
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Ibsen era muito jovem quando se dedicou à poesia. Espírito rebelde que desprezava os 

preconceitos, foi tido então, na pequena cidade em que morava, como um rapaz de maus 

costumes. Revoltado com a estreiteza do meio, sentia-se profundamente satisfeito quando agia 

de maneira que vinha escandalizar os defensores oficias da boa moral e era alvo direto de sua 

repulsa e de seu ódio. Desde esse tempo que Ibsen nutria um forte desprezo pela hipocrisia e o 

fingimento. 

Até os amigos mais íntimos não apreciavam os seus poemas, julgando que se tratava de 

simples extravagância de um rapaz atrevido e original. Mas Ibsen pouco se incomodava com 

essa incompreensão, desprezando-a com bom humor e ironia. Em 1850 lançou o Catilina, 

drama em versos, com o pseudônimo de Brynjolf Bjarme. Era um grito de revolta. Havia-se 

inspirado na revolução francesa de 1848, e apresentava o famoso rebelde em oposição à história 

oficial, como um verdadeiro herói que se dispunha a combater, em Roma, a corrupção e a 

decadência das classes dominantes. 

Catilina não foi representado e, no ano seguinte, Ibsen publicava um ato lírico, O túmulo 

do guerreiro, que obteve relativo sucesso. Nessa época, de colaboração com Botten-Hansen e 

Mnije, editou um semanário satírico-político que obteve a efêmera existência de alguns meses. 

Foi então que Ole Bull222 o convidou para diretor artístico do Teatro de Bergen. Todos os anos, 

na data de 2 de fevereiro (comemorando a fundação do teatro), Ibsen via-se na obrigação de 

compor uma peça para ser representada. Sua grande estrela despontava, ao longe, no horizonte. 

Mas ainda faltava muito para atingir o zênite. 

Encontrou Ibsen, no teatro, a melhor maneira de dar expansão a seu gênio poético. Mas 

a poesia, como tudo, requer técnica. A fim de aperfeiçoar os seus conhecimentos sobre o teatro, 

Ibsen empreendeu uma viagem à Dinamarca e à Alemanha, que lhe foi, de certo, bastante 

proveitosa. Em 1855, aceitou a direção do Teatro Norueguês de Cristiânia. Estava, nessa época, 

em boa condição financeira e, um ano depois, casava-se com Suzannah Daae Thoresen, enteada 

da escritora Madalena Thoresen223. Quando o teatro quebrou em 1886, Ibsen dirigiu-se para o 

estrangeiro, onde permaneceu até 1891, principalmente em Roma, Dresden e Munique. Era 

impossível residir na Noruega, onde se via duramente criticado e combatido. As peças de sua 

autoria encenadas no teatro que dirigia na Noruega — A noite de São João, O túmulo do 

                                                

 

222 Ver nota biográfica de Ole Bull na p. 158. 
223 ANNA MAGDALENE KRAGH THORESEN (Dinamarca, 1819 – Noruega, 1903). Poeta e romancista. Foi uma das 
primeiras mulheres a se dedicar às letras na Escandinávia. Escreveu: Poems of a lady, 1860; Pictures from the land 
of the midnight sun, 2 v., 1884-1886, uma mistura de documentário e ficção; e My grandmother’s history, 1867, a 
história de uma senhora, viúva, que se apaixona por um homem mais jovem e casado. Este livro escandalizou os 
críticos da época que classificaram o livro como o produto mais imoral da literatura norueguesa. 
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guerreiro, Dama Inger em Ostraat, Festa em Solhang, Olaf Liljekraus — não foram 

devidamente compreendidas, constituindo um alvo permanente de rigorosos ataques. 

No estrangeiro, sem dinheiro, Ibsen achou-se, novamente, como na mocidade, 

necessitado do que havia de mais indispensável. Quase nada adiantava a sua enorme 

celebridade. Enquanto Brand era triunfalmente representado em vários palcos da Europa, ele, o 

seu autor, arrastava, como Dostoievski, uma dolorosa existência de privações e misérias. 

Mas as vicissitudes não amoleciam o seu caráter. Que importava o exílio? Considerava-

se Ibsen um cidadão sem pátria, isto é, um cidadão do mundo. Durante muitos anos, não teve 

cama nem mesa próprias. Quase não possuía objetos e andava peregrinando de hospedaria em 

hospedaria. Acostumou-se à instabilidade e, todavia, nessa época, é que produziu com mais 

intenso vigor. 

Longe da Noruega, escreveu o melhor de sua obra. De lá é que partiam contra ele as 

críticas mais duras e mais severas. Ibsen, porém, continuava a amar o seu povo e a sua terra que 

constituíam, em grande parte, a sua fonte de inspiração. Ibsen, de fato, à semelhança de 

Shakespeare, tinha por hábito recorrer aos temas populares. Aproveitou-se, habilmente, das 

lendas e das sagas norueguesas, dando aos seus heróis um relevo maravilhoso, humanizando-os 

em seus dramas, ao transportá-los para o palco. A essa série pertence Peer Gynt, Os guerreiros 

em Helgeland, Os Pretendentes à coroa. Muita razão tinha Hegel quando afirmava que o 

espírito da arte é essencialmente popular. 

Quando Ibsen voltou à Noruega vinte e seis anos depois que a deixou (só a passeio 

esteve lá algumas vezes) tinha então 63 anos de idade. Ali permaneceu retraído, afastado, 

solitário, até o fim da vida. Escreveu mais quatro dramas e deu por encerrada a sua carreira 

literária. Deixou de existir em 1906. Mas seu nome havia chegado a todos os recantos do 

mundo civilizado e a sua obra constituía o que de melhor se realizara no teatro universal. 

Que pensava Ibsen do mundo e dos homens? Era um espírito fundamentalmente livre 

que procurava libertar. Não vacilava ante os obstáculos nem temia os adversários eventuais. 

Desdenhava solenemente a humildade e a submissão. “O essencial é a rebelião do espírito” — 

dissera certa vez. E mais tarde acrescentara: “Mais do que a liberdade, amo a luta pela 

liberdade.” Esse sentimento de amor à luta e à liberdade era tão forte e tão intenso em Ibsen que 

chegava ao fanatismo. 

Certa ocasião, Ibsen, numa conversa particular, elogiava ardentemente a Rússia dos 

czares. 

— País formoso! — disse sorrindo — como são grandiosas as perseguições! 
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— Grandiosas perseguições — interrompeu Georg Brandes224 — como é isso possível? 

— Sim — retrucou Ibsen — Pense no profundo amor à liberdade que criam essas 

perseguições. Na Rússia os homens amam verdadeiramente a liberdade e são capazes de 

sacrificar-se por ela. Quantos países como este temos no mundo? Daí a superioridade da 

literatura e da poesia russas. 

Ibsen, como já dissemos, estava bem mais perto de Bakunine do que de Kierkegaard. 

Não que fosse filosófica e politicamente um anarquista. Havia nele, porém, à semelhança de 

Nietszche, qualquer coisa que se aproximava do anarco-individualismo. Ibsen lutava 

abstratamente por uma liberdade abstrata. Queria que todos os seres humanos não sofressem 

nenhum vexame social e vivessem livres e felizes. Para ele, a grande desgraça da humanidade 

era o Estado. Julgava necessário lutar a fim de destruí-lo. Como Zaratustra exclama convicto: 

“Abaixo o Estado!... Destrua o Estado e dê liberdade à volição; faça com que a intuição e a 

amizade espiritual sejam os únicos elementos de união dos homens. Então se obterá algo de 

liberdade, de verdadeira liberdade com valor real.” 

Que importa a tradição? Sim. O Estado tem as suas raízes no tempo. Mas também é 

necessário levar em conta outras razões valiosas. “Fenômenos maiores e mais importantes do 

que o Estado desaparecerão. Todas as religiões de hoje serão olvidadas. Nem as concepções 

morais, nem as formas artísticas são eternas. Quem nos obriga, em realidade, a nos prendermos 

a estas formas agonizantes?” Estes pensamentos não são novos em Ibsen. Brand já dissera: 

“Não quero aceitar os dogmas e as igrejas, pois cada dogma e cada igreja tiveram sua aurora, e, 

assim como nasceram, é possível que morram. Tudo o que foi criado chega ao seu fim, é 

devorado pelos vermes, e deve deixar seu lugar a formas não nascidas segundo normas e leis.” 

Conta Jorge Brandes, amigo pessoal de Ibsen, que durante a guerra franco-prussiana, 

quando todo o mundo pensava na terrível conflagração e a nenhum escandinavo ocorria a idéia 

de que pudesse existir alguma coisa parecida à Comuna de Paris, Ibsen explicou verbalmente 

certas idéias políticas bem análogas aos princípios que foram mais tarde ardorosamente 

proclamados no movimento de 71. 

Filosoficamente, o ponto de vista em Ibsen era, no fundo, sem que ele próprio o 

soubesse, uma simples utopia. Uma utopia racionalista. Ibsen chegou a concluir que uma 

pequena elite, a que denominou de nobreza, seria capaz de salvar a humanidade. “Quando falo 

em nobreza — esclarece — não me refiro à nobreza dos brasões ou do dinheiro, nem sequer à 

                                                

 

224 Ver nota biográfica de Georg Brandes na p. 182. 
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do talento, da sabedora, ou da capacidade. Refiro-me à nobreza do caráter, da vontade e do 

espírito.” 

Mas tudo isso não passa de palavras. O interessante, em Ibsen, é que ele via a 

necessidade premente de uma profunda reforma social. Ibsen era um revoltado contra as 

instituições reinantes de seu tempo. Um revoltado contra as instituições políticas, morais e 

religiosas. Combatia o Estado, combatia a organização burguesa da família, combatia a 

intolerância religiosa. Queria um mundo onde houvesse tanta liberdade para os homens quanto 

para as mulheres. Sua atitude relativa às mulheres muito contribuiu ideologicamente para o 

desenvolvimento do movimento feminista que teve início no século XIX. “O dever supremo é o 

valoroso culto da verdade”— diz Lona, mulher independente, com uma coragem admirável. As 

mulheres do teatro de Ibsen celebrizaram-se pela independência do espírito, pela maneira de 

pensar, de sentir e de proceder. Não são bonecas, são verdadeiras mulheres que lutam pela 

emancipação individual. Quando Djalmar225 diz à Nora: “Antes de tudo e mais do que tudo és 

esposa e mãe.” Nora responde: “Eu creio que antes de tudo e mais do que tudo sou um ser 

humano. Ao menos vou tratar de sê-lo.” 

Ibsen, facilmente se verifica, viu as falhas e os males da superestrutura social, mas não 

atinava com o meio de resolvê-las. Jamais atinou. Brand confessava: “Não serve, algo não 

serve, mas não posso dizer qual é o mal.” Não se pode curar um mal sem conhecer primeiro a 

sua origem e o seu caráter. Mas, de fato, já é muito reconhecer os sintomas e o produto desse 

mal e não se conformar com o statu quo existente, procurando satirizá-lo e exterminá-lo. 

Podemos ver em Ibsen, como em Nietszche, um dos últimos pregadores do 

individualismo em sua fase de declínio. O individualismo é também o refúgio filosófico dos que 

se desiludiram de encontrar a solução fundamental para os males sociais. Os heróis de Ibsen, 

bem como Zaratustra, desde Catilina, passando por Brand, Peer Gynt, Hedda Gabler, Nora, 

Solness, até John Gabriel Borkman, o “super-homem”, segundo Oswald Spengler, são heróis 

fracassados, apesar da forte personalidade que possuem. Esse fracasso não é nada mais do que o 

fracasso do individualismo burguês. Não é individualmente que se resolve nenhum dos magnos 

problemas da humanidade. Nem a boa intenção, a inteligência, o caráter, a força, são o 

suficiente para a concretização e o êxito dos grandes empreendimentos. 

O individualismo, ao chegar ao seu plenum, ao menos é o que se depreende da obra de 

Ibsen e de Nietszche, teve um fundo de quadro singularmente belo e impressionante. Poder-se-

ia compará-lo a certos crepúsculos que ostentam, se bem que com voluptuosa melancolia, na 

                                                

 

225 Trata-se da personagem Torvald Helmer. 
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hora derradeira de uma tarde primaveril, a sua esplendorosa variedade de luzes e de cores. Foi 

um clarão vertiginoso e deslumbrador antes de se perder definitivamente na escuridão da noite. 

Mas a obra de Ibsen supera o individualismo de seu criador, porque nela vemos, em 

miniatura, a sociedade de seu tempo. Aí está, precisamente, o que nela existe de duradouro e 

atual. 
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IBSEN ATUAL

 
Ruggero Jacobbi 

O velho Antoine226 era um homem sincero. Em maio de 1890, falando de uma 

representação dos Espectros de Ibsen no seu teatro, escreveu que nem ele nem o público haviam 

conseguido realmente penetrar a significação da dramaturgia ibseniana ou, ao menos, classificar 

seu valor. A distinção dos escritores em atuais e inatuais é um jogo que nasceu no século XIX. A 

qual das duas categorias pertenceria Ibsen? Responder significaria empreender uma revisão 

crítica de todo o século. Nascido de um contraste entre iluminismo e romantismo, o século 

levara a manifestações extremas, ao lado do rigor metódico e dialético da filosofia, uma 

voluntas de expressar tudo o que ficava à beira da estrada da cultura; a zona que a investigação 

kantiana deixara intacta; um mundo numênico de valores, mais verificável pelos instrumentos 

da poesia do que pelos da ciência. O romantismo começara deliberadamente resolvendo (em 

contraste com o racionalismo iluminista) o conjunto dos fatos, objetos, instintos e sentimentos, 

que, radicados num inexplorado habitat psicológico, escapam à luz da consciência. Esse cosmo 

interior se desenvolveu na imaginação dos românticos como uma psique autônoma, capaz de 

substituir a realidade externa; e era, por definição, a esfera que a cultura não poderia tocar. Por 

isso o escritor romântico está em perene contradição consigo mesmo e, simultaneamente, com o 

mundo. Flaubert expressa sua realidade interior, sua verdadeira presença, através da 

personagem de Madame Bovary; ao mesmo tempo, pretende e, de certo modo, consegue, 

destacar o “eu” da operação estritamente literária; chega, portanto, a ver, em um fragmento de si 

próprio, toda a expressão impessoal do mundo exterior. Durante uma viagem ao Egito, 

empenhando-se na procura de uma realidade objetiva, convence-se, por fim, de que a única 

verdade é a sua verdade psicológica; contradição que faz nascer Emma Bovary no Egito e 

Salambô em Croisset. Esta aventura de Flaubert indica justamente aquele conflito característico 

da consciência romântica, cujos pólos são a força da reflexão histórica e o emocionalismo fora 

da História: inteligência e paixão, atualismo e inatualismo, Eu e Mundo, porém ambos, ainda, 

fechados no núcleo do Eu. Assim, o pecado de Nietzsche consiste na obstinada construção de 

um Eu prisioneiro de si mesmo, e a loucura do filósofo, como o suicídio de Nerval, não passa de 

uma fuga daquela prisão, mas, ao mesmo tempo, significa a vingança do real, da História, 

contra o Eu. 

                                                

 

O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 jan. 1959. Suplemento Literário, n. 118, p. 5. 
226 Ver nota biográfica de André Antoine na p. 137. 
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É nesse ponto que nascem as personagens ibsenianas. Ibsen promete a Brandes227 uma 

observação impiedosa da alma do homem contemporâneo, e logo encontra neste uma herança 

radical do romantismo — sob formas de heroísmo idealístico — ao lado de outra, oposta força 

— íntima, inatual, existencial, selvagem — que é um resultado da pressão do mundo exterior, 

ou, mais exatamente, um subsolo da realidade que se determina como existente, isto é, da 

História. 

Às vezes Ibsen faz dessa dupla de forças contrárias dois personagens: o idealista e o 

conservador. Todavia o seu método mais autêntico de dramaturgia consiste em fazer confluir 

ambas as correntes na personalidade de um único protagonista. Agora, sim, a contradição 

interna do romantismo encontra seu impulso total. O heroísmo filosófico impele o construtor 

Solness para a torre, mas, uma vez lá em cima, eis que a outra força, o peso da História, o faz 

precipitar-se, atirando-o à mesma fundição de botões que estava à espera de Peer Gynt: ao 

subsolo que é o laboratório da história humana. Assim Rubek e Inês tentam pela última vez 

escalar as montanhas, mas a avalanche os abate. 

A personagem ibseniana tece o fio da própria existência entre os impulsos do idealismo 

e as conseqüências do materialismo. A transição de um pólo para o outro, muitas vezes, realiza-

se mediante uma corrupção interna, uma desagregação espontânea da personagem: é o caso de 

Oswald. Ou é comunicada por intermédio de um tipo puramente funcional, como a Velha dos 

Ratos, o estrangeiro, os pequenos Trolls, — todo um exército de fantasmas. Quase todas essas 

figuras indicativas ou simbólicas reconhecem no mar o próprio destino: “Nós somos hábeis 

patinadores — escreve Conrad — e sabemos desenhar sobre o gelo agradáveis desenhos, porém 

ignoramos a força oculta e selvagem da água sob os nossos pés.” É o mesmo oceano que em 

Finnegan’s wake destrói e dissolve os introvertidos personagens de Joyce, já sem rosto e sem 

nome, levando-os para uma ambígua libertação da consciência. (Mas esta, em Joyce, é uma 

censura das duas forças encerradas no personagem ibseniano; censura que se transfere para a 

esfera da linguagem, tornando-se monólogo interior, ou diálogo entre os dois aspectos da 

vivência). 

Que sentido empresta Ibsen ao idealismo? Ibsen estuda os resultados da literatura moral 

européia; logo percebe que os autores cavaram, pelo processo da argumentação, um abismo, um 

contraste nominal, dentro do próprio processo ético, deixando descoberto e desarmado o 

espírito do homem, em meio a uma luta sem solução, entre duas entidades igualmente terríveis e 

exaustivas, Bem e Mal. O moralista executa uma separação entre as duas entidades, numa esfera 

                                                

 

227 Ver nota biográfica de Georg Brandes na p. 182. 
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viciada de ontologismo, construindo depois logicamente a positividade do que é “bom” e 

desprendendo do espírito, por um processo negativo, o seu contrário. O Bem, assim logicizado, 

torna-se Ethos, moralidade. 

Ora, é claro que aos olhos de Ibsen o moralismo europeu aparece por demais intoxicado 

pelo idealismo filosófico. O simples fato de se desprender uma parte do corpo do Real (o 

bonum), abstraindo-o para fora da caducidade das coisas, revela o absolutismo de semelhante 

moralidade: sua negação do mundo, a cegueira do idealismo. Por estses caminhos o homem 

pensa alcançar o vértice do Bem; mas não é um vértice, é uma miragem, é o paraíso dos ideais. 

Aproximar-se dele é o mesmo que destruí-lo, ou vê-lo destruído, constatar sua morte; de lá, o 

homem é devolvido à sua falência, à condenação terrestre. O moralista idealista revela assim a 

falta do único fundamento ético, o da religio; da ligação que o homem em que realizar entre si 

próprio e a realidade (“amarrados no fundo do rio”, como o pato selvagem) se não quer perder 

totalmente o sentido concreto da vida moral, chegando a concluir uma experiência religiosa 

com a invocação de Pascal: “Meu Deus, ilumina-me ainda mais com tua Graça, pois já não sei 

distinguir o bem do mal.” 

Como é evidente, nessa invocação, a ausência daquele subsolo histórico, que dá ao 

pensamento moral uma forte adesão a toda a vida da realidade! O Deus de Pascal torna-se o 

rosto do Ideal, que “liberta” o homem do mundo histórico. Mas não era esse o pecado que Santo 

Anselmo lia na religiosidade medieval, quando escreveu esta outra invocação: “Meu Deus, 

protege-nos, a nós, que somos exilados da vida?” Eis o pecado que Ibsen vê no homem: o 

exílio. Nele se resume a contradição humana com o mundo; o caso de Flaubert, que sente a vida 

burguesa da França no Egito, e vice-versa; ou, mais próximo, o caso de Joyce, que realiza 

pessoalmente seu personagem da peça Exilados, afastando-se de Dublin, exatamente porque 

Dublin é sua verdadeira pátria, sua realidade. 

É justamente aquela parte oculta de si mesmo, que o homem suporta como imposição de 

um mundo indiferente e desconhecido — é o cosmos numênico dos Valores, que o torna 

exilado na realidade, incapaz de ligar-se e libertar-se na ação. Assim, o homem é forçado a ser, 

sempre, inatual: assim, a realidade, já fora do presente, do atual, é sempre uma força do 

Passado. Não é, porventura, o Passado — isto é, a figura de Beata — que mata Rosmer e 

Rebeca? Não é a presença do pai que destrói Oswald? O mito dos cavalos brancos, sempre vivo 

em Ibsen sob diversos disfarces, chama os personagens da casa dos ideais para o abismo que a 

realidade, a História, cavou no quintal.  

Chegando a este ponto, os últimos dois personagens de Ibsen — Rubek e Inês — dizem 

que se dão conta da irremediável verdade, ao despertar de um longo sono de morte. “E de que 
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nos damos conta? — Inês: “De não termos vivido.” Então eles experimentam mais uma vez a 

escalada, porém a sua condenação de exílio esmaga-os: do alto da montanha, do paraíso dos 

ideais, as pedras rolam, e despencam no abismo. A morte, que acompanha esses dois últimos 

heróis, traçando o grande sinal da cruz, pede a paz por todos aqueles que, despertando, 

enxergaram no próprio exílio a marca da anulação. 

Ulfheim, entretanto, o caçador de ursos, conhece os atalhos das montanhas, e receia os 

cumes. Como os pequenos Trolls de Peer Gynt, ele tem a filosofia dos que passam ao longe. Na 

mitologia lingüística de Vico e de Joyce, diríamos que sua vida é a dos Vikings, os quais, 

falando do céu, chamaram-no realisticamente hoc. E, como diria Vico, eles “occuparono le 

prima terre vacue; ivi con certe donne si fermarono e, postati, vi fecero certe razze; vi 

seppellirono i loro morti; e, a certe occasioni, pur offerte loro dalla religione, diedero fuoco alle 

selve, l’ararono, vi seminarono del frumento”.228 

A vida desses povos parece inspirada numa economia do espírito humano que não 

sustenta as oscilações do ideal, mas que se liga num sólido contrato com o real. Nessa economia 

Vico via a fundação do direito natural das nações e Leopardi a substância imortal da poesia. 

Para Ibsen, o homem moderno já não tem algum pacto com a realidade; luta contra si próprio e 

gasta suas forças num vago iluminismo que projeta as sombras de falsos ideais, e que o isola do 

mundo externo, enquanto este, fluindo na persistência de sua história, acumula sobre os ombros 

dos homens a dívida do tempo — o Passado. 

Aqui é que o Ibsen de Peer Gynt e de Quando despertarmos dentre os mortos aproxima-

se de uma inspiração evangélica: a parábola dos operadores das diversas horas. Alguns 

iniciaram o trabalho de madrugada, outros na undécima hora, mas todos foram pagos com o 

mesmo dinheiro, porque o patrão é bom, e justifica sua bondade com a compensação que há de 

ser dada aos operários que foram chamados já à noite, pois sobre estes o tempo pesou com seu 

sofrimento, ao passo que aos trabalhadores da inteira jornada só é devido o justo preço. 

O tempo torna-se, em nós, o Passado, quando nos surpreende trancados na nossa 

interioridade, longe daquela libertação que o nosso contato concreto com a vida nos pode dar. E 

a “ressurreição” de que Ibsen fala, é ressurreição do tempo, que através do passado se fez morte. 

É a fenda que Solness vê abrir-se nos muros de sua casa, e que causará sua morte. É a 

impossibilidade de Oswald, de ver o sol, isto é, a libertação, porquanto ele é vítima do passado, 

do pai, que nele continua e que o levará à morte. 

                                                

 

228 “ocuparam as primeiras terras vazias, onde com algumas mulheres pararam e deram origem a uma raça; ali 
enterraram os seus mortos, e, em algumas ocasiões, respaldados pela religião, colocaram fogo nas selvas, 
começaram a ará-las, semeando ali o trigo”. 
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Mas os Vikings conheciam melhor do que nós o culto dos mortos: no ato de humar 

nascia neles a humanitas; com os mortos sepultavam o passado, suas épocas findas. Como na 

alta palavra de São Paulo: “Não estás vendo que a semente não tem vida senão depois de ter 

atravessado a morte?” 

Quando o Pequeno Eyolf morre — isto é, quando morre, em nós, uma idade que nos foi 

cara — temos, como Alving, a tentação de concluir o nosso exílio nas montanhas. Entretanto, lá 

embaixo, entre as coisas que mais nos trazem a memória do sofrimento, há milhões de Eyolf 

que precisamos ajudar a viver. E é assim que a Dama do Mar se livra do pesadelo de morte 

trazido pelo Estrangeiro, na medida que reconhece seus deveres perante os outros. 

Aqui o teatro ibseniano passa da esfera do indivíduo para o reconhecimento da 

sociedade. A semente torna-se viva somente depois da morte, porque então dá frutos nos outros. 

Tomar conhecimento da sociedade humana, e nela ver a vitalidade possível de nossas épocas 

perdidas, de nosso pequeno Eyolf, significa “ligação” com a realidade, com a História. É o 

grande exorcismo contra as vinganças do Passado. E é aqui, precisamente, que Ibsen, de escritor 

inatual, se torna escritor atual. 

Nosso exílio da sociedade, e um idealismo cristalizado em rígidas formas políticas 

fizeram rolar sobre nós as pedras da montanha. E agora que uma época e um dos nossos rostos 

foram destruídos, agora que sabemos o que foi a barreira entre nós e a realidade, agora que nós, 

os mortos, despertarmos — como Rubek e Inês, constatamos que realmente nós não vivemos, 

nunca. Como Solness, construímos nossas torres — as igrejas de um Deus individual — e 

fomos derrubados. 

Na velha fundição de botões, nossa entorpecida sensibilidade transforma-se em algo 

novo: nossa ligação com a sociedade reconcilia-nos com a história; nosso trabalho de operários 

das diversas horas servirá para reduzir o pecado do tempo em que vivemos, o longo exílio do 

homem. 
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IBSENIANA – “ACONTECE, EMBORA RARAMENTE [...]”

 
Otto Maria Carpeaux 

Acontece, embora raramente: uma das nossas companhias teatrais, representando uma 

peça de Ibsen. O resultado sempre desmente os receios: o efeito é retumbante e profundo. Os 

entendidos ficam surpresos (se não fingem surpresa). Atribuem o sucesso à técnica teatral do 

dramaturgo, que é a mesma técnica de Scribe e de Dumas Filho e de todos os fabricantes de 

peças para os teatros de boulevard: muito hábil, engenhosa, artificial, antiquada. Antiquados 

também seriam os temas e as teses de Ibsen, que são os do realismo burguês do século XIX. 

Uma crítica sofisticada admite, com benevolência, as peças chamadas “poéticas” da primeira 

fase: a dúvida torturante sobre a vocação para agir, nos Pretendentes à coroa; a tragédia de 

querer realizar o absolutamente certo, em Brand; a vitória da imaginação (mentirosa) sobre a 

vida, em Peer Gynt. Mas o resto estaria condenado, resumindo-se a condenação naquele mesmo 

apelido que há 80 anos atrás parecia o maior dos elogios: “Shakespeare bourgeois”. 

Um dramaturgo essencialmente burguês não pode dizer nada aos exegetas de Ionesco e 

Tennessee Williams. Mas acontece que as peças de Ibsen se mantêm tenazmente no repertório. 

E quando são representadas, aqueles exegetas ficam sinceramente surpreendidos. Já encontrei 

— em 1961! — palavras de franco elogio ao dramaturgo “antiquado”. O mesmo acontece com 

os atores. Há pouco, um deles me dizia: “Admiro muito os papéis que Ibsen criou, mas quero 

representar em teatro do meu tempo.” Depois, fez um personagem ibseniano, desacertando 

catastroficamente. Pois estão acostumados a representar tipos, ao passo que Ibsen criou homens 

completos. É, por exemplo, um erro fazer o papel do pastor Manders, em Espectros, como se 

ele fosse um fanático; e é verdade que obrigou a Sra. Helena Alving a continuar ao lado do seu 

marido indigno. Um pouco de fanatismo pelas convenções sociais há em Manders. Mas o pastor 

é principalmente um burro, que não vê nem quer ver a realidade e que julga tudo pelas 

aparências. Só porque é burro, o hipócrita Engstrand pode enganá-lo, arrancando-lhe dinheiros 

de caridade para se fundar um “asilo de marujos”, isto é, um bordel. Mas esse burro e fanático 

Manders também é o homem que amava Helena e que desistiu por acreditá-la destinada à 

felicidade maior ao lado de Alving. O pastor também é homem bom, comoventemente bom. É 

fanático, burro e bom: é o homem completo. Assim também se poderia demonstrar a mistura de 

otimismo barulhento, força moral, moralismo falso e quixotismo tolo do Dr. Stockmann (Um 
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inimigo do povo). E Hjalmar Ekdal, derrotado da vida que encontrou uma felicidade modesta na 

degradação, é um dos personagens mais complexos e mais completos de toda a história teatral. 

Um defeito, porém, têm todos eles: o ar de família. São da mesma família e da mesma 

classe e são parecidos. O advogado Torvald Helmer, satisfeito com a vida, é o irmão do 

satisfeito Hjalmar, o cônsul Bernick, que faz negociatas, é o irmão do banqueiro Borkman, que 

fez negociatas. Osvald, portador de incurável doença hereditária, parece-se com o Dr. Rank (em 

Casa de boneca), portador de incurável doença hereditária. Cada um desses personagens 

poderia aparecer em qualquer uma das peças sem causar estranheza. Mas por quê? Porque todas 

as peças constituem um conjunto. 

Uma das primeiras e das menos conhecidas obras de Ibsen é a comédia política A 

aliança da mocidade. Se fosse representada hoje, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não 

poderia deixar de provocar escândalo e brigas entre os espectadores que reconheceriam nos 

protagonistas certos líderes políticos deste momento brasileiro e de todos os momentos de todos 

os países. Um dos protagonistas da peça é um personagem predileto de Ibsen: o negocista que 

conquistou prestígio social. Em As colunas da sociedade, esse mesmo personagem, o cônsul 

Bernick, confessará seus crimes. Mas se quisesse ocultar a fraude, como quer Helmer em Casa 

de boneca? Então, Nora não pode ficar ao seu lado. Mas se ela fizesse o sacrifício de continuar 

ao lado do indigno? Então, sofreria o destino de Helena Alving, em Espectros. Essa peça 

denuncia o mal. Assim como o denuncia o Dr. Stockmann, em Um inimigo do povo; mas é sua 

a derrota. Por isso, Ibsen começou a duvidar da sabedoria desse moralismo. Em O pato 

selvagem já defende a conveniência de não destruir as ilusões benéficas. Em Rosmersholm 

recomenda não esclarecer o passado obscuro. Gregers Werle, em O pato selvagem, que 

procurava a verdade, é um tolo e “o décimo terceiro na mesa”. Em Hedda Gabler, o mesmo 

papel cabe a uma mulher histérica. O arquiteto Solness, envelhecendo, ainda quer construir 

torres, quando só se precisa de casas para morar nelas. Na última peça, Quando nós mortos 

despertarmos, Ibsen condena a arte e toda a arte como ilusão perigosa. 

Citei as peças em ordem cronológica. Percebo que aquela última é de 1899, fim do 

século burguês. Teria o “Shakespeare bourgeois” professado o utilitarismo antiartístico da sua 

classe e da sua época? 

Admitimos: a fachada é a de uma casa burguesa do século passado. Mas dentro da casa 

não é muito perfeita a ordem burguesa. Não me refiro à podridão moral que Ibsen denuncia, 

mas aos móveis. 

É verdade que o diretor consciencioso mobiliará a cena com os sofás de peluche e as 

vitrinas de bric-à-brac e os lustres de cristal de 1880. Mas já é diferente o caso das portas e das 
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cortinas. Pois atrás de cada uma delas há a escuridão e o mistério. São portas e cortinas ilusórias 

e perigosas como as escadas secretas num romance de cordel. Por elas entrará o destino. O 

ponto mais importante num cenário ibseniano quase sempre é um cantinho mal iluminado. São 

simbólicos, assim como o tempo lá fora; as mais das vezes chove, mas quando há sol, como em 

As colunas da sociedade, só é para salientar o ar sufocado nos quartos mal arejados da casa 

burguesa. E só quando se abre a porta para deixar entrar um criado ou um marujo (com uma 

notícia desastrosa), entra com ele um pouco do ar salgado da paisagem marítima lá fora, onde se 

julga haver a lendária “vida livre”. O realismo meticuloso do cenário ibseniano não pretende 

reproduzir no palco a realidade. Omite tudo que não importa. Salienta o que importará. É um 

realismo ilusório: como convém ao teatro. 

Pois Ibsen é, em primeira linha, técnico do teatro. É isso que nos confiou, numa 

conferência pronunciada em 1951, Axel Otto Normann, homem arquivelho, que foi diretor do 

Teatro Nacional de Oslo e amigo pessoal de Ibsen. Nega peremptoriamente as supostas 

pretensões filosóficas do dramaturgo. Este, leitor infatigável dos jornais, teria procurado na 

crônica policial e da sociedade e nos anúncios os temas para peças elaboradas com a habilidade 

dos Scribe e Dumas Filho. Para o “ibsenismo”, Ibsen só teria tido um sorriso irônico; divertia-se 

quando o entrevistavam. Ora, sabemos que Ibsen se divertiu com todos os entrevistadores e que 

foi irônico até com seus amigos pessoais. Para que dizer mais do que estava dito nas peças? Que 

os outros fizessem interpretações à vontade. A de Axel Otto Normann só é uma delas. Assim 

como a ele falava Ibsen quando em conversa com homens práticos do teatro. Mas, é verdade 

que a técnica é o caminho para compreender os problemas do dramaturgo, e não vice-versa (os 

shakespeariólogos já sabem disso há muito tempo). 

Em Ibsen’s Dramatic Technique (Cambridge, 1948), P. F. D. Tennant estudou a técnica 

ibseniana daquele ponto de vista poético. O aparente realismo do dramaturgo, cheio de símbolos 

misteriosos, serve para dar profundidade aos seus muito discutidos “problemas”, isto é, os casos 

e as teses que, desde Shaw, são chamados de “ibsenismo”. Esses temas, tirados da leitura 

assídua dos jornais da época, são muito menos antiquados do que alegam os filhos e netos dos 

que Ibsen atacava. Já citei o caso da Aliança da mocidade, que seria capaz de eletrizar o público 

brasileiro, especialmente o carioca. É preciso ter muito boa consciência e muita audácia para 

achar “antiquados” os negocistas em As colunas da sociedade e a corrupção administrativa e o 

jornal venal em Um inimigo do povo. O tema de Espectros não é uma doença hereditária, mas o 

casamento de Helena Alving. O tema de Casa de boneca não é o feminismo, mas o direito da 

pessoa livre de assumir responsabilidades. Nenhum dos “problemas” de Ibsen foi resolvido, 

porque no fundo não podem ser resolvidos. E essa conclusão negativa é o problema do Pato 
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selvagem. Está tudo de pé. E a técnica magistral é o recurso para inculcar ao público: “o caso 

não é arbitrariamente inventado; é o seu caso”. Obrigando o público a tomar partido, a 

participar dos acontecimentos no palco, Ibsen opõe-se ao teatro ilusionístico-fantástico; assim 

como Brecht. Como Brecht, escreveu “peças didáticas”. E peças didáticas costumam ser 

incômodas. 

Prefere-se esquecê-las (ou chamá-las antiquadas). Mas os espectros do passado voltam. 

Como Espectros. 
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IBSEN E O TEMPO PASSADO

 
Anatol Rosenfeld 

a) Inícios épicos 

Geralmente não se realçam as fortes tendências épicas da primeira fase de H. Ibsen 

(1828-1906), visíveis em peças como p. ex. Os heróis em Helgeland (1857), Os pretendentes ao 

trono (1864) e Brand (1866). Essas tendências acentuam-se em Peer Gynt (1867) — “poema 

dramático” como Brand. A ação de Peer Gynt inicia-se no começo do século XIX, termina na 

década de 1860 e desenrola-se na Noruega, nas costas do Marrocos, no deserto de Saara, em 

pleno mar etc. É forte o elemento extra-humano que intervém: feitiços, magias, duendes, anões 

etc. Com efeito, Ibsen pensava de início escrever não uma peça e sim uma epopéia — o que 

também se refere a Brand. Mas se nesta peça o conflito ainda tem forte cunho dramático (no 

sentido estilístico), em Peer Gynt defrontamo-nos com uma seqüência de quadros estáticos ou 

de eventos variados, enfim de episódios ou “estações” que ilustram a vida do protagonista. 

Música e danças completam o teor épico da peça. 

O cunho mais dramático de Brand decorre do próprio caráter do herói. Brand é um 

homem voluntarioso que luta por valores elevados e é, em todos os sentidos, um verdadeiro 

herói dramático, ao passo que Peer é um homem inconstante, sem vontade própria, um 

fantasista inconseqüente, sem ideal objetivo, joguete das situações; personagem que desde logo 

não se presta para ser herói de um drama rigoroso, já que de sua atitude não pode decorrer 

nenhum conflito profundo entre protagonista e antagonista. Depois de uma vida de prazeres e 

desilusões, Peer acaba aprendendo que lhe falta identidade íntima e que se assemelha a uma 

cebola da qual se pode tirar casca por casca sem que surja o caroço. No fim pede que se lhe 

escreva sobre o túmulo “Aqui repousa Ninguém”. 

b) Dramaturgia rigorosa e tema épico 

No entanto, a fama universal de Ibsen baseia-se nas “peças burguesas” ou sociais da 

próxima fase que se inicia com Os pilares da sociedade (1877) e Nora (1879) (Casa de 

Boneca), obras de crítica e desmascaramento da sociedade burguesa. Essas peças tendem à 

estrutura rigorosa e os traços épicos são quase por completo eliminados. A ação é comprimida e 
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de uma unidade absoluta. O mesmo ocorre nos Espectros (1881), drama cujo tempo chega a não 

ultrapassar as famosas 24 horas. De semelhante rigor é John Gabriel Borkman (1896) que se 

passa numa noite de inverno em uma casa rural. Também as outras peças dessa série 

apresentam encadeamento rigoroso, cuidadosa motivação, verossimilhança máxima e são 

construídas segundo um esquema de exposição, peripécia, clímax e desenlace. 

Mas são precisamente essas obras de rigor clássico que revelam uma verdadeira crise da 

Dramática pura, devido à temática de várias dessas peças que é essencialmente épica. O fato é 

que a ação decisiva delas não se desenrola na atualidade, única dimensão temporal acessível à 

Dramática pura, e sim no passado. Trata-se de peças de recordação; os personagens principais 

vivem quase totalmente no passado, como que fechados na intimidade lembrada que os isola 

dos outros personagens. Só graças a um golpe de força se torna possível o diálogo inter-humano 

que deverá revelar esse passado imenso que pesa sobre as suas vidas. Nisso se manifesta a arte 

de Ibsen que consegue com maestria encobrir o tema épico pela estrutura dramática, através de 

uma ação acessória que se desenvolve na breve atualidade de um ou dois dias. Mas essa ação 

atual, dramática, não disfarça o fato de que os eventos fundamentais são do passado e que a 

evocação dialogada do acontecido, por mais magistral que seja e por mais que atualize os vários 

eventos do passado, não consegue captar em termos cênicos o próprio tempo, a nuvem do 

passado como tal que sufoca a vida desses personagens. O tempo tornado tema é 

essencialmente do domínio épico e foi realmente um dos grandes temas do romance burguês, 

desde A educação sentimental (Flaubert) e À procura do tempo perdido (Proust) até A 

montanha mágica (Thomas Mann). É somente “a desorientação completa da literatura moderna 

que propôs a tarefa impossível de representar dramaticamente desenvolvimentos, decursos 

temporais paulatinos” (Georg Lukács, Die Theorie des Romans — Teoria do romance —, obra 

escrita em 1914/15, nova edição Ed. Luchterhand, Neuwied, 1963, pág. 125). Essa opinião, 

todavia, somente tem validade no tocante ao drama rigoroso. 

c) O drama analítico 

A compressão de um vasto passado nas poucas horas de um presente dramático é típica 

da peça analítica em que a ação nada é senão a própria análise dos personagens e de sua 

situação. Dessa forma, a parte inicial em que o público é posto a par da situação dos 

personagens e dos eventos anteriores, isto é, a exposição, passa a ser a ação essencial da peça. 

Assim, um material complexo pode ser revelado no decurso de um diálogo dramático conciso, 

observando-se unidade completa de ação, tempo, lugar etc. O exemplo clássico do drama 

analítico é Édipo Rex, de Sófocles, peça em que o passado do herói, o fato de ele ter assassinado 
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o pai e casado com a mãe, é revelado em poucas horas, sendo que essa revelação do passado é 

quase toda a ação da tragédia. Uma vez que esta obra é considerada uma das realizações 

máximas da dramaturgia universal e Os espectros se aproximam na perfeição analítica desse 

modelo — a peça foi muitas vezes comparada ao Édipo — dever-se-ia supor que o tempo 

passado é tema dos mais adequados ao drama rigoroso. Com efeito, como Édipo, a obra de 

Ibsen é, quase toda ela, uma longa exposição do passado, comprimida em 24 horas e num só 

lugar. 

d) Os espectros 

A ação atual apresenta-nos a Sra. Alving, cujo filho Osvaldo acaba de voltar de Paris, 

com uma doença que, como se revela, lhe afeta o cérebro. Deverá ser inaugurado um Lar de 

Crianças, construído com o dinheiro deixado pelo marido da Sra. Alving, há muito falecido. 

Este Lar é destruído por um incêndio e o filho enlouquece no fim, depois de se ter rapidamente 

enamorado da empregada da casa, filha ilegítima do pai falecido. Não se pode negar que Ibsen 

reuniu uma quantidade quase incrível de acontecimentos “dramáticos” em tão breve espaço de 

tempo. Mas toda essa ação formidável tem apenas a função de revelar o passado da personagem 

principal, Sra. Alving: o terrível matrimônio “burguês” com o marido libertino, o seu amor ao 

pastor Manders que a repeliu (receoso das convenções burguesas), a lenta sufocação da sua vida 

pelos “espectros” da convenção, pela pressão do ambiente e pela estreiteza da cidade; a 

construção mentirosa de uma imagem ideal do pai perverso, para iludir o filho, 

propositadamente afastado. Todo esse passado é evocado por um diálogo elaborado com imensa 

arte, mas que muitas vezes não consegue encobrir as dificuldades com que Ibsen lutou para, 

com relativa naturalidade, proporcionar ao “tempo perdido” um mínimo de atualidade cênica. 

Entretanto, os “espectros” manifestam-se não só através das convenções evocadas, mas 

em plena atualidade, através da herança biológica que se manifesta na terrível doença de 

Osvaldo, vítima atual do passado devasso do pai. Mas ainda essa doença e a própria 

libertinagem do pai são apenas mais um motivo para revelar ou desmascarar a culpa 

fundamental da própria Sra. Alving que, devido aos preconceitos puritanos, não conseguiu, num 

passado remoto, dar ao marido a felicidade matrimonial que lhe teria possibilitado uma vida 

normal e sadia. 

Portanto, verifica-se que toda a ação atual nada mais é que ocasião para revelar ao 

público o passado íntimo e privado da personagem principal (Sra. Alving), largamente 

conhecido por ela mesma. Em Édipo verifica-se precisamente o contrário: o passado — o mito 

— é conhecido do público e não lhe precisa ser revelado; ele é do domínio geral da posteridade 
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reunida no teatro ateniense. O passado é revelado à personagem central, ao próprio Édipo, que 

dele nada sabia. Dessa forma, em Édipo o passado é transformado em atualidade. Édipo, nada 

sabendo, é atingido em cheio pela revelação do seu passado; o drama é plena presença atual. O 

passado é função da atualidade, ao passo que em Ibsen a atualidade é função do passado. Este 

não chega a ser plenamente atualizado, visto a personagem central o conhecer em essência, não 

sofrendo o choque e a tortura do descobrimento. O tema de Édipo não é realmente o tempo 

passado como tal, mas a terrível descoberta pela ação atual do herói. A sua própria ação o 

destrói; a verdade revelada é atual, Édipo é de fato “a ferida do país”, ferida que precisa ser 

eliminada para libertar a cidade da peste. Ele é e continua realmente o assassino do pai e o 

marido da mãe. Osvaldo, ao contrário, é apenas a vítima de um passado que, como tal, é o tema 

central da peça. E não é apenas esse ou aquele evento passado que é tema e sim o peso 

petrificado do tempo, como decurso que deprava, lentamente, as vidas. O tema é toda a vida 

malograda. Esse tema é essencialmente épico (Ver a análise de Peter Szondi, Theorie des 

modernen Dramas — Teoria do drama moderno —, Ed. Suhrkamp, Frankfurt, 1956, págs. 18-

27). 

e) A memória 

Nessa dramaturgia de forma rigorosa, embora de conteúdo épico, é de importância 

constatar o tema da recordação. A memória encerra o indivíduo na sua própria subjetividade, 

isola-o e suspende a situação dialógica, básica para o drama rigoroso. Ademais, o sujeito atual 

tende a objetivar o sujeito passado, estabelecendo-se, desse modo, a típica oposição sujeito-

objeto da Épica (I, 2, c). Isso acontece na obra de Ibsen, mas de modo algum em Édipo. A 

preponderância da memória de qualquer modo suscita um processo de subjetivação. Verifica-se, 

pois, que já em Ibsen se encontram os germes de um processo que iria pôr em questão a própria 

possibilidade do diálogo inter-humano. 
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IBSEN NA SUA CORRESPONDÊNCIA

 
Livio Xavier** 

Na resenha que faz de recente edição de uma coleção de cartas e discursos de Ibsen, 

traduzidos pela primeira vez para o inglês, escreve o Sr. Tony Tanner, no London Magazine, de 

janeiro, que a preocupação principal desse “gigante do XIX século” na sua obra se tornou o 

problema para a maioria dos escritores do XX século. De fato, o tema central dos dramas de 

Ibsen é o conflito da sociedade moderna e a realização do indivíduo, isto é, do seu “autêntico 

eu”229. 

Já em 1871, Ibsen escrevia a Georges Brandes230: “Não há outro modo de agir em 

benefício da sociedade senão cunhar o metal que o indivíduo tem em si mesmo.” Em linguagem 

menos metafórica, traduz-se, essa preocupação fundamental de Ibsen, na urgente necessidade de 

assegurar a liberdade para o pleno desenvolvimento das mais exaltadas aspirações e energias do 

indivíduo numa sociedade cada vez mais caracterizada por um materialismo burguês onde todo 

esforço heróico é constratado pela tendência niveladora. A esse ponto, relembra o Sr. Tonny 

Tanner os versos de Matthew Arnold: “Great qualities are trodden down,/ And littleness united / 

Is become invincible”231, como a significar que os intelectuais da Inglaterra vitoriana não 

escaparam da tendência quase anarquista. 

Ao leitor atual ou mais jovem não é demasiado observar que a liberdade no sentido que 

preocupava Ibsen não é, como se poderia pensar, a posse tranqüila de uma série de direitos e 

garantias cívicos, mas algo mais alto: condições de vida mais ampla, em prol das quais os 

indivíduos de natureza titânica devem lutar incessantemente. 

O próprio Ibsen diz em outro passo da sua correspondência: “A única coisa de que gosto 

neste assunto de liberdade é a luta por ela ... O que é necessário é fazer uma revolução no 

espírito humano.” Ibsen seria assim hoje em dia despachado, sem mais aquela, para o limbo 

onde repousam os bem intencionados e românticos incorrigíveis. Mas o dramaturgo é duro na 
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queda. O Sr. Tony Tanner cita outra carta a Brandes na qual Ibsen formula o problema em 

termos muito atuais: 

“Nunca concordarei em fazer da liberdade um sinônimo da liberdade política. O que V. 

chama de liberdade, eu chamarei de “liberdades”; e o que chamo de luta pela liberdade não é 

senão o crescimento vital e a conquista da verdadeira concepção de liberdade. Aquele que 

possui a liberdade como algo de realizado tem-na morta e sem alma; pois essência da idéia da 

liberdade é que ela continua a se desenvolver firmemente, uma vez que os homens nela 

prossigam e façam dela parte do seu ser. Quem quer que pare em meio do combate e diga: 

“Agora tenho-a”, só mostra que a perdeu. Sem dúvida, é benéfico possuir o direito de voto ou 

de lançar o próprio imposto etc. Mas quem lucra com isso? O cidadão, não o indivíduo. Não há 

absolutamente nenhuma razão lógica para que o indivíduo seja cidadão. Ao contrário, o Estado 

é a maldição do indivíduo. [...] O Estado tem que ser abolido! Nesta revolução tomarei parte.” 

É evidente assim em Ibsen, como em outros escritores modernos, o Sr. Tony Tanner cita 

Yeats por exemplo, uma certa suspeita de que os progressos da democracia de massas teriam 

efeitos desastrosos sobre o espírito humano. Ibsen nada esperava das reformas particulares. E 

teve a coragem de escrever que “a tarefa imperiosa da democracia é fazer-se aristocrática”. 

Mais incisivamente chamava atenção para a necessidade de deixar-se de propugnar a idéia de 

melhorar o Estado e, ao contrário, despertar nos indivíduos o sentimento de liberdade e da 

independência. E a outro correspondente declarava: “A Noruega é um país livre povoado de 

homens que não o são.” 

A imaginação do dramaturgo exercia-se no problema de como o indivíduo na sua luta 

pode emergir desta sufocante prisão da vida moderna. Assim, os maiores personagens nas suas 

peças estão sempre rompendo os compromissos impostos pela sociedade e tentando mover-se 

em um espaço mais livre onde possam realizar o seu idealismo frustrado e seja permitido o 

desenvolvimento das suas energias abatidas. 

Observa o Sr. Tony Tanner que a grandeza de Ibsen é que ele explora admiravelmente 

as grandezas, admiravelmente as fraquezas interiores, as decepções, as dúvidas do presumido 

Super-homem. Pois não se deve esquecer que Ibsen é contemporâneo de Nietzsche, 

Schopenhauer e Wagner. De Brand aos protagonistas das suas últimas grandes peças, há alguma 

coisa de sórdido no seu caráter, sentindo-se perfeitamente que eles de fato não atingem à 

expressão dessa nova nobreza e sim à de uma impulsão fatal para a morte. 

Se Ibsen, continua o Sr. Tanner, pôde penetrar o íntimo do idealista que repele a 

sociedade moderna, a qual não deixa lugar para o desenvolvimento do indivíduo, não conclui 

pelo ajustamento, à maneira estóica, a essa sociedade. O que Ibsen prega é o aparecimento de 
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um “terceiro reinado”, como dizia ele. “Minha obra diz respeito ao conflito entre os fins do 

indivíduo e a sua capacidade, entre o que o homem propõe e o que é realmente possível, 

constituindo ao mesmo tempo a tragédia e a comédia do gênero humano e do indivíduo.” 

Pensava que a evolução também era válida no que se refere aos aspectos espirituais da vida. 

Nisso, nota o Sr. Tanner, é a mentalidade ibseniana característica do XIX século, o que faz de 

Ibsen especificamente um pessimista quanto ao presente e vagamente otimista a respeito do 

futuro. Os seus dramas malgrado o realismo da observação social que os penetra, muitas vezes 

acabam em enigma ou equivocação. Em um discurso proferido em 1887 explicou o que 

entendia por “terceiro reinado”: a expressão de um conceito visionário de uma nova unidade, 

algo como um Estado futuro no qual todas as contradições estão resolvidas e os impulsos 

contrários harmonizados. 

Qualquer que tenha sido a intensidade dessas esperanças, os dramas de Ibsen mostram 

que a realização da natureza contraditória natureza humana não está próxima nem nesta vida 

nem nesta época. “Not yet”, conclui britanicamente o Sr. Tanner. 
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MODERNIDADE DE IBSEN

 
Otto Maria Carpeaux  

Num teatro de província alemã, em Saarbruecken, foi estreada nova versão da peça Um 

inimigo do povo, de Ibsen; o autor dessa nova versão é Arthur Miller. A peça já está fazendo a 

viagem pelo mundo. 

A conjugação dos dois nomes causará quase uma sensação. Arthur Miller, o autor de 

Death of a Salesman e The Crucible, é um dos dramaturgos mais respeitados do teatro 

moderno; e com razão. Ibsen, porém, passa por totalmente antiquado, obsoleto etc. etc. Eis uma 

dessas contradições que sempre são uma tentação — e uma dura prova — para a inteligência 

crítica. 

Arthur Miller já registrou insucessos. Tem seus lados fracos. Mas ninguém lhe negará o 

senso de atualidade que não passa com o dia: The Crucible foi aplaudido em 1953 como 

alegoria histórico-satírica das perseguições da era McCarthy, mas as repetições em 1964 e 1965 

provaram a durável substância dramática da peça. Este Arthur Miller não é um retrógrado. Mas, 

então, Ibsen deve estar menos obsoleto do que afirmam, se uma obra sua, de 1882, é capaz de 

inspirar os instintos dramatúrgicos do moderno autor americano. A índole realística e burguesa, 

bem do século XIX, do teatro de Ibsen, parece óbvia. Mas justamente aquilo que parece óbvio, 

merece ser criticamente examinado. 

Ibsen foi entre 1880 e 1910 o dramaturgo mais festejado e mais representado do mundo. 

Conferiram-lhe o apelido de “Shakespeare bourgeois”. Mas por volta de 1910 o adjetivo 

começou a prejudicar o substantivo. O teatro expressionista, prefiguração do teatro moderno, 

acabou com a imitação da realidade cotidiano-burguesa no palco. As representações das peças 

de Ibsen tornaram-se cada vez mais raras. Os problemas de um Brecht, de um Sartre, de um 

O’Neill, e dos seus predecessores Strindberg e Wedekind, são outros. No repertório só mantém 

seu lugar, tenazmente, o Peer Gynt, que é da primeira fase, romântico-poética, de Ibsen, antes 

dele iniciar, com As colunas da sociedade, o ciclo de peças realistas, então consideradas 

modernas e hoje consideradas obsoletas. A teoria das duas fases opostas de Ibsen tornou-se 

lugar-comum da história literária. 
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Essa teoria de duas fases é insustentável. A suposta e repentina conversão de Ibsen, em 

1878, depois de obras tão grandiosas como Os Pretendentes à coroa, Brand, Peer Gynt, 

Imperador e Galileu, é pelo menos improvável. E torna-se ainda mais improvável quando se 

observa a implacável homogeneidade de sucessão, desde 1878, das peças realistas. 

A primeira dessas peças, As colunas da sociedade, ataca com os recursos de uma moral 

altamente individualista as convenções imorais da sociedade burguesa; na última cena proclama 

o dramaturgo sua esperança no futuro: uma força nova libertará a sociedade, justificando-a, e 

serão as mulheres, ainda escravas da tradição patriarcal, criaturas presas no lar como bonecas, 

mantidas sem responsabilidade. A elas Ibsen mostra o caminho da libertação na próxima peça, 

Casa de boneca: Nora tem a coragem de romper os laços de um matrimônio que é prisão e 

tutela, fugindo para a independência e abandonando o marido indigno. Mas se Nora, 

respeitando as tradições e as convenções tivesse ficado, teria experimentado, como Helena 

Alving, na próxima peça, Espectros, a ruína de sua família. Mas é perigoso denunciar a 

verdade: o próprio Ibsen foi, por isso, duramente atacado, como o Dr. Stockmann na peça 

seguinte, Um inimigo do povo. No entanto, quem tem o direito de assumir esse papel de juiz dos 

outros, destruindo convenções que talvez sejam indispensáveis para a tranqüilidade dos mais 

fracos? Eis o tema de O pato selvagem. As dúvidas se avolumam. Em Rosmersholm, a falência 

do individualista é acolitada pela falência de três individualistas episódicos. Em Hedda Gabler e 

em Arquiteto Solness, o individualismo é desmascarado como histeria. As três últimas peças 

opõem ao individualismo o mais formal desmentido. A coerência é ferrenha. 

Mas esse individualismo só é a última forma, extremada, do liberalismo próprio da 

sociedade burguesa. A temática de Ibsen, nessa sua segunda fase, não seria realmente obsoleta? 

Respondo: não é obsoleta e não se limita à segunda fase. 

Casa de boneca — para escolher o exemplo que parece o mais difícil — não trata do 

“feminismo”, que é realmente superado pela evolução social; trata-se, nessa obra, do direito e 

do dever de cada um de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Tampouco se trata em 

Espectros de teorias de hereditariedade já abandonadas; o personagem principal não é Osvald, 

com sua tabes herdada, sucumbindo à doença, mas Helena Alving derrotada porque se submete 

às convenções da sociedade. É isso que Nora, a individualista, não fez. Mas Nora não é a 

primeira individualista na obra de Ibsen. É irmã do imperador Juliano, que não se quis submeter 

ao Galileu; e de Peer Gynt, cujo individualismo faliu assim, como o de Brand e como o de Varl, 

em Os Pretendentes à coroa, cujas dívidas são as mesmas de Rosmer, Solness e Borkman, no 

fim da carreira dramatúrgica de Ibsen, que poderia dizer como T. S. Eliot: “In my end is my 
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beginning.”232 Mas em Ibsen não era isso uma confissão passiva e, sim, uma atitude ativa, 

manifestada cedo na mais intensa das duas poesias líricas (ouso traduzir mal os versos): “Minha 

poesia é meu julgamento de mim.” 

A segunda fase, realista, do teatro ibseniano é homogênea em relação à primeira. Os 

próprios problemas, comuns às duas fases, não são obsoletos; alguns são mesmo atuais — como 

o de Um inimigo do povo. 

Atual em que sentido? Que é anatematizado como injusto quem denuncia a injustiça? É 

um aspecto permanente, mas superficial do problema. O verdadeiro problema da peça é o 

direito da maioria de ter sempre razão. É, hoje, o problema dos intelectuais americanos que, 

lutando pela realização do sonho democrático, se vêem derrotados e ostracizados pela maioria, 

pelo funcionamento da democracia. É o problema do intelectual americano, que o levou a 

voltar-se para a peça de Ibsen. Resta uma dúvida: Ibsen, em Um inimigo do povo, não resolveu 

o problema. Mas parece-me isso, justamente, o seu mérito. 

O reproche principal da dramaturgia moderna contra o realismo de Ibsen é a falsidade da 

ilusão teatral que ele estaria produzindo. Suas peças não seriam realistas demais, mas nem 

sequer chegariam a ser realistas. Predomina, dizem, o artifício da well made play, da 

dramaturgia do boulevard parisiense, como Ibsen a tinha aprendido com Augier e Dumas Filho: 

a construção hábil, calculada para produzir efeitos retumbantes. A exposição é sempre 

magistral: a de Espectros vale o desvendar do passado em Édipo. A evolução e complicação, 

implacável: em As colunas da sociedade assim como em Othelo. O desfecho eficiente, em 

Arquiteto Solness assim como em Phèdre ou em Maria Stuart. Mas toda essa habilidade só 

serve aos fins subalternos de um teatro monarca burguês. É tudo isso que o teatro moderno, 

desde o expressionismo, rejeita e condena. Mas é esse “falso realismo” a quintessência da 

dramaturgia ibseniana? 

Dizem que Ibsen criou a ilusão da realidade, fingindo que tinha criado uma realidade: e 

se esse ilusionismo fosse intencional? P. F. D. Tennant, em seu estudo magistral sobre Ibsen’s 

dramatic technique (1948), cita uma frase de Ibsen, ainda do tempo da “primeira fase”: “Na arte 

não há lugar para a ilusão.”233 A esse programa estético ficou Ibsen bem fiel até o fim. E 

Tennant conclui: “O chamado realista Ibsen venceu com Os espectros; com essa peça 

totalmente anti-realística, na qual o Destino cego do teatro grego paira sobre uma tragédia da 

família, conquistou Ibsen sua fama internacional de dramaturgo realista.” 
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326

 
A mesma atmosfera de Espectros pervade as obras da “fase realista”. A própria 

iluminação, sol, chuva, noite, vento do mar, ar irrespirável de quartos fechados, participam da 

ação dramática, já quase como numa peça de Strindberg ou dos expressionistas. As portas, as 

cortinas, as janelas são, como se diz no argot do palco, “praticáveis”, não são pintados pelo 

cenógrafo, mas podem ser usados. Adivinhamos, porém, os abismos do outro lado daquelas 

janelas; as surpresas sinistras que se escondem atrás das cortinas nos cantos menos iluminados 

do palco; as próprias portas, pelas quais os atores entram e saem, são portas de alçapão, mais 

destinadas a fazer cair do que fazer passar. Nesse mundo de ilusões teatrais só existe solução 

teatral dos problemas, mas não solução real dos problemas da realidade, que a arte não saberia 

resolver. Essa falta de solução é sobremaneira sensível em Um inimigo do povo: o enredo é a 

derrota do individualista que se opõe sozinho à maioria, mas a última frase do Dr. Stockmann 

desmente esse enredo: “O homem forte é mais forte quando sozinho.” Evidentemente, essa 

frase é falsa na realidade que a peça pretende colocar no palco. Mas é verdadeira na peça, isto é, 

nesse troço de ficção que representa o julgamento de um Ibsen, de um Arthur Miller, de todos 

os que se expõem às últimas conseqüências de seu pensamento, fiéis àqueles versos de Ibsen 

(que não conseguirei traduzir senão muito livremente e muito mal): “At leve er krig med trolde 

— I hjertets og hjaermens helv; — Dommedag over sig selv. — “Viver é a luta contra / Forças 

obscuras dentro de mim; / Minha poesia é/ Meu julgamento de mim.” É um programa moderno. 
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IBSEN E O DR. STOCKMANN* 

Luiz Israel Febrot** 

Um inimigo do povo é a denúncia feita pelo Dr. Stockmann de que o balneário da cidade 

está provocando moléstias, porque seus encanamentos passam por terrenos contaminados pelos 

detritos das fábricas e os esgotos das usinas poluem as águas. E isto porque o traçado dos 

encanamentos obedeceu aos interesses dos proprietários de terrenos e não exclusivamente às 

normas técnicas; e, quanto à poluição, ninguém seria capaz de impedi-la, porque as usinas são 

de propriedade dos homens ricos da cidade, dos homens de bem. A fabulação da peça é por 

demais conhecida para merecer uma exposição mais longa. Quase o mesmo acontece quanto à 

sua interpretação. Há um consenso comum, quase unânime, de que o Dr. Stockmann denuncia 

não apenas os germes e as águas poluídas, mas de que “todas as fontes morais de nossa 

existência estão envenenadas, que toda a nossa sociedade burguesa repousa sobre o solo 

pestilencial da mentira”; e que os culpados pelas mentiras não são propriamente os “homens 

dirigentes”, embora ele desejasse “ver destruída essa raça”. Mas não vale a pena lutar contra 

eles: os “homens dirigentes” são “velhos destroços do mundo intelectual que vai desaparecendo, 

eles mesmos se encarregarão admiravelmente da própria morte. Não é absolutamente necessário 

médico para lhes apressar o falecimento”. Para o Dr. Stockmann “o inimigo mais perigoso da 

verdade e da liberdade, entre nós, é a maioria compacta” e contra ela o honesto médico investe 

sua lança e invectiva com sua ira. Por que a maioria compacta é o inimigo maior? Porque ela só 

aceita “as verdades certas” e “estas verdades reconhecidas pela massa, pela multidão, são essas 

mesmas verdades que os componentes de vanguarda tinham como certas no tempo de nossos 

avós, nós, os componentes de vanguarda de hoje, não as aceitamos mais”. E quais são essas 

verdades novas? O Dr. Stockmann não diz. Limita-se a declarar que o “direito nunca está com a 

maioria”... “A maioria tem o poder, infelizmente! Mas não o direito”... “O direito está sempre 

com a minoria.” E qual é esse direito? Novamente o Dr. Stockmann não responde. 

Todavia, se o personagem Stockmann, na assembléia, lança desafios radicais, porém 

omite-se de dar respostas corretas às interpelações, já o mesmo não faz o dramaturgo Henrik 

Ibsen com a ação do personagem Dr. Stockmann, como adiante veremos. Há uma flagrante 

                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 set. 1966. Suplemento Literário, n. 494, p. 5. 
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1951. Publicou, entre outros: Um intelectual americano, Arthur Miller, depois da queda, 1965; e A Terceira Guerra 
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contradição entre as idéias expostas pelo Dr. Stockmann e seu comportamento dramático; há 

uma significativa dissonância entre as suas idéias confusas e sua ação coerente. O espectador, 

normalmente, convence-se e se sensibiliza, inicialmente, pelo discurso e só secundariamente 

pela ação. E isso porque, em geral, há sempre uma correspondência entre ação dramática e 

idéias do personagem. E quando ocorre precisamente o contrário, e principalmente por vontade 

deliberada do dramaturgo, e se este o faz com sutil mestria, o público, então, é apanhado de 

surpresa e pode, perfeitamente, não perceber essa contradição. E a contradição e dissonância 

nesta peça de Ibsen são extraordinariamente bem “camufladas”. É isso, exatamente, ao nosso 

ver, o que ocorreu com Um inimigo do povo. E por isso a mensagem da peça está, para nós, no 

comportamento do Dr. Stockmann e jamais nos seus inflamados e contraditórios discursos. 

De fato, o Dr. Stockmann diz uma série de coisas inteiramente certas ou parcialmente 

verdadeiras, porém de forma desordenada e contraditória, o que, aliás, não tem especial 

significado no caso; o que importa, realmente, é o contraste entre o que diz e a forma com que 

age. O Dr. Stockmann rebela-se contra a maioria, porém poupa os homens dirigentes. Exalta as 

vanguardas e faz o paralelo com o que acontece no reino animal. À primeira vista até parece 

uma posição aristocrática. Senão aquela que vem com o nascimento ou outorgada pelo poder, 

pelo menos a que se caracterizaria pela distinção da educação, a ponto de reivindicar a 

exclusividade da verdade. Na peça, durante a assembléia, Hovstad o denuncia como aristocrata 

e Romain Rolland, em seu Le théâtre du peuple, sem razão, chega a declarar que Um inimigo do 

povo não “pode senão recentemente tornar-se o amigo do povo, senão pelo mais irônico dos 

desprezos e cegueira do espírito de partido”234. Eric Bentley atualiza o pseudofanatismo do Dr. 

Stockmann para os dias de hoje, identificando-o com o dos comunistas modernos. 

Todavia, antes de entrar no raciocínio principal, convém registrar que, nem mesmo 

dentro do contexto da peça, pode-se considerar Ibsen um aristocrata, um snob cultural ou um 

pessimista. E por diversas razões. 

A maioria compacta de que fala o Dr. Stockmann é a “maioria liberal” e não 

precisamente todo o povo. Ibsen, embora não seja muito claro, não representa na peça todas as 

classes sociais. Os personagens de primeiro e de segundo planos são especificamente pequeno-

burgueses. Assim é o jornalista Hovstad e seu auxiliar Billing, para não falar no impressor 

Aslacksen, presidente da Sociedade dos proprietários de casas e da Sociedade de temperança. O 

prefeito Peter e, naturalmente, burguês, e o pai adotivo da Sra. Stockmann, Martin Kiil, é a 

própria especulação mercantilista. Aliás, na rubrica do quarto ato, Ibsen anota que na grande 
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assembléia “estão representadas todas as classes da burguesia”; portanto, não são todas as 

classes da sociedade. Nessa mesma assembléia aparecem, como sombras tênues, um bêbado, 

que sequer é da aldeia, e alguns operários que se limitam a murmurar; todos eles são sombras e 

não presenças. Portanto, a maioria não é propriamente o povo, mas uma determinada camada do 

povo. Aliás, a Noruega que Ibsen conheceu foi um país industrialmente atrasado, e, portanto, 

sem proletariado. Embora residisse muitos anos fora do seu país, parece que os grandes 

movimentos sociais que então começavam a formar-se, a sacudir a Europa industrializada que 

ele conheceu (Itália e Alemanha), não conseguiram mudar radicalmente suas convicções 

libertárias burguesas nascidas com a revolução francesa. Não deve ser por acaso que quase 

todas as suas peças se passam em províncias norueguesas. Nestas, a composição social era 

estratificada e a faixa muito estreita: funcionários, comerciantes, pequeno-burgueses e 

camponeses. E Ibsen sempre preferiu as províncias para os ambientes de suas peças, com uma 

ou outra exceção (Hedda Gabler). 

E ainda dentro dessa ordem de idéias é preciso registrar que essa “satânica maioria”, que 

nunca está com o direito, mesmo que fosse a grande massa de extração popular, não tem ainda 

segundo Ibsen, culpa disso: sua ignorância não resulta do destino estabelecido 

irremediavelmente pelos deuses, não é eterno. O próprio exaltado Dr. Stockmann, não por 

acaso, faz o paralelo com o que acontece no reino animal. É possível confrontar “as espécies 

cultivadas com as que não o são? Considere-se uma galinha de raça cultivada com uma galinha 

de aldeia; imagine-se um mísero cão, desses que vagabundeiam pelados pela rua com um belo 

cão lanudo, que durante várias gerações foi criado em casas senhoriais, alimentado com 

comidas delicadas e com ouvidos acostumados ao som da música e de uma linguagem 

harmoniosa. Serão eles iguais entre si?”, pergunta Stockmann. No caso, mais vale o exemplo 

contido na pergunta do que a própria resposta; esta, de ciência duvidosa, pode-se prestar a mal-

entendidos racistas, de que suas “conformações cranianas” devem ser naturalmente diferentes. 

Todavia, é o próprio Dr. Stockmann que explica o comportamento às vezes apático das grandes 

massas: produto de milenar subordinação. O que as diferencia das elites não é a “conformação 

do crânio”, mas o “abandono e a pobreza, são as miseráveis condições de vida que realizam 

essa obra infernal”... “A falta de oxigênio debilita a consciência.” Como então desejar-se muito, 

nas presentes condições das “galinhas de aldeia” e “cães vira-latas”? 

Tanto Ibsen não é o pensador aristocrata combatido por Romain Rolland, a alma gêmea 

de Nieztche, como queria o Conde Prozor235, ou o fanático intolerante como deseja Eric 
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Bentley, que ele tem confiança no futuro e na luta. Para ele, a grande coletividade chegará às 

verdades, aquelas “muito recentemente desabrochadas no terreno da vida consciente” e em 

torno dos quais “uma maioria possa se agrupar”. E mais: quando seus filhos são expulsos da 

escola, ele se dispõe a cuidar de sua educação, afirmando: “quer dizer com isso que vocês não 

estudarão absolutamente nada”. Seus filhos, doravante, aprenderão na universidade da vida, não 

o que os mestres lhes ensinam mas, pela observação criteriosa e bem dirigida dos fenômenos 

sociais, para evitar que lhes suceda aquilo que Petra denunciou muito bem: “há tanta mentira 

em casa quanto na escola. Aqui temos que nos calar e lá temos que mentir às crianças que nos 

ouvem”. 

E se o inimigo mais perigoso da verdade e da liberdade é a maioria e a maioria nunca 

tem o direito, por que o Dr. Stockmann não parte para o “Novo Mundo”, como pretendia? 

Porque ele diz: “é aqui que combaterei, é aqui que vencerei”. Se “jamais um vira-lata será capaz 

de obtê-las” (as habilidades de um cão lanudo bem criado), por que, então, o Dr. Stockmann, 

quando se resolve a educar os filhos, pede-lhes que tragam mais uma dúzia de molecotes, pois 

quer “fazer uma experiência com esses vira-latas”? Mais do que um homem descrente, o Dr. 

Stockmann é um homem confuso, pelo menos quando fala. 

E assim, o Dr. Stockmann, de uma fala para outra, confunde-se e contradiz-se com os 

próprios termos de sua oração. Isso sem falar entre o seu discurso e o seu procedimento. O Dr. 

Stockmann não compreendeu aquilo que o seu irmão Peter, apesar de seus “movimentos lentos 

e preconceitos tenazes”, apreendeu olhando simplesmente a vida, sem nenhum diploma de 

faculdade: de que “como empregado não tens liberdade para ter uma convicção à parte”. Isso 

importa em dizer, em linguagem simples e coloquial, o que o filósofo em linguagem 

especializada disse, que “não é a consciência do homem que determina o seu ser mas, pelo 

contrário, é o ser social que determina sua consciência”. 

De modo que, mesmo dentro do discurso do Sr. Stockmann, a fonte da mentira não é 

propriamente a “satânica maioria compacta”, que, na verdade, não é mais do que a sua vítima. 

Porém, o Dr. Stockmann não o compreende com toda a clareza e por isso não o diz com a 

precisão necessária e indispensável. É essa a tragédia do personagem, embora a peça não 

padeça dessa insuficiência. 

É oportuno, a esta altura, especular sobre um aspecto da controvérsia que envolve Um 

inimigo do povo: é uma resposta ao público que o criticou duramente por causa dos Espectros, 

responde a maioria; o Conde Prozor informa que, cronologicamente, isso seria impossível 

porque não houve intervalo suficiente entre uma peça e outra para que o clamor se fizesse sentir 

tão forte; Otto Maria Carpeaux acredita que é uma crítica a seu amigo e rival literário Bjørnson. 



  
331

 
Parece-nos que esta última resposta é a mais adequada, não quando tomamos o amigo rival 

como causa primeira da peça, mas, sim, na medida em que Ibsen pretende derrubar toda a 

plataforma reformista do partido liberal norueguês, do qual Bjørnson era uma das bandeiras. 

Com Um inimigo do povo, Ibsen desmistifica o oportunismo dos liberais, afirmando que eles 

não pretendem outra coisa do que empolgar o poder à custa de umas tantas ou quantas 

satisfações eleitoreiras; porém, jamais transformar a sociedade. É por isso que o Dr. Stockmann 

insiste, a certa altura de sua fala, que não há necessidade de combater os “homens dirigentes”, 

porque estes morrerão por si mesmos. Se caírem os atuais, tomarão o poder os Hovstad, que, no 

fundo, são a mesma coisa que os Peter — apenas o “boné de uniforme” mudará de cabeça. 

Numa fala posterior, na mesma assembléia, Stockmann vai um pouco além, declarando que “é 

preciso exterminar os chefes de partido”, o que pode ser válido na medida em que ele combate o 

oportunismo e o carreirismo dos chefes que mistificam demagogicamente a massa. E é nessa 

mesma fala que o Dr. Stockmann denuncia o seu oportunismo, declarando que são as 

“considerações oportunistas [que] subvertem a moral e a justiça”. De outra parte, todavia, 

parece-nos extremamente simplista acreditar que a intenção de Ibsen, ao escrever a peça, se 

esgotava, seja em mostrar a inconseqüência política de seu amigo Bjørnson, seja mesmo a 

inutilidade da plataforma reformista e oportunista dos liberais; suas intenções iam além, muito 

além... 

A soma de todas essas considerações é a única chave capaz de explicar o estranho 

comportamento do Dr. Stockmann, na célebre assembléia do quarto ato. Nessa assembléia, o 

Dr. Stockmann comporta-se como um pateta: impedem-no de falar sobre os germes que 

infectam a canalização e as águas poluídas que empestam os banhos, e ele, que convocara a 

assembléia, aceita a decisão da maioria — essa mesma maioria que ele aparentemente despreza, 

à qual diz as mais duras verdades e que afronta com dignidade e raiva, a ponto de dizer “não 

tenho a mansidão do Outro, não direi que os perdôo por não saberem vocês o que fazem”. Por 

que esse comportamento protocolar a quem se dispõe a tanto? E a sua “patetice” se patenteia 

com mais clareza no conteúdo dos argumentos usados durante a assembléia: enquanto seus 

adversários são movidos pelas duzentas mil coroas que deveriam desembolsar para consertar a 

canalização e ainda manter o balneário fechado durante dois anos e, portanto, pagar a verdade 

com o dinheiro saído de seus próprios bolsos, o Dr. Stockmann paira nas alturas, filosofando 

sobre homens dirigentes, vícios morais, minoria esclarecida, maioria embrutecida, galinhas de 

aldeia e cães lanudos. Se o Dr. Stockmann já compreendeu que não está em causa a verdade, a 

saúde e o bem-estar públicos, mas sim duzentas mil coroas, e não pretende dar-lhes a outra face 

para receber mais uma bofetada, por que, então, não lhes dizer a verdade de frente? O Dr. 
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Stockmann não o diz na assembléia, nem mesmo mais tarde a seus familiares. Porém, 

comporta-se de modo a permitir que os espectadores descubram qual é realmente a fonte dos 

vícios morais de nossa sociedade. 

Com efeito, o Dr. Stockmann, analisando as águas, descobre que elas estão 

contaminadas porque os canos passam sob as fábricas que as contaminam com germes e que os 

esgotos das usinas poluem as águas. Divulga o fato, ainda que tenha que prejudicar o bolso dos 

contribuintes (e ele mesmo o é), e ainda que tenha de prejudicar toda a cidade. Pressionado para 

não fazê-lo, não cede. “Pediram-me que antepusesse os meus interesses às minhas convicções.” 

Ele, porém, não modifica a linha de sua consciência. E mais: “E que me importa, a mim, a 

destruição de uma comunidade que vive somente de mentiras?” “... que todo o país pereça”, é a 

sua decisão. Finalmente, o sogro, Martin Kiil, coloca-o diante da mais mefistotélica das 

tentações: durante a fase de denúncias ele comprara, durante a baixa, centenas de ações do 

balneário, que reverteriam, finalmente, para a senhora Stockmann. Todavia, se o Dr. Stockmann 

continuar o combate, elas se desvalorizarão ainda mais e, de qualquer forma, serão doadas ao 

asilo dos velhos. Ainda assim, jogando com o futuro de sua família e de seus filhos, o Dr. 

Stockmann não se deixa corromper pelo bezerro de ouro. É esse comportamento que o 

caracteriza realmente e não suas palavras. E, particularmente, é o que o distingue dos demais, 

pois não é assim que procedem Hovstad (um jornal precisa de dinheiro e O Mensageiro do 

Povo está em situação financeira difícil), Billing (que pretende a secretaria da Prefeitura), o 

impressor Aslacksen (que não deseja contribuir para a despesa comunal de duzentas mil coroas) 

e todos os demais. Portanto, qual é o maior inimigo da liberdade e da verdade: a “satânica 

maioria compacta” ou o dinheiro e os interesses por ele criados? O Dr. Stockmann diz, 

contraditoriamente, é verdade, que o inimigo é a maioria, porém, com sua ação, inequívoca, 

coerente e linear, responde que o inimigo principal é realmente o dinheiro. A propósito toda a 

peça nasce de uma especulação mercantil: qual é a causa da contaminação das águas do 

balneário? Seria uma causa natural? Não, é a cobiça dos proprietários, que exigiam que os 

encanamentos passassem sob seus terrenos para assim receberem indenizações e porque os 

industriais não desejam gastar dinheiro tratando as águas que saem de suas fábricas, preferindo 

jogá-las diretamente no rio e, dessa forma, contaminá-lo. Portanto, a base sobre a qual se 

assenta toda a trama é um típico e clássico ato mercantil, próprio da sociedade da livre 

concorrência. 

O Dr. Stockmann termina a peça dizendo: “eu sou o homem mais forte desta cidade”. E 

de fato o é; não porque “o homem mais forte que há no mundo é o que está mais só”, como ele 

ingenuamente acredita: o argentário e especulador Martin Kiil também está só, recebeu a “bola 
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preta” da comunidade. Ele realmente é o homem mais forte porque não participa de 

especulações, e dispõe-se a perder uma situação e o dinheiro porque não é oportunista, e tudo 

para lutar contra a mentira, pela verdade e pela liberdade. Ele é o homem mais forte da cidade 

porque está disposto a sair pelas ruas, a proclamar a verdade com um tambor na mão, ainda que 

inicialmente acompanhado apenas pelos seus três filhos. 

O que o Dr. Stockmann não compreendeu e por isso disse mal e equivocadamente na 

assembléia, o Dr. Stockmann, criação do dramaturgo norueguês Ibsen, expressou bem pela ação 

coerente e clara: “os inimigos do povo” são os interesses criados pelo dinheiro; são esses os 

inimigos que “devem ser exterminados como animais nocivos”. 

Um inimigo do povo será uma peça de tese ultrapassada? 
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HEDDA GABLER – “SEGUNDO A CRÔNICA, O MAIOR SUCESSO DE IBSEN [...]”* 

Luiz Israel Febrot** 

Segundo a crônica, o maior sucesso de Ibsen, depois de Casa de bonecas (1879), foi 

Hedda Gabler (1890). Haviam decorrido onze anos, durante os quais escrevera obras-primas 

como Espectros, Um inimigo do povo, O pato selvagem, Rosmersholm, A dama do mar. Para 

que aquele fato ocorresse, fora preciso, assim creio, que o público pouco tivesse compreendido 

quanto ao sentido das referidas peças, algumas das melhores do dramaturgo norueguês — e 

compreendesse ainda menos o significado de Hedda Gabler. Para o sucesso ruidoso deve ter 

contribuído o fato de esta peça exigir sempre uma grande intérprete feminina — e a 

performance das Eleonoras Duses ofuscava a mensagem, oferecendo assim o pretexto para não 

discuti-la, o que sempre agradou às platéias bem-pensantes... 

Hedda Gabler, nem pela temática nem pela personagem, significa algo de 

excepcionalmente novo na dramaturgia de Ibsen. A idéia central resulta da contínua evolução 

do autor — do otimismo reformista para o pessimismo anarco-revolucionário, este no sentido 

de que a sociedade, tal qual é, não pode e nem merece ser salva. Está claro que há aspectos 

diferentes nessa peça, porém resultam menos de uma nova visão do mundo do que do novo 

ângulo em que o autor se coloca. É uma peça da fase que os críticos chamam do “velho Ibsen”. 

Mas quem via os homens e a sociedade como os via o dramaturgo de sessenta e dois anos, ao 

escrever Hedda Gabler, é menos velho do que muito dramaturgo jovem e contemporâneo, que 

vê o mundo com clareza e compreensão idênticas às do homem da pedra lascada. 

É quase lugar-comum apresentar-se a personagem-título como uma neurastênica dama 

do fim do século XIX que, como este, está enfastiada da vida e, por isso, leva à desgraça o 

marido, ao suicídio o amante, e ela mesma põe fim à vida, quando trazia dentro de si um novo 

ser. E essa é, efetivamente, a conclusão imediata e direta da peça. Todavia, se limitássemos a 

interpretação a esse ângulo, embora parcialmente legítimo, seria lícito conduzir o raciocínio às 

suas últimas conseqüências e concluir, como T. C. Worsley, crítico teatral do The New 

Statesman and Nation, que Hedda Gabler é uma “astuta cadela”236; e convenhamos que não é 

preciso ser britânico para rejeitar a expressão e, mais ainda, a interpretação. Há, contudo, outro 

ângulo de apreciação da peça e que se enquadra melhor na concepção de vida de Ibsen e, 
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particularmente, na forma amarga de como ele a compreendia àquela altura. Pois se Ibsen 

melhorava de posição, subia na escala social e intelectual, ainda assim sua ótica negativa dos 

homens e da sociedade não se modificava; quanto muito mudava de tonalidade e enfoque. O 

burguês coerente, o propagador dos ideais franceses do século XVIII, já compreendera, então, 

que os princípios de Igualdade, Fraternidade e Liberdade beneficiavam, de um lado, pequena 

parcela e, de outro, a sua oficialização significava o seu congelamento. “Nós vivemos das 

migalhas caídas da mesa da revolução do século passado...”, convenceu-se ele. Nessas 

circunstâncias, antes de propagar esses princípios, era preferível demonstrar sua parcialidade; e 

se eles não podem beneficiar com igualdade a população inteira, então que se mude a própria 

bandeira. O prefaciador de uma edição francesa de Espectros, Édouard Rod, contemporâneo de 

Ibsen, já dissera a certa altura: “o que o torna desconfiado contra as idéias é o modo como elas 

se transubstanciam ou realizam. Ele não realiza, se assim o posso dizer, seu processo direto, ele 

não as analisa em si mesmas; ele mostra a contradição miserável que existe entre o que elas 

proclamam e o que elas fazem aos homens”237. 

É o pessimismo-niilista, é certo, embora o autor fosse contemporâneo de uma época 

revolucionária, a qual, aliás, cantou na mocidade. 

Hedda Gabler casa-se com Jorge Tesman, porque este era o único homem que estava 

disponível a dar-lhe aquilo que ela acreditava valer a pena: uma cômoda existência burguesa, 

uma situação de proa, relações sociais mundanas. Esse seu caráter fizera com que ela, 

anteriormente, abandonasse o estudante que amava, o promissor Eylert Loevborg, porque seu 

comportamento não convencional e algo desregrado começava a excluí-lo da sociedade, o que 

de fato aconteceu, obrigando-o a sair da cidade. Quando a cortina se levanta, Jorge Tesman, 

recém-casado, está indicado para conquistar a cátedra da universidade local, numa prova sem 

concorrentes, quando sabe que Loevborg, regenerado, voltara à cidade, publicara um livro bem 

recebido e constava ainda estar disposto a concorrer igualmente à cátedra. Ademais, preparava 

um segundo livro que Loevborg considerava, este sim, original e revolucionário. Para a sua 

recuperação contribuíra a senhora Elvsted, esposa de um juiz, de cujos filhos Loevborg era 

preceptor. Embora fosse mulher de inteligência simples, a sua dedicação, incentivo e confiança 

em Loevborg estimularam-no a escrever dois livros — o já mencionado e outro a publicar. A 

presença e o sucesso literário de Loevborg, mais do que um acontecimento, é um impacto 

desastroso para o casal Tesman: para Jorge Tesman, porque significa a concorrência de um rival 

reconhecido intelectualmente superior; para Hedda, porque deixara o jovem promissor e ligara-
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se a um homem que lhe prometia futuro, quando, no momento, estava acontecendo o contrário, 

escapando-lhe assim a segurança de uma próspera vida burguesa e o amor da sua juventude. 

Todavia, pensa que ainda pode dominá-lo. Contudo, em cenas seguintes, Hedda vem a saber 

que Loevborg voltara a freqüentar a casa de uma velha amarga mundana e que, no caminho, 

perdera o manuscrito de seu segundo livro, que, aliás, fora achado por seu marido. Compreende, 

então, que o perdeu para sempre e, através de uma intriga e abusando do amor próprio de 

Loevborg, encaminha-o para o suicídio, que realmente se efetiva. (Antes já queimara o 

manuscrito achado pelo seu próprio marido). Diante da tragédia, Jorge e a senhora Elvsted 

propõem-se a recompor o manuscrito do segundo livro de Loevborg, na base de apontamentos 

por ela anotados. O trabalho une e estimula essas duas pessoas, até então desconhecidas, 

enquanto Hedda, novamente, fica à margem. Diante disso e compreendendo a sua inteira 

inutilidade, recolhe-se ao quarto e com um tiro põe fim à vida e à do filho que estava em suas 

entranhas. 

É um melodrama? É um gesto tresloucado de uma mulher enfastiada do enfastiado fim 

do século XIX? Trata-se de uma histérica? Em parte, sim. Porém, para furtar-nos o prazer de 

uma interpretação acabada e a tranqüilidade do raciocínio concluído, está a advertência de 

George Bernard Shaw, agradecendo a Tchékhov haver-nos chamado a atenção para o fato de 

que na vida real as Hedda Gabler não se suicidam. Com efeito, na vida real, elas comem 

bombons, fazem compras e traem os maridos... 

Hedda Gabler não é, pois, apenas a enfastiada dama do fim do século e muito menos 

uma “astuta cadela”. Ou o contumaz leitor de notícias de jornais, observador de homens, 

incansável ruminador interior de experiências humanas, não teria compreendido a simples e 

genial observação de Tchékhov? O que aconteceu? É que também dessa vez Ibsen usou a trama 

como simples pretexto para uma mensagem, e dentro da primeira mensagem há outra e sob esta 

esconde-se ainda outra maior. 

Hedda Gabler é o cálculo que leva ao carreirismo; é o desejo de conforte antes e acima 

de tudo; é a ambição vã de prestígio social; é o egoísmo frio que esquece os demais, inclusive a 

família e amigos — em suma, é o individualismo burguês, não nos seus atributos de afirmação 

da personalidade, mas de estreito isolamento egoísta em si, para si e por si. É a própria 

inutilidade social. Ibsen, tão sóbrio em referências às suas peças e personagens, dizia que “é a 

falta de um objetivo na vida que a atormenta”238. Por isso é que Hedda Gabler é uma egoísta, se 

Loevborg foi procurar a mundana, escapando assim ao seu controle, ela, então, queima seu 
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manuscrito e o encaminha para o suicídio; mais do que ambiciosa, é fútil (não é à toa que 

preferiu o medíocre Tesman a Loevborg); sobre ser neurastênica, é preconceituosa (lembrando-

nos da cena em que Hedda, propositadamente, “confunde” o novo chapéu da tia Juliana com o 

da criada); mais do que desequilibrada e voluntariosa, é filha refinada de burgueses exemplares, 

educada dentro dos mais estritos princípios do seu meio. P. F. D. Tennant lembra a advertência 

de Ibsen a Prozor, de que Hedda Gabler deve ser “considerada como a filha de seu pai e não 

como a esposa de Tesman”239. E seu pai não lembra, precisamente, as virtudes românticas do 

general — o destemor diante da morte e a nobreza cavalheiresca — consideradas próprias da 

classe... Antes de militar, sua família é burguesa. A condição paterna de militar é, na peça, uma 

necessidade artesanal para justificar o manejo e a posse de armas por Hedda (uma das quais 

dará a Loevborg para se suicidar). São por isso inteiramente improcedentes as especulações e 

explicações sobre as implicações das armas, feitas por Raymond Williams, por exemplo240. A 

família de Hedda simboliza, antes de tudo, as características e os preconceitos burgueses, o que 

se constata de imediato, ao se abrir o pano de cena: o tipo de casa, os móveis, o arranjo e 

principalmente o plano de vida futuro de Hedda. “Há nela um anseio secreto de beleza, de paz, 

um certo élan; mas tudo isso foi arruinado por prejuízos e convenções de classe...”, afirma 

Lavrin241. E se apesar desse anseio pela vida confortável, fácil e mundana, o dramaturgo 

norueguês fê-la suicidar-se, principalmente depois de os haver conquistado, teria ele traído a 

psicologia da personagem e apresentando uma situação artisticamente inverossímil? Ou é 

preferível ver no suposto erro antes uma intenção calculada? Essa hipótese é reforçada pela 

lembrança de que Ibsen nunca se preocupou em fotografar a vida, porém, em desmascarar suas 

falsas virtudes. E se ele fez suicidar-se uma personagem que representa um tipo social que, na 

realidade, infelizmente, nunca se mata, reside aí a mensagem da peça e, ao mesmo tempo, a 

idéia de sua dramaturgia: corrigir a vida; as Hedda Gabler deveriam matar-se ao invés de 

arruinar vidas. 

Mas, essa primeira mensagem poderia encaminhar o raciocínio para uma direção que 

Ibsen certamente não desejou: a idéia de solidariedade humana; enquanto Hedda Gabler é o 

cálculo puro e o egoísmo frio, a senhora Elvsted é a desinteressada dedicação ao próximo. 

Porém, nessa altura da vida, Henrik Ibsen já havia superado a visão romântica do mundo, que 

herdara da revolução francesa, estava definitivamente convencido de que aqueles ideais serviam 

apenas a alguns e para os demais eram objetivos ainda não atingidos. O solidarismo, então, já 
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não poderia empolgá-lo. Há, pois, mais um significado que se esconde debaixo daquele, uma 

idéia que se oculta sob outra, como diria Eric Bentley: antes de exaltar o sentido de 

desinteressada solidariedade, Ibsen, mais uma vez, tentava destruir preconceitos e idéias 

preestabelecidas. E os preconceitos e as idéias preestabelecidas de Hedda Gabler são, 

certamente, o individualismo burguês que pretende, sobre privilégios, viver a morna vida 

cômoda do lar respeitável e o brilho alegre da vida social e profissional. Sacrificam-se os 

sentimentos pela vida segura, a pesquisa da verdade, pelo carreirismo fácil. Mas, quando se 

vence desse modo, a vitória não é triunfo, e o conforto, antes de sensação de tranqüilidade, é 

monotonia. Só há razão de viver e vitória legítima quando o sucesso é resultado de luta. Mas, 

Hedda não quis lutar; pretendia antes vencer. E por isso matou-se. O medíocre Jorge Tesman e 

a simples senhora Elvsted estão dispostos à luta e por isso vivem e realizam — o que é seu ou 

dos outros. O cínico conselheiro Brack também não se suicida mas, possivelmente, por 

inconsciência: ainda não compreendeu sua inutilidade sobre a terra. Viver é lutar e lutar é viver, 

parece-nos ser a mensagem mais profunda de Hedda Gabler. E por isso Hedda Gabler pode ser 

enfastiada e ambiciosa mas, sobretudo, é convencional: quer um marido, não um companheiro; 

um marido deve dar-lhe conforto material e posição social, não a paixão de homem e o afeto de 

companheiro; não é por acaso que a impetuosa, jovem e brilhante senhorita Hedda Gabler 

escolhe para esposo um homem medíocre, cuja preocupação intelectual mais apaixonada é 

estudar o artesanato familiar durante a idade média, ela, Hedda, que tivera os melhores partidos. 

E, na sociedade, suas relações orientam-se pela posição hierárquica que as pessoas nela 

ocupam, acima de seu valor individual. Ela rejeita a ligação amorosa com o conselheiro Brack, 

não por pudor ou princípio, mas por medo do escândalo. E essa convencional personagem, por 

isso mesmo, perece por suas próprias mãos, embora, contemporaneamente trabalhada, por um 

Brecht, por exemplo, devesse perecer certamente de outra forma — mas, esse já é outro 

assunto... É essa aceitação de convenções e preconceitos da sociedade que torna a vida 

monótona — não que a vida, em si mesma, assim o seja. Afirmar, pois, que Hedda Gabler é 

uma mulher enfastiada é dizer apenas a metade, e precisamente a visível e, portanto, a menos 

importante. A outra metade está na explicação desta monotonia: quem já começou a vida como 

filha de oficial (a senhora Elvsted tinha dela uma imagem heróica no tempo de estudante) e 

força ingresso na vida conjugal e, portanto, social, como esposa de um catedrático de escola 

superior, embora se desinteressando absolutamente pela matéria que o marido leciona, só pode 

achar mesmo a vida monótona, porque nada tem a realizar e dela nada mais espera. A existência 

de privilégios sociais e a conseqüente falta de competição geram, obrigatoriamente, a 

monotonia. E, para provar que a raiz dessa monotonia está no caráter conservador da sociedade, 



  
339

 
há ainda o episódio da produção literária de Loevborg. Este compreendera que, para abrir 

novamente as portas da sociedade, precisava apresentar um triunfo, uma produção intelectual, 

um livro. Mas, esse livro não poderia ser muito ousado, porque se o fosse, ao invés de facilitar a 

sua reentrée social, ainda mais o marginalizaria. Escreve, então, um ensaio erudito, porém 

convencional, e o resultado foi o que esperava. Mas seus planos eram outros: depois que fosse 

novamente admitido no meio intelectual e social, publicaria a sua verdadeira obra-prima, uma 

tese original e revolucionária. Mas isso só seria possível se já estivesse dentro da boa sociedade, 

jamais como instrumento para nela ingressar e receber aceitação social. (E mesmo assim com o 

perigo de ser outra vez excluído). Aquela boa sociedade só poderia aceitar o óbvio e o 

acadêmico. E como uma sociedade dessas poderia deixar de ser monótona? Por isso, Hedda, 

enquanto individualidade psicológica, desgarrada de um meio ambiente, é um caso médico cuja 

terapêutica é simplesmente clínica; mas, essa mesma personagem, na medida em que simboliza 

uma individualidade psicológica com determinados conceitos e precisos preconceitos, encarna 

uma categoria social, e seu suicídio, desse modo, interessa menos às revistas médicas do que 

aos estudos de sociologia, política e história. 

Entrementes, em sentido oposto age a frágil e simples senhora Elvsted. Ela, ao contrário 

de Hedda, não procura a situação cômoda da condição de esposa de marido abastado, nem 

tergiversa, como Loevborg, quando se trata de princípios. Ela pertencera à classe média pobre e 

servira como governante na casa do marido, enquanto viva a primeira esposa do juiz. Quando 

este enviuvou, casou-se com ele; tornou-se, certamente, uma pessoa altamente respeitável na 

cidadezinha e, mesmo assim, abandona tudo por amor a Loevborg. E age às claras, afrontando 

as dificuldades de frente, sem as táticas e concessões do próprio Loevborg — pouco se lhe 

importa que todos saibam que abandonou o marido e filhos pelo amor e admiração intelectual a 

um homem. A sua vida não pode, pois, de forma alguma, ser monótona, nem as adversidades 

conseguem quebrar-lhe a fibra. Ela não está limitada aos conceitos da nossa sociedade nem 

presa aos seus preconceitos. Hedda Gabler, que passa por inteligente, é simplesmente 

convencional; Elvsted, que é realmente uma mulher simples, é inconformista. 

E assim, mais uma vez, Ibsen obriga-nos a tirar uma mensagem de dentro da outra e, 

finalmente, a voltar ao tema principal de sua atividade literária: sob a aparência de criticar certas 

convenções sociais esclerosadas, ele condena, na verdade, toda a base da estrutura social. 

Porém, nesta fase, sem ilusões românticas. Principalmente nisso — na ilusão reformista 

romântica ou no pessimismo destrutivo, é que está a diferença entre o “jovem” e o “velho” 

Ibsen. Brian Downs notou muito bem que, de 1877 a 1882, Ibsen se ocupa em fustigar os 

Rolunds, Rummels, Aslacksen, Manders, que fornecem os vilões e que, a partir desta data, ele 
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muda o foco de sua crítica: a gente hostil é o idealismo242 e entenda-se como tal o reformismo 

ingênuo, que prega a reforma interior e a abdicação do luxo exterior como chave para 

solucionar os problemas humanos. E por isso, a luta contra as convenções, para o Ibsen desta 

idade, não é mais uma questão de boa vontade ou de pregação peripatética no palco — é o 

pessimismo niilista em face daquilo que não pode ser salvo, “Tudo de preferência à manutenção 

do que existe”, dizia ele243. 

Essa dualidade de personagens femininos, em Ibsen, é, na verdade, quase uma constante 

em toda sua obra dramatúrgica; aliás, tão constante, como a própria dualidade de situações e 

valores. Ibsen não fez, em seus cinqüenta anos de dramaturgia, outra coisa do que expor 

dualidades: a contradição entre o aparente e o real, entre os princípios afirmados e sua 

concretização na vida diária, entre os altos ideais oficializados e os mesquinhos interesses que 

os suplantam. Já em Catilina, Fúria e Aurélia parecem prenunciar Hedda Gabler e a senhora 

Elvsted. Brian Downs afirma que Hjondis, de Helgeland (1858), não é mais do que a 

antecipação de Hedda Gabler, enquanto Lotrar, citado por Lavrin vê nesta personagem uma 

paródia de Os heróis em Helgeland, chamando-lhe, aliás, de “Valkíria de espartilho”. 

Convenhamos que o raciocínio imediato que se impõe é que Hedda Gabler é o próprio 

espartilho, na medida em que simboliza uma mentalidade e o seu modo de viver, mas já sem o 

heroísmo mítico das Valkírias e sobrecarregada de todo o prosaísmo burguês. Parece-nos que 

não é outra razão que Ibsen, ao longo de sua meio-secular carreira artística, apenas haja matado 

duas personagens — e uma delas, a frustrada e fútil Hedda Gabler: não merecia melhor destino; 

era inteiramente inútil, como pessoa ou como representante de uma categoria social. 
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OS ESPECTROS SÃO AS VELHAS IDÉIAS* 

Luiz Israel Febrot** 

Por ignorar o pensamento ibseniano, cujas idéias gerais perpassam quase toda a sua 

obra, com pequenas variantes, a ponto de se poder afirmar ser ele autor de uma só idéia mil 

vezes revestida com outras roupas, é que muitas vezes se tem afirmado estar Ibsen ultrapassado. 

Sem conhecer essas idéias gerais, o leitor ou assistente não consegue compreender o sentido 

interno da peça, diria mesmo “escondido”, particularmente se ignorar seu sistema de trabalho, 

artesanato e instrumental. 

E uma das peças que mais tem sofrido é Os espectros que, em mãos inábeis e leitores 

casuais de obras esparsas de Ibsen, tem resultado enfadonha ou, às vezes, até melodramática. 

Há apenas alguns anos tivemos uma encenação desta obra-prima de Ibsen que quase alcançou o 

território do operístico, faltando, apenas, um fundo musical. Estávamos, então, no seu 

centenário, mas parecia que a distância maior não era do Tempo mas velhice irremediável de 

Ibsen, como se os cem anos houvessem deteriorado o pensamento daquele que fora na sua 

época um homem de idéias avançadas e escandalizantes. 

Os espectros (1881) é uma de suas peças mais representadas e, dentro da carreira de 

escândalos do autor, uma das mais agitadas. Lida isoladamente e encenada por um não-

ibseniano, pode resultar num melodramático tango argentino, como dizia um crítico paulista, a 

propósito da encenação feita no TBC. “O método da peça é muito parecido com o de um 

melodrama...” diz Raymond Williams, “... se desprovida de sua consistência essencial”1. 

É lugar-comum afirmar que, nessa peça, Ibsen pretendeu alertar contra os perigos dos 

vícios sexuais, porque eles podem refletir-se nos descendentes inocentes. Interpretações mais 

categorizadas preferem colocar o texto dentro da cronologia ibseniana e lembrar que ela foi 

escrita depois de Casa de bonecas (1879) — e, precisamente, em resposta aos clamores por ela 

levantados. De fato, Nora, ao tomar consciência de que nada mais era do que uma boneca nas 

mãos do marido, abandona o lar e filhos, para seguir seu próprio destino e realizar sua 

individualidade. A protestaria foi geral: Nora deveria sacrificar seu egoístico bem-estar pessoal 

à estabilidade do lar e ao futuro dos filhos, principalmente estes. Mas, Ibsen, de acordo com seu 

gênio avesso a polêmicas (isto na fase madura, porque na mocidade fora um violento 
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** Ver nota biográfica de Luiz Israel Febrot na p. 327. 
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panfletário, um “satírico de Estado”, como se autodenominou), respondeu com Os espectros, na 

qual mostra os desastrosos resultados que advêm de um casal mal ajustado — e exatamente 

sobre a prole. Todavia, ainda aqui, não se esgota a interpretação da peça. A Ibsen importava 

tanto o voto feminino e a eugenia sexual, como a George Bernard Shaw as visões religiosas de 

Joana — simples pretextos para um profundo e original debate de idéias. Os espectros que 

pairam sobre a casa dos Alving não são nem os vícios do falecido Capitão nem a vida boêmia 

que o pintor Oswald, seu filho, levou em Paris. Os verdadeiros espectros são as idéias do pastor 

Manders, menos na medida em que exige da senhora Alving que cumpra obediente e 

unilateralmente suas obrigações de esposa, qualquer que seja o grau de sacrifício, do que o 

significado esclerosado e conservador de suas idéias; idéias que fazem o pastor Manders chamar 

as leituras da senhora Alving de “livros abomináveis”. Não tivesse a peça este segundo 

significado maior, e ela poderia até descambar para o anticlericalismo — o que, evidentemente, 

está fora de cogitação. É verdade que o fato de Manders ser pastor não é casual, ao contrário. 

Esse fato, porém, perde importância diante do fato mais relevante: de Manders somar e 

representar as idéias convencionais estabelecidas, que o levava a combater os “revoltantes 

escritos dos livres-pensadores”. A modernidade e, porque não dizer, a genialidade de Ibsen, está 

em que a Senhora Alving ao responder indiretamente aos detratores de Nora e, diretamente, ao 

próprio pastor Manders, ao demonstrar que ela não deveria ter continuado a conviver com o 

Capitão, e pôr assim em causa o contrato matrimonial, seja ele de natureza religiosa ou 

simplesmente convencional, coloca, ao mesmo tempo, em dúvida todas as concepções aceitas, 

desde que elas se tornem mitos ou valores em si. A senhora Alving, sem nenhum subterfúgio, 

chega a dizer textualmente: “Chego a acreditar que nós todos somos espectros, Pastor Manders. 

Não é apenas o sangue de nossos pais que corre em nós. É também uma espécie de idéia morta, 

velhas crenças sem vida e assim por diante. Elas não estão vivas, mas prendem-se a nós por 

tudo isso e jamais conseguiremos nos livrar delas. Sempre que eu leio o jornal, parece-me ver 

fantasmas surgindo nas entrelinhas. Deve haver fantasmas por todo o país, tantos como as areias 

do mar.” É, pois, perfeitamente legítima a conclusão de que a trama do fracasso do casamento 

de Helena com o Capitão é apenas a face externa da intenção mais profunda do dramaturgo — 

demonstrar como as idéias convencionais e estabelecidas são maléficas e prejudiciais. Ao 

defrontar-se com a convenção da indissolubilidade do vínculo conjugal, então aceita como tabu, 

Ibsen, na verdade, põe em causa todas as convenções estabelecidas. E, precisamente porque a 

trama de Os espectros é a crítica às idéias retrógradas e ao conservadorismo, é que a sua 

atualidade se renova de época em época. 
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Comecemos a exposição pela análise da figura chave, que é o Capitão Alving. A ele são 

atribuídas todas as culpas que infelicitaram a casa dos Alving. Para compreendê-lo 

reconstituamos sua figura. O Capitão Alving é apresentado como uma personagem cujo 

processo de degenerescência desgraçou a esposa Helena e transmitiu uma doença hereditária ao 

filho Oswald. O Capitão Alving, ao que parece, seria sifilítico. Essa doença, porém, ele não a 

herdou, nem a adquiriu por ato de vontade ou por vício de personalidade. A sua 

degenerescência foi o resultado condicionado pelo ambiente em que foi obrigado a viver e a 

posição social que ocupava na cidadezinha. O jovem e impetuoso Capitão Alving não tinha o 

que fazer na pequena cidade; era rico e vivia de renda, num ambiente sem possibilidades sociais 

nem perspectivas econômicas maiores. Em que poderia empregar sua energia e vontade de 

viver, senão na vagabundagem descontrolada e nos prazeres irresponsáveis? É a própria Helena 

Alving que no-lo revela, ao meio de críticas acerbas que faz ao falecido marido. A certa altura 

ela diz textualmente: “E aquela criança alegre, sim, àquela época ele era uma verdadeira criança 

— ei-lo obrigado a lá viver, naquela cidadezinha que não tinha nenhuma alegria para lhe 

oferecer, nada a não ser prazeres. Em lugar de um objetivo para sua existência, ele não teve 

outra coisa do que um emprego. Em lugar de trabalho, onde todo o seu espírito pudesse se 

exercer, apenas negócios. E nenhum amigo capaz de fazê-lo sentir a alegria de viver: nada mais 

do que colegas de ócio e de orgias.” 

A esse mesquinho e estreito ambiente acrescente-se o fato trágico de que nem mesmo a 

Sra. Alving fora capaz de impedir esse processo ou, ao menos, compensar as frustrações 

impostas pelo ambiente provinciano, ela, que deveria ser sua amiga, antes de esposa. É ela 

mesma que confessa, sem rodeios nem tergiversações, quando declara que não estava educada 

para satisfazer esse homem impetuoso e viril, que queria realizar e realizar-se. “Teu pobre pai 

jamais encontrou derivativo àquela alegria de viver que transbordava dele. Nem eu mesma, não 

trouxe serenidade ao seu lar”... “Eu recebi alguns ensinamentos, ou melhor, não se tratava mais 

que de deveres e de outras coisas desse gênero e por muito tempo vivi assim. Toda a existência 

se resumia em deveres — meus deveres, seus deveres etc. Acredito ter tornado insuportável a 

casa para o teu pobre pai, Oswald.” Nessa mesma ordem de idéias note-se, ainda, que Helena 

Alving é, na peça, sempre chamada a senhora Alving, o que lhe confere uma respeitabilidade 

socialmente burguesa e uma imunidade sexualmente matronal. Porém, esta Sra. Alving, numa 

fala muito expressiva, confessa que realmente não estava educada para servir seu marido como 

esposa. Donde conclui-se que mesmo a inocente Helena tem sua dose de culpa social. Sob esse 

aspecto particular, Espectros não só é a resposta à Casa de bonecas, como sua continuação: a 

liberdade sexual da mulher em relação ao homem (não a libertinagem) e uma concepção 



  
344

 
psicofísica não pecaminosa do ato amoroso — além de convenientes, são, também, necessários 

para a constituição de um lar feliz. Desse ângulo, Espectros é mais feminista do que Casa de 

bonecas. 

E, assim, nem o “degenerado” Capitão Alving é o exclusivo culpado pelos males que 

caíram sobre sua família e descendência, nem tampouco a Sra. Alving é apenas a martirizada 

esposa e mãe heróica. Ambos são vítimas da mesquinhez da pequena cidade e antes de serem 

representações do bem e do mal, são resultados deformados das mesmas circunstâncias, cada 

qual a seu modo, ele abandonado ao ócio e à libertinagem, e ela circunscrita ao limitado mundo 

da mulher “bem educada”, incapaz de despojar-se de sua carga de preconceitos e por isso 

impossibilitada de arrancar o marido da engrenagem que o levou aos vícios. 

Ibsen, referindo-se a Espectros, diz: “O casamento por razões externas, sejam religiosas 

ou morais, leva a uma Nêmesis para a descendência... Essas mulheres dos nossos dias, mal 

usadas como filhas, irmãs, esposas, não educadas de acordo com o seu modo de ser, impedidas 

de seguir suas inclinações, desprovidas de sua herança, amarguradas no seu temperamento — é 

isto que fornecem as mães da nova geração.”2 É nessa ordem de idéias que Espectros é uma 

continuação e resposta à Casa de bonecas mas, como sempre, com coerência e ferocidade 

progressivas. Édouard Rod já notara que Espectros “é mais do que processo, não do casamento, 

mas da forma como o casamento é compreendido”3. E, daí partindo, é permissível uma 

conclusão mais avançada ainda, como o fez Eric Bentley, ao declarar que a trama do 

ajustamento matrimonial é mero pretexto para lembrar a posição da mulher no mundo dos 

homens, do qual “encaminha a sua investigação na direção de um assunto mais profundo e 

ulterior, a tirania de um ser humano sobre outro”4. 

E Regina, qual é o significado de seu comportamento? Convém lembrar que Ibsen, a 

essa altura (1881), entrava no ocaso da virilidade e dominado, em parte, pelo subjetivismo, 

preocupado com o problema do velho e do novo, já agora sob a nova roupagem de vida e morte. 

Não o faz, porém, em termos de invectiva desesperada mas, cônscio de obedecer à lei inflexível 

da existência e da história humanas. Regina é a vida, com todo o vigor e, às vezes, a 

irresponsabilidade que ela representa. E por isso Oswald queria casar com ela: tinha certeza que 

Regina lhe daria o veneno no momento oportuno e necessário, quando ele fosse tomado pela 

paralisia degradante. Ela não o faria por mal, compreende Oswald, mas porque era muito moça 

para também ficar entravada com ele. E mais, depois de certificada de que ela também era filha 

                                                

 

2 Janko Lavrin, Ibsen an approach, Methuen, p. 24. (N. A.) 
3 Édouard Rod, Prefácio para Espectros, Librairie Académique, Perrin, Paris, 1930, p. XIV. (N. A.) 
4 Eric Bentley, In search of theatre, p. 350. (N. A.) 
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do rico Capitão Alving, torna-se simultaneamente dominada pela revolta: não lhe parecia 

natural — nem podia parecer natural — que ela, filha legítima do Capitão Alving, fosse tratada 

na casa do pai, com compaixão respeitosa, ao invés de ser considerada como uma igual natural 

— uma Alving. É por isso que ela se revolta. E a sua rebelião não é exatamente a que resulta do 

conhecimento mas, da idade e condição social, recém-revelada, reforçando seu desejo de viver a 

grande existência — “Eu posso ficar aqui para ser usada em proveito de gente doente”... “uma 

moça pobre deve aproveitar sua juventude”... “E eu, também, Madame, tenho a alegria de 

viver”, diz ela. O que é esta, senão a incansável lição, repetida e jamais apreendida, de que o 

velho deve ceder ao novo, a morte à vida, as idéias antigas às concepções novas, que é, afinal, 

dentro do contexto da peça e de acordo com todo o pensamento do autor, a idéia motriz de toda 

a sua obra? E assim desaparece mais um vilão de cena, embora, desta vez, uma apetitosa vilã. 

Novamente um clamor de repulsa e polemica acalorada tomou conta do mundo — que 

então se reduzia à civilizada Europa. Ibsen, como de costume, pouco se importa, aparentemente. 

Continua a ler jornais, a observar figuras de sua mesa cativa no Café Maximilian, de Munique. 

“Não caia na vulgaridade de se defender”... “Tenha um desdém alegre”... “Acredita que as 

coisas carcomidas possam resistir?”, dizia a seu amigo Georges Brandes; e assim ele mesmo 

agia. A sua impassibilidade, contudo, era tática, a do combatente, não a do conciliador. Dizendo 

que “a luta tem seu lado bom, é sadia e refresca”, estimulava Brandes. “A repugnância pela luta 

é a causa da desgraça de nossa Nação”, dizia ele numa carta ao cunhado, a propósito da 

Comissão de Festejos do Milênio da Noruega que, por sinal, rejeitara sua poesia. Esta maldição, 

contudo, não atingiu a ele, que “já entrou na vida, em luta com a sociedade”, como ele mesmo 

afirmara. E, como sempre, respondeu com a única arma que sabia brandir — uma nova obra 

literária. Ele dissera, certa vez, em carta, ao seu amigo Conde Prozor: “voltarei ao combate, 

porém, com um novo equipamento e armas novas”5. E o novo equipamento foi Um inimigo do 

povo (1882) e a arma da razão expressava-se na idéia de que a própria fonte da vida estava 

envenenada: aos que o combatiam por criticar um aspecto da sociedade, ele respondeu com a 

crítica de toda a sociedade. 

                                                

 

5 Prefácio a Um inimigo do povo, Livraria o Globo, p. 78. (N. A.) 
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DE IBSEN A GRAÇA ARANHA 

(INFLUÊNCIA OU MERA COINCIDÊNCIA?)

 
José Carlos Garbuglio** 

O teatro de características simbolistas, conforme o pretendeu realizar esse movimento 

estético, depois dos dramas musicados de Wagner e das teorias de Mallarmé, encontrava-se na 

última década do século passado, em França, numa verdadeira encruzilhada. Mallarmé 

desencorajava os neófitos que alimentavam a intenção de encaminhar-se para a dramaturgia, 

pregando um teatro “idéal évoquant les profondeurs de l’âme et les mystères de la vie”244. Não 

estabeleceu, contudo, uma norma exeqüível ou um modus faciendi para tornar aplicáveis os 

princípios de que fazia praça. E, embora as idéias expostas resumissem os anseios de sua 

geração, aos jovens faltavam forças, todavia, para tentar a tarefa, além de inexistir ainda modelo 

vivo para seguirem e orientarem-se. Em resumo, nada havia de concreto que servisse de ponto 

de partida, para a realização de tão ousado teatro. Percebia-se apenas a aspiração de algo ainda 

difuso, posto que de evidente oposição à estética do realismo, mas não definido objetivamente 

em seus alvos práticos. À aspiração ainda não correspondia igual realização. 

Quando a crise parecia acentuar-se e atingir um estágio de tensão insuperável, 

apareceram em França as primeiras traduções de algumas peças de Henrik Ibsen. Encerrando 

em seu bojo muitas daquelas aspirações, traziam componentes onde se encontravam condições 

para se afirmar e vencer as naturais oposições. Logo depois, o Théâtre Libre, fundado e dirigido 

por Antoine245, levava à cena Espectros e Casa de boneca, iniciando a voga ibseniana e abrindo 

novos horizontes à expressão teatral. Simplificando, poderíamos dizer que foi encontrado o guia 

e o exemplo prático. 

Em 1892, Auguste Ehrhardt, traduzindo a importância do acontecimento e a aceitação 

de Ibsen, escreve e publica a primeira obra francesa a respeito do autor de Solness, o construtor, 

numa demonstração inequívoca do prestígio que ele alcançara e do valor de seu teatro.246 

                                                

 

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, Universidade de São Paulo, n. 4, p. 81-96, 1968. 
** JOSÉ CARLOS GARBUGLIO (Santa Rita do Passo Quatro-SP, 1931 – ). Professor, crítico literário e ensaísta. 
Publicou, entre outros: O universo estético-sensorial de Graça Aranha (crítica), 1965; Literatura e realidade 
brasileira (ensaio), 1967; e O mundo mágico de Guimarães Rosa (ensaio), 1973. 
244 Guy Michaud, Message poétique du symbolisme, v. II, Paris, Nizet, 1947, p. 436. (N. A.) 
“ideal que evoca as profundezas da alma e os mistérios da vida”. 
245 Ver nota biográfica sobre André Antoine na p. 137. 
246 Auguste Ehrhard, Henrik Ibsen et le théâtre contemporain, Paris, Lecène, Odin, 1892. 
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Desde então, aumentam ascensionalmente esse prestigio e essa admiração. A causa se 

prende, com certeza, ao fato de suas peças virem a preencher aquele vazio, a que nos referimos 

mais atrás, à parte concretizar muitas daquelas aspirações vagas e tentativas de inovação, 

propugnadas por Mallarmé. De fato, é o que se pode inferir das afirmações de Guy Michaud, 

quando, apoiando no testemunho de Ehrhardt, diz:   

Le théâtre symbolique de Ibsen donnait donc aux poètes de 1890, comme le disait Ehrhardt, la 

formule dramatique qui convenait le mieux à une génération à la fois éprise de science et 

amoureuse de mystère, positive et idéaliste, critique et croyante. Et si Antoine insistait à la 

représentation sur son côté réaliste, cela ne pouvait empêcher les jeunes Symboliste d’y voir 

autre chose. 

En réalite, il se trouva un public pour acclamer le théâtre d’Ibsen dès son arrivée en France, le 

même qui prenait parti pour Lohengrin deux ans plus tôt. Ce fut rapidement un enthousiasme 

non dépourvu, d’ailleurs de snobisme. Enthousiasme dont, l’année suivante, Albert Aurier, avec 

une grande lucidité, indiquait la raison: ce drame troublant et singulièrement suggestif... jettera, 

je crois, une vive lueur dans la nuit où tâtonnent, actuellement, les jeunes dramaturges qui ont 

conscience de la nécessité d’une rénovation théâtrale. Il éclairera la voie de L’art synthétique et 

idéaliste; il leur apprendra que l’observation réaliste n’a de valeur que comme auxiliaire de 

l’idée à exprimer. Et qu’aujourd’hui, ainsi que toujours, faire oeuvre d’art ce n’est pas pasticher 

la vie, mais créer des mythes viables. 

Aurier ne se trompait pas: grâce à Ibsen, le Symbolisme semblait avoir sa voie.247 

Com essa recorrência às considerações de Guy Michaud, parece ficar clara a 

importância de Ibsen no período em que se estava tateando à busca duma afirmação nova para 

expressão teatral. Com efeito, suas peças alcançam êxito e sempre crescente divulgação, não 

apenas na França, mas em toda a Europa. Fazem-se discutidas em áreas cada vez maiores e 

ampliam o circulo de sua influência. Elogiado e aceito sem reservas, como gênio, por uns e 

                                                

 

247 Op. cit, p. 437-438. (N. A.) 
“O teatro simbólico de Ibsen dava, pois, aos poetas de 1890, como disse Ehrhardt, a fórmula dramática que melhor 
convinha a uma geração ao mesmo tempo fascinada pela ciência e pelo mistério, positiva e idealista, crítica e 
crente. E se Antoine, por seu lado, insistia na representação realista, isso não podia impedir os jovens simbolistas de 
ver nela outra coisa. 
Na realidade, houve um público para aplaudir o teatro de Ibsen desde sua chegada à França, o mesmo que tomara o 
partido de Lohengrin dois anos antes. Rapidamente, criou-se um entusiamo, aliás, não desprovido de esnobismo. 
Entusiasmo cuja razão, no ano seguinte, Albert Aurier indicava com uma grande lucidez: esse drama 
desconcertante e singularmente sugestivo... projetará, eu acredito, uma luz viva na noite onde tateiam, atualmente, 
os jovens dramaturgos que têm consciência da necessidade de uma renovação teatral. Iluminará o caminho da arte 
sintética e idealista; ensinar-lhes-á que a observação realista tem valor apenas como auxiliar da idéia a exprimir. E 
que hoje, assim como sempre, fazer uma obra de arte não é imitar a vida, mas criar mitos viáveis. 
Aurier não estava enganado: graças a Ibsen, o Simbolismo parecia ter encontrado seu caminho.” 
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violentamente atacado por outros, o teatro de Ibsen exerce influência profunda na época a ponto 

de transformar-se para muitos, em autor modelar. O exemplo mais significativo do que estamos 

informando é o teatro de Maurice Maeterlinck, com certeza dos maiores da época, em que se 

refletem contribuições de Ibsen, segundo afirmam Guy Michaud e Dorothy Knowles. 

Outro acontecimento digno de referência nessa área de fermentações e lutas artísticas, 

está na atitude de recusa de Paul Fort, por volta de 1890, de encenar o drama Pelleás et 

Mélisande de Macterlinck. Como conseqüência imediata se dá o aparecimento vivo e 

significativo de Lugné-Poe248, que o passa a defender e divulgar. Unindo-se a Camille 

Mauclair249 montam a peça e a encenam, fazendo nascer dessa maneira o Théâtre de l’Oeuvre, 

de importante significado para o momento, uma vez que nele se representarão autores de várias 

procedências. Tornou-se, em Paris, o lugar onde se encenariam obras de grandes teatrólogos 

estrangeiros, como Ibsen, Bjørnson250, Shrindberg, Hauptmann e outros, que até então não 

encontravam guarida na França. 

Entre outras peças, o Théâtre de l’Oeuvre encanou em 1896 o Peer Gynt de Ibsen, em 

tradução do Conde Moritz Prozor251, de resto tradutor e prefaciador de quase todas as edições 

francesas de Ibsen, e seu constante divulgador. Reunindo um grupo de autores, atores, teóricos e 

críticos esse teatro desenvolveu intensa atividade artística, exercendo na época papel de 

considerável importância. Não só aglutinou elementos de primeira água, como também 

ofereceu oportunidade de aparecimento a principiantes, estimulando a produção e a criação 

literária dos iniciantes. 

Ao chegar à Europa, já em princípios deste século, Graça Aranha virá encontrar esse 

grupo em plena atividade, ligando-se a ele, ao que tudo indica, afetivamente. Fez-se íntimo de 

Camille Mauclair e do Conde M. Prozor e foi por eles animado e incentivado. A filha do Conde 

Prozor, Greta Prozor, será uma das intérpretes de Malasarte, quando o levar à cena o Théâtre de 

l’Oeuvre em fevereiro de 1911. É interessante lembrar que Greta Prozor foi uma das grandes 

intérpretes de Ibsen na França. 

Dessa sorte, verificamos que a chegada de Graça Aranha à França coincide, ainda, com 

o momento de entusiasmo pelo dramaturgo norueguês, ou com a fase de aceitação e afirmação 

de seu teatro. Aliás, aceitação que se impôs a despeito de certa crítica malevolamente 

desfavorável que procurou diminuir a qualidade e o valor de suas peças, partindo de 

pressupostos de ordem moral. Assim também encontrou Graça Aranha um ambiente aberto e 

                                                

 

248 Ver nota biográfica de Lugné-Poe na p. 217. 
249 Ver nota biográfica de Camille Mauclair na p. 237. 
250 Ver nota biográfica de Bjørnson na p. 149. 
251 Ver nota biográfica de Moritz Prozor na p. 137. 
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acolhedor e é provável que as aspirações artísticas do grupo correspondessem às que alimentava 

o escritor brasileiro, pois há muito tempo vinha ele gravitando na esfera do simbolismo, o que 

tornou fácil sua integração naquele meio. 

Ligou-se desde cedo ao Conde Prozor, prefaciador da edição francesa de Canaã, e a 

Camille Mauclair, teórico e crítico do teatro da época e também do prefácio da edição francesa 

de Malasarte, o que indica de qualquer maneira o círculo de suas relações e amizades. É bem 

possível que por intermédio deles Graça Aranha tenha entrado em contato com a obra de Ibsen, 

a quem viria a dedicar em A estética da vida um artigo de profunda admiração, reconhecendo o 

excepcional valor do autor de Galileu e Imperador. 

Sua aproximação com esse teatro de alto fôlego e o ambiente em que viveu na França 

devem ter seduzido e tentado Graça Aranha para o teatro. Ainda mais quando sabemos que ele 

julgava ter aptidões para a tarefa segundo confessa em O meu próprio romance: “o gosto pelo 

teatro ficou entranhado em mim. Embora recalcado, ele secretamente me conduz na vida. Não 

era eu que seria uma personagem dramática, mas os outros e o mundo que foram sempre o meu 

espetáculo. Este impulso para transformar tudo em espetáculo, me deu o profundo sentimento 

da técnica teatral a tal ponto que a minha composição literária se ressente dessa orientação”.3 

Infelizmente, a realidade dos fatos não confirmou os juízos que ele próprio se atribuía, pois 

jamais chegou a atingir a plenitude criadora ou, pelo menos, um bom teatro. Ao seu entusiasmo 

não correspondia a mesma força criadora, capaz de transformar em bom teatro o desejo de fazê-

lo. 

O que é curioso e de mais perto nos interessa, é que somente na França e após os 

contactos com os elementos responsáveis pelo Théâtre de l’Oeuvre, e apenas uma vez em toda 

sua vida, ele viesse a tentar o teatro, de que resultou Malasarte, publicado simultaneamente em 

português e francês. Aliás, edição limitada, que se fez às expensas de seu amigo Paulo Prado, 

sem se repetir outra vez. 

Uma vez constatados esses fatos, sobrevém uma natural propensão para admitir que, se 

escreveu uma peça, foi antes por influência do ambiente, da atmosfera que respirava, que 

propriamente por ter aquela suposta vocação inata. Além disso, sua incursão pela dramaturgia 

não chegou a revestir-se de êxito e a peça não conheceu segunda representação. Na verdade, a 

Malasarte faltam qualidades dramáticas, intensidade de vida, carece de força e ação para 

comover e convencer. Repousando em símbolos e jogando com idéias não bem definidas, a 

peça fica numa esfera pouco teatral e de difícil acesso. 

                                                

 

3 Graça Aranha, O meu próprio romance, São Paulo, Editora Nacional, 1931, p. 108. (N. A.) 
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Peer Gynt e Malasarte 

Elaborada com base no mito brasileiro e inteiramente executada na França, ao influxo 

das idéias e preceitos estéticos da época, Malasarte é única peça teatral escrita por Graça 

Aranha. Como Ibsen, também aproveitou o herói dos contos populares, que parece refletir as 

características peculiares do povo, cuja imaginação o criou, emprestando-lhe aqueles atributos 

que o identificam, por pertencerem ao mesmo tempo a um e a outro. Além disso a obra de 

Graça Aranha apresenta um sem número de pontos de contacto com o Peer Gynt de Ibsen, em 

especial quanto às idéias e posições “filosóficas”: pregação da liberdade total do indivíduo em 

relação a si próprio e em relação ao meio, quase elevada à categoria de religião; combate às 

forças atávicas que amarram a pessoa à herança de seus ascendentes e circunscrevem a ação do 

homem por força duma infinidade de convenções e prejuízos sociais. Aumentadas sempre e 

transmitidas de geração a geração, essas convenções se transformam, segundo eles, em pesados 

encargos para os descendentes. Em ambos os escritores, essa carga do passado é a causa 

determinante da impossibilidade de se alcançar a plena liberdade pessoal e fator principal dos 

sofrimentos que perseguem o homem, cujo raio de ação se limita aos costumes e hábitos 

impostos. E como diz D. Knowles: “le théâtre d’Ibsen étant ao même temps qu’une vive 

exaltation de l’individu, une critique violente de la société du temps particulièrement de ses 

conventions et préjugés, ne pouvait que plaire aux symbolistes”252. Ora, essas afirmações e 

constatações se aplicam perfeitamente a Malasarte. 

Não quero com isso dizer que a posição de Graça Aranha decorre especificamente das 

idéias de Ibsen ou de seu processo técnico-expressivo. Desejo apenas levantar uma hipótese e 

apontar uma curiosa relação de espírito, que os torna em mais de um aspecto autores afins. Não 

se incorra também no extremo de supor que a aproximação, entre o escritor brasileiro e o 

dramaturgo norueguês, implique em atribuição de valores artísticos iguais, ou que suas formas 

de tratamento artístico tenham a mesma altura. Ibsen está muito além de Graça Aranha, por sua 

inquestionável categoria, hoje, universalmente reconhecida, enquanto o escritor maranhense se 

mostra tateante e desprovido daquele poder que move os dramas ibsenianos e comove 

profundamente os seus espectadores ou leitores. 

Não está fora de propósito, pois, o fato de admitirmos que o conhecimento das obras 

mais discutidas e divulgadas de Ibsen conduzisse Graça Aranha ao conhecimento de Peer Gynt, 

com que Malasarte tem semelhanças e relações evidentes. E não está fora de cogitação a 

                                                

 

252 Dorothy Knowles, La reaction idéaliste au théâtre depuis 1890, Paris, Librairie E. Droz, 1934, p. 46. (N. A.) 
“o teatro de Ibsen sendo, ao mesmo tempo, uma viva exaltação do indivíduo, uma crítica violenta da sociedade de 
seu tempo, particularmente de suas convenções e preconceitos, podia agradar senão aos simbolistas”. 
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hipótese de que a peça tenha sugerido a Graça Aranha idéia e modelo para aproveitamento do 

mito brasileiro, bem como processo para elaboração de sua peça. Resumindo, em Peer Gynt 

Graça Aranha deve ter visto a imagem do finório herói popular brasileiro, desde há muito 

incrustado em seu espírito. Ambas as obras aproveitam figuras do folclore, erigidas em síntese 

das tendências mais naturais a expressivas da psicologia do povo que as criou e a que 

pertencem. E não poderia ser diferente. Caldeadas segundo as aspirações típicas e manifestas da 

seu modus vivendi, fatalmente teriam de englobá-las na simbologia de seus heróis. Com efeito, 

colocam-se na galeria dos heróis populares e consubstanciam suas vontades e desejos, 

impossíveis de o próprio indivíduo concretizar, por causa das sanções sociais: o engodo, a 

esperteza, a trapaça, a liberdade e licenciosidade, numa palavra, a encarnação da amoralidade. 

Donde a natural tendência de criar um tipo que sintetize essas volições irrealizáveis, para 

atribuir-lhe o que gostariam de ver como fato e não apenas como desejo. 

A seguir, vamos fazer alguns confrontos entre Peer Gynt e Malasarte, com o objetivo de 

alcançar o que apresentam de parecido, semelhante e igual. Com isso, poderemos observar suas 

relações e destacar os elementos comuns a um e a outro. 

Já dissemos que tanto Peer Gynt quanto Malasarte se elevaram ao plano da arte literária 

a partir do mito popular, onde se entronca sua origem. O mito norueguês, segundo informam os 

tratadistas do folclore escandinavo, encarna os elementos que representam com maior 

propriedade as tendências do povo norueguês ou, se quisermos, os traços mais característicos de 

sua psicologia. Sem entrar no mérito do problema para conhecer da exatidão dos informes, pois 

nosso objetivo se prende ao exame dos fatos comuns às duas obras, podemos dizer que Peer 

Gynt do mesmo modo que Malasarte, procede dentro de um sistema dominado pela atitude de 

amoralidade. Essa posição permite-lhe tomar atitudes que suprimem os conceitos da moral ou 

aquelas convenções sociais, normalmente admitidos como certos, dando-lhe plena liberdade 

opcional. Faculta-lhe, essa liberdade, agir de acordo com suas vontades e em obediência 

exclusiva aos seus desejos e impulsos. Toda a luta de Peer Gynt é simbólica e me parece 

mostrar o homem querendo desprender das convenções e prejuízos sociais para atingir a 

liberdade de ação, o que explica certos exageros. O peso dessas convenções é que o fazem 

triste, em certos momentos, por sentir a força poderosa que o quer enquadrar no socialmente 

aceito. Malasarte está liberto dessas convenções porque é somente um mito, mas tem na obra 

seu contraponto — ou seu complemento humano que é Eduardo, em quem o peso dessas 

convenções atua de maneira esmagadora. 

Sem perder o traço humano, Peer Gynt é o sedutor, o traficante de escravos, o 

mentiroso, o espertalhão, o sonhador que se entrega a uma vida de aventuras e fantasias, 
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destituídas, do ponto de vista da sociedade, de qualquer responsabilidade ou finalidade. 

Conduzido por esse princípio, não teme raptar e seduzir Ingrid no dia de seu casamento, para 

abandoná-la logo a seguir, com a maior sem-cerimônia e sem constrangimento. E, quando ela 

busca levá-lo à responsabilidade de seu ato, apontado as conseqüências a que pode conduzir 

esse ato e apelando para as recordações dos momentos agradáveis, recém-passados, responde-

lhe ele: “Al diablo todos los recuerdos.”253 Com essa atitude de gratuidade, provoca uma série 

de terríveis acontecimentos que desabam sobre sua família, levando-a à miséria e à ruína. Isso 

posto, inicia de pronto outras aventuras a assim sucessivamente. 

Malasarte também seduz Filomena, noiva de Raimundo, determinando com isso o 

aparecimento de funestas ocorrências, que viriam a envolver quase todas as personagens da 

peça, exceto ele, pela ronda da desgraça e da miséria. Curioso é notar que o noivo de ambas são 

dois palermas, facilmente ludibriáveis, ao passo que Peer Gynt e Malasarte são dois finórios 

cheios de expedientes que jamais se importam com a tormenta que causam e os rodeia. E mais, 

ambos apelam para a fuga todas as vezes que os ameaça qualquer perigo. 

O recurso de que se utilizam comumente para “encantar” os outros é a mentira, a 

capacidade de inventar, se é que os dois termos não se equivalem, no caso. A mentira não deixa 

de ser invenção no sentido em que ambas supõem engenho para criar ou imaginar. Com essas 

mentiras conseguem ludibriar a uns e encantar a outros, desviando-os dos fatos tais quais se 

deram. Mergulhando no reino da fantasia, agradam com as imagens e divagações que inventam, 

como se pode observar neste caso: 

Eduardo: Oh! é um farcista, um trapaceiro... eu o conheço! 

Dionísia: Talvez..., mas como sabe inventar, e que histórias tão divertidas conta! 

Eduardo: Mentiras. 

Dionisia: Mas tão belas! Quem me dera mentir como ele! Sim..., a mentira é mais verdadeira do 

que a verdade de toda gente. Não sei me explicar, ela tem mais vida, mais sangue, mais cor. 

Vale mais do que a verdade, porque representa as coisas que deviam ser e não são por culpa 

nossa!254 

Verifique-se que Dionísia, aqui, reveste as tendências do espírito que busca não o que é, 

mas o que gostaria que fosse. Foge do real e envereda para o idealizado, porque este constitui na 

verdade o que desejaria ver concretizado, e não o que é por força da própria contingência 

humana. 

                                                

 

253 H. Ibsen, Peer Gynt. In: Teatro Completo, Tradução e notas de Else Wasternon, rev. y prólogo de M. Winaerts e 
Germán Gómez de la Mata, Madrid, Aguilar, 1959, p. 756. (N. A.) 
254 Graça Aranha, Malasarte, Rio de Janeiro, Briguiet, 1911, p. 81. (N. A.) 
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O procedimento se identifica com o de Peer Gynt, cujas diabólicas mentiras se traduzem 

simbolicamente numa tendência natural do espírito humano, ou mais particularmente na 

psicologia do povo norueguês, seu criador. Mostram ambos que à dura verdade preferem a 

mentira agradável, o que “deveria ser e não é”. O processo, a forma de apresentação e 

procedimento se equivalem e fazem muito parecidos Peer Gynt e Malasarte. 

Quando surge na obra, depois de longa viagem e várias aventuras, Peer Gynt traz 

consigo um cabrito montês. Para explicar à sua mãe a origem do animal, inventa uma 

complicada e fantástica história de caça nas montanhas, que vimos a saber retirada do folclore 

norueguês, por meio da qual visa ludibriar sua mãe: 

Asa: ¿Y no te da vergüenza (de mentir), en presencia de tu madre? Por lo pronto, te vas a cazar 

renos a las montañas, durante meses anteros, precisamente en el tiempo de la cosecha, para 

inventar reinas en la nieve, y después vuelves malparado, sin fusil y sin caza; para colmo, 

esperas que vas hacerme creer a pies juntillas las patrañas de cazadores más absurdas. Bueno; 

¿Donde encontraste este macho de reno? 

Peer Gynt: ¿Yo iba contra el viento, ey él estaba escondido detrás de unos chopos, escarbando 

en la nieve, buscando líquen... [...] me quedé ai acecho, contaniendo el aliento; oía el crujido da 

sus pezuñas y pude ver la rama de uno de sus cuernos. Entonces fui aproximadome entre las 

piedras, a rastras, cautelosamente. Oculto en el despeñadero, me asomé. [...] Desparé. El reno 

cayó al suelo de bruces; pero en el mismo instante ao que caía ya me habia sentado yo sobre su 

lomo [...].255 

Segue toda a descrição, engenhosa, de sua luta e viagem com o cabrito, na qual entram 

em alto grau a fantasia e a imaginação. Com essa história reveste suas aventuras e sepulta a 

realidade, buscando enganar sua mãe, quando ela descortina a procedência popular do seu conto 

e, descobrindo a mentira, provoca a volta à realidade. E assim ele vai de fantasia em fantasia. 

Com Malasarte ocorre a mesma coisa e com acontecimentos bem próximos. Quando ele 

aparece pela primeira vez na obra, como Peer Gynt, traz consigo um urubu, após ter, por muito 

tempo, “vagado por este mundo a dentro”256. Para explicar a origem do bicho, inventa as 

mesmas complicadas histórias, dando asas à imaginação: 

O credor: Que prodígio! Onde descobriu essa preciosidade? 

                                                

 

255 Ibsen, op. cit., p. 739. (N. A.) 
256 Graça Aranha, op. cit., p. 16. (N. A.) 
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Malasarte: Numa batida da onça... Eu vinha seguindo o rasto de uma pintada, quando dei com a 

bicha já morta e sobre ela, fazendo carniça um bando de urubus. Fiquei danado de ter perdido o 

mau tempo e disparei a arma. 

O credor: Sobre os urubus? 

Malasarte: Não, porque urubu não se mata... só para espantar... os bichos remontaram para o 

céu, e só ficou um, que me olhava com os olhos tão compridos e tão tristes e fazendo uma cara 

de meter pena... Cheguei-me a ele, e o bicho, coitadinho, me deu o pé... [...] e eu fui trazendo-o 

desta maneira pelo caminho; quando cansava, largava o urubu, que vinha voando, 

acompanhando-me. Assim andamos dias e noites, atravessamos matas, campos, rios e 

alagadiços; o urubu sempre junto, calado, agourento.257 

Observe-se como é grande o número de pontos comuns e clara a afinidade de 

comportamento. As duas personagens se colocam dentro do mesmo esquema e com finalidades 

quase iguais. Uma parece o contra-espelho, menos exato e preciso da outra, Ibsen é mais rico de 

pormenores e mais completo na caracterização. Sua descrição é mais engenhosa e convincente, 

lírica e comovente. No confronto geral, na entanto, os resultados se assemelham e é possível 

fazer analogias entra as personagens. Ambos os heróis se comportam como dois espertalhões, 

cujo fim se consubstancia na habilidade de que se utilizam para enganar os outros. 

Se é exato que eles aproveitam ambos, realidades do folclore, cada um à sua maneira, é 

preciso notar que a semelhança de tratamento artístico abona nossa posição ao afirmar que 

Graça Aranha deve ter conhecido Peer Gynt, antes de iniciar a elaboração de sua obra, embora 

saibamos de sua origem popular. A esperteza de Malasarte entronca nos contos folclóricos, 

onde se pronuncia de variadas maneiras. Essa variação, todavia, não altera, jamais, o cerne da 

história. Se os pormenores variam na transmissão oral, o eixo se conserva intacto e denuncia 

sempre sua proveniência. Assim também Peer Gynt. Daí a validade do paralelismo, pois o 

aproveitamento literário do herói popular brasileiro deve ter-se operado em Graça Aranha por 

sugestão da peça de Ibsen, segundo tudo vai indicando. 

Uma das diferenças radicais entre os dois autores, observa-se no modo de caracterização 

do herói. Enquanto Peer Gynt vive na obra os momentos e passagens que definem seu caráter e 

sua psicologia, em Malasarte, Graça Aranha recorre à interpolação de passagens em que a 

personagem conta os fatos ocorridos com ela, enxertando-os na narrativa. Assim, o primeiro se 

dá a conhecer diretamente, enquanto dura e atua, e o segundo somente se define, realmente, por 

recorrências indiretas a façanhas praticadas. Por isso mesmo, Peer Gynt apresenta maior riqueza 

e amplitude humana, torna-se mais aceitável. 

                                                

 

257 Graça Aranha, op. cit., p. 19-20. (N. A.) 
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Voltando aos nossos confrontos, vamos alinhar mais algumas aproximações. Como Peer 

Gynt, Malasarte também aparece na obra como alegre animador de festas. Com sua presença 

contagiam o ambiente criando atmosferas propícias às expansões pessoais. Quando Peer Gynt 

surge numa festa, gritam de imediato: “¡Muchachas! ¡A hora si que habrá animación! ¡Ha 

llegado Peer Gynt! ” 258  

Fato que encontra ressonância imediata em Malasarte. Referindo-se a ele e lamentando 

sua prolongada ausência, diz uma personagem: “Tu eras a nossa alegria, a nossa alma, ninguém 

te iguala na dança e na viola. Quem puxa um desafio como tu? E sempre reina vida! Toda essa 

rapaziada por aqui é mofina, ninguém te vale. Quando me lembra do que és, todo o meu corpo 

estremece. Depois que tu foste, tudo ficou tão triste... As nossas festas parecem enterros, é como 

se fossem velórios. Vem conosco esta noite, vamos por aí cantando um reisado, de presépio em 

presépio, e acabemos por dançar um samba ao batuque do tambor.”259  

Não tem dúvida que é a transposição do próprio comportamento do povo que alimenta 

sempre o desejo de encontrar alguém para animar as suas festas. Isso, contudo, não tem maior 

importância para nosso trabalho. Importa, isto sim, verificar que os recursos utilizados para 

caracterizar as personagens se equivalem e traduzem semelhança de comportamento. 

No folclore nacional, Malasarte aparece como trapaceiro, espertalhão, finório. Descreve 

uma existência de aventuras caracterizadas pela atitude de amoralidade permanente. Jamais 

aparece, todavia, como animador de festas, coma o coloca Graça Aranha. Teria, o Autor, 

inventado ou se servido de algum modelo pré-existente? Infelizmente, carecemos da dados 

concretos para responder à indagação, razão porque nos limitamos a apontar mais essa 

“coincidência”.  

Além dessas relações diretas, encontram-se também certas correspondências entre 

personagens diferentes, mas identificadas por suas idéias e formas de procedimento diante da 

vida e de seus problemas. Assim, aquela atmosfera de fatalidade que envolve a mãe de Peer 

Gynt, e acaba por reduzi-la à miséria, com a perda de todos os bens, se transplanta em 

Malasarte para a mãe de Eduardo, responsabilizado, como Peer Gynt, pelos sucessivos 

desastres que assolam a sua família. As duas mães estão agarradas ao tangente, aos bens 

materiais, como se pode ver aqui: “¿Que resta ya a la familia de los dias de prosperidades de tu 

abuelo paterno? ¿Donde están las medidas llenas de manadas que dejó el viejo Rasmus 

Gynt?”260 

                                                

 

258 Ibsen, op. cit., p. 749. (N. A.) 
259 Graça Aranha, op. cit., p. 26. (N. A.) 
260 Ibsen, op. cit., p. 741. (N. A.) 
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Para culminar suas apreensões e lamúrias, a justiça penhora os bens da família e os leva: 

sua mãe fica lamentando o desastre: “¡Ojalá me sacaran da aqui también! ¡Pero en un negro 

ataúd! ¡Ay, cuánto se ha de sufrir en este mundo! ¡Dios taenga piedad de mi! Toda la casa 

vacia! Lo que ha dejado el viejo da Ooegstad, me lo ha quitado el juez. ¡Ni siquiera ha 

prescindido de la ropa que llevava puesta! ¡Maldita gentuza! ¡Ni casa, ni tierras! ¡Ya no hay 

nada en poder de la familia. El viejo fué duro; pero más aún lo ha sido la justicia. No hubo 

ayuda ni piedad... Peer estaba lejos; nadie podia aconsejarme. ”261 

Esses fatos, que não têm correspondência com o herói popular, encontram ressonância 

imediata em Malasarte. Basta para tanto que se confronte a passagem acima, com esta de Graça 

Aranha: 

“Temos de salvar os nossos bens, de nos arranjar com os credores e de fazer este 

trabalho da reconstrução de nossa vida.”262, diz a Eduardo sua mãe, quando vê a ameaça da 

perda a rondar os bens da família, e acrescenta, angustiada: “Ouve, meu filho. Daqui a pouco 

virá o nosso credor por causa da hipoteca da casa, que se vence brevemente. Além do capital, 

temos amortizações e juros atrasados a pagar. Nada nos resta263, e para completar: “há meses 

que me abandonaste... Todas os nossos bens foram vendidos. Tomaram-me a casa”. 264 

Esses exemplos, que traduzem uma realidade sem correspondente na verdade folclórica, 

mostram de perto situações equivalentes no sentido da construção da expressão estética de cada 

uma das obras. O mesmo temor de ver-se privada dos bens que sempre tiveram e a luta para 

mantê-los, sustentada a todo custo. Constituem formas da apontar preocupações de igual teor e 

correm, está claro, por conta de uma dimensão psicológica que ambos os autores buscam 

evidenciar nos tipos humanos apresentados. O curioso está em que se utilizam, ambos, de 

processos iguais, o que estabelece estreitos pontos de contato. Não bastassem as equivalências 

psicológicas, enquanto moda de proceder dos protagonistas e enquanto semelhança de 

ambientes nas duas obras, acresce que as circunstâncias específicas, as situações criadas se 

identificam no caráter geral. Diferenciam-nas apenas um pequeno pormenor. Graça Aranha 

transfere para a família de Eduardo, espécie de complementação humana da Malasarte, aquilo 

que Ibsen atribui particularmente a Peer Gynt e sua mãe. 

Na verdade, Asa, mãe de Peer Gynt, encontra seu correspondente em Malasarte na mãe 

de Eduardo. Essas correspondências não ficam somente aí. Almira, a pastora que se afoga 

atraída pela mãe-d’água, respira muito da atmosfera de Solveig, a amada eterna e santamente 

                                                

 

261 Ibsen, op. cit., p. 773. (N. A.) 
262 Graça Aranha, op. cit., p. 4. (N. A.) 
263 Idem, ibidem p. 6. (N. A.) 
264 Idem, ibidem, p. 82. (N. A.) 
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paciente de Peer Gynt. Ambas contagiam no seu sonho de lírica poesia e imagem da beleza 

transparente. 

Nem tudo, entretanto, oferece contra-imagens. Muito mais extensa e profunda, a peça de 

Ibsen necessariamente será mais completa e menos redutível ao esquematismo simples e nem 

sempre convincente de Malasarte. É natural, pois, que nem de tudo se possa fazer confronto. 

Existem, todavia, outros elementos que se equivalem em ambas as obras, em virtude de seu 

modo de colocação. 

Do ponto de vista das idéias, cada uma das peças ostenta, internamente, posições 

antagônicas, com respeito aos objetivos e vontades das personagens. Isto é, em ambas se 

apresentam dois grupos de personagens: os que se agarram ao tangente e imediato, 

circunscrevendo-se à norma comum da sociedade em que vivem, afeitos ao pão nosso de cada 

dia. Persegue-os o infortúnio, a sua vida evolui num constante sofrimento, de que não 

conseguem libertar-se: família de Eduardo e da sua criada, em Malasarte, em Ibsen a mãe de 

Peer Gynt; o outro grupo constitui-se das pessoas que superam as normas e preceitos sociais, 

escapando do círculo de sua influência. Vivem amoralmente, sem preocupações: Peer Gynt, 

Malasarte, Dionísia, libertos da indumentária social, dos hábitos e costumes, que revestem o 

procedimento do primeiro grupo, sem serem dirigidos por preceitos externos, criam sua norma 

de conduta e vivem amoralmente, sem quaisquer preocupações. Os primeiros se ligam a uma 

herança do passado que lhes pesa continuamente sobre os ombros; os do segundo grupo vivem 

o presente com os olhos apenas num futuro imediato. 

Esse apego ao passado é justamente o impedimento maior à libertação e à “felicidade”, 

possível de alcançar, segundo os dois autores, quando nos despojamos das heranças 

psicossociais, legadas pelos nossos ascendentes. Se Peer Gynt conseguisse libertar-se dos 

últimos atributos sociais que o amarravam à natureza, ter-se-ia transformado em duende e 

conquistado a liberdade, isto é, seria um homem livre das convenções da sociedade, mas: “¡Que 

extraña resulta esta naturaleza humana! ¡Es dificil de extirpar! Si lutando con ella logramos 

sacarla, queda una cicatriz, por supuesto; pero se cura pronto. Mi yerno es complaciante como 

ninguno; amablemente se dejó despojar de su traje de cristiano, amablemente bebió el hidromel, 

amablemente ha aceptado el rabo. En pocas palavras, parecía tan disppuesto a cuanto la 

pedíamos, que yo estaba convencido de que el viejo Adán havía sido desterrado para Siempre. 

Pues no; de improviso sale a relucir... Bico, bien, hijo mio; habrá que penerte en tratamiento 

contra essa maldita naturaleza humana.”265 

                                                

 

265 Ibsen, op. cit., p. 766. (N. A.) 
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Na verdade, há uma série de preceitos e convenções arraigados nele a regular sua ação, 

restringindo sua vida ao meio em que se acostumou. O conjunto desses elementos determina 

uma incapacidade humana natural de eliminar os remanescentes sociais. Essa incapacidade se 

transforma no principal nó que as personagens jamais logram desatar. Se tivessem decisão para 

fazê-lo e conseguissem, escapariam daquele círculo de influências limitadoras e alcançariam a 

plena liberdade. Efetivamente, existe o temor humano, comum aos dois escritores e, é claro, às 

duas personagens, a cercear a ousadia de espírito, retendo o homem dentro das normas em que 

se criou. A herança recebida é mais forte que a vontade de suplantá-la. À incerteza da imagem 

fascinante, mas desconhecida, preferem a terra firme ainda que a recubram os sofrimentos. 

A luta de Peer Gynt com os duendes, no reino de Dovre, é bem o símbolo desse eterno 

combate do espírito para fugir dos hábitos adquiridos e incorporados. A despeito do desejo para 

experimentar a fuga, faltam-lhe forças para vencer a imantação que o atrai para as realidades 

ecológicas que determinaram o seu modo de ser. Por isso, ele dobra-se ao poder delas e regressa 

ao meio social. Talvez se pudesse ver aí a própria luta de Ibsen contra a sociedade norueguesa, 

que só tardiamente e depois da consagração estrangeira aceitou e aplaudiu seu teatro. Mas isso é 

outra história. 

Essas mesmas ocorrências e vacilações se passam com Eduardo em Malasarte. Ele 

anseia por libertar-se do peso sufocante do passado, mas se curva ante os “espectros” que 

surgem com insistência marcante e lembram seus compromissos humanos. Impedem-no de 

tomar a decisão, talvez redentora, que o pusesse a coberto dos sofrimentos e lembranças tristes, 

liberando-o das convenções que o aterram. Premido e perseguido pelas forças atávicas, nada 

mais faz que lamentar-se, entretanto, coma se pode ver nesta passagem: 

Nada me demova daqui, fico na solidão e nela me conforto. Viverei com minhas saudades. Os 

meus pensamentos são espectros, eles saem da sepultura onde enterrei para sempre minha 

inconsciência.”266 

e mais adianta, continua:  

Ah! se soubesses o que é a minha alma... Trago em mim todos os terrores antigos e profundos... 

São os espectros vagos, informes, mas quanto poderosos! São os criadores! Tira-me tudo isto do 

espírito. É o teu dever... Foste tu, Mãe, que me transmitiste o maior dos males, porque por ele 
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estou morto e jamais vivi... Arranca-me tudo isto... e serás abençoada. Será a remissão do 

pecado inicial... Ah! tu não podes! Só Dionísia pode! 267 

Tanto em Ibsen quanto em Graça Aranha, deparamos com o mesmo aspecto ou com a 

mesma colocação do problema. Primeiro: a sociedade é a responsável pelos sofrimentos do 

homem, porque estabelece normas e princípios de comportamento gerais, nega a 

individualidade e desconhece casos particulares. Transformados em verdades psicologicamente 

aceitas, esses princípios moldam os indivíduos, constituindo-se em prisões, porque impedem o 

desabrochar das tendências naturais da cada um. É pois necessário, conforme os seus autores, 

superá-las para atingir a liberdade. Segundo, atuando constantemente, se arraigam de tal 

maneira no homem a ponto de ser impossível sua extração ou superação. 

Por outro lado, a presença desses “espectros”, que acompanham Eduardo, lembra de 

certa maneira a peça de mesmo nome de Ibsen, na qual ele defende o amor livre, justamente um 

dos pontos básicos de Graça Aranha, tanto em Malasarte quanto em outras personagens e 

também em outras obras.  

É importante, ainda, observar que ambas as obras de que estamos tratando estão 

contaminadas pela presença significativa do mar. No caso de Peer Gynt seria impossível que 

um mito popular, descendente remoto dos Vikings, se criasse ou elaborasse sem o cheiro do 

mar, que envolve a Noruega, sem a presença dos fiordes, partes integrantes da vida e da história 

do país. Mas em Malasarte o fenômeno não é assim tão natural. Na tradição popular do herói 

nacional, nada existe que relacione as suas espertezas e aventuras com a presença do mar. Nesse 

sentido me parece significativa a aproximação, porque ela denuncia relações mais profundas do 

que os fatos comuns, na tradição popular, aos dois heróis. 

Por fim, importa relembrar que as duas obras se elaboram a partir de mitos folclóricos. 

Criados pelo povo, segundo seus anseios mais comuns, fatalmente teriam de consubstanciar as 

características psicológicas de seu comportamento. Assim, ambos realizam na ação aquilo que o 

homem almeja e concretiza espiritualmente ou imaginariamente, se bem tema fazer na 

realidade. Quer Peer Gynt, quer Malasarte, ambos descrevem uma trajetória marcada pelo 

comportamento individualista, com reflexos bem nítidos de amoralidade ou circulam numa 

atmosfera em que todas as ações humanas, sejam quais forem, são válidas, a despeito do 

contexto social. Isso significa neles uma superação dos juízos de terceiros com respeito aos seus 

atos e um desligamento necessário das convenções sociais para atingir o estado de alegria, ou a 

liberdade de atuação.  

                                                

 

267 Idem, ibidem., p. 86. (N. A.) 
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Foi Mota Filha quem observou que Malasarte é uma “engenhosa peça em três atos, 

onde numa elevação ibseniana se abre toda a psicologia da raça” (sic)268, com o que não estamos 

de pleno acordo. A Graça Aranha falta muito para alcançar essa “elevação ibseniana”, e nisso 

distinguem-se profundamente os dois autores. Em termos de valor artístico e estético, de 

capacidade criadora e teatral, Ibsen está muito além de Graça Aranha. O autor de Casa de 

boneca infunde um halo de vida sobretudo comovente e humanamente aceitável em suas 

criaturas. Seu teatro convence pelas verdades humanas que postula e é dotado de rara 

intensidade emotiva. Enquanto isso, Graça Aranha deixa muito a desejar, quer pelo caráter 

postiço de suas personagens, quer pelo drama humano pouco intenso e pouco humano, quer 

ainda pela carência de qualidades representativas de sua obra. Falta-lhe certa habilidade na 

condução dos problemas para aceitar a validade dos princípios e idéias aí colocados. 

Semelhanças e diferenças 

Com o material que procuramos alinhar ao longo desses trabalhos e algumas 

observações e considerações de ordem pessoal, espera ter alcançado ao menos em parte o 

objetivo proposto: apontar fontes possíveis de que se teria servido Graça Aranha na elaboração 

de Malasarte. Afora os dados aqui levantados, não dispomos de outros elementos, digamos 

assim, básicos e incontroversos para afirmar categoricamente que Graça Aranha se apoiou em 

Peer Gynt para criar o seu drama Malasarte, quer como fonte, quer como modelo. 

Se é certo que a fonte imediata e mais conhecida foi o herói dos contos populares 

brasileiros, não é inegável a sugestão de Henrik Ibsen no processo utilizado e no 

aproveitamento do material folclórico. 

As informações e os dados coligidos revelam, por um lado, que ele viveu, embora em 

fase adiantada, as disputas do teatro simbolista, na época em que este parecia encontrar seu 

caminho graças à contribuição de Ibsen, ao lado do grupo constituinte do Théatre de l’Oeuvre. 

Por outra parte, mostram que deve ter conhecido a peça de Ibsen. Por conseguinte, revelam sua 

integração no ambiente do teatro simbolista da época, com alguns compromissos que devem ter 

influído em seu ânimo. 

Feitas essas aproximações, fica revelada a existência de fatos e situações parecidas, cuja 

semelhança chega muitas vezes à identidade. Essa constatação conduz à inferência de que a 

contaminação se efetuou de algum modo, salvo se quisermos debitar tudo à conta de meras 

coincidências, não muito fáceis de aceitar à vista dos componentes levantados. Não se visa com 

                                                

 

268 Cândido Mota Filho, “O psicólogo da raça”, Klaxon, n. 8-9, p. 5-7, dez. 1922 - jan. 1923. (N. A.) 
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essa aproximação estabelecer paralelo ou confronto valorativos entre os escritores, o que está 

fora de causa e seria um despropósito. Pretende-se apenas mostrar o parentesco e indicar fontes 

prováveis ou possíveis de Malasarte, na configuração dos problemas por ele apresentados. 

Para concluir e à guisa de informação, vamos reproduzir o que disse Graça Aranha de 

Ibsen: “De todo esse teatro o que subsista não são os problemas, mas o que há nele de vida, a 

milagrosa representação da vida, que é a essência da arte. E tal é a força de vida nos dramas 

ibsenianos que, uma vez postos em ação, fazem nascer o prodígio de uma misteriosa estética. É 

o instante sagrado em que o gênio do autor se vazou na alma das vários seres da sua 

emoção...”269 

É justamente essa grandeza que distingue o teatro ibseniano do de Graça Aranha. E a 

admiração que lhe vota nosso autor é mais um dado a acrescentar aos já relacionados, 

mostrando outras ligações. Gostaríamos de aplicar a Malasarte as palavras que Graça Aranha 

usou para o teatro de Ibsen. Carecemos de apoio numa realidade estético-teatral que nos 

deixasse os mesmos resíduos, a mesma grandeza e beleza que nos deixou Ibsen para ter a 

ousadia de dizer a mesma coisa, mas há uma diferença substancial entre um e outro. 

Suas relações são outras e estão noutra esfera. Colocam-se no plano das semelhanças de 

situações criadas, no parentesco das idéias na equivalência do tema, numa atmosfera que 

apresenta algumas conotações parecidas. Mas enquanto o herói ibseniano descreve um curso 

profundamente humano com as virtudes e os defeitos do homem, Malasarte é sensivelmente 

uma criatura falta dessas características em seu procedimento e duração dentro da peça. E a falta 

dessas ligações — na maneira como está criado — o torna até mesmo inverossímil. Ibsen é um 

dramaturgo inato por isso mesmo permanente. Graça Aranha foi um teatrólogo de circunstância 

e, com certeza, por influência do meio e das sugestões do momento. Despertando seu 

entusiasmo — uma constante de sua personalidade — essa influência o teria levado a tentar o 

teatro e o teatro simbolista. Faltava-lhe o que sobrou em Ibsen: o talento, “a maravilhosa 

capacidade de recriação da vida”. 
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NÃO PERCA ESTA AVENTURA

 
Sábato Magaldi 

Peer Gynt é a nossa natureza espontânea, irresponsável, que faz da vida um prazer de 

todos os instantes, mesmo que reconheça, no final da caminhada, que essa aventura permanente 

não geriu mais que o epitáfio: “Aqui jaz Ninguém”. 

Vida estuante que se resolve em nada, impulso criador que se consome no vazio — aí 

está Peer Gynt, esse herói lendário, figura quase mítica, extraída por Ibsen (1828-1906), há 104 

anos, do folclore norueguês, para lhe dar pulsação universal. 

Depois da alentada relação de personagens, que podem ser mais de cem (dependendo do 

gosto do encenador, pois, além dos protagonistas há convidados de um casamento, gnomos, 

feiticeiros, duendes, ninfas, bruxas árabes, escravas, bailarinas, loucos e seus guardas, 

marinheiros, um cortejo fúnebre etc. etc., que se podem desdobrar à vontade), uma rubrica 

informa que “a ação começa nos primeiros anos do século XIX e termina por volta de 1860. 

Desenrola-se no vale de Gudbrande, nos fjords (montes) vizinhos, na costa de Marrocos, no 

deserto de Saara, no hospício do Cairo, no mar etc. Mais, como se pode deduzir logo, uma 

epopéia do que uma obra dramática habitual, nos moldes em que o próprio Ibsen seria mestre, 

na fase das peças realistas, como Casa de bonecas, Espectros e muitas outras. 

Ibsen acompanha as peripécias do jovem de vinte anos Peer Gynt até a velhice, 

ilustrando-as com episódios estranhos e insólitos, que dão bem a medida de como somos tão 

pouco senhores do nosso destino e como a maré nos leva a desencontradas flutuações. Era de 

não se reconhecer no adolescente das montanhas norueguesas, afeito a travessuras com a mãe e 

ao rapto de uma noiva na hora do matrimônio, o futuro homem de meia idade, dono de um iate 

na costa do Marrocos, afirmando que seus negócios são sobretudo o tráfico de negros para a 

Carolina e a exportação de ídolos para a China, se o “eu gyntiano” não fosse exatamente a soma 

de muitas contradições, superpostas ao longo dos anos. A certa altura, trepando numa árvore, 

com um ramo que arrancou para se defender de um grupo de macacos, em plena África, Peer 

Gynt faz uma observação que poderia estar na boca de uma personagem de Brecht: “Afinal, um 

homem, tudo somado, é pouca coisa e é preciso pegar a onda conforme a maré.” Adeus, valores 

absolutos de Brand, peça anterior, e aceita-se a existência como uma sucessão caótica de 

acontecimentos (por que não absurda?), em que o homem será sempre solitário. 

                                                

 

Jornal da Tarde, São Paulo, 29 abr. 1971. (A primeira parte do texto foi reunida em: Sábato Magaldi, “Ibsen e 
Peer Gynt”, O texto no teatro, São Paulo, Perspectiva, 1989, p.170-172). 
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Na cena de reflexão que abre o quarto ato, Peer Gynt externa os preceitos de sua 

filosofia: “nunca dar um passo decisivo, avançar com prudência entre as mil ciladas da vida, 

lembrar-se que ela não se limita ao combate travado neste momento e manter detrás de si um 

espaço suficiente para bater em retirada sem susto”. 

Essa teoria é herança de sua raça e de sua família, mas Peer, embora seja norueguês de 

nascimento, se considera cosmopolita, por temperamento. Seu objetivo? Ser imperador. Não 

deixa por menos: imperador do mundo. Essa ambição não impede que Peer Gynt, no final do 

quarto ato, num hospício do Cairo seja coroado ao som da frase: “Viva o imperador de si 

mesmo!” 

Movendo-se com igual liberdade no domínio dos homens e dos seres fantásticos — 

invenções do povo norueguês que Ibsen incorpora à sua saga literária — Peer Gynt aproveita o 

contato com as criaturas sobrenaturais para estabelecer algumas características humanas. É o 

próprio protagonista. É o que os homens fariam com seus semelhantes, se tivessem coragem. 

Essa visão amarga atravessa a peça inteira, mostrando ironicamente como a necessidade de 

sobrevivência desgasta aos poucos os escrúpulos morais. Peer Gynt auxiliaria os gregos? Ele se 

apressa em esclarecer: “Eu? Ora, já se viu? Que bobagem! Eu estou sempre do lado dos fortes. 

É aos turcos que emprestarei meu dinheiro.” 

Já no final, Peer Gynt se arrasta pelo chão, colhendo cebola, diz outro verso que poderia 

ser atribuído a Brecht, décadas mais tardes: “Encher o bucho, é a arte de viver que te ensinam a 

pontapés.” Depois de arrancar várias camadas de uma cebola, ele exclama: “A cebola fica cada 

vez menor, ah imagem da vida do homem neste mundo/ Quanto mais te cavo e em ti me 

aprofundo mais descubro que você não tem fundo.” 

É preciso precaver-se contra a excessiva racionalização, ditada pelo empenho didático 

de facilitar o entendimento do texto, porque ela incide no risco de empobrecer o mundo 

maravilhoso de Peer Gynt. Não que se recuse uma perspectiva crítica do herói (ou anti-herói), 

deixando-se de apontá-lo como símbolo da alienação e de irresponsabilidade. Mas há em toda a 

peça uma contínua riqueza ambígua, sem a qual ela não se erigiria nesse momento poético. Peer 

Gynt é também o símbolo da vitalidade pura. 

Ibsen não se limitou a criar uma personagem riquíssima, diante da qual todas as outras 

são pálidas coadjuvantes. De fato, em função da vertiginosa caminhada do herói por várias 

décadas em diferentes regiões e continentes, era natural que muitos interlocutores não 

passassem de presenças episódicas em sua vida. Pode-se até admitir que, para a sua visão épica 

da existência, todo o mundo exterior deveria ser sempre episódico. Ibsen talhou as imagens 
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fugidias ao longo de seu itinerário, porém, com a precisão do grande dramaturgo, que intui 

sínteses perfeitas. 

Assinale-se a figura de Aase, mãe de Peer Gynt, que aparece no início em conflito com 

as mentiras dele e, na hora da morte, reconciliada com o mundo, pelo sorriso que vê em seus 

lábios. Veja-se Solveig, que se recolheu numa cabana à espera de Peer Gynt e que, ao recebê-lo 

de volta já velho, abençoa-o por ele ter feito de sua vida um cântico de amor. A exuberância 

quase perdulária faz da criação de Ibsen uma das obras-primas da história da literatura teatral. 

Nas peças da fase posterior — Casa de bonecas, Espectros, O pato selvagem, Hedda 

Gabler, Um inimigo do povo, entre outras — Ibsen se volta mais para o exame do 

comportamento do indivíduo em face da sociedade contemporânea, desmascarando-a pelos 

erros, pelos preconceitos, pela hipocrisia, e enaltecendo-o pela irredutível fidelidade a si 

mesmo. Seria ocioso mencionar o que os textos mais recentes devem a Peer Gynt, porque, a par 

das grandes diferenças que se observam das primeiras peças históricas a Quando nós mortos 

despertarmos, seu último texto, de lirismo insuportável, vê-se na dramaturgia inteira aquela 

genialidade que não se contém num só gênero ou numa só maneira, e transborda em cada nova 

obra na necessidade de experimentar outros caminhos. 

Ibsen, fundador do teatro moderno — verdade que não se contesta. Procura-se às vezes 

devolvê-lo ao passado, como autor de um teatro de tese, naturalista e prosaico, superado pela 

realidade. É o caso de Espectros, em que o protagonista Osvaldo Alving seria vítima de doença 

hereditária, que determina o seu comportamento desarrazoado e a sua morte. Mesmo esse texto 

escapa das limitações da tese implícita, pelo seu poder universal que extravasa a simples 

moléstia. Mas quem diminui o alcance das teses “burguesas” de Ibsen se esquece de que ele é o 

autor de Peer Gynt — esse poema de vigor incontrolável, que o coloca no mesmo nível dos 

grandes criadores da história do teatro. 

As muitas qualidades deste espetáculo importante e ousado 

É preciso chamar a atenção, em primeiro lugar, para a importância da montagem de 

Peer Gynt (novo cartaz do Teatro Itália), no panorama das nossas estréias. Depois dos absurdos 

que muitos empresários fizeram na última temporada — e continuam a praticar na atual —, 

aqueles que têm os pés no chão enveredaram para as peças comerciais, como se essa fosse a 

única saída para a crise. Corríamos o risco, lutando contra as falsificações da vanguarda e da 

própria arte, de cair no puro comércio. A encenação de Antunes Filho é uma resposta lúcida e 

brilhante a todos os erros que ameaçam a nossa atividade cênica, elevando-a ao nível das 

melhores realizações que já tivemos. 
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Assinala-se, depois, a ousadia do empreendimento. Antunes poderia ter tentando 

idêntica façanha com um texto menos difícil que o de Ibsen e mais barato para a produção. Fiel 

à inspiração mais generosa de sua criatividade, ele foi buscar uma obra complexa, desafiadora, 

recusando de tal forma os limites convencionais de um espetáculo que nem foi originalmente 

escrita para o palco. Já se chegou a oferecer Peer Gynt, na íntegra, em duas noites sucessivas. E 

Antunes, sem mutilar o original, mas aparando apenas os excessos da invenção ibseniana, 

resolve cada cena no seu ritmo próprio e dentro da capacidade assimilativa do espectador. 

Outro problema básico inteligentemente enfrentado é o da linha da encenação. Os 

elementos folclóricos da peça poderiam conduzir a montagem para o pitoresco, a preocupação 

da cor local e fantasia desenfreada. Antunes evitou essas ciladas inúteis, preferindo o caminho 

de uma aproximação humana do texto, que ressalta a trajetória de Peer Gynt. Nem a cena com 

os duendes perde de vista a clareza das palavras de Ibsen, que é permanentemente perseguida 

pelo desempenho. Sem didatismo empobrecedor, cada episódio serve para mostrar uma faceta 

do “eu gyntiano”. 

A referência constante do espetáculo é o público brasileiro de hoje, e a essa luz se 

esclarecem tanto a personalidade de Peer Gynt como os nossos problemas. Como não ver no 

herói a “filosofia” nacional do “dar um jeito”? Como não aproximá-lo da nossa realidade? Aí 

está mais uma qualidade da concepção de Antunes. 

Vê-se como o seu propósito de valorizar o ator foi plenamente atingido. Durante todo o 

tempo o ator está no primeiro plano, como o verdadeiro responsável pela batalha travada com o 

público. Nesse aspecto, o desempenho foi muito apoiado pela tradução de Léo Gilson Ribeiro, 

que, sem perder a elegância e a seriedade literárias, assume um coloquialismo propiciador da 

comunicação direta. 

Só um longo e sério trabalho de preparação do ator converteria os desníveis e as 

diferentes experiências do elenco num todo homogêneo, em que são aceitáveis até as soluções 

aproximativas adotadas. Sabe-se como é arriscado convencer a platéia quando um intérprete faz 

vários papéis e, nesse caso, o cuidado extremo no desenho de cada um evita a monotonia e 

valoriza a versatilidade. Essa maratona diz bem do método de ensaios posto em prática. 

Stênio Garcia sustenta Peer Gynt, praticamente sem sair de cena, com uma energia, um 

domínio vocal e uma exatidão interpretativa admiráveis. A nitidez de seu desempenho expõe a 

personagem, o tempo todo, para o espectador, sem que se perca o mistério poético da criação 

ibseniana. Por causa das dificuldades da travessia de tantas décadas com um só ator, chegou-se 

na Noruega a apresentar Peer Gynt com dois intérpretes — o filho para o período jovem e o pai 
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para a velhice. Stênio marca sozinho o itinerário da personagem, com um poder de convicção 

que poucos atores teriam em nosso teatro. 

Ewerton de Castro está especialmente bem como o noivo traído e o inglês da assembléia 

que liquida o poderio de Peer. Sua noção de ritmo é das mais precisas e eficazes. Jonas Bloch, 

também, se desincumbe com muito acerto dos vários papéis, vencendo anteriores problemas 

vocais. Quando se soltar mais, Isadora de Faria será uma ótima atriz, e já impressiona a sua 

figura como a Mulher Verde, revelando ademais uma beleza cheia de personalidade, que a 

recomenda para uma extensa galeria de heroínas. O papel da mãe Aase exigiria uma atriz de 

grande experiência, mas Ariclê Perez, pelo esforço e pelo talento, dá conta do recado. Hiara 

Nunes compensa pela suavidade da presença o que lhe falta de domínio do palco, sobretudo 

pelas falhas vocais. Paulo Hesse é outra aparição correta, enquanto os demais atores preenchem 

a sua função. 

O cenário de Laonte Klawa joga com cortinas no fundo e numa trave dianteira, além de 

ter ampliado o proscênio com alçapões e gavetas. Bem concebido no conjunto, nem sempre 

parece feliz nos pormenores. Já a indumentária de Maria Bonomi é por certo o seu trabalho 

teatral mais rico e inspirado, desdobrando-se em mais de cem figurinos inventivos, precisos e de 

grande beleza plástica. O guarda-roupa, aliás, está bem complementado pelos adereços de Leo 

Leoni. A música de Diogo Pacheco, embora no espírito da encenação, não chega a constituir 

uma unidade orgânica. 

Peer Gynt não se distingue apenas como uma realização feliz, que torna agradável, em 

meio a tantos dissabores, o trabalho do crítico: aponta um caminho certo, que levará o nosso 

teatro a dias melhores, se for também trilhado por outros.  
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A CASA DE BONECAS 

 
Luíza Barreto Leite** 

Tônia Carrero anuncia para breve a montagem de Casa de bonecas, sob a direção de 

Cecil Thiré, seu filho e companheiro. Uma dúvida paira no ar e os estudantes perguntam: “Ibsen 

ainda é atual?” Aos meus alunos respondo sempre: Ibsen sim, a Casa de bonecas, não sei, tudo 

dependerá da montagem. Cecil me parece um excelente diretor de atores e Tônia tem todas as 

condições para o papel, mas o resto é imprevisível. E o que é previsível atualmente, seja em 

cena, seja no plano estético, seja no sociológico? O teatro de Ibsen é inteiramente psicologia 

coletiva e, nesse plano, o problema da mulher que precisa abandonar o lar para adquirir 

liberdade ficou imprensado entre as duas guerras e os inúmeros movimentos revolucionários e 

contra-revolucionários que abalaram esse século-etapa, divisor de conceitos de vida. De mim 

para mim, estou certa de que a mulher que não consegue ser livre por dentro jamais o será por 

fora. E no caso em questão, o dentro é símbolo do lar e o fora, símbolo do mundo exterior. 

Na verdade, porém, tomando em conta o estágio de vida, que ainda nos oprime, é bem 

possível que, neste Brasil, ou em outro país em tal plano de desenvolvimento a peça pareça 

perfeitamente válida, embora, também aqui, sair de casa não signifique nada, pois gente que não 

se afirma dentro da família, seja qual for o seu sexo, não se afirmará também no emprego nem 

em lugar algum. Ibsen era um escritor genial, mas em seu tempo ainda se acreditava que as 

condições exteriores de vida traziam conseqüência a afirmação ou a dependência interior. E 

embora excelente pesquisador de almas, o extraordinário autor de O inimigo do povo não era 

adivinho e, como todos os escritores do mundo, algumas de suas obras retrataram o momento, 

sem prever acontecimentos posteriores que as tornariam menores do que aquelas nas quais 

empregaram a dinâmica de uma autêntica análise social inerente a todos os tempos e a todas as 

coletividades. 

No entanto, é fácil compreender a sedução que as personagens ibsenianas exercem nas 

estréias de todos os tempos. Ibsen foi o grande restaurador do Ego feminino no universo da 

dramaturgia. Ego superdesenvolvido pelos gregos e pelos clássicos franceses e outros 

imitadores da velha Hélade, bastante reduzido, porém, tanto por Shakespeare quanto por seus 

sucessores, salvo notórias e honrosas exceções, tal como alguns românticos alemães, bastante 
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outros: Teatro e educação: teatro infantil, 1954; e A mulher no teatro brasileiro, 1965. 



  
369

 
interessados na psicologia feminina. No período elisabetano, quando o teatro atingiu o grau 

máximo de humanidade, talvez porque os atores se travestissem de atrizes, as personalidades 

femininas ou eram absolutamente más, como Lady Macbeth, ou absolutamente íntegras, como 

Porcia, ou absolutamente amorosas, como Julieta, Ofélia ou Desdêmona, isso para só citar as 

mais simbólicas, pois na fantástica obra, do maior poeta dramático de todos os tempos, povoada 

de homens torturados por crises existenciais ainda latentes nos seres humanos de nosso século, 

as mulheres raramente raciocinavam e ainda mais raramente demonstravam a terrível dualidade 

que se tornou a essência da tragédia. 

Mas se observarmos as mulheres de Ibsen não precisamos de muita atenção para 

verificarmos uma força interior, uma vitalidade existencial que os homens já se haviam 

acostumado a catalogar como característica masculina. 

Evidentemente não foi só isso, mas foi também isto, que fez a atenção do século XIX 

convergir para a Península Escandinava, de onde saltavam, aos olhos assombrados de uma 

sociedade melosa e hipócrita, duas figuras, másculas como poucas em toda a história da 

literatura universal, que se atreviam a colocar as mulheres em plano psicológico idêntico ao dos 

homens, além de tratar com um estilo novo, através de uma forma diferente de analisar o ser 

humano, seus atos e suas conseqüências, tanto sociais como individuais: o norueguês Henrik 

Johan Ibsen, o primeiro, tanto cronológica, quanto literária e sociologicamente, cuja obra teve 

importância decisiva na formação dos dramaturgos modernos, entre estes Bernard Shaw, de 

quem se pode dizer também que colocou as mulheres no lugar que lhes cabe na história da 

Inglaterra e do mundo, e Johan August Strindberg, seu irmão pela raça e pelo talento, nascido 

alguns anos mais tarde na Suécia. Daí o interesse despertado nos jovens de hoje por qualquer 

das obras desses autores que não devem nem podem ser transformados em peças de museus de 

cera. 
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NOSSA CASA DE BONECAS 

 
Otto Maria Carpeaux 

Que é que ainda nos tem a dizer esse velho Ibsen? Muita gente de teatro, hoje, costuma 

falar mal dele. Admitem que tem um grão de verdade no apelido altamente elogioso que lhe 

deram em seu tempo: — O “Shakespeare bourgeois”. Mas que temos nós outros com a 

burguesia? Com o teatro realista da burguesia? 

Já não falamos em versos, como os personagens de Shakespeare. Mas tampouco 

queremos nós, os contemporâneos do teatro absurdo, ver no palco aqueles personagens 

razoáveis de Ibsen, que falam como falamos, que agem como agimos e que moram em 

apartamentos assim como nós outros moramos em apartamentos. Por isso, muita gente acha, 

hoje em dia, que a técnica dramatúrgica de Ibsen é obsoleta. 

Será? É verdade que os personagens de Ibsen falam e agem como nós falamos e agimos. 

Também moram em apartamentos, mas nessas salas e nesses quartos construídos no palco e 

bem iluminados (seja por gás ou pela luz elétrica, não importa), sempre há um cantinho escuro. 

E desses cantinhos escuros costumam surgir os “espectros”, os do passado ou os do presente, 

que intervêm nas vidas dos personagens tão incomodamente como os tribunais de um Kafka. 

Como estes, não têm materialidade física. São problemas não resolvidos que nos assaltam, que 

nos pegam. E são mais reais que a própria realidade dos móveis que enchem o palco. 

Sim, os problemas de Ibsen, esses problemas que nos parecem tão obsoletos, tão 

antiquados. Pois em nosso tempo atual e atualíssimo não acontece — como todo mundo sabe — 

que um empresário rico e respeitoso como “coluna de sociedade” é na realidade um escroque; 

tampouco acontece em nosso tempo de plenitude da democracia, que um homem é perseguido 

como “inimigo do povo” porque denuncia uma corrupção aproveitada pelos bem-pensantes. 

Mas o mais obsoleto de todos os problemas ibsenianos parece o de Casa de bonecas. Nesta 

peça trata-se da mulher de um advogado que não entende de dívidas, recibos e cheques e de 

possíveis dificuldades decorrentes dessa ignorância financeira. Mas quando essas dificuldades 

ameaçam destruí-la, então Nora reconhece que foi deliberadamente educada e mantida em 

ignorância para ser tratada como uma boneca, só porque ela é — apenas — mulher. E Nora se 

revolta. Casa de bonecas parece proclamação teatral da luta feminista. Mas que temos nós 

outros, em 1973, com feminismo? Hoje em dia, as mulheres costumam entender muito de 

                                                

 

 Programa da encenação de Casa de bonecas, direção de Cecil Thiré, Sã Paulo, 1973. 
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cheques, assim e talvez mais que os homens. Hoje, as mulheres exercem todas as profissões 

(como os homens). A revolta de Nora parece coisa mais inatual do mundo. Seria, como todos os 

problemas de Ibsen, um problema da época em que os homens usavam casaca e cartola e as 

mulheres se apertavam em corpetes. Então, nessa época, há quase cem anos atrás, havia 

feminismo, a revolta das mulheres. Mas hoje? 

Tenho para mim que essa interpretação de Casa de bonecas é totalmente errada. Não se 

trata de feminismo. Nem sequer se trata das mulheres. O problema é outro. 

O problema de Nora não é a falta de liberdade, sua e de todas as mulheres. O problema 

de Nora é este: não sabia que ela não é livre. Não tinha clara e completa consciência de sua 

condição de boneca. O enredo da peça se desenvolve, com lógica implacável, para ela ficar 

consciente dessa condição. A revolta de Nora, no fim, não é a conquista da liberdade. É a 

conquista da consciência de que ela não tem liberdade. Essa conquista da consciência é o 

verdadeiro problema de Casa de boneca. Não só o problema das mulheres. E é da maior 

atualidade. 

Que é que Nora quer? Ela tem (ou conquista) a coragem de assumir a responsabilidade 

pelo que fez, pelos seus atos. Mas para assumir a responsabilidade pelos seus atos, é necessário 

que esses atos sejam realizados em liberdade. Antigamente, há cem anos atrás, as mulheres 

eram tratadas como bonecas; não tinham liberdade. Será que têm hoje essa liberdade? Hoje, já 

não são tratadas como bonecas. Mas tampouco são livres. E porque não são livres? 

As mulheres conquistaram o direito de votar e o de exercer todas as profissões. Mas 

significa isso a conquista da liberdade? Os homens votam e exercem todas as profissões. Mas 

será livres? 

Os homens não são livres, assim como as mulheres não são livres, e por isso mesmo. 

Pois não há homens livres enquanto existem escravos. 

Ainda há pessoas que, como Nora, não sabem lidar com cheques. Mas não é preciso 

invocar o analfabetismo financeiro para saber que na sociedade moderna todos nós, mulheres e 

homens, somos tratados como bonecas. Somos tutelados. E, assim como Nora, nem todos nós 

sabemos disso. Em nossos apartamentos e em nossas vidas ainda há cantinhos escuros de onde 

saem espectros que nos assaltam e nos pegam — e continuarão assim até tivermos a coragem de 

Nora de assaltá-los e pegá-los por nossa vez. Então, só então, a casa de bonecas será uma casa 

de mulheres e homens livres.  
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IBSEN E SEU REDUZIDO PODER DE CONTESTAÇÃO* 

Mariângela Alves de Lima** 

Depois de dez anos de casamento, Nora Helmer abandona o marido e os filhos para 

aprender a viver no mundo como indivíduo. Percebe que a vida doméstica jamais lhe reservou 

outro papel senão o de esposa ou de mãe. 

Sem dúvida, o direito de se afirmar além dos limites de um papel social é uma aspiração 

humana permanente. Entretanto, a situação específica que o texto de Ibsen coloca tem, no 

século XX, um reduzido poder de contestação. Se há ainda mulheres que não ultrapassaram os 

limites da casa, esse direito lhes é ao menos legalmente reconhecido. E, até certo ponto, 

sancionado pelo consenso social. 

Do século XIX ao século XX aprendemos que há outras formas de discriminação, mais 

urgentes e mais violentas, que operam sobre ambos os sexos. Interessa-nos agora saber o que 

acontece depois que Nora deixa atrás de si a porta de casa. Isso porque um processo de 

liberação exige algo mais do que a descoberta da própria individualidade. 

Quando Nora escolhe o rompimento sabemos exatamente qual o tipo de vida que recusa 

e o que a ele pretende contrapor. Tudo é muito bem explicado; Ibsen caracteriza a situação 

familiar nos seus mínimos detalhes: o relacionamento interpessoal, a convivência social e os 

recursos econômicos do casal Helmer. 

Nora não é portanto um símbolo do aniquilamento individual, mas sim a vítima de uma 

opressão específica. Como quem defende uma tese, Ibsen fecha o círculo do problema que 

colocou, reduzindo dessa forma o poder de sugestão da peça. 

Assim, se o problema de Nora faz perder o papel de protagonista histórico, o texto 

funciona mais como um documento da história do teatro do que como uma força atuante no 

presente. 

Como técnica de construção dramática, Casa de bonecas deixa uma margem reduzida 

de invenção para o encenador. Tudo está previsto: o tempo de tensão necessário para 

caracterizar uma alteração, as entradas e saídas com um ritmo exato para apoiar a compreensão 

lógica da história. 
                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 set. 1973. 
** MARIÂNGELA ALVES DE LIMA VALLIM (São Paulo, 1947 – ). Crítica, ensaísta e pesquisadora. Desde 1971, 
escreve crítica teatral para O Estado de S. Paulo. Entre 1978 e 1987, integrou a equipe de pesquisa em Artes 
Cênicas do Idart, hoje fundido ao Centro Cultural São Paulo, desenvolvendo profícua carreira como pesquisadora 
Publicou, entre outros: O nacional e o popular na cultura brasileira: teatro (ensaio), 1983; e Tendências atuais do 
teatro paulista, 1992. 
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Para o diretor Cecil Thiré o trabalho foi reviver essa estrutura pronta tornando-a mais 

verossímil por meio do comportamento dos atores. As expansões afetivas e os conflitos são 

mais desinibidos, mais afetivos do que no momento histórico em que tiveram origem. É 

possível aceitar essas personagens como seres vivos, ainda que seus conflitos tenham perdido a 

importância original. 

O cenário que expõe sua natureza teatral e o desabamento (demasiado literal) da casa 

são contra-propostas frágeis ao realismo de Ibsen. 

Na realidade, toda a situação se resolve entre as três paredes do palco, como se o 

espectador estivesse observando uma vivência alheia. Para criar um contato direto entre o palco 

e a platéia seria necessário romper, além do espaço, o próprio texto. No momento em que Thiré 

coloca Torvald e Nora frente a frente com o público, não está incluindo o público na relação. 

Isso porque o diálogo entre as duas personagens é essencialmente interpessoal. 

Ibsen impõe mais uma vez suas próprias regras, à revelia da interferência do encenador. 

Para os intérpretes Casa de bonecas é um verdadeiro freio. Cada personagem é uma 

peça da tese, com uma dimensão humana limitada a função lógica que representa. Como em 

qualquer peça de intrigas, é preciso executar os mecanismos, sem muita chance de utilizar a 

contribuição individual do ator. A técnica é muito mais necessária do que a sensibilidade. 

Assim, na encenação de Thiré, a única presença envolvente é a de Nora (Tônia Carrero). Por 

que tem a oportunidade de hesitar e de transformar-se substancialmente. Enquanto isso os 

outros atores executam comportamentos fixos que são, afinal de contas, argumentos. 
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A VELHA CASA DE BONECAS, RENOVADA POR TÔNIA* 

Sábato Magaldi 

Ibsen ainda não é um autor do passado. A prova disso é a montagem de Casa de 

bonecas que está em cartaz no Municipal de Santo André: um bom espetáculo. 

Seria muito fácil descartar Casa de bonecas, em cartaz no Teatro Municipal de Santo 

André, como peça e espetáculo do passado. A estrutura fechada do texto, a psicologia 

laboriosamente construída, o suspense preparado nos pormenores, determinando uma 

montagem rigorosa, são sintomas de um teatro distante da diversidade da vida e da encenação 

modernas. Onde, então, o charme, que torna tão comunicativo e atraente o trabalho da Cia. 

Tônia Carrero? 

O primeiro responsável pelo interesse do espetáculo — está claro — é o próprio Ibsen. 

A ficção atual pode ter levado adiante dele a análise da maioria dos problemas. Suas respostas 

não satisfazem inteiramente, porque ele se limita a diagnosticar e a descrever uma crise. Mas é 

essa visão, de dentro, a essencial para entendermos as contradições e os absurdos da nossa 

sociedade. Se outros atacam a cidadela de fora, Ibsen mostra o seu desmoronamento interior. 

Casa de bonecas, como história, denuncia as bases do casamento patriarcal, que é ainda 

o que vigora entre nós. Seja como for, Helmer trata Nora como boneca, ou objeto. E quando ela 

toma consciência de que é uma boneca no lar, deixa marido e filhos para não continuar objeto, 

isto é, para existir como individualidade. Sem dúvida é incompleto esse impulso de liberdade, 

mas ele está na origem de todas as revoluções. 

Temas que Ibsen desenvolverá em outras peças já se encontram esboçados em Casa de 

bonecas. Dr. Rank, por exemplo, aparece como vítima dos excessos paternos, dentro da estrita 

lei da hereditariedade observada pelo naturalismo, estigma do Oswaldo Alving de Espectros; e 

toda a felicidade aparente do casal Helmer está fundada numa mentira, como o balneário de Um 

inimigo do povo se alimenta, efetivamente, de água contaminada — símbolo de que o mal está 

na raiz. É admirável, também, como Ibsen enovela as personagens, criando uma vida 

subterrânea que flui de uma para outra e torna todos os destinos interdependentes. 

Na direção, Cecil Thiré teve a virtude preliminar de respeitar os valores do texto, o que 

importava em elaborar um espetáculo sólido, baseado na eficiência e na segurança dos atores. 

Ele conduz com precisão o ritmo e constrói a atmosfera, os elementos indispensáveis à magia 
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da peça. Dentro desse critério, se não são gratuitas a cena em que os protagonistas se isolam 

antiilusionistamente num foco de luz e a destruição final do cenário, por outro lado nada 

acrescentam ao que está implícito no diálogo. 

Nesse gênero em que a psicologia forma um bloco monolítico, é importante que os 

atores encontrem uma verdade em que alicerçar as personagens e a bordem com detalhes. Desse 

ponto de vista, todo o elenco está muito bem trabalhado e consciente do papel que desempenha 

no palco. 

Luís de Lima, até pela composição física, desenha o tipo do fátuo, preso à aparência. Ele 

soube equilibrar também, em exata dosagem, a figura do marido protetor e polido. Carlos 

Kroeber faz uma criação interiorizada e contida, no extremo oposto do filme Crônica da casa 

assassinada270, o que é uma prova de evidente virtuosismo. Rosita Tomás Lopes demonstra 

firmeza e presença de atriz em plena posse de seus meios. A silhueta de Nelson Dantas está um 

pouco tímida para a figura do Dr. Rank. E Margot Louro traz um toque de simpatia e de 

bondade à governanta. 

São numerosas, já, as criações significativas de Tônia Carrero. Mas Nora representa um 

desafio para qualquer atriz, que ela vence com muito talento e brilho. A princípio, parece que 

Tônia vai permitir que Nora se perca nas frivolidades convencionais de boneca. Basta ela 

aflorar o drama para adquirir uma autenticidade indiscutível. Tônia transmite à tomada de 

consciência de Nora um cunho de lucidez, de inteligência, de conhecimento fundo da realidade 

que subtrai da peça qualquer ranço de passado e a faz profundamente atual. 

A voz grave e poderosa colabora de forma decisiva para a amplitude do registro 

dramático de Tônia. E se a beleza foi um dia pretexto para se esconder seu talento de atriz, ela 

deve ser vista hoje como atributo que completa a imagem da estrela. E não se pode omitir que 

essa presença de estrela, tão rara mesmo entre as atrizes privilegiadas, justifica, acima de todos 

os argumentos racionais, o charme irresistível de Casa de bonecas. 

                                                

 

270 A casa assassinada, filme baseado no livro de Lúcio Cardoso, Crônica da casa assassinada, foi dirigido por 
Paulo Cesar Saraceni, em 1971. No elenco: Carlos Kroeber, Norma Bengell, Rubem Araujo, Nelson Dantas, Leina 
Crespi, Tetê Medina, Joseph Guerrero, Augusto Lorenzo. Trilha sonora de Tom Jobim. 
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O GESTO GRANDIOSO DE NORA  

ABANDONANDO O LAR PARA SE CUMPRIR COMO SER HUMANO

 
Décio Drummond** 

As peças de Henrik Ibsen escritas entre 1877 e 1890, no que poderíamos chamar de seu 

período “social”, terminam invariavelmente com uma evasão que liberta o personagem 

conscientizado do ambiente medíocre que o asfixia: em Os pilares da sociedade, Bernick rejeita 

publicamente a corrupção em que sua carreira estava alicerçada; em Os espectros, Oswaldo 

suplica pela morte, “sol” libertador; em Um inimigo do povo, Stockman isola-se da comunidade 

para se manter fiel à sua verdade; em Rosmersholm, os dois amantes realizam um pacto de 

morte; em O pato selvagem e em Hedda Gabler, as protagonistas se suicidam; e em Casa de 

bonecas, Nora Helmer abandona o lar para se cumprir como ser humano. 

A tese defendida por Ibsen nessas peças é a mesma: a plena realização do indivíduo 

somente pode ser atingida através da verdade e da coragem. Para desenvolver essa tese Ibsen 

põe em cena seres corroídos pela hipocrisia social, que se movem como autômatos em um 

ambiente medíocre (medíocre, do latim medius — centro — e do grego okris — limite — o 

centro como limite). De fato, seus personagens não são felizes, nem infelizes — são 

conformados; não são liberais nem moralistas — são puritanos; não são ousados nem covardes 

— são sensatos; seus sentimentos não são exaltados nem ausentes —— são discretos. Nessa 

atmosfera rarefeita, que é a média aritmética entre tudo ou nada, é inevitável a revolta e 

subseqüente evasão daqueles que buscam um sentido profundo para a existência e rejeitam a 

mediocridade circundante. 

Quando Nora bate a porta, no final de Casa de bonecas, está defendendo uma razão 

maior, sua liberdade individual, que está acima e além de qualquer circunstância social. E é 

justamente aí que reside a perene atualidade de Ibsen. A batida da porta marca a ruptura entre o 

ser criança e o ser adulto. Nora é uma criatura instintiva, dionisíaca, uma desconhecida para os 

que a cercam e para si mesma, pois não tivera ainda a oportunidade de pôr-se à prova. Uma 

crisálida num limbo familiar. Ibsen dá a indicação dessa insatisfação de Nora logo no início da 

peça, através do incidente das balas. O espectador atento percebe que se Nora fosse uma pessoa 

perfeitamente integrada em seu ambiente, não precisaria compensar-se com balas. 

                                                

 

O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 out. 1973. Suplemento Literário, n. 845, p. 5. 
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Literatura. É um dos maiores colecionadores de obras raras no Brasil. Traduziu, juntamente com Aulyde Soares 
Rodrigues e Brian Taylor, o livro de Heywood Gould, Cocktail, São Paulo, Melhoramentos, 1989. 
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O “Shakespeare burguês” 

Tanto os burgueses como os socialistas têm afirmado que Ibsen está ultrapassado e que 

Casa de bonecas e uma peça datada. Todos têm sido facciosos nessas afirmações. Os dois 

grupos têm seus próprios motivos para rotular Ibsen de arqueológico: os burgueses porque ele 

denuncia a hipocrisia e a mediocridade escondidas sob a plácida superfície em que vivem. Os. 

socialistas porque o “Shakespeare burguês” aponta o individualismo como única saída da 

asfixia social. Todavia, nenhum dos dois grupos percebe que, nem Ibsen nem os autores que 

receberam sua influência, de Strindberg a Jean Anouilh, pretendem destruir a burguesia ou 

despreza os ideais de comunidade. Ao contrário, quando parecem exaltar o individualismo ou o 

egoísmo, esses autores, na verdade, têm o objetivo de apontar o aperfeiçoamento individual 

como solução para a recuperação de qualquer comunidade doente e única base para a 

constituição de uma autêntica família. Aliás, na mesma linha individualista, guardadas as 

respectivas diferenças de angulação, Pirandello e até mesmo Ionesco são muito mais radicais do 

que Ibsen. 

Ao abandonar o lar, onde o próprio marido era também um boneco manejado por 

convenções e preconceitos herdados, Nora está libertando os filhos da contradição que constitui 

a célula familiar tradicional, na qual os pais arremessam filhos ao mundo, mas nunca os 

ensinam a enfrentá-lo. Os filhos, por sua vez, passam a vida amando os pais com um sentimento 

a que se mesclam piedade e inadequação. Existe um pesado mecanismo de culpa, 

dilaceramento, dor e pranto vinculando mãe e filho no momento do parto. Mais tarde, a esse 

mecanismo vão sendo acrescentados ressentimento, frustração e incomunicabilidade. A razão 

da existência desse mecanismo é que, na célula familiar tradicional, seus integrantes não se 

podem expressar plenamente. Portanto, com seu gesto, Nora está sendo precursora do 

movimento de contestação da juventude, rejeitando o esquema social arcaico e propondo uma 

família constituída de seres conscientes e amadurecidos. 

Clímax pleno de ressonâncias 

Ibsen, ultrapassado? Casa de bonecas, peça datada? Mas, se somente agora estão sendo 

questionados os valores que fizeram Ibsen escrevê-la... Nora bateu a porta em 1879. Entretanto, 

parece que os Helmers do mundo, como avestruzes ou cândidos, ainda pretendem fazer de conta 

que não entenderam a mensagem transmitida por aquele gesto... 
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Nenhum outro dramaturgo, antes ou depois de Ibsen, conseguiu construir um clímax tão 

significante, tão pleno de ressonâncias — um rápido bater de porta, aparentemente de mero 

efeito teatral. Nem mesmo William Faulkner, ao usar idêntico recurso, em diferente contexto, 

conseguiu provocar tantas ilações ao fazer bater a porta da prisão no instante final de Requiem 

for a Nun. 

A versão de Casa de bonecas apresentada no Teatro Municipal de Santo André, com 

Tônia Carrero no papel de Nora Helmer, sob a direção de Cecil Thiré, recebeu um tratamento 

seco, quase didático que, se de um lado, teve a vantagem de não permitir a queda no 

melodramático, por outro impediu a livre entrada de qualquer genuína emoção, em alguns 

trechos tão necessária à própria transmissão do texto, pois justamente onde Ibsen é mestre é na 

construção da atmosfera que explica os comportamentos, mais do que na apresentação de tipos. 

A cena da tarantela, por exemplo, que é a chave para compreensão do sentido profundo da peça, 

perdeu todo o seu impacto, por pura inabilidade do diretor. Essa cena sintetiza de forma perfeita 

a personalidade de Nora e seu relacionamento com o ambiente em que vive, preparando o 

espectador para a batida de porta final. Nora, ao dançar, exterioriza sua energia pagã acumulada, 

pronta a explodir ao menor estímulo, mostrando claramente que ela não é pessoa de meias 

medidas. Na versão de Santo André, nada disso transparece nessa cena, tendo sido, inclusive, 

omitida de maneira inexplicável e imperdoável uma fala básica do texto original (“você dança 

como se isso fosse um caso de vida e morte!”). De qualquer maneira, Tônia tem dois belíssimos 

momentos a crédito exclusivo de seu talento e de sua sensibilidade: o primeiro, quando Nora, ao 

agarrar-se à última possibilidade de salvação, que é pedir ajuda ao médico amigo da casa, após a 

confissão deste, porém, compreende que, pelas regras do jogo social vigente, não mais poderá 

fazer-lhe qualquer pedido — os gestos nervosos de Tônia, suas mãos crispadas e seu olhar 

brilhante transmitem toda a luta que se trava entre a dignidade e o desespero de Nora. O 

segundo momento, quando Nora recebe a reação do marido, após a leitura da carta do agiota, 

intensa e crescente decepção vai desfigurando o rosto de Tônia, lembrando um biscoito que se 

esfarela ao ser esmagado pelas mãos inconscientes de uma criança. 

De maneira geral, é um espetáculo que, apesar de confundir estilo com frieza, tem o 

mérito de transmitir com dignidade um dos maiores textos do teatro universal.  
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ENCENAÇÕES CONSTANTES REAFIRMAM ATUALIDADE DE IBSEN

 
Mariângela Alves de Lima** 

A famosa porta que se fecha sobre Nora Helmer, na cena final de Casa de boneca, é 

ainda hoje um símbolo de todos os sonhos de liberdade individual, além das malhas restritivas 

dos papéis sociais determinados. 

Henrik Ibsen, o criador de Nora, morreu no dia 23 de maio de 1906. E, 70 anos após a 

sua morte, a encenação constante de suas peças em diferentes países é uma reafirmação da sua 

modernidade. 

Curiosamente, esse dramaturgo que se tornou propriedade comum de todo o teatro 

ocidental, nasceu em um país relativamente apartado do cenário político da Europa: a Noruega. 

Quando nasceu, em 1828, os movimentos nacionalistas fervilhavam em todo o continente. Na 

Noruega, a busca da identidade nacional se afirmava através do reconhecimento das 

particularidades culturais da região escandinava. 

Como diretor do Teatro Nacional Norueguês, Ibsen desenvolve uma campanha por um 

repertório nacional. Ao mesmo tempo trabalha na área política para conseguir a intervenção da 

Noruega e da Suécia na guerra entre a Dinamarca e a Prússia. A guerra de 1864 parecia um 

momento oportuno para comprovar a solidariedade escandinava. Entretanto, a neutralidade 

persiste enquanto a Dinamarca sofre duras perdas. Parece difícil a combinação harmoniosa da 

solidariedade e do nacionalismo. 

Esse desfecho político, aliado às dificuldades que enfrentava no reconhecimento do seu 

trabalho, estimularam o desejo de evadir-se definitivamente do país natal. No mesmo ano da 

guerra, Ibsen consegue uma bolsa do governo para estudar fora do país. Durante trinta anos vive 

no exterior, como um cidadão europeu. Continua escrevendo para os teatros da Noruega. Mas 

escreve também para a Itália, França, Inglaterra e Espanha. 

As peças escritas na Noruega garantiram o respeito intelectual, mas não a proporcional 

afluência de público. Na Itália escreve Peer Gynt, seu primeiro sucesso internacional. Dessa 

vez, sucesso de crítica e de público. 

Peer Gynt é uma espécie de “herói sem nenhum caráter”, construído sobre as 

características do povo norueguês. O único parâmetro moral dessa personagem é o seu próprio 

                                                

 

O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 maio 1976. 
** Ver nota biográfica de Mariângela Alves de Lima na p. 372. 
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ego. E é a sua habilidade de embusteiro, de controlar o mundo pela mentira, que introduz um 

dos temas centrais da obra subseqüente de Ibsen. 

A saga irônica desse herói mentiroso deve terminar no ponto de partida. Sobre o império 

de si mesmo, Peer Gynt conclui: “Fantasias, sonhos e ciência morta antes de nascer são a base 

da pirâmide; nesta base se apoiarão os alicerces da construção, mentira sobre mentira.” Nem 

mesmo o “eu” pode substituir em uma personagem que “não ofereceu resistência ao destino”. 

Os duendes, as folhas secas e as “canções que deveria ter cantado” dialogam com essa 

personagem fantástica. Já nas obras posteriores a cena se desloca para a sala de estar de uma 

família e aí permanece durante muitos anos. A pirâmide mentirosa de Peer Gynt refere-se agora 

à arquitetura da sociedade. 

As colunas da sociedade (1887) é representada na Alemanha e em todos os países da 

Escandinávia menos de um ano depois da sua publicação. Uma rubrica detalhada prepara, na 

cena inicial, um cromo da felicidade familiar dos Bernick: uma sala de estar florida onde as 

mulheres fazem trabalhos manuais e o pastor lê em voz alta para entretê-las. Pela porta 

entreaberta pode-se ver uma criança brincando tranqüilamente no jardim. 

Entretanto, a primeira ação é brusca e incisiva: o capataz do Sr. Bernick admoesta 

rudemente um funcionário. Proíbe-o de continuar as conferências semanais sobre o direito dos 

trabalhadores. Oportunamente o pastor discorre sobre o incidente: “Senhoras, é necessário 

manter a sociedade pura e não transigir com as inovações que nos querem impor nesta época de 

impaciências.” 

Bernick, exemplo das perorações do pastor, sustentáculo dessa comunidade pura e 

estática, é desmascarado pelos acontecimentos. Sua fortuna e sua boa reputação são fruto da 

traição e do sacrifício de outras pessoas. E é em nome do bem-estar social e da integridade 

moral que ele constrói sua imagem. Acima de tudo esse pilar da sociedade ama a beleza da sua 

figura refletida pelo consenso social. 

Como construção dramática, Bernick é o tipo acabado do vilão, imperdoável dentro de 

uma gama variada de padrões éticos. 

Padrões morais 

Na peça seguinte, Casa de boneca (1879), a discussão de idéias se sobrepõe à 

possibilidade de avaliar moralmente os personagens. 

A mudança de comportamento de Nora Helmer resulta de um processo gradual de 

conhecimento, minuciosamente explicado ao espectador. Ninguém é pessoalmente responsável 

pela aniquilação desse ser doméstico. A responsabilidade pode ser atribuída aos ideais que 
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determinam a convivência conjugal. A personagem sai de casa para se conhecer e existir 

individualmente. 

Ibsen situa a crítica nos padrões morais e não nas personagens. A luta para se manter 

socialmente vivo, com o sacrifício da própria individualidade, parece-lhe um esforço injusto. 

Não é estranho, portanto, que Casa de boneca tenha deflagrado uma batalha entre o autor e os 

críticos. Para escultores do auto-sacríficio, uma mulher que abandona o lar e quer dedicar-se a si 

mesma, antes de se oferecer em donativo, é um exemplo muito perigoso. 

Outra peça, Os espectros, despertaria uma reação mais violenta e mais duradoura. “Um 

ato obsceno realizado publicamente”, diria um crítico inglês. Entre outros, a peça foi agraciada 

com os seguintes adjetivos: Abominável, fétida, vulgar e ofensiva. Em Londres, o Daily 

Telegraph incitava os legisladores a medidas concretas contra semelhantes ofensas. 

Ao contrário de Nora, a senhora Alving é uma personagem submissa aos valores 

dominantes. Aceita o sacrifício de um casamento de conveniência, mas traveste a sua falta de 

amor com uma rígida moral sexual. Refugiando-se em relações extraconjugais, o marido 

transmite para o filho do casal uma forma mortal de sífilis. 

Não há dúvida que a intenção do texto é totalmente moralizante, mas de uma nova 

moral. O puritanismo da senhora Alving, de conseqüências tão desastrosas, é a máscara da sua 

covardia em recusar um homem que não ama, mas a quem está vinculada pelos deveres do 

casamento. 

Durante dois anos a peça ficou engavetada, sem que ninguém se atravesse a representá-

la. Ainda assim as sessões na Inglaterra e na Alemanha foram realizadas “a portas fechadas”, 

obedecendo a um veto governamental às sessões públicas. Era demasiadamente atrevido 

representar no palco o que normalmente se sussurra nos bastidores da vida. 

Alguns críticos, inclusive Bernard Shaw, ponderam que O inimigo do povo constitui 

uma reação direta às restrições impostas a Os espectros. Entretanto, a sucessão parece obedecer 

a um processo de discussão do autor consigo mesmo, desvinculando da aprovação do seu 

trabalho. Cada conflito é retomado do ponto em que ele mesmo deixou no texto anterior. 

Assim, se os Alving são destruídos por uma herança do passado, a personagem de O 

inimigo do povo resolve desencadear uma ação para exterminar um passado de erros. O Dr. 

Stockmann luta para erradicar a mentira e a corrupção da sua comunidade quando ainda é 

possível evitar o alastramento. Sozinho e firmemente plantado em suas convicções, Stockmann 

pronuncia uma das frases mais discutidas e discutíveis de Ibsen: “O homem mais poderoso do 

mundo é o que está mais só.” 
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Mas em O pato selvagem, essa paixão pela integridade revela-se uma arma de dois 

gumes. Gregers, um obstinado da verdade, destrói as mentiras piedosas que mantêm uma 

família. Em vez de inaugurar uma relação mais sólida, porque baseada na verdade, provoca o 

suicídio da filha do casal. Enquanto Stockmann se descobre forte destruindo falsas imagens, 

Gregers permanece ao final solitário, consumido pela sua obsessão. 

Os artistas 

Sete anos antes de sua morte, Ibsen escreve a última peça, Quando dentre os mortos 

despertarmos. Volta-se agora para os homens da sua própria espécie: os artistas. Nos anos da 

sua maturidade observou e criticou o que o rodeava. A personagem do escultor Rubek constata 

que também o ideal artístico, a obra de arte perfeita, rouba o seu alento eterno da imperfeição 

passageira dos seres animados. 

Longe da sala de estar burguesa, Ibsen trabalha com liberdade poética, desobrigado das 

precisas argumentações dos seus textos anteriores. A última peça é talvez a primeira endereçada 

mais à sensibilidade do espectador do que à sua inteligência. 

Por um momento, permite-se abandonar o campo de batalha dos direitos do homem 

sobre as determinações do meio social. Escreve uma peça em que é possível entrever a 

autopiedade, o imenso sacrifício pessoal que a obra custa ao criador. 

O objetivo desse sacrifício pessoal ele define com clareza em uma conferência de 1898: 

“Não reconheço a honra de ter feito alguma coisa pela emancipação da mulher. Tenho 

batalhado muito pela liberação da Humanidade em geral; e pode ser que nessa batalha tenha 

entrado na questão do feminismo; mas essa questão é secundária. O objetivo a que me propus é 

o enobrecimento do povo...” 

Esse compromisso com os direitos da humanidade, Ibsen cumpre assumindo o risco de 

enfrentar as idéias correntes do seu tempo e investigar os fundamentos sob o ângulo da 

necessidade. 

Suas peças concentram-se sobre o ponto crítico dos ideais comumente considerados 

inatacáveis na sua formulação. Interessa-se por ideais quando deixam de ser discurso e atuam 

diretamente sobre o relacionamento humano. 

Mostra que há idéias que, transformadas em regras de bem-viver, nos tornam infelizes. 

Em nome de que vamos defendê-las? Se se tornaram caducas, ou excessivamente inflexíveis 

diante da particularidade de cada homem, por que considerá-las necessárias? É preciso 

examinar cada idéia estabelecida sob a luz da particularidade dos homens e das circunstâncias. 
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Nas palavras de Bernard Shaw, a mesma atitude se aplica à avaliação da obra de Ibsen: 

“Afirmo que a maneira mais eficaz de fecharmos nossas mentes às idéias de um grande homem 

é considerá-las verdades indiscutíveis. Admitir que foi um grande homem e ficarmos com ele.” 
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IBSEN, O PAI DO TEATRO DE HOJE, FAZ 150 ANOS* 

Adones de Oliveira 

Amanhã faz 150 anos que Henrik Ibsen nasceu. Ao morrer, no dia 23 de maio de 1906, 

deixava uma produção que o identifica como o maior dramaturgo da segunda metade do século 

XIX, cujo romantismo iria alimentá-lo para realizar uma obra tão ampla quanto contundente, e 

conseqüente. Pois foi nesse norueguês nascido no porto de Skien, um pequeno porto do golfo de 

Cristiânia (atual Oslo) que, com peças como Brand, Peer Gynt, Imperador e Galileu, Os 

espectros, O pato selvagem, O inimigo do povo, Casa de boneca e Hedda Gabler, passou a ser 

considerado o pai do realismo moderno ou, mais especificamente, o pioneiro do teatro de 

protesto. Rebelde, indomado, nunca aceitando a virtude no meio, mas radical, sempre pulando 

de extremo a outro, Ibsen foi quem primeiro se opôs ao teatro de comunhão, ou o teatro do 

passado — Sófocles, Shakespeare, Racine — acompanhado por espectadores que assistiam às 

tragédias do mundo mas voltavam para casa, assépticos. 

Com Ibsen, não. Sua rebeldia individualista abriu a vereda atrás da qual vieram August 

Strindberg (o de Senhorita Júlia), Anton Tchékhov, Bernard Shaw, Bertold Brecht, Luigi 

Pirandello, Eugene O’Neill, e Jean Genet, entre outros, os autores de um teatro em que, como 

diz o historiador Robert Brustein, “os mitos de rebelião são representados perante um número 

num fluxo de disponibilidade, confuso e acidente”. 

No caso de Ibsen, a rebelião do seu teatro está intimamente relacionada com sua rebelião 

pessoal. Ele mesmo afirmou, em carta que escreveu em 1880, que tudo que escreveu tem íntima 

relação com o que viveu mesmo que essas vivências não tenham refletido uma experiência 

pessoal. “Em cada peça, em cada poema, procurei alcançar a minha própria emancipação e 

purificação espiritual. Um homem leva a responsabilidade e a culpa da sociedade a que 

pertence.” 

A sociedade a que Ibsen pertenceu assistira a reviravoltas, e preparava-se para outras, 

como nunca houvera na história. Seus anos de vida coincidiram com o surgimento do 

naturalismo científico de Galileu, Bacon e Descartes. A origem das espécies, de Darwin, 

apareceu em 1859, ano em que apareceu também a Crítica da economia política de Marx. Em 

1863, era editada a Vida de Cristo, de Renan, que viu Jesus mais como um rebelde inspirado do 

que como uma divindade. A “responsabilidade” de Ibsen foi ser um revolucionário total, 

                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 mar. 1978. 



  
385

 
“embriagado pela visão intransigente da liberdade e pureza absolutas, através de uma depuração 

total da vida existente”. 

O liberalismo radical de Ibsen o fazia voltar-se contra o Estado e contra qualquer 

movimento que reclamasse alguma coisa em nome do social. Na sua febre individualista, 

achava que o Estado, a comunidade, a igreja e até a família são inimigos da liberdade por 

violarem as liberdades naturais do homem. E foi em nome dessas liberdades que ele construiu 

todo o seu monumento teatral, sob os impulsos da sua forte personalidade, mas também sob a 

influência do romântico Byron e do messiânico Nietzche. 

Robert Brustein, considerado um dos críticos que mais souberam avaliar a obra do 

dramaturgo norueguês, disse que “a quintessência real do ibsenismo é a resistência total a tudo o 

que for estabelecido, pois sua iconoclastia anarquista abrange não só as convenções correntes de 

sua época, mas até suas próprias crenças e convicções”. Brustein observa que “ao mesmo tempo 

que propõe uma idéia abstrata, Ibsen examina as conseqüências dessa idéia no campo da ação 

humana, demonstrando tanto o poder teórico de certas verdades como o efeito maléfico das 

mesmas na vida dos outros, quando postas em prática”271. 

Conseqüentemente os estudiosos não se surpreendem com o traço mais característico 

desse dramaturgo, uma ambivalência que sempre o faz circular entre pólos. Crescido numa 

época de ímpeto revolucionário na Europa, advogou a unidade escandinava; mas, no entanto, 

foi ativista do nacionalismo norueguês contra a hegemonia cultural da Dinamarca. Celebrou o 

passado do seu país, o seu folclore e a sua história, mas em 1864 mudou-se para a Itália e depois 

para a Alemanha, só voltando para a Noruega em 1891, já aos 63 anos. Dividiu-se assim entre 

os fiordes, o mar e as montanhas, transformando-os numa mitologia, numa trindade simbólica. 

Foi feliz com sua mulher, Susana Thorensen, e com o filho Sigurd, mas criticou e repudiou o 

casamento e a domesticidade em peças como Casa de boneca e Hedda Gabler. Metódico nas 

suas relações sociais e presos às convenções, foi um revolucionário apenas utópico, inspirado 

apenas nas forças que modelavam a sua vida interior. 

É a sua vida interior e o seu ideal revolucionário que repercutem no seu trabalho, desde 

Catilina, a primeira peça (1848-1849) a Quando despertarmos dentre os mortos, a última delas, 

escrita em 1899, quando já tinha 71 anos. Entre uma e outra, Ibsen escreveu mais de trinta 

peças272 com as quais percorreu três fases de demarcação nítida: a romântica, que começa com 

Catilina e alcança sua maior expressão com as epopéias Brandi e Peer Gynt, Imperador e 

Galileu; a realista, que se inicia com A liga dos jovens e dura até Hedda Gabler, em 1890, e 

                                                

 

271 Robert Brustein, “Ibsen”, O teatro de protesto, Rio de Janeiro, Zahar, 1967, p. 51-102. 
272 Ibsen escreveu, na verdade, vinte e seis peças. 
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cujo ponto culminante é a peça Os espectros, e uma terceira em que opera uma síntese que 

combina a liberdade romântica dos primeiros anos e a contenção clássica dos anos posteriores. 

Brand, escrita em Roma, é a epopéia de um pastor militante desejoso de regenerar o 

mundo. Nesse sentido, pretende ser um deus imitando Deus, incluindo-se assim no rol dos 

heróis messiânicos do dramaturgo. Ao ser representado fez tamanho sucesso que abriu para 

Ibsen as portas da fama mundial. Em seguida a ele Ibsen produziu Peer Gynt, um caráter 

diametralmente oposto ao de Brand. Os estudiosos observam que, se o caráter de Brand reflete 

Ibsen em seus momentos de maior elevação moral, o de Peer reflete em meus momentos mais 

irresponsáveis. A peça, inspirada no folclore norueguês, é o suceder das peripécias de Peer 

Gynt, dos vinte anos à velhice. O herói vive as experiências mais inesperadas, nos lugares mais 

insólitos, numa verdadeira “tragédia da dissipação”, como a peça foi chamada. 

Em 1869, Ibsen muda-se para Dresden, na Alemanha, e dá início à sua fase realista, na 

qual se preocupa com os detalhes e os problemas da vida contemporânea e em que o seu 

arrebatamento romântico é substituído pela preocupação com a clareza, a ordem e a disciplina 

germânicas, em oposição ao calor e à euforia da Itália. Ibsen vai, então, debruçar-se sobre 

aspectos da vida moderna e substitui o drama filosófico-religioso pelo drama da vida cotidiana. 

Em Os espectros, a mais forte das obras desse período, Ibsen combate, falando por seus 

personagens, a hipocrisia e o convencionalismo dos procedimentos sociais. 

Ao informar em notas para a peça que “a humanidade está no caminho errado”, Ibsen 

quis consubstanciar em Os espectros a tragédia da Europa burguesa do século XIX. A senhora 

Alving, personagem principal da peça, diz numa fala-chave: “Estou bastante inclinada a pensar 

que todos nós somos espectros, Sr. Manders. Não é apenas o que herdamos de nossos pais e 

mães que existe dentro de nós, mas toda espécie de velhas idéias mortas, de crenças desse 

gênero... E temos, desgraçadamente, tanto medo da luz.” Depois dessa peça Ibsen escreve Um 

inimigo do povo, O pato selvagem, Hedda Gabler e Rosmersholm, com as quais retoma a forma 

clássica de Os espectros. Nesse drama psicológico [Hedda Gabler], o dramaturgo debruça-se 

sobre a alma de uma mulher ativa e bonita que prefere morrer com a nobreza a rebaixar-se às 

mesquinharias da vida. Antes de Hedda Gabler, Ibsen escreve Casa de boneca, a mais 

conhecida de suas peças e a mais referida atualmente, por ser considerada o ponto de partida das 

reivindicações feministas. É a história de uma mulher que, para se auto-afirmar como indivíduo, 

acaba por abandonar marido e filhos. Depois dessa fase de heróis isolados, e já de volta à 

Noruega, o dramaturgo ingressa na última fase da sua carreira. Surgem aí Solness, o construtor, 

considerada a melhor peça do período, John Gabriel Borkman, O pequeno Eyolf e, por último, 

Quando despertarmos dentre os mortos. Bygmaster Solness, informa Brustein, “é o mais 
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pungente dos últimos e elaborados auto-retratos de Ibsen, um herói messiânico arrancado das 

alturas para residir na comunidade dos homens e agora esforçando-se, penosamente, por 

ascender de novo”. E observa o crítico: “Isso é, evidentemente, pura autobiografia.” 

Quando despertamos dentre os mortos é uma reflexão sobre a própria destruição de 

Ibsen como artista. É um drama enfocando o rebelde envelhecido, desesperado com a vida e 

torturado pela culpa. 

Numa avaliação conclusiva da obra de Ibsen, Wilson Knight, um dos seus biógrafos e 

exegetas, afirma que “o trabalho de Ibsen está na linha central do drama ocidental”. E que, na 

forma, é grego, sugerindo, na sua “técnica retrospectiva”, o Édipo tirano e Eurípides, na visão 

do instinto feminino. O analista vê também correspondências com Shakespeare, na sua 

exploração do folclore e da história e nas tragédias e dramas de introspecção mística. “Muito de 

Ibsen”, escreve, “sugere implicações sociais e cósmicas de Timão de Atenas”; Solness, o 

construtor e Quando despertarmos de entre os mortos relacionam-se com A tempestade.273 

Em 1887, num discurso proferido em Estocolmo, Ibsen retratou-se, afirmando: “Fui 

acusado, em diversas ocasiões, de ser pessimista. E é isso o que eu sou, na medida em que não 

acredito na natureza dos ideais humanos. Mas sou, ao mesmo tempo, otimista, na medida em 

que acredito plena e obstinadamente na capacidade de propagação e desenvolvimento dos 

ideais. De modo particular e específico, creio realmente que os ideais do nosso tempo, ao 

morrerem, tendem para aquilo que no meu drama, Imperador e Galileu, chamei, a título de 

experiência, o ‘Terceiro Império’.” Os críticos discutem hoje se essa utopia não tenha passado 

apenas de um vago e nebuloso sonho. Em vez de construir uma “filosofia positiva do mundo”, 

Ibsen limitou-se a compor um painel no qual pintou as contradições da natureza humana, 

refletindo as suas próprias. 

                                                

 

273 G. Wilson Knight, Ibsen, Edinburgh, Oliver and Boyd , 1962. 
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150 ANOS DE IBSEN: UMA ANÁLISE DA OBRA DO PRIMEIRO DRAMATURGO MODERNO* 

John Mortimer** 

Há 150 anos, nascia não só o teatro moderno, como Henrik Ibsen. De uma pequena 

cidade comercial da costa Leste da Noruega, continua a lenda, veio um gênio independente que 

escancarou as janelas das sufocantes salas de visita vitorianas e escreveu peças racionais e de 

conteúdo social, que seriam o modelo para os ávidos autores da televisão, que viriam depois. 

Como a maioria das lendas, esta contém algumas verdades. Ibsen, atarracado, com suas 

barbas suíças, tornou-se um profeta do progresso, enfarpelado numa casaca, coberto de 

condecorações norueguesas que adorava usar, olhando o mundo corrupto através de óculos de 

aros de aço, os lábios franzidos como os da Rainha Vitória, com quem veio a se parecer um 

pouco na velhice. Era o herói dos democrata-sociais da Europa, o Messias de Shaw. Mas seria 

mesmo um grande escritor racional, cujas idéias deram nova força intelectual ao teatro? 

Alguém — desconfio que foi Rebecca West (batizada com o nome de uma das heroínas, 

podia-se esperar que demonstrasse mais gratidão) — disse que sabia por que Ibsen escrevia 

peças de idéias; porque não tinha nenhuma. Ele começou, certamente, menos como um 

inovador intelectual do que como um contador de velhos contos de fada, mais ou menos à 

maneira dos Grimm. Suas primeiras peças eram dramas poéticos sobre vikings, histórias de 

heroínas guardadas por um “grande urso branco” e mães que matavam involuntariamente seus 

próprios filhos. Os sombrios fiordes ecoavam não só com as vozes de antigos heróis, mas 

também os trolls (seres sobrenaturais da mitologia teutônica) tramavam maldades nas 

montanhas e, em penhascos distantes, as sereias que esperavam para atrair sólidos cidadãos a 

um túmulo aquático. 

Talvez a maior contribuição que Ibsen trouxe ao teatro tenha sido a introdução desse 

mundo fértil da lenda na sala de estar: assim enjaulado, ele adquiriu grande força. Há trolls nas 

melhores peças de Ibsen, ocultos por trás do cabide de guarda-chuvas; uma gélida fenda ameaça 

abrir-se sob o tapete da sala de estar; e a feiticeira sereia, que brande a morte, acaba de chegar 

numa bicicleta, trazendo um saquinho cheio de panfletos e pregando a igualdade dos sexos. 

                                                

 

*Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 abr. 1978. (Reunido em: Cadernos de Teatro, Rio de Janeiro, O Tablado, 
Inacen, n. 77-78, p. 43-48, abr.-maio-jun. 1978). 
** JOHN CLIFFORD MORTIMER (Inglaterra, 1923 – ). Romancista e dramaturgo. Tornou-se conhecido como autor das 
aventuras de um excêntrico advogado, Horace Rumpole, que foram exibidas na televisão: Rumpole of the Bailey, 
1978; Rumpole and the Age of Miracles, 1988; Rumpole on trial, 1992 e Rumpole rests his casa, 2001. Publicou, 
entre outros: Paradise postpone (crônicas), 1985; The dock brief (teatro); A voyage round may father 
(autobiografia), 1971. 
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Ibsen, na verdade, continuou a ser um dramaturgo poético até o fim de sua vida, e é 

importante o fato de que, naquela que considero a sua melhor peça, O pato selvagem, as 

simpatias do escritor estejam com os fantasistas que tentam construir uma espécie de reserva da 

natureza no sótão, e toda a sua hostilidade seja lançada contra o frio intelectual que mata, 

quando destrói as teias da ilusão. 

Caminhando pelas ensolaradas ruas de Amalfi, recentemente, eu notei um hotelzinho, 

com o nome aparentemente impróprio de Pensione Ibsen. Esquecera que, como muitos grandes 

artistas modernos — Goethe, Wagner e Gorki — Ibsen fugira para o sol da Itália e ali escrevera 

as peças de sua meia-idade, aquelas em que as lendas dos vikings são firmemente transpostas 

para o círculo familiar do século XIX. 

Ele escreveu suas anotações para Casa de bonecas em Roma. E renunciou à sua 

condição de membro do Clube Escandinavo ali, devido à questão do direito de as mulheres 

votarem sobre assuntos do Clube. “Temo tão pouco as mulheres”, protestou bravamente, “como 

temo o verdadeiro artista”. A retórica de Ibsen caiu em ouvidos moucos no Clube: as mulheres, 

em particular, opunham-se firmemente a ele. 

Sua visão da mulher como a verdadeira artista, ele a levou ainda mais longe, em 

território mais estranho. Quando escrevia Hedda Gabler, que modelo tinha em mente? O Dr. 

Duve, um psicólogo citado na biografia definitiva de Ibsen, escrita por Michael Meyer274, não 

tem dúvida. Hedda é o retrato do próprio dramaturgo, como uma jovem. 

Como Hedda, Ibsen, embora cheio de declarações românticas, sentia repulsa pela 

realidade do sexo (horrorizava-se por ter de expor seus órgãos genitais ao médico). Ela desejava 

ser uma poetisa embriagada, com uma coroa de louros e instintiva, como Eylert Loevborg, mas 

no fim temia entregar-se aos sombrios impulsos. 

Ansiando por ouvir outros falarem da “vida”, Hedda e Ibsen eram nervosos e 

inexperientes quanto à realidade: de que outro modo podemos explicar a crença dos dois de que 

uma noite de moderada bebedeira na cidade corromperia um sólido e jovem gênio para sempre? 

Não é só Hedda Gabler que se torna mais compreensível, quando vemos o atarracado e pequeno 

dramaturgo como sua heroína, presa por trás de cortinas de renda e janelas aferrolhadas, 

olhando para fora com aterrorizado anseio, esperando a chegada da impiedade beldade do mar. 

Se Ibsen é Hedda, não há dúvida de que também ele pensou ser Eylert Loevborg. 

Certamente, não havia mais íntima relação amor-ódio, não havia casal de amantes mais 

avidamente empenhado em queimar os filhos um do outro do que Ibsen e Strindberg. O outro 

                                                

 

274 Michael Meyer, Ibsen: an biography, New York, Garden City, 1971. 
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grande dramaturgo nórdico, estático à beira da loucura, jamais se ergueria no Clube 

Escandinavo em Roma, ou em qualquer outro lugar, para anunciar que não temia as mulheres. 

Para ele, elas eram a origem de toda a infelicidade e corrupção, as terríveis tiranas com as facas 

apontadas para o ventre, as doces figuras maternas que se esgueiravam por trás dos homens com 

uma camisa de força. 

Mais perigoso que todas era Ibsen, a “nova mulher”. Declarando guerra à Suécia, 

Strindberg queria saber o que teria acontecido em Casa de boneca, se o marido fosse tratado 

com um pouco mais de justiça, e gostaria de ver o Capitão Alving vivo, para refutar as 

horrendas mentiras que sua mulher dizia sobre ele em Os espectros. 

Um pensamento ainda mais terrível ocorreu a Strindberg: Ibsen roubara seus 

personagens, para fazê-los desempenhar aquelas horríveis obras em favor da liberação feminina. 

Hedda Gabler era uma bastarda de Laura, de O pai, e de Tekla, em Os credores, ele escreveu a 

um amigo. “Vê agora como minha semente caiu no canteiro mental de Ibsen e floresceu? Agora 

ele leva minha semente e é meu útero.” 

Essas imagens sexuais proclamam o casamento entre o chauvinismo masculino e o 

sufragette de suíças. Ibsen era o mais tolerante e resignado dos dois: comprou um grande retrato 

de Strindberg para o seu estúdio e dizia que ajudava ter o louco olhando para ele com seus olhos 

demoníacos. “Ele é meu inimigo mortal”, dizia Ibsen, no tom que muitas mulheres usam 

quando falam de seus maridos, “e ficará pendurado ali e olhará enquanto escrevo”. 

Talvez Ibsen erguesse o olhar da página para a beleza leonina, a expressão obcecada, 

com uma espécie de inveja. As ardentes paixões das criaturas de Strindberg, com seu 

interminável apetite pela destruição mútua, parecem muito mais reais, muito mais fiéis à vida e 

de um modo terrível mais modernas do que as declarações justas e razoáveis de Ibsen sobre 

igualdade sexual. 

Ibsen viveu até a casa dos setenta anos, venerado em toda a Europa, embora, como 

Tchékhov, Tolstoi e Hardy, fosse ignorado pelos doadores do Prêmio Nobel. Já estava velho 

quando escreveu o fim de John Gabriel Borkman e falou de seu anseio por liberar os tesouros 

que jaziam enterrados nas escuras montanhas, aquelas misteriosas fontes de energia e poesia 

que ele temia e que nunca perderam sua terrível fascinação. 

No fim, ele sofreu um ataque e quase não podia escrever. Há uma fotografia dessa época 

em que ele estava paralisado; recostado rigidamente numa cadeira, a boca fechada como uma 

armadilha de aço; mas os olhos ainda brilham por trás dos óculos pequenos, fixados num ponto 

distante de seu passado remoto, talvez como a jovem que, numa noite aborrecida e quente, abriu 



  
391

 
a janela francesa e, disparando de repente as pistolas do General Gabler, acordou todos os 

vizinhos. 
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CASA DE BONECAS, 100 ANOS DEPOIS

 
(Sem assinatura) 

Casa de bonecas talvez o mais conhecido dos textos do norueguês Henrik Ibsen seria 

uma peça ultrapassada neste mês em que se comemora o seu centenário de estréia? A porta que 

se fecha sobre Nora Helmer, na cena final, representaria, ainda hoje, um símbolo de todos os 

sonhos de liberdade individual? 

O drama de Ibsen, Casa de bonecas, foi encenado pela primeira vez a 21 de dezembro 

de 1879, em Copenhague. Fala de uma mulher-menina, que, sem considerar as leis, segue seus 

próprios impulsos. É, assim, para salvar a vida de seu marido — homem medíocre e egoísta — 

falsifica um documento em troca de dinheiro. Ao saber de tudo, o marido se irrita, temendo um 

escândalo público. Tenta expulsá-la de casa. Mas passado o perigo, perdoa a esposa. Esta, 

porém, não aceita a interesseira benevolência masculina. Compreende que para seu marido não 

representa senão um joguete, uma boneca sem importância. Rebela-se e abandona o homem e 

os filhos, para encontrar-se a si mesma e realizar sua vida de ser consciente e humano. 

Na opinião do crítico Décio Drummond275, tanto burgueses como socialistas têm 

afirmado que Ibsen está ultrapassado e que Casa de bonecas é uma peça datada. “Os dois 

grupos — diz ele — têm seus próprios motivos para rotular Ibsen de arqueológico: os 

burgueses, porque ele denuncia a hipocrisia e a mediocridade escondidas sob a plácida 

superfície em que vivem. Os socialistas, porque o “Shakespeare burguês” aponta o 

individualismo social.” Décio Drummond conclui que nenhum dos dois grupos têm razão, 

porque nem Ibsen, nem os autores que receberam sua influência, de Strindberg a Jean Anouilh, 

pretendem destruir a burguesia ou desprezar as idéias de comunidade. “Ao contrário, quando 

parecem exaltar o individualismo ou o egoísmo, esses autores, na verdade, têm o objetivo de 

apontar o aperfeiçoamento individual como solução para a recuperação de qualquer 

comunidade doente e única base para a constituição de uma autêntica família.” 

Décio Drummond acredita que com seu gesto, Nora está sendo precursora do 

movimento de contestação da juventude, rejeitando o esquema social arcaico e propondo uma 

família constituída de seres conscientes e amadurecidos. Já a crítica Mariângela Alves de Lima 

não detecta em Ibsen um poder de contestação tão grande. “Quase ao final do século XX, 

                                                

 

 O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 15, 22 dez. 1979. 
275 Trata-se do texto “O gesto grandioso de Nora abandonando o lar para se cumprir como ser humano” reunido 
aqui na p. 376. 
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interessa-nos saber o que acontece depois que Nora deixa atrás de si a porta de casa. Isso porque 

um processo de liberação exige algo mais do que a descoberta da própria individualidade.” 

De acordo com Mariângela, quando Nora escolhe o rompimento, sabe exatamente que 

tipo de vida recusa e o que ela pretende contrapor. Mas não sabe o que virá depois. “Assim — 

completa ela — se o problema de Nora faz perder o papel de protagonista histórico, o texto 

funciona mais como um documento da história do que como uma força atuante no presente.” 

Se a peça termina com Nora escapando às pressões conjugais, o personagem real em que 

Ibsen se baseou para compô-la — Laura Kieler276 — nem precisou abandonar o marido e filhos 

para se tornar importante escritora, na época, inclusive, muito mais viril que as moralistas da 

literatura escandinava. 

Ibsen conheceu Laura em 1869, então com vinte anos. Tornaram-se grandes amigos. O 

dramaturgo chamava a casa de Laura de “Jaula de Alondra” ou “Casa de bonecas”. Ele, sua 

mulher, Laura e o marido cultivaram durante muitos anos profunda amizade, até que apareceu a 

peça e, em conseqüência, um rompimento brusco. Laura se reconheceu imediatamente em Nora. 

A descrição da casa de Helmer era a sua. Não faltava nenhum detalhe na descrição de seu medo 

e até o âmago do drama era um acontecimento real de sua existência. Laura só se reencontrou 

com Ibsen em 1902, quando ele ficou amargurado com os reflexos da peça sobre a vida dela. 

Tanto que, até sua morte, cercou a senhora de cabelos grisalhos de todas as solicitudes paternais 

possíveis, respeitando-a, contudo, uma vez que a “garotinha mimada e inconseqüente” se 

tornara uma das escritoras mais laboriosas de sua época. 

                                                

 

276 LAURA PETERSON KIELER (Noruega, 1849 – 1932). Escritora e amiga de Ibsen. A história de sua vida serviu de 
inspiração para o dramaturgo compor Casa de boneca (1879). Do mesmo modo que Nora, Kieler, sem que 
ninguém soubesse, contraiu uma dívida para salvar a vida do marido. Depois do caso descoberto, o marido pediu o 
divórcio, tiraram-lhe os filhos e ela, devido a uma crise nervosa, foi internada durante um mês num hospital 
psiquiátrico. Sua obra mais conhecida é Brand’s daughters: a picture of life, 1869. 
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QUEM É HEDDA GABLER?

 
Décio de Almeida Prado 

Hedda Gabler está para as atrizes modernas um pouco como Hamlet para os grandes 

atores clássicos. Ambos os papéis propõem a quem se decide enfrentá-los o mesmo enigma e 

o mesmo problema. Como conceber transmitir uma imagem unitária, ao mesmo tempo 

humana e verossímil, de personagens cujos autores não souberam ou não quiseram enquadrá-

la dentro de uma só perspectiva? 

Quem é Hamlet? Um filho exemplar, fiel à memória paterna, um adolescente 

apaixonado sem o saber pela mãe, um estudante de filosofia propenso a devaneios poéticos, 

um jovem príncipe em período de aprendizado político, um homem de ação que mede os seus 

passos, um namorado cruel pela força das circunstâncias (pobre Ofélia!), um desatinado que 

espalha a morte (pobre Polônio!) antes de morrer também pela violência? 

E Hedda Gabler? Quem será ela? Um monstro de egoísmo e malignidade? Uma 

neurótica, talvez frígida sexualmente? Uma romântica que aspira a um ideal de nobreza que a 

vida insiste em lhe negar? Uma aristocrata snob que odeia a mornidão burguesa? Uma mulher 

moderna, até mesmo em suas frustrações? 

No concernente a Shakespeare não é difícil explicar essa indeterminação, que fez 

correr tanta tinta erudita e tanto fascinou a milhares de intérpretes. Basta colocá-lo ou aquém 

das regras dramatúrgicas, como um homem que não conheceu ou não teve a ventura de 

dominá-las — e foi a posição dos clássicos franceses —, ou, então, além delas, como gênio a 

quem não se pede senão a própria excepcionalidade — e foi a posição romântica. 

Mas, Ibsen? De que modo acusar de incompetência ou excusar pela genialidade a esse 

artesão exemplar, a esse mestre da carpintaria teatral que levou seu apogeu histórico a 

chamada “peça bem feita” — aquela que não contém elemento algum inútil ou pouco 

funcional em sua arquitetura dramática? 

Veja-se a habilidade com que ele organiza as personagens à volta de Hedda, isolando-

a, ressaltando-lhe pelo contraste a originalidade, a unicidade. Tesman, seu marido, e Loevborg 

(em quem Strindberg julgou reconhecer-se), seu antigo e secreto confidente, são tipos opostos 

de intelectuais, o honesto e dedicado professor universitário, sem brilho e sem talento, e o 

escritor inspirado, presa fácil de seus demônios interiores, capaz de produzir obras de valor, 

                                                

 

O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 maio 1983. Caderno Cultura, p. 5. 
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mas incapaz de disciplinar esse vigoroso impulso criador que Nietzsche chamara, pouco 

antes, de dionisíaco — algo que sobe das entranhas, do inconsciente, da sexualidade, 

subvertendo a conduta individual e a ordem da sociedade. 

Hedda, mais próxima pela inteligência do segundo que do primeiro, não se reconhece 

ou não se identifica com nenhum dos dois. Ao contrário, manipula-os com total destreza, mas 

sem tirar disso mais que um prazer passageiro. Somente o juiz Brack, seu amante em 

perspectiva, ou que se inculca como tal, é tão esperto e calculador quanto ela. Mas, se não é 

manipulado, também não a manipula como quer. Hedda nega-se ao adultério consumado a 

frio, não deseja completar com semelhante parceiro o clássico triângulo do casamento 

burguês. 

Aí está o universo masculino da peça. Num extremo, a libertinagem sem peias e sem 

grandeza de Loevborg. No outro a hipocrisia de Brack, licencioso e corruptor por dentro, 

afável e bem educado por fora, perfeitamente senhor de seu lugar privilegiado numa 

sociedade de que é um dos exemplos maiores de respeitabilidade. Entre os dois, Jorge 

Tesman, com poucos defeitos e poucas qualidades. 

As personagens femininas, exceto Hedda, não passam de reflexos, de sombras que 

voluntariamente se apagam, já que o destino da mulher é servir ao homem. Tia Juliana agarra-

se ao sobrinho — Tesman — como ao filho que não teve, enquanto Théa Elvsted é para 

Loevborg menos a amante do que uma espécie de mãe protetora, cuja missão consiste em 

auxiliá-lo em seus trabalhos literários, em vigiar-lhe os passos, para que não recaia na bebida 

e no convívio com mulheres de moral duvidosa. As duas se sacrificam, chegando a comover 

— mas não são modelos para Hedda Gabler, ela não quer ser mãe de ninguém, nem mesmo 

do filho que possivelmente começa a agitar-se dentro dela. A recusa a qualquer forma de 

maternidade — carnal ou literária — é um de seus pontos de partida. 

Ibsen, em suma, coloca a questão do feminismo, da liberdade da mulher. Ele já o 

fizera em Casa de boneca, abrindo a primeira brecha na “Peça bem-feita”. Quando terminava 

a ação, quando se esgotavam os incidentes dramáticos e o pano podia honestamente descer, 

apaziguando personagens e público, eis que tinha início um estranho diálogo entre marido e 

mulher, um reexame do ocorrido entre eles, conduzindo por assim dizer ao limiar de uma 

nova peça. Nora, a esposa abnegada, a mãe extremosa, num gesto de independência que 

desorientava a platéia e indignava os críticos, não menos por sua inverossimilhança que por 

sua patente imoralidade, resolvia partir, abandonando marido e filhos. Talvez voltasse um dia, 

se adquirisse personalidade própria, trocando a sua “casa de boneca” por um verdadeiro lar. 

(Detalhe histórico curioso: uma das primeiras leituras públicas da peça na Inglaterra foi feita, 



  
396

 
em dois dos principais papéis, pela filha mais moça de Karl Marx, tradutora de Ibsen, e por 

Bernard Shaw). 

Hedda Gabler, como solução dramatúrgica, é ainda mais avançada. Conserva intacta a 

estrutura da “peça bem-feita”, a condensação no tempo e no espaço, a forte subordinação das 

partes ao todo, com o enredo girando em torno de um único eixo, a técnica da preparação, 

pela qual nada ocorre sem ter sido prévia e discretamente anunciado (a pistola da primeira 

cena entra em ação na última) etc. Mas lhe retira o essencial: a comunicação a mais clara 

possível com o público, a análise dos fatos e das personagens realizada em cena, seja através 

de sucessivas confrontações entre indivíduos, seja por intermédio de um comentador 

particularmente arguto. Em Hedda Gabler, ninguém nos esclarece porque ela é o que é e faz o 

que faz. Todas as inferências correm por nossa conta e risco, como nas peças modernas de um 

Harold Pinter. Nem Tesman, nem Loevborg, nem Brack, muito menos as mulheres, têm a 

menor idéia do que realmente aconteceu. Quanto à nossa enigmática protagonista, ela não se 

confronta de verdade com ninguém, porque nunca se abre, porque está sempre usando os 

outros para inexpressos ou encobertos. E, ao suicidar-se, executa o seu ato sem proferir 

palavra, contrariando séculos de mortes discursivamente, verbosamente teatrais. Ouve-se 

apenas um tiro disparado fora do palco, após alguns compassos desesperados de piano. E o 

pano cai, sem mais aquela, só dando tempo ao juiz Brack de exteriorizar numa frase o seu 

desaponto com tal desfecho — “Meu Deus, essas coisas não se fazem” (entre gente civilizada, 

subentende-se). A morte também possui a sua etiqueta que é necessário observar para não 

ofender o decoro social. A verdade é que Hedda leva para o túmulo o seu segredo — se é que 

ela mesma o conhecia. 

A “peça bem-feita”, como a clássica, como ‘quase toda’ dramaturgia anterior ao nosso 

século, admite o pressuposto de que o homem é inteiramente racional, inteiramente 

explicável, possuindo uma coerência interna que lhe desenha a um só tempo o caráter moral e 

o perfil psicológico. Ibsen, deixando a lógica pela psicologia (ciência do real, não do 

idealmente perfeito), passa do que se sabe sobre o homem para o que não se consegue senão 

conjecturar, abrindo caminho para a exploração do irracional, do inconsciente, ou seja das 

camadas mais profundas da personalidade. Quem é Hedda Gabler? Nem ela, nem o autor, 

nem nós, leitores ou espectadores temos a obrigação de dar uma resposta cabal a essa 

pergunta. Mas pode-se tentar. 

Pelo ângulo psicológico, um fato parece incontestável: Hedda é destrutiva e 

autodestrutiva. A partir daí, todas as hipóteses são possíveis, desde que conciliem as diversas 

facetas de seu temperamento, incluindo, lado a lado, o hábito da franqueza rude e o prazer da 
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dissimulação, o sentido do cômico (que a faz sorrir interiormente) e o sentido do trágico (que 

a faz desesperar-se), a falta de escrúpulos em relação aos meios e, quanto aos fins, a vontade 

de escapar de algum modo, seja embora pela morte, à mediocridade ambiente. Ou uma vida 

plena ou uma saída digna, um derradeiro gesto de intrepidez e beleza. 

Ibsen nada disse a respeito desse plano individual, a não ser que conheceu mulheres 

como Hedda. Mas forneceu-nos, em conversas com amigos ou em notas pessoais, várias 

indicações interessantes sobre a questão do feminismo, tão viva naquele como neste fim de 

século. Para ele, as mulheres, menos lógicas, mais intuitivas e passionais, sofrem por serem 

julgadas por meio de padrões que não são os seus. Em palavras textuais (e numa tradução 

aproximativa): “A mulher não pode ser ela mesma na sociedade moderna. Esta é uma 

sociedade exclusivamente masculina, com leis feitas por homens e com promotores e juízes 

que avaliam a conduta feminina sob um prisma masculino”1. Pior ainda. Negando-se à mulher 

a possibilidade de uma realização pessoal, só lhe concedendo o papel de esposa e de mãe, 

estaríamos condenando-a, em certas circunstâncias, quando ela tem ou adivinha ter dentro de 

si outras virtualidades, a uma frustração que se traduzirá eventualmente em ressentimento e 

amargor. 

Seria porventura esse o caso de Hedda Gabler, que não construiu a tempo um destino 

próprio? Madura intelectualmente, não parece ter ultrapassado pelo lado emocional aquela 

fase de ciúme infantil em relação às coisas e às pessoas — tudo para mim, nada para os 

outros. Não perdoa Théa Elvsted, sua antiga companheira de colégio, seja a bela cabeleira 

loura, seja o ter-se tornado a musa inspiradora de Loevborg, não querendo perder para uma 

possível rival nem mesmo aquilo que não deseja para si. Dependente dos homens, mas com 

veleidades de total independência, submissa economicamente, mas sentindo-se superior e 

injustiçada, consome em vinganças mesquinhas, na falta de projetos maiores, a imensa carga 

de energia que traz acumulada. 

Faltar-lhe-ia, em conclusão, a coragem de Nora, que, depois de brincar de esposa e 

mãe (o marido não lhe permite mais), afasta-se de sua casa de boneca para tentar compor — 

ou recompor —, sozinha, uma individualidade própria. Hedda, em contraposição, recusa as 

funções do lar sem partir em busca de atividades condizentes com as suas altas e mal 

definidas aspirações. Rejeita a condição feminina da época, sem assumir nenhum dos 

compromissos e das prerrogativas masculinas. Não sabendo o que fazer de sua vida, frustrada 

                                                

 

1 Michael Meyer, Ibsen, Penguin books, p. 466. Tradução nossa, com base na versão inglesa do autor. Essa 
biografia, cujo único defeito é a exaustividade, meticulosidade, constituiu-se na principal fonte de referência do 
presente artigo. (N. A.) 
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em todos os níveis, o sexual, o sentimental, o social (no sentido de alta sociedade), 

envenenada pelo tédio de uma existência sem objetivo, pica os outros, antes de picar-se, como 

(segundo a lenda) o escorpião cercado pelo fogo.  

Hedda Gabler — ou a heroína negativa, a imagem pelo avesso do feminismo. 
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A DENSIDADE DRAMÁTICA DE IBSEN* 

Fernando Peixoto** 

Otto Maria Carpeaux afirma que O pato selvagem nunca foi inteiramente compreendido, 

pois nenhum público toleraria o desafio. Mas explica, com sua sempre brilhante lucidez crítica, 

o êxito de Ibsen, um ano depois de escrita a peça (1885), o mais representado e o mais festejado 

dramaturgo do mundo: “o mundo compreendeu que este homem terrivelmente antiburguês 

constituía parte integrante do mundo burguês, assim como o diabo tem um papel indispensável 

na criação de Deus”. O texto, ainda hoje, é de uma violência implacável: O pato selvagem 

possui uma forma dramática intensa e agressiva que utiliza o fator emocional como rigorosa 

arma a serviço da desmistificação de valores morais e éticos, transformando a cena no espaço 

de um questionamento irreversível das contraditórias relações que os homens, em busca de um 

consenso social de existência, estabeleceram entre si. Na obra de Ibsen, como na obra de 

Hauptmann ou de Tchékhov, o realismo esgosta-se a si mesmo, conduzido a um impasse 

enquanto linguagem cênica e dramaturgia: atinge seu apogeu justamente no instante em que os 

valores burgueses começam a ser amplamente contestados, marcando o dilacerante momento 

em que começa o crepúsculo histórico de uma classe e de uma forma que contém em si mesma 

os princípios de sua negação. 

O individualismo é exacerbado, mas Ibsen assiste ao fim dos grandes mitos coletivos 

propostos, num esforço de auto-salvação, pela sociedade burguesa, voltando-se com ímpeto e 

fúria para a defesa conturbada e até desesperada e crítica de um ideal de justiça centrado em 

regras de conduta ética já historicamente insustentáveis. Nesse nível, é um gigante fascinante: 

“quero ser um atirador isolado nos postos avançados e agir com toda a independência”. 

Confronta os grandes problemas de sua época, a partir de sua rebelde solidão, e percorre uma 

trajetória que acaba trilhando os primeiros passos de um simbolismo certamente discutível: o 

pato selvagem, no texto, não é um mero símbolo, mas uma imagem essencialmente 

                                                

 

*Folha de S. Paulo, São Paulo, 22 abr. 1984. (Reunido em: Fernando Peixoto, Teatro em questão, São Paulo, 
Hucitec, 1989, p. 171-174). 
** FERNANDO AMARAL DOS GUIMARÃES PEIXOTO (Porto Alegre, 1937 –). Ator, diretor e pesquisador teatral. Fez 
parte do elenco do Teatro Oficina onde participou de algumas produções, entre elas: Pequenos burgueses, de 
Máximo Gorki, 1963; Andorra, de Max Frisch, 1964; e O Rei da vela, de Oswald de Andrade, 1967. No Teatro de 
Arena, participou de Arena conta Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal; e Arena conta Bolívar, 
também de Boal. Traduziu, entre outros: O teatro e sua realidade, 1977; e Berliner Ensemble: um trabalho teatral 
em defesa da paz, 1985. Publicou, entre outros: Brecht, vida e obra, 1968; Vianninha: teatro, televisão, política, 
1983; Brecht no Brasil, 1987; e O melhor teatro do CPC da UNE, 1990. 
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materializada através de uma estrutura dramática concreta, manipulada com perturbadora 

conotação poética e com irrecusável densidade dramática. 

Como em seus mais significativos textos, na fase mais expressiva de sua dramaturgia, o 

elemento central e determinante, em O pato selvagem, é a presença do passado. O instrumento 

que se empenha em resgatar a verdade, num esforço destrutivo e doentio, é uma obsessão que 

conduz à tragédia: o fanatismo de um moralista contra a realidade falsificada, “exigência ideal” 

contra a “mentira vital”. É um tema que vem de outras peças, sobretudo de Brand (1865) e de 

Um inimigo do povo (1882). Em ambas, sobretudo em Um inimigo do povo, os protagonistas 

defendem a verdade absoluta, acossados pela sociedade fundamentada na necessidade de 

preservar a mentira como elemento de segurança social. Em O pato selvagem a problemática 

ganha uma nova configuração, agora marcada por um doloroso pessimismo. O conflito verdade-

mentira assume uma dimensão mais interiorizada. 

Ibsen afirma na época: “meu pensamento era amargo, quando não era triste”. Essa 

amargura engravida o texto e a atmosfera sombria: o aparente drama naturalista pouco a pouco 

cede espaço para uma irrecusável tragédia moderna. Carpeaux, justamente aponta O pato 

selvagem como o mais profundo dos dramas de Ibsen, afirmando que esse dramaturgo que foi 

chamado de “Shakespeare bourgeois” constrói personagens que efetivamente atingem alturas 

shakespeareanas. O espectador está diante de questões angustiantes: será possível construir a 

felicidade quando fundamentada na ilusão ou na mentira? Será possível vencer o impacto do 

conhecimento da verdade, e portanto da mentira, daí partindo para reconstruir uma nova 

convivência agora baseada na consciente aceitação do real e do peso do passado, por mais 

insuportável que seja? Alguém possui o direito de destruir em nome de um idealista direito de 

justiça e honestidade pagando o preço de provocar a desgraça dos demais? A sociedade precisa 

da mentira para sobreviver? Está preparada para conhecer a verdade? A liberdade é a verdade? 

Ou: a verdade é a liberdade? 

O pato selvagem conta, afinal, uma história simples e até melodramática. Um rico 

industrial, proprietário de usinas, tem seu poder econômico consolidado junto ao Estado através 

de manobras ilícitas que acabam levando um amigo à prisão. O industrial passa a sustentar 

secretamente a família de sua vítima: inclusive faz sua ex-amante grávida casar-se com o filho 

do homem que destruiu e a quem humilha com um salário miserável em troca de um trabalho 

mesquinho. O filho é um artista medíocre (Ibsen faz dele um fotógrafo) que vive com a crença 

de realizar uma grande descoberta que transformaria sua vida (ilusão alimentada 

conscientemente por um amigo que acredita na necessidade de estimular a “mentira vital”). O 

filho do industrial é um fanático idealista: sabedor da verdade, (aqui começa a peça) revela ao 
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fotógrafo, seu amigo de infância, a origem de seu dinheiro e de sua esposa e também acaba 

deixando evidente quem é o verdadeiro pai da criança. 

A garota tem quatorze anos, hereditariamente condenada a ficar cega (como seu 

verdadeiro pai, o industrial). Vive refugiada na ilusão e na fantasia de um sótão cheio de 

pequenos animais (que seu avô, ex-caçador, cultiva como um substituto da floresta real, uma 

das mais contundentes metáforas da peça). No sótão (Ibsen em sua juventude também se 

refugiava num sótão para ler) está a mais intrigante personagem: um pato selvagem. Ferido pelo 

industrial durante uma caçada, o animal havia mergulhado para o fundo das águas, prendendo-

se à lama para morrer longe da vista de todos; mas foi trazido à superfície por um cão. Numa 

tentativa de recuperar o homem que julga ser seu pai, a garota, Hedvig (o mesmo nome da irmã 

de Ibsen), aceita o terrível conselho do fanático idealista: matar o pato. Mas ela suicida-se no 

sótão. Inutilmente: o lar está desfeito, o frágil caráter do fotógrafo continuará o mesmo, 

superficialmente atingido pela tragédia. O fanático idealista fica perplexo mas não menos 

obstinado diante da verdade que parece começar a compreender justamente por ter levado às 

últimas conseqüências a insana e cega tarefa de expor o que estava oculto. Um personagem 

secundário, espécie de “coro” dessa soturna tragédia moderna, conclui que mesmo assim a vida 

vale a pena ser vivida: “apesar de tudo, se não fossem esses credores que vêm bater à porta de 

pobres gentes como nós, para lhes apresentarem as suas reclamações de ideal”. 

É um desfecho fúnebre, carregado de significados, que permite inúmeras leituras. Um 

texto em que todos os personagens (salvo a garota que morre) são indefensáveis mas 

profundamente humanizados. As relações estão pobres e os inaceitáveis valores que definem as 

regras do jogo social burguês são desnudados diante do público numa assustadora dissecação. 

Mentira ou verdade são igualmente abstrações, ou talvez inutilidades, ainda que aparentemente 

a tese da “mentira vital”, em si mesma um conceito difícil de suportar, pareça triunfar, o que 

acentua mais o doloroso e até cínico pessimismo que reduz a humanidade a muito pouco. Sem 

dúvida um painel sombrio, descrito com rara precisão de dramaturgia. 

Escrita há cem anos, O pato selvagem estreou na Noruega em 9 de janeiro de 1885 

dirigida por Gunnar Heilberg. Até hoje, mais que as demais peças de Ibsen, exerce fascínio 

irresistível em todos os encenadores, sobretudo nos mais avançados do teatro de hoje. Há um 

vigor poético que provoca a ânsia de encontrar uma tradução cênica, há uma teatralidade rica 

em sugestões e significados que instiga ao desafio, há uma dramaturgia extremamente rigorosa 

em sua escrita mas igualmente aberta à criatividade. Curioso que duas das mais surpreendentes 

(e também divergentes) encenações modernas de O pato selvagem no teatro alemão tenham 

sido realizadas por dois encenadores totalmente opostos: na República Federal Alemã, pelo 
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irreverente e anárquico Peter Zadek, na República Democrática Alemã pelo inquieto e criativo 

discípulo do teatro dialético brechtiano, Mathias Langhoff. É evidente que nenhum dos dois 

prendeu-se aos limites hoje inaceitáveis da estrutura realista: em O pato selvagem esta é 

indiscutivelmente uma base sólida, mas capaz de servir como ponto de partida para a construção 

de uma cena antinaturalista, aberta e crítica. No Brasil o interesse por Ibsen tem sido pequeno. 

Na história da encenação nacional (talvez com a exceção de um Peer Gynt realizado por 

Antunes Filho alguns anos atrás) Ibsen não existe. A atração mais recente por dramas como 

Casa de bonecas ou Hedda Gabler vem apenas da tentativa de propor no palco uma discussão 

tardia sobre o feminismo, tema que Ibsen tratou com pioneirismo mas dentro de esquemas hoje 

totalmente superados. Sufocado economicamente e quase paralisado artisticamente, o teatro 

brasileiro de hoje ignora textos como O pato selvagem. No máximo nosso limite tem sido Pato 

com laranja277, o que dispensa comentários. 

                                                

 

277 Comédia de William Douglas Home, representada no Teatro Villa-Lobos, Rio de Janeiro, em 1978, sob a 
direção de Adolfo Celi. No elenco: Paulo Autran e Eva Wilma. 
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AS OBSESSÕES DE IBSEN* 

Samuel Titan Jr.** 

Em torno de 1890, ele era sem dúvida a maior pedra de escândalo dos palcos europeus. 

A crítica militante, dum lado como do outro, encarregou-se de acrescentar sua fama. Foi 

chamado de “corvo norueguês emergindo de entre as rochas com seu apetite insaciável por 

carne corrupta”, enquanto suas peças eram comparadas a “jorros de esgoto sobre o palco”. Mas 

também era tido (em parte graças aos bons serviços de Bernard Shaw) por líder moral do século 

que findava. É assim que, na Catalunha, Henrik Ibsen era lido e festejado por associações de 

trabalhadores anarquistas. Em 1893, lutando por desvencilhar-se do sufocante seio familiar, o 

jovem Bertrand Russell unia à leitura de Walt Whitman a admiração por Ibsen: via representado 

em Espectros todo o seu temor de não conseguir escapar à moralidade convencional, de não 

conseguir tocar uma vida mais “autêntica”. Enquanto isso, em Dublin, um rapazola de nome 

James Joyce esforçava-se por aprender sozinho a língua norueguesa, a fim de ler no original as 

obras do grande mestre: chegaria mesmo a enviar-lhe uma carta de saudações entusiásticas. E 

mesmo deste outro lado do Atlântico o impacto de Ibsen fez-se sentir: nos primeiros anos do 

século, nosso Araripe Jr. dedicou-lhe integralmente uma monografia ainda hoje interessante. 

É difícil imaginar, nos dias que correm, uma “mera” peça de teatro a causar tanto 

escândalo — ainda mais em se tratando de Ibsen. Boa parte dos temas candentes há um século 

foi dar ao tacho da banalidade; ao menos num certo sentido, Ibsen caducou junto com os modos 

de vida oitocentistas e seus dilemas de estimação. Para tomar um único exemplo: sua mitologia 

pessoal de “vocação”, “vontade”, “ideal”, presente desde Brand (1866), podia bem causar 

comoção junto aos moços de outrora — mas onde estão os moços de antão? Depois de perder 

algo do seu glamour na voz dos vários fascismos do século XX, a “vocação” não tem mais lugar 

na era dos tristemente célebres “exames vocacionais”, do emprego temporário e da aflitiva 

adaptação ao mercado de trabalho. 

Essa mesma distância histórica pode tornar interessante, por outro viés, a leitura atenta 

de suas obras. O recente lançamento (em tradução direta do original) de John Gabriel Borkman 

(1896), sua penúltima peça, é um excelente pretexto para revisitar os métodos criativos e o 
                                                

 

*Folha de S. Paulo, São Paulo, 14 jun. 1997. Jornal de Resenhas, p. 5. (Reunido em: Milton Meira do Nascimento 
(Org.), Jornal de resenhas: seis anos (de abril de 1995 a abril de 2001), 2 v., São Paulo, Discurso Editorial, 2001, 
p. 786-787). 
** SAMUEL DE VASCONCELOS TITAN JR. (Belém-PA, 1970 – ). Professor, ensaísta e tradutor. Docente da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Traduziu, entre outros: Três poemas sobre o êxtase, de Leo 
Spitzer, 2003; Três contos, de Gustave Flaubert, 2004; e Bonequinha de luxo, de Truman Capote, 2005. 
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universo de imagens obsessivas do autor. Encontram-se nesta todos os elementos familiares aos 

leitores das outras peças: cenários sufocantes, pelo acúmulo de móveis imponentes, cortinas 

pesadas e roupas de veludo; redução ao mínimo das dramatis personae; concentração temporal 

extrema; e um emaranhado de relações e inimizades, explícitas ou escusas, que comparecem 

todas ao mesmo tempo para fazer valer seus direitos: Ella e Gunhild disputam Erhart, pensando 

em Borkman; este, por sua vez, revela a luta de morte que travou com Hinkel por Ella e o 

poder; e assim por diante. 

Há ainda a obsessão ibseniana com a idéia de destino pessoal: Borkman consumiu a si e 

a todos no esforço por consumar um ideal, uma tarefa, um projeto tão irrealizável quanto (ao 

menos para ele) incontornável. Nas falas de Borkman nota-se um eco distante dos devaneios do 

protagonista de Peer Gynt (1867), apenas desprovidos de qualquer frescor juvenil. Num 

ambiente de esgotamento progressivo, as antigas paixões tornam-se manias: Borkman passa 

anos a percorrer seus aposentos de um lado para outro, como um leão enjaulado; no andar 

inferior, sua esposa vive tão-somente do desejo de vingança ou, como diria ela mesma, de 

reparação. Tudo isso sem repararem que, afinal de contas “já estão mortos”. 

É onde intervém uma outra marca registrada do estilo ibseniano: quando se abrem as 

cortinas, quase tudo já aconteceu. “Les jeux sont faits”, e não há mais a fazer senão esperar que 

a roleta se detenha. George Steiner notou que os enredos ibsenianos são “epílogos a desastres 

prévios”. No caso de John Gabriel Borkman, a ação é pouco mais que exposição do passado; o 

breve lapso de tempo representado em cena, os personagens o passam a remoer raivas e 

ressentimentos antigos. Isso implica um deslocamento do centro de gravidade do diálogo 

dramático, do presente para o passado. Ora, como notou Anatol Rosenfeld, isso por sua vez 

implica a intromissão de um elemento épico a — exposição rememorativa — que rompe com as 

normas clássicas do gênero dramático e prefigura tanta coisa do teatro moderno. 

Digamos que, com isso, a ambição de Ibsen foi a de trazer para o palco algo da 

densidade analítica do romance oitocentista. O esforço se faz notar em todas as peças: em 

Rosmersholm (1886), por exemplo, ele marcara um tento admirável, ao livrar-se de tantas 

convenções do melodrama e criar algo assim como um diálogo introspectivo, um diálogo 

interior, em que se misturavam rememoração e delírio presente, com resultados terríveis. Mas o 

método tem lá seu ônus: como conciliar a tragicidade da ação presente com a análise? Isso não é 

problema para o romance, onde o uso da terceira pessoa confere ao narrador a distância 

necessária para a análise, explícita (Stendhal) ou não (Flaubert); também não seria problema 

para o teatro clássico, onde o uso disseminado do aparte cria uma espécie de lugar de direito 

para o aperçu clarividente. Mas como transferir aos personagens os privilégios do narrador, sem 
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entretanto destruir a coerência dramática da obra? Ou por outra: como embutir o elemento 

analítico num diálogo que, para ser trágico, deveria conservar algo de sua intransparência? 

A solução varia de peça para peça. É de se temer apenas que, em John Gabriel 

Borkman, ela não tenha sido das mais felizes: várias são as falas com ar de diagnóstico 

psicanalítico; tanta é a clarividência dos personagens, tão grande sua articulação verbal e seu 

acúmen humano que o turbilhão trágico parece recuar, retroceder a uma distância da qual não 

chega a afetar ninguém. 

Nenhum desses reparos chega a tirar o interesse da peça. Mesmo numa obra em que o 

autor não alcança o melhor de si, notam-se os traços da intensa pesquisa formal, do mesmo 

esforço por alargar o âmbito do palco e ultrapassar as barreiras de gênero que deram tão belos 

frutos em O pato selvagem, Rosmersholm ou Quando nós os mortos despertamos. 



  
406

 
PENÚLTIMA PEÇA DE IBSEN ESTREOU HÁ CEM ANOS* 

Sérgio de Carvalho** 

Penúltima peça de Ibsen estreou há cem anos. Publicada pela Editora 34 em 

tradução direta do norueguês, John Gabriel Borkman é considerada um resumo da 

obra do grande dramaturgo e tem na personagem-título uma de suas grandes 

criações. 

Cem anos atrás estreou em Paris a penúltima peça de Henrik Ibsen. Hoje um dos menos 

conhecidos entre seus dramas modernos, John Gabriel Borkman é lançado no Brasil com 

tradução direta do norueguês feita por Fátima Saadi e Karl Erik Schollhammer. O título dá 

seqüência à coleção Teatro da Editora 34, iniciada com O pequeno Eyolf, peça imediatamente 

anterior no conjunto da obra do dramaturgo. 

Olhando o cartaz dessa primeira apresentação parisiense de John Gabriel Borkman, 

vemos em primeiro plano o rosto de um homem velho de suíças, como que pairando no ar. À 

direita de Ibsen, em menor escala, um farol de navegação emite raios em várias direções. A 

imagem hiperbólica de um dramaturgo-farol ganha maior relevo se conferirmos os outros 

nomes da propaganda: o desenho é assinado por Edvard Münch e anunciava a temporada de 

1897-1898 de um teatro experimental inaugurado quatro anos antes, o L’Oeuvre, que passaria à 

história da cena moderna pelas incursões simbolistas de seu diretor e principal ator, Aurélien 

Lugné-Poe278, e pelo estrondo iconoclasta da montagem de Ubu roi de Jarry apresentada no ano 

anterior. 

Àquela altura Ibsen já era considerado o maior dramaturgo do século XIX. Sua fama, 

construída aos poucos — ao longo de quarenta anos e mais de vinte peças —, não dispensou 

debates críticos acirrados. Sua enorme popularidade, entretanto, se deveu menos à sofisticação 

dramatúrgica do que ao escândalo causado por alguns de seus temas, como o feminismo de 

Casa de bonecas, ou a sífilis hereditária dos Espectros. Pode-se dizer que Ibsen se tornou um 

autor conhecido em todo o mundo (como aliás quase sempre acontece) não por seu imenso 

valor artístico mas por repercussões acidentais. O tom romântico de suas posições liberais e o 
                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jul. 1997. Caderno 2, p. D6. 
** SÉRGIO RICARDO DE CARVALHO SANTOS (São Paulo, 1967 – ). Diretor, dramaturgo e professor. Em 1997, 
fundou, juntamente com Márcio Marciano, Ney Piacenttini, Maria Tendlau, Georgette Fadel e outros, a Companhia 
do Latão, grupo teatral que desenvolve pesquisas voltadas para a crítica da sociedade atual. Em 1998, fundou a 
revista Vintém, que dá continuidade à reflexão cênica do grupo. Produziu, entre outras peças: Ensaio para Danton, 
1997; A comédia do trabalho, 2000; e Auto dos bons tratos, 2002.  
278 Ver nota biográfica de Lugné-Poe na p. 217. 
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realismo zolaísta no tratamento de temas provocativos garantiam, ao que parece, o interesse do 

público teatral mesmo quando os conflitos eram sutis demais para o gosto do tempo ou os 

desenlaces ambíguos demais para satisfazer a expectativa geral de positividade. É certo, porém, 

que poucos escritores entenderam tão bem a dramaticidade moral da era burguesa quanto Ibsen. 

E poucos se tornaram “faróis” estéticos e técnicos do teatro ainda em vida. 

É, assim, compreensível que, em 1897, uma peça mais ou menos realista de Ibsen fosse 

a grande atração de um teatro de vanguarda de Paris, muito embora o desejo da cena já gerasse 

comportamentos estilísticos mais heterodoxos. Um texto como John Gabriel Borkman trazia 

problemas de difícil resolução para os teatros convencionais, em especial quanto à interpretação 

dos atores. 

O comentário feito por Bernard Shaw, seis anos antes, em The quintessence of ibsenism 

— série de artigos que menosprezava o puritanismo do teatro inglês diante do “novo teatro” —, 

dá a medida da complexidade de Ibsen. De acordo com Shaw, em toda a Grã-Bretanha não 

havia mais que duas atrizes maduras o suficiente para atuar nas peças de Ibsen e a coisa não era 

muito diferente do lado do público. O “novo teatro” estava para o vaudeville, dizia Shaw, assim 

como o jogo de xadrez está para o boliche. 

Defender uma orientação ibsenista representava, para ele, uma escolha ética: 

“Dramaturgos que só compõem peças de acordo com receitas para produzir lágrimas ou risos 

estão agora levando sua profissão mais a sério, até à plenitude de sua capacidade, e se 

aventurando mais e mais nos incidentes e catástrofes de uma história espiritual e menos nos 

desmaios, surpresas, assassinatos, duelos e intrigas que são os lugares-comuns do teatro atual.” 

A obra de Ibsen está, portanto, numa encruzilhada histórica. Fazia frente a uma tradição 

teatral que se fortalecia com o culto ao virtuosismo passional das estrelas do palco, exibido em 

gêneros populares como o melodrama e a farsa. Tradição à qual o próprio Ibsen, curiosamente, 

deve parte de sua formação prática como homem de teatro. No período em que dirigiu os teatros 

de Bergen (1852-1857) e Cristiânia (atual Oslo, 1857-1862) ele pôde verificar a 

comunicabilidade certa de dezenas de vaudevilles franceses, sendo que muitos deles eram de 

Eugéne Scribe, o maior autor do gênero, mestre da “peça bem-feita”. 

Por outro lado, ele já era herdeiro de um ideal poético da livre apropriação do trágico e 

do cômico na representação do indivíduo comum, daquele conceito segundo o qual “os 

segredos de uma vida familiar” são a matéria dramática por excelência, tal como formulado 

num livrinho que muito o influenciou, O drama moderno, escrito por Herman Hettner em 1844, 

com base na obra do notável autor de Marie Magdalene, o alemão Friedrich Hebbel.  
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O teatro realista do século XIX é a culminância daquele mesmo movimento que na era 

barroca instaurou a tragicomédia elisabetana e espanhola, passando depois pelo drama burguês 

de Diderot e Lessing. O drama rigoroso — com suas leis unitaristas, sua organização causalista, 

sua atualidade e funcionalidade imanentes — encontrou em Ibsen seu apogeu e sua crise. 

O nascimento do que se chama “teatro moderno” (assinalado pelo advento do 

encenador) coincide com essa crise histórica do drama. Ibsen, nesse sentido, é um dos pais do 

Modernismo, assim como o foram os primeiros diretores realistas André Antoine e Otto Brahm. 

A necessidade de uma “organização crítica dos elementos do espetáculo”, atributo básico da 

encenação, corresponde à perda de um padrão coletivo. Entre as novas personagens dramáticas 

da literatura, o repertório técnico dos atores e o gosto do público se abriam fissuras (que vêm se 

alargando até hoje). A cena, por meio da reflexão interna do encenador, precisaria construir no 

palco uma síntese que não estava mais dada. 

A crise histórica do drama foi muito bem descrita numa obra que se tornou uma 

referência dos estudos literários, Teoria do drama moderno (1880-1950)279, publicado na 

Alemanha em 1956 pelo húngaro Peter Szondi, uma das principais influências de Anatol 

Rosenfeld em O teatro épico. A peça escolhida por Szondi ao estudar Ibsen é John Gabriel 

Borkman. Entre outras coisas, Szondi mostra como o drama moderno de Ibsen empreende uma 

total inversão da técnica analítica, tal como se dava à perfeição no Édipo Rei. Em Sófocles a 

discussão sobre os fatos do passado aparece para esclarecer o estado atual da cidade e de Édipo, 

sendo a análise a própria ação da peça. Nas grandes peças de Ibsen, ao contrário, a situação do 

presente não é muito mais do que um pretexto para a evocação do passado. 

A primeira cena de John Gabriel Borkman é uma longa seqüência evocatória. Uma 

mulher de meia idade (Ella) chega à casa de outra (Gunhild) e aos poucos adquirimos elementos 

para várias hipóteses: são duas irmãs que não se falavam há oito anos, uma parece mais fria e 

amarga do que a outra (como em tantas outras duplas femininas de Ibsen), o marido de Gunhild 

cometeu no passado uma trapaça financeira no banco (é comum em Ibsen um “pecado original” 

anterior à história) e ela cultiva a esperança de que o único filho (Erhart) reabilite o nome da 

família. Ao fim da cena, a irmã visitante diz, enfim, a que veio: está doente e quer levar consigo 

o rapaz Erhart para acompanhá-la em seus últimos dias. 

Na técnica analítica de Ibsen, as personagens surgem para discutir um passado que ainda 

permanece vivo e incômodo no presente. Essa discussão expiatória, que cumpre também a 

função da “exposição” dos fatos ao espectador, parece esconder sempre um último “segredo 

                                                

 

279 Confira: Peter Szondi, Teoria do drama moderno (1880-1950), São Paulo, Cosac & Naify, 2001. 
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familiar” ou alguma tênue vontade de modificação das coisas. Em John Gabriel Borkman, por 

exemplo, o motivo da chegada de Ella tem mais força metafórica do que de mote dramático: ela 

deseja a companhia do sobrinho não pela iminência da morte, mas pelo vazio de sua vida (ela 

mora numa região distante e gelada, e um dia teve o amor humilhado pelo pai do rapaz). Szondi 

tem razão quando observa que a tragicidade imanente ao mundo burguês não tem sua raiz na 

morte, mas na vida mesma. 

A grande personagem “trágica” da peça é o velho John Gabriel Borkman. Se essa peça 

contém “um resumo de todo Ibsen” — como constatou Otto Maria Carpeaux —, ou mesmo se é 

“executada de modo demasiado estático” — como objetou o norte-americano John Gassner —, 

o fato é que Ibsen optou com consciência pelo centramento estático e sintético das situações, 

tecidas ao redor de uma das maiores personagens de sua obra. 

A primeira manifestação que nos chega de Borkman é o som de seus passos. O velho 

mora no andar de cima da casa, isolado há oito anos do mundo. O auge da cena do encontro das 

duas irmãs é o momento da escuta. Gunhild dirá a Ella: “Mais de uma vez tive a impressão de 

que lá em cima, sobre a minha cabeça, há um lobo doente que mede com os passos a jaula (Ela 

ouve melhor, e sussurra.) Ouça agora. Ouça — é o lobo que anda de um lado para o outro, de 

um lado para o outro.” 

Imaginamos um homem espectral antes de vermos o velho Borkman de corpo presente. 

Ele nos aparece como uma assombração e a própria mulher lhe dirá depois que ele “já está 

morto”. Quando, porém, conhecemos Borkman de mais perto, notamos a vivacidade agônica de 

sua condição, sentimos de perto a ambivalência de sua tragicidade que, à moda clássica, se 

revela na desmedida. Talvez se possa dizer que ele tem algo do Rei Lear de Shakespeare porque 

também barganhou com o amor da pessoa que mais amava, também é um excessivo do orgulho 

e vai morrer exposto aos elementos da Natureza. Até o único amigo que visita Borkman, o 

escrevente Foldal, tem algo do Fool de Lear. Só que o bobo de Lear é um sábio cujas tolices 

comentam uma Verdade objetiva, da qual o público partilha, e que só escapa ao velho Lear. Na 

peça de Ibsen, Foldal é um doce ignorante que comenta dos filhos: “Eles têm mais instrução, 

esperam mais da vida.” Tanto ele quanto Borkman fizeram durante anos um pacto da “mentira 

vital” (um dos temas de O pato selvagem). Na cena em que Borkman nega o talento poético de 

Foldal, o escrevente lhe retruca que o perdão sonhado pelo velho também é impossível. 

Borkman conclui: “Então estivemos todo esse tempo enganando um ao outro. E cada qual 

enganando a si mesmo.” Ao que Foldal responde: “Mas não é isso, no fundo, a amizade, John 

Gabriel?” 
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Peter Szondi já tinha observado que em Ibsen não é o itinerário à verdade que constitui a 

ação trágica. A verdade não está no mundo, mas na interioridade de cada um. O problema que 

se apresenta ao espectador é menos o de juntar as partes e mais o de observar o confrontamento 

dos juízos pessoais. A questão ibsenista não é a do conhecimento, mas a do valor moral. Suas 

peças são processos cênicos, julgamentos familiares em que o maior litígio se dá entre o desejo 

e a possibilidade de realização. Na última cena de Rosmersholm, o marido diz à mulher antes do 

suicídio: “Vejo a vida tal como ela deve ser vista por nossos espíritos liberados. Não estamos 

sujeitos a nenhum tribunal. Cumpre-nos, pois, a nós mesmos nos julgarmos.” 

Na cena em que reencontra sua mulher e sua cunhada, John Gabriel Borkman se defende 

dizendo que em oito anos de espera teve tempo para refazer sozinho todo o seu processo: “Fui 

meu acusador, meu advogado de defesa, meu único juiz. Fui mais imparcial do que qualquer 

outra pessoa. [...] E o veredicto a que cheguei todas as vezes foi o seguinte: sou culpado apenas 

para comigo mesmo.” 

O velho Borkman está convicto de que nunca foi perdoado porque não houve 

compreensão real dos seus motivos interiores. Ele está só. Mas acredita que sua absolvição é 

possível porque “um novo olhar transmuda antigos atos”. A moral varia de acordo com os 

pontos de vista, a verdade se interioriza, o sentimento diante da arte se condiciona à relação 

individual. Ibsen conduz o tema do individualismo dos campos ético e lógico ao campo poético. 

Na primeira cena de Borkman e Foldal, o velho compara sua própria queda com a tragédia 

escrita por Foldal e em seguida observa: “Mas, de um outro ponto de vista, é uma boa 

comédia.” 

O impasse dramatúrgico que surge aí pode ser enunciado do seguinte modo: como 

poderia uma peça teatral ainda se basear numa relação dramática objetiva (pressuposto do 

gênero) quando não há mais relações objetivas entre personagens que se mostram estranhas e 

isoladas em sua proximidade familiar? Se não é o drama, qual é então o gênero teatral que pode 

retratar o mundo em que vivemos? A dramaturgia moderna é o conjunto das respostas a isso. 

Em John Gabriel Borkman, Ibsen realizou um deslocamento ainda mais radical de foco, 

ao estacionar o conflito no lapso entre o passado e o presente. Dois sentimentos, ao que parece, 

regem a peça, o de que há um erro insuperável, e o de que “muito, muito tempo se passou”. 

Szondi observou que “quando as personagens falam do passado, não são os eventos singulares, 

nem sua motivação a vir em primeiro plano, mas o próprio tempo”. 

A contradição aí é de difícil resolução. Na dramática rigorosa, em que as personagens 

agem por si próprias, o passado só ganha a cena pela evocação analítica. Mas sempre 

permanece confinado na fala. Ibsen não só se refere ao tempo mas faz dele seu assunto central, 
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num gênero literário avesso a essa tentativa. A representação direta do tempo só seria possível 

— em se concordando com Lúkacs — na forma do romance, gênero que acolhe a 

temporalidade na “série de seus princípios constitutivos”. 

Muito da dificuldade que temos hoje em ler e encenar Ibsen não se deve ao cheiro de 

mobília antiga na descrição do cenário ou ao ultrapassado das prédicas libertárias. A 

dificuldade, creio eu, está em algo que Otto Maria Carpeaux detectou com a seguinte frase : “A 

sua técnica teatral é tão magistral — magistral demais — que observamos com certo mal-estar, 

com certa desilusão, o funcionamento impecável da máquina.”  

O domínio pleno das peripécias e reconhecimentos, a exposição dissolvida com 

economia por toda a peça (e não, como de praxe, exposta no primeiro ato), toda a perfeição 

formal que no passado garantia a eficácia de suas peças hoje nos dá a impressão de ser 

excessiva, de conter uma incompatibilidade qualquer. Ibsen manipulava uma expectativa 

melodramática de seu público, até para frustrá-la, e para isso se utilizava de artifícios 

consagrados da tradição teatral. Pensemos na Sra. Borkman saindo de trás do tapete onde esteve 

escondida ouvindo a conversa do marido. Só que suas personagens são criaturas espectrais, já 

não habitam um mundo de relações dramáticas. Elas têm, no máximo, “dramaticidades”. Os 

recursos que sustentavam a voltagem dramática parecem pouco se adequar à nossa leitura das 

personagens que Ibsen imaginou. A sensibilidade dramática atual parece preferir um passo além 

ou aquém, uma opção entre os mundos com que Ibsen dialogava. Somos mais íntimos de um 

esmaecimento quase completo do mecanismo narrativo (iniciado por ele) como ocorre na 

técnica “desdramatizada” de Tchékhov, ou, por outro lado, preferimos nos deixar levar por 

apelos mais imediatos de uma teatralidade que visa aos sentidos. 

Ibsen continha isso tudo. Em suas palavras há tanto o desejo de representar o que não 

cabe no drama, quanto o sentimento de uma crise comum ao teatro e à sociedade. Por isso é um 

manancial. Sua consciência teatral estupenda orienta tudo que vem depois, incluindo Shaw, 

O’Neill e, me arrisco a dizer, Nelson Rodrigues. Sua arte é grande porque suas contradições 

também o são, e ela sempre exige do público e da encenação uma escolha, um ponto de vista 

estético ou moral. 

Qual a nossa atitude diante de uma cena como aquela em que Foldal narra seu 

atropelamento? Enquanto ele conta que rolou na neve, machucou-se, perdeu seus óculos e 

quebrou seu guarda-chuva, ouvimos o tilintar da carruagem na qual — sem que ele saiba — sua 

filha vai embora. O velho Borkman ri da ingenuidade de Foldal. A vida é cômica e trágica, 

melodramática e farsesca. Em poucos instantes é John Gabriel quem sobe a colina (outra 
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imagem freqüente em Ibsen) dizendo à mulher que o segue: “Vou em frente, sempre em frente, 

ver se ainda consigo retomar a liberdade, a vida, o contato com as pessoas.” 
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O INIMIGO DO POVO PRIVILEGIA DEFESA DE TESE* 

M.A.L.** 

Domingos de Oliveira, que dirige a peça, alinha-se entre os que viam no autor, 

Henrik Ibsen, um tribuno. 

A crítica moderna, atenta à observação dos elementos internos da obra de arte, recrimina 

com freqüência a recepção que os contemporâneos de Henrik Ibsen deram às suas peças. De 

fato, as ardentes polêmicas que cercaram algumas de suas peças, encenadas por toda a Europa 

na última década do século XIX, se referiam sobretudo ao conteúdo das obras. Davam pouca 

importância à estrutura e debatiam, contra ou a favor, as idéias ibsenianas sobre a participação 

do indivíduo no todo social. 

Foi a influência posterior da sua obra sobre a dramaturgia do século XX que estimulou 

uma avaliação mais atenta dos seus procedimentos construtivos. Ibsen combinou a peça de 

intriga, que recebeu como herança, às caracterizações naturalistas e a um hábil uso dramático do 

símbolo como uma síntese de duplo efeito analógico e poético. Não se pode negar que sua obra, 

parte dela pelo menos, quis ser provocação e instrução. Tampouco convém separar suas teses do 

modelo dramatúrgico que criou — tão complexo e bem articulado a ponto de inaugurar uma 

tradição contra a qual ainda hoje se debatem os defensores da obra aberta. 

O Inimigo do povo, peça escrita em 1882, não resume a variedade de experiências de 

Ibsen, mas é um exemplar perfeito dessa fase em que combinava a defesa de uma tese a uma 

substantiva caracterização de meio social. Há uma consistente descrição do modo de vida de 

uma cidadezinha, um incidente muito bem armado estimulando a emergência de uma idéia e a 

sua comprovação por meio dos fatos e, por fim, uma figura poética — o manancial 

contaminado — resumindo o efeito de repercussão que a tese deve ter sobre a imaginação do 

público. 

A encenação de Domingos de Oliveira privilegia, ao que parece, a defesa de uma tese. 

Alinha-se, portanto, nas fileiras dos que viam em Ibsen, antes de mais nada, o tribuno. E não há 

dúvida de que a tese dessa peça é oportuna em uma sociedade de massa em que se tornam cada 

vez mais indistintos os agentes da mudança ou do conservadorismo. O Dr. Stockman, 

                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 mar. 1998. Caderno 2, p. D20. 
** Mariângela Alves de Lima. 
Ver nota biográfica de Mariângela Alves de Lima na p. 372. 
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fustigando a acomodação e a subserviência do homem comum, parece chegar na hora certa, no 

lugar certo. 

Entretanto, o modo como a encenação destaca o seu ponto de vista não é dos mais 

felizes. Ao adaptar a peça para um formato mais compacto, o diretor sacrifica personagens e 

bifurcações da ação que teriam, na peça, a função de caracterizar o meio social e a atmosfera 

emocional que cercam os acontecimentos. Resta um núcleo, o debate protagonizado sobretudo 

pelos dois irmãos Stockman. Os cortes têm como conseqüência uma ponderável perda de 

significado porque deixamos de reconhecer no Dr. Thomas Stockman o homem comum. Sem 

os filhos pequenos, o sogro pão-duro, uma ponta de tola vaidade, fica difícil alicerçar uma base 

dramática para que o médico possa elevar-se acima da matéria que o tornaria, potencialmente, 

igual a todos os seus concidadãos. Na falta desse invólucro de domesticidade provinciana, as 

idéias de Stockman parecem por vezes obsessões pessoais, desvinculadas da intriga que o 

dramaturgo armou com impecável maestria. 

Também a interpretação dos atores, fiel a essa concepção que parece inspirada no teatro 

didático, tem a frieza e a funcionalidade das demonstrações. Os personagens têm sempre uma 

postura frontal, movimentam-se em linha reta entre os diferentes pontos da ação e não 

apresentam detalhes de composição para ressaltar individualidades. São funções a serviço do 

texto, desenhadas como perfis: clareza em vez de profundidade. O protagonista — representado 

por Paulo Betti — acentua mais o diálogo com a platéia do que a relação com seus 

companheiros de cena. Embora esse seja um traço constitutivo da parte final da peça, perde a 

eficácia porque não se combina a exposição direta com a intimidade da cena realista. 

Dessa forma direta, cara a cara, as admoestações do Dr. Stockman parecem endereçadas 

à passividade e à ignorância genéricas. Sem uma boa caracterização de motivos, a tese que 

defende sugere uma vocação pessoal para a intolerância e o autoritarismo. Diluiu-se, no 

espetáculo, o modo como essa convicção se desprende, com esforço e sofrimento, da ideologia 

pragmática incapaz de enxergar além do próprio umbigo. 
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PEÇA DE IBSEN MOBILIZA ATRIZES DESDE O SÉCULO 19 E SERVE COMO EMBLEMA DA 

OPOSIÇÃO À PERSPECTIVA ROMÂNTICA DE REPRESENTAÇÃO FEMININA* 

Mariângela Alves de Lima** 

Nas duas últimas décadas do século XIX, a libertação de Nora Helmer do jugo 

matrimonial tornou-se um tema debatido com fervor não só por amantes do teatro, mas também 

pelos que se interessavam por questões sociais e políticas. Casa de bonecas, escrita em 1879, 

expandiu-se logo pelos palcos europeus, foi representada pelas atrizes mais importantes e 

“modernas” do século XIX (e continuou atraindo as divas do século XX) como um veículo para a 

luta pela emancipação feminina. A personagem da esposa enclausurada no lar, mimada como 

um animalzinho de estimação destinado ao prazer do seu dono e, no entanto, desrespeitada 

como ser humano, transformou-se, por força da extraordinária composição da peça de Henrik 

Ibsen, em um emblema da oposição à perspectiva romântica de representação da mulher. Com 

uma maestria que o teatro ocidental passou a admirar e a reproduzir desde então, a personagem 

de Ibsen “representava”, ainda que de modo inconsciente, os estereótipos da pureza, da 

abnegação e da beleza. A arquitetura da situação dramática, sem violentar o quadro de 

convenções da vida familiar, desmontava a hipocrisia dessa construção etérea. Ao abandonar, 

na cena final, o marido e os filhos, a protagonista sai de cena munida de um novo instrumento 

para viver: a consciência de que precisa de uma nova identidade. E ainda de uma nova moral. O 

que fica para trás, como uma pele abandonada, é a representação exaustiva da função 

ornamental. 

O tempo decorrido sobre a peça aparou uma das arestas que feriam a sensibilidade dos 

seus contemporâneos: o resgate de uma individualidade liberta da dupla condição de esposa e 

mãe. Já no começo do século XX, algumas leituras, como a de Antonio Gramsci, por exemplo, 

faziam notar que a validade dessa tese ibseniana restringia-se aos costumes burgueses. Ao 

mesmo tempo em que Nora era humilhada na sua sala de estar confortável e bela, as mulheres 

proletárias trocavam a enxada pela fábrica com a plena consciência de que “produzem algo 

mais do que pedaços de novos homens e estremecimentos voluptuosos”. Aos movimentos de 

emancipação do século XIX seguiu-se o feminismo militante batalhando pela institucionalização 

de direitos já sacralizados pelos costumes da classe média: a liberdade sexual e igualdade no 

mundo do trabalho. Quanto às mulheres pobres, não conheceram as ilusões de Nora e a vida, 

                                                

 

*O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 abr. 2002. Caderno 2, p. 14. 
** Ver nota biográfica de Mariângela Alves de Lima na p. 372. 
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hoje como no século XIX, as obriga a conhecer logo a própria força. São de outro aço os seus 

grilhões. 

No entanto, o magistral desmonte da hipocrisia supera a vinculação de origem com a 

história de uma classe social. Casa de bonecas tem ainda, como fulcro de apoio ao impulso 

dramático, a reivindicação da honestidade como base de relação amorosa e de ampliação da 

consciência como meio de transformação da vida. 
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