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AO

NOTÁVEL ACTOR

Eduardo A Ü n^razão
Em 19 de Julho de 1893 NA

NOITE DO SEU BENEFICIO
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sua divisa deve ser o conhecido
proloquio latino : Audaces fortuna
juvat.

Brindado pela natureza com
dotes physicos de primeira ordem, alto, ma-
gro, gentil, elegante, bem posto no porte,
possuindo uma voz sã, vibrante, ener-
gica, tendo uma physionomia expressiva,
maleavel, sendo muito intelligente, dessa
intelligencia dmtblêe de penetrante percep-
ção, Eduardo Brazão é muitíssimo estu-
dioso e a sua gloriosa carreira deve-a ex-
clusivamente ao seu labor e aos ímpetos
do seu arrojo. Esses arrojos têm-lhe dado
as noites mais alegres e cheias de applau-
sos, os mais justos e merecidos elogios da
Imprensa. Tem sido com esses arrojos
que elle tem progredido e que elle conse-
gue, que o mesmo publico que o vio no
inicio da sua carreira representar papeis
de pequeno vulto, o applauda hoje ire-
netica e enthusiasticamente, vendo-o repre-
sentar o Hamlet de Shakspeare.

Todavia não é um soldado da fortuna,
como se costuma dizer.

Eduardo Brazão, nos largos e arrisca-
dos passos que tem dado na sua carreira
artistica, tem-se apoiado sempre uo es-

tudo e no trabalho e por este motivo é que
elle pode, d'ante-mão, contar com o feliz
resultado das batalhas que vae dar.

Estuda, estuda muito, estuda a valer.
Nem se podem desempenhar os pa-

peis em que o admiramos e em cuja in-
terpretação elle emprega a máxima córrec-
ção em todas as suas subtilezas e mi nu-
deucias, sem o sacrifício de longas noites
de estudo e de vigílias.

Portanto, o que Eduardo Brazão é
deve-o a si, ao seu trabalho, ao seu estudo,
ao seu talento.

Começou cá em baixo, na esteira em
que se acotovelam os mediocres, e galgou
a passos largos até lá acima, ao cume da
montanha, onde brilha o Sol, onde a Ce-
lebridade, a Deusa querida, possue o seu
templo em que recebe somente os seus
dilectos, os seus escolhidos.

*

A historia artistica de Eduardo Brazão
é tão conhecida em Portugal, onde elle
nasceu, como no Brazil, onde ao presente
se acha.

No principio da sua carreira elle aqui
fez uma época, contractado no Theatro de
Furtado Coelho, ha uns bons vinte annos,
e de então para cá, seis ou sete vezes tem
visitado a America do Sul. . f?
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Em Portugal elle encetou ainda muito
moço as suas lides artísticas no Theatro
Priíicipe Real, e lia já. bastantes annos

que é um dos primeiros artistas portu-
guezes.

E' por isso que, brazileiros e portu-
guezes, têm seguido e acompanhado com
vivo interesse a sua carreira, os seus pro-
gressos, os seus trabalhos, não lhe rega-
teando sympathias, nem applausos, con-
siderando-o cada um dos dois povos, ele

per si, como um dos seus actores mais

queridos.
O Theatro não é somente a escola de

costumes, é também a escola de bem fallar
a lingua em que se representa. Ora, a
língua portugueza sae ela bocca de Eclu-
árdò Brazão, nítida, correcta na pronuncia,
nos sons, nas acceutuações. Além disso a
elle se deve, representar-se em portuguez
as tragédias de Shakspeare, que assim

podem ser apreciadas pelo publico menos
instruído, visto que até aqui, ha meia dúzia
de annos, só eram exhibidas em Portugal
e no Brazil por Companhias estrangeiras.

E' por este motivo que a festa desta
noite, consagrada a Eduardo Brazão, não
deve ser uma festa somente ele brazileiros
ou de portuguezes. Deve ser, a meu vêr,:
uma festa ele todos aquelles que faliam a
lingua de Gonçalves Dias e de Camões,
deve ser uma festa das duas nacionalidades,
porque é no mesmo idioma que nós todos
dizemos Pátria ! é com as mesmas lettras

que nós escrevemos Mãe !
As glorias artísticas de cada um destes

dois paizes pertencem portanto a ambos.
Tal succede com Eduardo Brazão.

tíuCjlltto SC- ®1ZMoy

Riode Janeiro, 19 de Julho de 1893.

Admiro profundamente o exímio actor —

Eduardo Brazão, porque entre os artistas que re-

presentam na bella, sonora e opulenta lingua por-
tugueza, e elle o único que, a meu ver, sabe opti-

mamente alliar, na interpretação brilhantíssima

dos seus personagens, á. magestade olympica da

tragédia antiga, a perfeição absoluta da comedia

moderna.
• á7zcz<z3o Goiitin/ío.

19—7—93.

EDUARDO BRAZÃO

Para julgar o merecimento comparativo dos
actores, como de quaesquer artistas, não ha ba-
lanças nem talento me tros. O gosto pessoal, de
cada critico, substitue os instrumentos de pre-
cisão que poderiam determinar que o actor A
tem mais talento que o actor B e o actor B que
o actor C. .

Tal juizo também depende e muito cia inter-

pretação que cada critico attribue, como exacta,
aos personagens. De modo que para o critico X;

que entende dever ser o Hamlet representado a
maneira delambida, com pastinhas á Capoul
e poses seutimentaes á Romeu, ao geito das plio-
tographias cobertas a tintas de óleo, que fazem
o luxo dos salões burguezes e o orgulho artis-
tico dos tendeiros seus proprietários, para o cri-
tico X o actor Tal faz o Hamlet sublimemente.

Por que ? Porque o actor Tal o interpreta
de accôrdo, de exacto accôrdo com a opinião do
critico X. Mas já para outro, para o Z, o actor
Tal faz o referido papel lastimosamente, revel-
laudo uma estupidez de cabo de guarda-chuva.
Por que? Simplesmente porque o critico Z, tendo
lido e estudado Shakspeare, como aliás também
o outro (supponha-se), pensa que o Hamlet não
deve ter o feitio banal e chinfrim de um pensador
nocturno e cambaio do Rocio, mas os músculos
e os nervos e o sangue do grande vulto sliaks-

peareano, em toda a sua humaníssima verdade.
Muito difficil, portanto, mesmo impossível,

graduar o merecimento dos artistas, entre si. Este
que hoje festejamos, o Brazão, por exemplo. E'
melhor ou peior, maior ou menor que Rossi,
Emanuel, Coquelin e Novelli? Em primeiro
logar, cada um delles tem os seus papeis, papeis
em que suas Índoles artísticas entram e se ajus-
tam como a mão 11a luva—quando esta foi feita

pela medida d'aquella — e que elles fazem sem
esforço, em um trabalho inteiriço, de uma so
peçaf Cada um desses papeis torna-se creação
especial, inimitável, do artista e n'elles qualquer
comparação ê impossível, porque todos, nos res-

pectivos papeis, attiugiram o ápice da arte.
Restam os outros, os que são fructo de acu-

rado estudo e incessante trabalho, e do esforço
de accomodar a Índole artística ao caracter typico
do personagem.

Mas 11'estes entram, para a sua apreciação
comparativa, as idéas, predilecções e idyosin-
crasias dos críticos, como deixei dito, e a tal gra-
dação não pode ser senão arbitraria, inconsis-
tente.

Admiro Rossi, Emanuel, Novelli, Coquelm
e Brazão com todas as forças das minhas facul-
dades de percepção, analyse e sentimento.
Acho-os completos em alguns papeis, e, portanto,
comparáveis uns aos outros ; mas quanto á es-
cala, atrapalho-me. Emanuel no Otkclo, Rossi
em Romeo, Novelli em Luiz XI, Coquelin^ em
todo o theatro de Molière, exceptuado o Tar-
tuffo, e Eduardo Brazão 110 Kean, no rabbino do
Amiq-o Fritz e em outros papeis, nada me deixam a
desejar, satisfazem-me, todos, inteiramente. São,
portanto, tão bons uns como os outros.

O nosso Brazão, a meu ver e sentir, fica no

.
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meio d'àquelles collegas tão natural e harinoni-
camente como qualquer dos dedos da mão entre
os outros. « Mas os dedos não são eguaes, bem
de.seguaes que são... » podem retrucar-me.

Mas eu replico e safo-me de dificuldades,
dizendo que, comquanto deseguaes, todos os dedos
aSão indispensáveis^ e, mais ainda, que cada um
delies tem o seu papel nos misteres quotidianos,
papel em que não pode ser substituido pelos
irmãos.

Valentim &CatfaMa0ô.

Julho—19—1893.

HAMLIiT-B RAZÃO
A Duvida sombria estampa-se cm seu rosto...
0 olhar fuzila e luz... Depois, amortecido,

paira... c estaciona além... muito ao longe... perdido...
empanado emfcral efunereo Desgosto.. .

Chora Hamlet, e soluça, c gargalha... E o rv.gido
da sua immensa Dor, é tal d. um tigre, posto
do amphithcatro em meio, esperando, disposto
a mergidliar em, sangue o seu Ódio contido.. .

Ora a Paixão.. . a Raiva... ás vezes a Alegria. . .

Os sentimentos d'Alma, em crucianle agonia,

photográphas, Artista —ou Pezar, ou Amor. . .

.., Tu és Hamlet-Brazão l... Eo povo, clecirisado,
delira, e estna, e grita, em, unisono brado,
saudando o genial. Artista vencedor !

oFic/iieiiedo â%mcjilef.

^iS*\

A EDUARDO BRAZAO

Da Arte o dia p'ra ti já nao tem lusco-fusco :
ISPelle da Gloria o sol abre o esplendor de prata,
Quando —como um bater d'azas mil — se desata
O appíaüso estrepitante, enthusiastico, brusco !

Vêr-te pisar altivo o palco eu sempre busco...
Porque te ouvir e vêr-te, artista aristocrata,
E' como de Mozart ouvir uma sonata,
Vêr a Venus de Milo ou vêr um vaso etrusco ;

E' vêr em Arte o que ha de fino : — é como um bronze
Vêr de Barbedienne, um quadro de Correggio,
De Petrarcha um soneto, um bibelot chinez ;

E7 vero actor Novelli a fazer o Luiz Onze !...
E tens, além de mais, o raro privilegio
De prender corações, ó T.halma portuguez

-^sâ--Ss-^-
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fiTeiiZricfiie Sc &/CaLjaf/i3es

19—Julho —93.

De entre os modernos cultores da arte dra-

niatica, Eduardo Brazão põe em relevo a sua

individualidade, pelo apuro meticuloso dos per-
sonagens que encarna no seu espirito pujante
e no .seu critério artístico, .seguro e impeccavel.

Desde os rugidos do Othelo até os accentos

meigos do monsenhor da Madrugada, elle per-
corre toda a gamma da alma humana, e não se

sabe quando é maior — se nos concertantes sono-

rosos da paixão, se nas melodias suavissimas

da piedade.
Não é possivel estudar de improviso o grande

actor portuguez. Deixo aqui .somente uma im-

pressão, sincera e instantânea, como as que elle

me produz em scena, arrancando-me do coração

e do espirito salvas de palmas.

éFose- 3o éPatzrOcinio.

Conheci a Eduardo Brazão ua sua primeira
adolescência e desde então o tenho acompanhado
na sua triumphante carreira theatral.

Acho-o, hoje, que elle orça já pelo meio se-
culo, mais joven ainda do que n'aquelles tempos
da mocidade !

E' que a vi^a do seu espirito e cio .seu talento
valem u'elle mais do que a vida do corpo : enve-
lhecerá este, mas àquelles rejuvenescerão sempre
e eternamente.

Contra os artistas de gênio não pôde nem
a própria Morte: quando Ella julga matal-os,
eil-os que recomeçam a viver

<Sí. Qaz>8oôo Se ê>?Ce/ie&ex>.

Eio, 19-7—93.

EDUARDO BRAZÃO

Dizem que lhe sorriram no berço todas as
boas fadas.

Privilegiaram-no duas musas poderosíssimas;
Thalia e Melpomene, e quando elle se fez actor,
o artista já estaria completo, porque todos o sen-
tiram ás primeiras revelações.

A sua vida artística tem sido um continuo tri-
umpho, porque isso que é a sua principal riqueza
e que se convencionou chamar o fogo sagrado,
rodeia-o 11'um perenne clarão de apotheose.

Se é o filho animado da Arte, com certeza
ainda nenhum filho teve para sua mãe maiores
extremos de carinho e veneração. E' este um dos
lados mais sympathicos do seu gentil espirito,
e uma das mais bellas manifestações do seu co-
ração generosíssimo. m
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A Arte para elle é tudo; é a preoccnpação
constante de a honrar e engrandecer, é o dei ei-
tavel martyrio de dar por ella todas as energias
do seu ser até o ultimo sopro e o ultimo pensa-
mento ; procurando, por sna intenção, subir a al-
turas inaccessiveis ao cominum dos mortaes que a
servem e imnondo-se sacrifícios cuja violência é
quasi tão difficil exprimir corno sofTrer.

O Brazil admira e estima a Eduardo Brazão
como se n'elle pudesse rever-se em gloria própria,
e, applaudindo-o agora, como sempre, orgulha-se
de pensar que foi o seu applauso de hontem,
tão caloroso e amigo como o de hoje, o primeiro
que consagrou triumphalmente o insigne artista
portuguez -

^ic/ueizeSo GolmSza.

HAMLET *

(A EDUARDO BRAZÃO)

Ser ou não ser... Ahi eis a questão. Para a alma
Mais nobre o que é : sofTrer, pacientemente, em calma,
Da fortuna ultrajosa as seitas eas pedradas,
On reagir «.le encontro ás vagas revoltadas
Das attribulações, leval-as de vencida?!
Morrer. .. dormir. .. mais nada : eis toda a nossa vida !
E dizer-se que basta um somno doce, apenas,
Para pormos um termo ás angustias, ás penas,
E ás lutas naturaes, que desde o berço herdamos:
— Este é o mais bello fim que desejar possamos !
Morrer... dormir. . . sonhar... sonhar, talvez ! Qne importa ?
Eis ahi a questão. Acaso, após que ó morta
A carne, mesmo assim, no eterno somno, podem
Os sonhos sobrevir, que em vida nos accodem ?
Eis o que nos obriga a reílectir ainda
Na existência cruel que nos parece in finda. ..
Com effeito : quem ha que, pacientemente,
Snpporte os males desta época decadente,
Os tormentos do amor, jamais comprehendido ;
O orgulho, de ouropeis esplendidos vestido ;
As d ilações da lei ; as plirases orgulhosas
Da gente néscia e vil, e muitas outras cousas,
Se pôde, com um punhal, sem receio vibrado,
Para sempre dormir tránquillo e descansado?
Q.nal esse que prefere a tormentosa sorte
Que leva, se não fosse o temor grande e forte
De urna cousa ignorada, uma. cousa que existe
Além. . . além da Morte — esse paiz tão triste
D'onde não se regressa? !. . . Isto tira a vontade
De se dormir na paz e na, íranquillidade !...
Assim nos acobárda a nossa consciência;
E.om nós a reflexão, com toda a prepotência,
Tolhe o impulso que tem a luz do pensamento,
Para a cabo levar o que era seu intento !

c/lcitot- tyctòco.
. * Monólogo díi celebre tragédia de Shakspeiu-e, scena I do acto III.

«

1876 -Í893
AO VELHO E PREvSADO AMIGO EDUARDO BRAZÃO

Ja lá vfio decorridos longos dezesete annos,
que eu tive a ventura de admirar-te pela primeira
vez sobre um modesto palco de provincia,—o pequeno
mas lindo Theatro de Santa Tzabel, em Pernambuco.

Foi, pois, na minha terra, a primeira da Ame-
rica que pisavas, onde colheste primeiramente bravos
e flores.

Foi na minha bella e ridente Vene/.a americana,
que tiveste as primicias da admiração do povo bra-
zileiro.

E quão entluisinsticas eram essas homenagens
offerecidas ao teu formoso talento! Senão tinham
valor intrínseco e o ruido atordoádòr das ovações de
hoje, eram conitudo de um apreço inestimável, pois
nunca recolhestc— confessa-o tu mesmo— applausos
mais espontâneos e sinceros do que esses, que arran-
cavas a uma população que antes havia applaudido
João Caetano e Ernesto Rossi.

O povo pernambucano saudava em ti, n'aquelle
tempo, o moço artista que em raptos de gênio lhe
conimunicava emoções novas nas scenas sentimenfaes
dos Engcüados e do Kcan. O povo fluminense
saúda, agora o proyectp e glorioso mestre da scena
portugueza, que se impõe á admiração das platéaâ
pelo estudo conseiéricioso e profundo de caracteres
como o Rabbino do Amigo .Fritz,e Ilamlet, o sombrio
e inexplicável personagem de Shakspearí3.

Gloria a ti, eminente artista, que avultas único e
superior aos que avultani a teu lado !

abella^/nlno (Bav-neizo.
Bio— 1898.

,%

EDUARDO BRAZÃO
Que profunda magna e que extraordinária

alegria eu sinto ao escrever este nome !
Alegria, porque elle me traz á mente a

imagem sacrosanta da Pátria, esse cantinlio da
Europa, tão pequeno e tão grande que pôde
contel-o ; magua... por ine lembrar que, se as
águas do Sena ou do Pó, que não as do Tejo,
lhe tivessem servido de baptismo, o seu nome
percorreria hoje o universo apregoado pelas cem
boccas da fama, e a sua celebridade não se
acharia limitada á pequena orbita dos dois
mundos latinos.

E' de festa a noite, e de festa a ti., artista
querido !

Deus, eu tiraria um raio de sol a uma manhã
de abril, ao mar a melhor das suas pérolas,
á mais formosa das mulheres o mais terno
dos seus sorrisos e eom elles reunidos forma-
ria um bouqúet digno de ti.

Rei, far-te-hia principe, se bem que já o
sejas pela gentileza de cavalheiro, pela nobreza
de caracter e pela distineção fidalga.

Plebeu, só posso deixar aqui consignado o
preito da minha admiração ao extraordinário
Hamlct ao Kèaii genial.

Salve, artista!

Rio, 19—Julho—93.

*
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