
ma muito racional que deixa muito a desejar; mas a personagem 6 täo 
rica, o trabalho que Brecht faz com a personagem 6 tao interessante que 
ela acaba virando a cabe~a direitinho. Mas tem essa coisa da estitica do 
objeto muito forte que 6 uma dialitica muito racionalista, muito objeti- 
va, que prejudica significativamente a espontaneidade da aqäo porque 
tudo 6 previsivel. Tudo 6 pk-fabricado, dada essa hegemonia da estktica 
do objeto. Mas eu repito, a vantagem de Brecht esta justamente ai: ele se 
da conta da impoxthcia desta quarta via como nenhum outro homem do 
teato. E eu acho que 6 isso - a parte abstrata - que mantem Brecht vivo, 
dem da parte social evidentemente. E 6 curioso que o pessoal da esquer- 
da tern um pouco de vergonha disso. Mas näo deveria ter porque o cami- 
nho esti por ai. 
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Quando fui convidado para falar sobre Eisler e Brecht, escolhi 
especialmente a relacäo entre Brecht e a rnusica. Lembro que tambem se 
comemorarn, neste ano de 1998, cern anos do nascirnento de Eisler. Por 
esse motivo, fdarei essencialmente sobre Eisler, com algumas incursöes 
sobre sua influencia no teatro ipico politizado de Brecht. 

Gostaria de comecar lendo um trecho de uma correspondEncia de 
Arnold Schoenberg a Josef Rufer sobre Eisler. Schoenberg dizia o se- 
guinte: 

"Voci! leu alguma coisa sobre Eisler e o imäo? VocE sabe alguma coi- 

sa sobre OS pontos de uista que ete defendia nos tempos de Berlim? Eu 

näo gostaria de causar nenhum prejuizo a ele, alkm dos que ele rnesmo 

ja se causou aqui (Estados Unidos), m z  6 realmente muito estijpido 

para homens adultos, mijsicos, artistas, que honeslamente deveriam ter 

algo melhor para fazer do que andar atrk de teorias sobre as refonnas 

do mundo; especialmente quando se constata pela Hist6ria para onde 

tudo isso leva. Eu s6 espero que, depois de tudo isso, näo o levem 

muito a serio aqui. Eu, por certo, nunca o levei a s ino e sempre olhei 

suas jogadas como f o m a  de exibicionismo. Se eu tivesse alguma coisa 

Para dizer sobre o problema, eu simplesmen te o agarraria, para aplicar- 

Ihe 25 das melhores palmadas, como se faz com moleques travessos, 

fazenduo prorneier que nunca mais abriria a boca e que se dedicaria so 

a escrever musica. Para isso sim ele tem talento e, quanto ao reslo, que 

ele deixasse para que outros fizessern. Se ele quer parecer 'importan- 

le', que escreva mfisica Impomnte." 

Essa i uma carta de h o l d  Schoenberg a Josef Rufer, que era seu 
ex-aluno, datada de 18 de dezembro de 1947 em Las Angeles. Isso 6 o 
inicio do que eu gostaria de falar sobre Eisler. Ele. estava merecendo, na 
realidade, essas 25 palrnadas, como se d& em garotos travessos, exata- 
mente porque em vez de fazer miisica importante, ele estava se dedican- 
do a fazer politica importante ou a parecer importante atravks de fazer 
politica. E dessa foma que Sch-oenberg, esse nosso avatar da musica no 
skulo XX, se refere a Hanns Eisler. 
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Quem era Eisler? Acho que, de inicio, sabemos rnuito pouco a seu 
respeito. Ele talvez tenha ficado mais impressionado em parecer impor- 
tante fazendo politica do que em mostrar rnusica importante. 0 artista 
tem que fazer arte e nisso ele tem a sua importkcia. Essa historia de 
"artista misturado com politica" resultou em coisas "rnuito erradas", de 
Bertolt Brecht a Hanns Eisler. Este ultimo foi aluno de ~ r n o l d  Schoenberg, 
um diletissimo aiuno. Durante uns cinco anos, fez um trabalho muito 
concreto com o grande mestre, o qua1 adrnirou durante toda sua vida. 
Mas houve um momento em que eles comepram a se afastar, ati chegar 
o momento em que aquela carta foi escrita, ja numa ipoca em que 
Schoenberg näo tinha mais nenhum contato com o ex-discipulo Hanns 
Eisler, ja que esse ultimo estava querendo, como a f m a  Schoenberg, 
parecer importante fazendo pobtica Schoenberg diz claramente que Eisler 
devia fazer musica, pois para isso tinha talento. 

Corno foi esta caminhada de Eisler e Schoenberg? Foi, de fato, 
bastante laboriosa, muito operosa. Eles trabalharam juritos por mais de 
cinco anos. Eisler chegou a produzir aiguns trabalhos que lhe garanti- 
riam, sem dtivida alguma, um lugar no panteäo dos musicos, da musica 
do skculo XX, caso ele tivesse se ocupado mais de arte do que de politi- 
ca. Eisler deixou de lado a musica porque se ocupou de politica; e para 
.ende isso o levou? 

Como dizia Schoenberg: 

"[ ...I eu näo gostaria de causar nenhum prejuizo a ele, alem dos que ele 

rnesmo ja se causou aqui [...I, mas d realmenie mui~o esnjpido para 

homens adultos, mhsicos, adstas que honestamente deveriam ter algo 

melhor p m  fazer do que andar atriis de teorias sobre reforma do rnun- 

do, especialrnente quando se constata pela Nist6ria para onde tudo isso 

leva." 

A pergunta mais irnportante, portanto, 6:  Para onde tudo isso 
leva ? 
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Ternos, entao, a tarefa de comemorar esses cem anos de urna ma- 
neira näo täo bornbdstica como alguns desejaiam, mas pelo menos de 
uma maneira mais assentada e dentro de uma perspectiva de globalizaqäo. 

Como seria, entao, comemorar esses cem anos? Em primeiro lu- 
gar, vamos retornar OS textos do pr6p1io Eisler e, de um certo modo, 
queimi-los. Vejam, por exemplo, o que ele diz: 

"Os compositores modernos vivem em torres de marfim, afastados da 

realidade, suas obras näo refletern as grandes lutas do hornem Contra o 

homem. Suas obras s6 expressam suas mais inumas emoqöes ou säo 

obras de puro carater ~icnico de interesse para especialistas." 

Ele diz, ainda, o seguinte: "Cada manhii, na mesa de trabalho, näo 
me sento para me exprimir a mim mesmo"; a quem ele deixa exprirnir? Se 
ele tivesse realmente express0 a si mesmo de uma maneira concreta, esta- 
riamos hoje aqui comernorando, sem duvida, esse centenfio de urna ma- 
neira muito mais efetiva, mas ele diz: "Cada manhZ, na mesa de trabaho, 
n5o rne sento p m  me exprimir a mim mesmo, [...I coisa que me nauseia 
terrivelmente; L...] o que tenho que resolver 6 como compor algo de prati- 
CO, de util para a luta do proletariado, um eficiente material musical." 

Diz Eisler: 'A  pergunta de Hegel: 'o que foi que se perdeu?' pode 
agora ser refomulada. Melodia de' marcha: quem.esti marchando e por 
que?" Näo se macha mais; agora, embalamo-nos ern rock ... ~ l e  dizia: 
"A fk: quern cre em que?", poem nunca tivemos tanta f6 como hoje; 
"degna de viver: quem Sente esta alegna?" 

Schoenberg dizia que "as respostas devem ser concretas, poIque a 
verdade 6 concreta e a arte deve poder resistir diante dela". A arte deve- 
ria poder resistir diante dela (a verdade). Eider dizia: "Considero 
Schoenberg o maior dentre todos OS compositores burgueses contempo- 
rheos. [.:.I Se a pr6pria burgugsia näo aprecia sua musica 6 pena, j pois 
ela näo tern compositor melhor". 
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C 5 
Y. 0 que aconteceu, na realidade, foi que Eisler levantou sua crista 
ji diante de Schoenberg, querendo, ate mesmo, falar dos problernas pesso- 

j' ais da famiha do mestre, e mesmo intervir na educaqao que Schoenberg 
. dava a seus filhos. Tudo em Eisler era urna critica da burguesia. 

Eisler nasce ern 1898, em Leipzig. Aos quatro anos, vai Para 
%ena com a familia. Era filho de um pai fildsofo e uma mäe vendedora 
de peixe no mercado. Dessa mistura 6 que temos Hanns Eisler, este ser - 
täo contraditorio. Aos onze anos, aprende a ler musica sozinho; aos 
catorze, em 1912, jh faz liituras de Marx, Kautsky, HegeI, entre outros. 
Existia na casa de ~ i s le r ,  Sem dlivida, um arnbiente intelectuai bastante 
efervescente. Todos os seus irmäos eram tambkm intelectuais, e desde 
cedo OS ouvia discutirMarx; talvez dai provenha sua preferencia ideo- 
l6gica. Ern 1918, entrou no conservatorio a contragosto. Eisler vai lu- 
tar na Primeira Guerra Mundia]. De 1919 a 1923, vai estudar com 
Schoenberg. Säo anos de proficuo trabalho, ern que ele escreve obras 
muito curiosas. 

Nenhuma miisica do jovem Eisler 6 extraordinaria, podendo ser 
comparadacom a mGsica de Weber, por exemplo. Podemos exemplificar 
com obras que apresentam uma linha meI6dica atond, colocando no 
centro o piano, rnas niio mais como insirumento de acompanhamento, e 
sirn como algo qque acontece junto i melodia do canto. 

Gostaria que fic&semos atentos ?i relaqäo entre piano e canto. E 
interessante verificar como o piano näo acompanha o canto, como, por 
exemplo, nos lieder de Schubert. Uma vez que näo hh um acompanha- 
mento harmanico, uma outra medida precisou ser criada. E essa criaqio 
que Eisler fez de uma maneira tiio precisa, t.20 extraordin65a. 0 piano 
trabaha, entäo, operando com os gestos da voz, do segrnento melodico 
da fala. 

Algumas de suas obras realmente fzem jus aos ensinamentos de 
Schoenberg, podendo s'er comparadas b melhores obras que foram pro- 
duzidas durante esse periodo pelos mais talentosos alunos de Schoenberg, 
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como Weber e Berlioz. Mas o problema 6 que Eisler, que carninhava 
täo bem corn o mestre, chega, um dia, corn um disparate na mesa do 
mestre e diz: "a cultura burguesa näo 6 universal como se pensa, 6 
apenas a cultura de urna classe, a classe dominante". Foi um choque; o 
mestre estava exatamente jh h5 cinco anos trabalhando corn ele. Isso 
foi intolerivel para Schoenberg, dai ter havido realmente urna mptura 
entre OS dois, a qua1 se prolongou por rnuitos anos, ate o rnomento em 
que se encontram nos Estados Unidos, porem nurnclima de muito afas- 
tamento. 

Nessa Gpoca, Hanns Eisler ja tinha comecado a se dedicar a outra 
atividade. Procurava contato com o operariado alemäo, enirando em con- 
tato tambem corn as escolas de miisica. Comeqa, entäo, um trabalho 
proficuo junto ao proletariado e ao partido comunista alemäo. Desse tra- 
balho, constata que suas primeiras'exFriencias nao hincionam täo bem, 
pois toda sua experiencia anterior e OS anos de trabalho corn ~ c h o e i b e r ~  
tinham pouca serventia junto ao operariado. Fazer urna musica daquele 
tipo para um operario cantar seria um acinte. Era impossivel fazer um 
operario cantar algo daquela forma, e, ainda, encontrar um operario que 
tocasse piano, quanto mais corn um acompanhamento mais compiicado. 
Säo problemas que se enfrenta numa escola burguesa, quando se vai 
uabalhar depois junto i classe operaria. 

A atitude de ir aprender G irnportantissima antes de chegär no ope- 
rariado para dar aulas. 0 pr6prio Schoenberg provavelmente o teria fei- 
to: dado adas Para fazer corn que o operariado, chegasse ?i sua aitura. 
Mas o operkio näo quer essa alnira, pois dessa alnira n6s ja caimos h i  
muito tempo: Entao, o que H m s  Eisler diz 6 fundamental ati hoje. EIe 
faz varias experiencias e, denire elas, pensa a historia da mcsica pelos 
tratados burgueses como mentirosa. Por Causa dessa mencäo, Eisler foi 
esquecido na Alemanha. Lembro-me que em 1962,'ele estava ainda vivo 
na ex-RDA, rnas era tabu falar a respeito. Depois de cinco ou seis anos, 
virarn que näo era possivel fazer urna table rase täo def~ t iva ,  editando, 
entäo, um Album duplo s6 com mcsicas de vanguarda do Eis1er.o~ musi- 
cas s6 instnimentais. 
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Mas o pr6prio Eisler ja havia chegado a conclusöes täo incriveis 
como: a mtisica sem o verbo, sern a palavra, so o instrumental. Isso 6 um 
feito tipico da burguesia, pois comqou a acontecer a partir de 1700, 
quando a musica passa a ser apenas instrumenrai, quando ela j a  näo quer 
dizer mais nada, ela quer apenas entreter o ouvinte. A respeiro da 
constatacäo de Eisler, basta ir i ECA (Escola de Comunicaqäo e Artes da 
USP), onde hA uma biblioteca especializada em mfisica, e se ver6 como 
aquela hist6ria da musica 6 feita apenas de mentiras, de enganos, de 
engodos. Nos da burguesia inventamos a ideia de evolucäo, ou seja, de 
que toda hist6ria tinha sido trabalhada para chegar at6 nos, para que n6s 
diss6ssemos as nossas verdades. Ou seja, tudo o que houvera mtes (Bach, 
Beethoven, Schubert, entre outros) existiu para que .hoje eu fizesse a 
mmha musica burguesa. Isso 6 de urna estupidez täo grmde, que levou 
Eisler a escrever um artigo intitulado "A estupidez da miisica". Nesse 
artigo, Eisler da conta dessa serie de estupidezes cometidas ao longo da 
hst6ria. 

E o que 6 mais interessante 6 verificmos hoje que ninguem, nem 
mesmo OS pr6prios compositores, conhecem musica contemporhea. 
Eisler dizia: "Como eu posso imaginai- uma evolu~äo que veio desembo- 

I 

car exatarnente em mim?" Isso 6 que era genial, cada um dizia que era 
ern si. Stockhausen, compositor alemäo contemporineo, dizia clararnente 
que toda a hist6ria veio para ele, e que hoje ele ja esth fora dela, porque 
captava a musica que est5 sendo feita. 

A estupidezhtemacionalizou-se. E 6 nesse ponto, neste limite que 
temos uma figura como Eisler, que nos pode dizer tanta coisa. Dizer, por 
exemplo, que a musica evoluiu e chegou at6 aqui, atk a musica burguesa, 
so porque ela quis, essa musica que ninguem conhece? Isso k de uma 
loucura reaimente atroz. Emsuas pqas, ouvimos as dissonkcias, o 
envolvimento da melodia do coral corn o fundo que o piano arma nou- 
tras vozes. 

Eisler preconizava a estupidez na musica, fazendo a seguir urna 
critica mais severa a toda musica ocidentd, hs hist6rias da musica tal 
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como elas vem ensinando, ou melhor, estupidificando as pessoas. Eisler 
a f m a  usar "do material especifico para cada situacao especifica". Che- 
garnos a um ponto na mdsica conternporinea, em que tanto faz o que se 
faca, isso serh sempre algo engenhoso, tipico do ggnio, e por isso fala- 
mos de estilos, como, por exemplo, de Stockhausen, de Pourcell, de 
Boulez etc. Mas vericm'amos que quando, esses genios fazem uma 
mhica, por exemplo, para embalar uma crianca, sairiarn apenas ruidos e 
sons experirnentais. Se umcompositor burgues escreve uma miisica para 
um casamento, haveria de ser algo corno ruidos. 

Eisler vai dizer: "näo quero mais ter estilo". Ele 6 um compositor 
Sem estilo, ele näo quis ter estilo. Ter estilo significa ser um g2nio bur- 
gues; ele nao quis isso. Ele quis ter quantos estiIos fossem possiveis de 
acordo com as necessidades. Quando ele escreve urna canqäo para uma 
greve operaria, essa näo pode ser a mesma quando cantar um texto do 
Brecht como 'Aos que vem depois". Haveri de ser diferente essa can- 
qio, pois seri cantada numa determinada situaqäo. Ouvida numa deter- 
muiada situacäo concreta, essa musica exigiri um material tarnNm con- 
creto de acordo com essa situaqäo, e näo simplesmente a "minha obra", 
ou melhor, dar "a minha mensagem", como dizia Stockhausen. Isso mostra 
a que ponto EisIer desistiu de urna carreira de compositor burgues, o que 
implicou tambem em que ele tenha sido posteriomente apagado dos 
tratados burgueses. 

No seguinte texto, Eisler coloca de maneira concreta suas ideias: 

"A musica corno quaiquer ouma arte tem que preencher um certo pro- 

posito na sociedade. Ela B usada pela sociedade burguesa principal- 

rnente como recreaqäo p m  aquietar o povo e dopar seu intelecto. 0 

movimento musical dos trabalhadores deve ser muito claro quant0.h 

nova funqäo de sua musica, que 6 a de alivar seus membros para suas 

reivindicaqöes e o encorajamento da educacäo polftica. Isso significa 

que todas as formas e tdcnicas rnusicais devem ser desenvolvidas com 

a finalidade de servir como insrnirnento de luta. Na pratica, näo resul- 

tarh naquilo que OS b u r g u e s ~  chamam de estilo. Um compositor bur- 
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gues com 'estilo' se desincurnbu~ de suas tarefas de tal m d o  que a 

pr6pria estBtica burguesa falarh de 'personalidade m'stica' . No movi- 

rnento musical do trabalhador, n6s näo aspiramos a ter 'estilo', e sirn 

novos mktodos de 16cnica rnusical que tornem possivel a utilizacäo da 

mdsica na luta da maneira a mais efetiva. Mas sobretudo o compositor 

modern0 näo deve estarafastadodo movirnento dos trabalhadores. Näo 

B suficiente sentar-se em sua sala e escrever para os rnovimentos da 

classe trabalhadora, C necessario um envolvirnento ativo na vida social 

e nas lutas da classe eabalhadom. Devemos fomar uma alianca. [...J A 

tarefa da miisica do ~rabalhador, do espoliado, 6 a de remover a 

sentimentaiidade e a pompa, pois que essas sensacöes desviam-nos do 

foro de luta de classes". 

Eisler, diferentemente do Papa, acredita na luta de classes. 0 Papa 
disse que näo existe mais luta de classes, mas Eisler acredita que sim: 

"0 mais importante requisito da musica revolucionAria B dividi-la em 

miisica para execucöes pdticas, como as cancöes de luta, de protesto, 

cangks satfricas, e musica para ser executada convenientemente, como 

a rnusica das peqas diditicas, em teatro, e pesas corais corn conteiido 

te6rico. A primeira necessidade que a luta de classes coloca para a 

cancäo de combate dos trabalhadores B a de que seja facilmente apren- 

dida, compreendida, vigorosa e acura& na atitude. E aqui reside o p d e  

perigo para o cornpositor revolucionario: a compreensi bilidade na rnh- 

sica burguesa s6 deve ser enconmda no campo da mlisica popular, 

infelimente, se cai corn facilidade neste tipo de musica quando se 

quer produzir uma cansäo popular vermelha." 

Irnaginem uma cancäo popular vermelha desse tipo, imaghem uma 
cancäo de luta em que eu dissesse assim: "Menino do Rio / Calor que 
provoca arrepio [...I". Seria esquisito. Ou chamar o Joäo Gilberto para 
cantar: 'Essa luta vai muito Ionge, essa luta 6 pra valei'. Continua Eisler: 

'Mas bem sabemos que a cancäo burguesa de sucesso tem urna passi- 

vidade musical que n6s näo podemos adotar. A linha melodica e a 
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harmonia das canqöes populares utilizadas pela burguesia näo tbm USO 

para n6s, mas 6 posslvel retrabalhar certos ritmos de tal modo que, 

vigorosos,.se tomem adequados. A musica para ser executada näo ne- 

cessita do mesmo afa de compreensibilidade que 6 necessGo para as 

canqöes de luta das massas. A sua constnicäo depender4 da finalidade 

especifica para a qua1 foi composta. Mas o compositor revolucionhio 

deve eviiar as armadilhas: primeiro de tudo a aridez e a banalidade 

gratuita e, em segundo lugar, a reutilizacäo de experimentos antiqua- 

dos da pr6pria musica burguesa. A musica para coro deve ter urna sus- 

tentacäo incisiva e forte, pois 6 m i m  que o coro,deve expor OS slogans 

polfticos ou as teorias diante dos ouvintes. Um musico revolucion5~io 

da classe trabalhadora deve aprender a ser cn'tico em matiria de arte, 

näo deve se deixar levar pela 'beleza', mas deve se perguntar: vai isto 

ajudar a sua classe? [...I Assim como exigimos umpensamento cn'iico 

de nosios cakiradas da vida polirica, devemos exigir um pensarnento 

critico na arte. A inclusäo e absorcäo do individuo em uma comunida- 

de, o sentido de sblidariedade que toda m~s ica  deve revelar C o que se 

pode considerar como a funcao natural da rniisica, mas mesmo'essa 

fun~äo,  a mais naturai, LstA sujeira ao processo universal do desenvol- 
. . . . . .  

vimento social. A m ~ s i c a  i e  desenvolve nareio da luta de cl'asses, pois 
. , 

a lut'a . de classes . 6 a fonte de toda a'produtividade:ll 
. . . . . . . , 

Voltemos aquela carta de Schoenberg do inicio da palestra, em 
que o cornpositor diz: "Se ele quer pirecer 'irnportante', que escreva 
rnusica importante". Considerando algumas pqas de Eisler, seria sufici- 
ente que Schoenberg nio  escrevesse tal asneira. HA ainda um outro texto 
de Schoenberg, intinilado "Sobre a minha atitude com rela~äo h popoliti- 
caW7 em que o cornpositor diz: 

"Sou, pelo menos, tao conservador quanto Edson e Ford foram, rnas 

infelimente näo SOU Go progressista quanto eles foram em seus reS- 

pectivos campos. Nos meus 20 anos, eu tinha arnigos que rne introdu- 

ziam (Ls teorias rnarxisras, quando eu era mestre de coro e regia um 

coral masculino, eles me c h q a v a m  Genosse (camarada) e, naqueles 
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tempos, quando OS social-democratas lutavam pelo direito de voto, eu 

sentia fortes simpatias por alguns de seus prop6sitos; mas, antes dos 

meus 25 anos, eu ja bavia descoberto a diferenqa entre mim e um traba- 

lhador e, eniäo, vi claramente que eu era um burgues e, assim, me 

afastei de todos OS contatos polhicos. Eu estava basiante ocupado com 

meu pr6prio desenvolvimento como compositor. [...I E estou certo de 

que nunca poderia ter adquirido a ticnica e o poder est6tico que desen- 

volvi se tivesse despendido qualquer espaGo de tempo corn politica. 

Nunca fiz discurso, nem propaganda, nem tentei converter pessoas." 

Diz o seguinte com relaqäo a Brecht: 

"Brecht sabia tocar violäo. Näo sabia ler notas ou talvez tivesse esque- 

cido, tanto faz, voce sabe que ler as notas 6 coisa que muitos sabem 

fazer, rnas a rnusicalidade de Brecht era urna musicalidade gigantesca, 

scm ticnica, do mesmo modo que ele tinha um singulx talento mate- 

mhtico, mesmo sem o d o d n i o  ticnico da matemfitica. Brecht amava a 
clareza na miisica e a ausencia da temperatura hiperelevada. 0 term6- 

rnetro 6 um dos insüumentos mais importantes para julgar a miisica. A 

temperatura normal do corpo humano es15 por volta dos 37°C. Quando 

a miisica 6 apaixonada, cdida e at i  intensa, a gente tem que conrolx a 

temperalura ... No caso de Bach, se manlern iniacta ati  nas obras mais 

apaixonadas." 

E, por isso, Brecht tinha uma paixäo especial por Bach, porque ele 
achava que a temperahira nunca subiria acirna dos 37°C ele nao perderia 
nunca o pk. ISSO tanto 6 verdade que Lenin costumava dizer que gostava 
muito da "Apassionata" de Beethoven, mas que evitava ouvi-la, pois 
toda vez que a ouvia, perdia toda sua foqa de combate. 0 que Brecht 
realmente apreciava era näo perder essa forqa de combate. Manter a tem- 
peratura a 37°C: achava que Bach ajudava imensamente nesse sentido. 
Eisler comentava: 

"Duvido que ern Bach venha mantida sempre a ternpentura de 3TC, 

penso 56 primeiro de tudo na express50 extasiada, mbra de Brecht. 
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quando eu tocava Bach para ele; parecia-me que sua temperatura esu- 

vesse mesmo mais elevada. Näo quero fazer insinuac6es sobre meu 

amigo mono, mas creio que sua temperatura estava sensivelmente mais 

elevada, atk mesmo porque ele admirava a rnaneira excepcional de 

Bach cornpor OS boleuns informatives. [...I Ern Brecht 6 sempre im- 

pressionanre o comportamento plebeu de base, at6 mesmo na poesia. 

Plebeu 6, Para a burguesia, um termo de desprezo: '6 um plebeu' signi- 

fica pessoa inculta e grossa, mas na tenninologia mamista o ser plebeu 

6 compreendido como urna grande virtude. A rejeicäo, por parte de 

Brecht, a certos tipos de miisica era täo exmma que ele chegou a in- 

ventar urna oulra variedade de fazer miisica, que ele pr6prio chamava 

de 'misuca'. Os esfor~os de Brecht nesse campo estavam realmente 
baseados na antipatia que ele tinha pelas sinfonias de Beethoven, ern- 

bora ele gostasse da rnisica de Bach e Mozart. Duranie trinta anos, 

teniei provar para ele: 'Beethoven foi um grande mestre'. Muitas ve- 

zes, ele admitia, rnas logo ap6s ele ficava de mau humor e me olhava 

comdesconfianca ... Para um musico, B dificil descrever o que 6 hislrca. 

Ern primeiro lugar, näo B decadente-formalista, rnas extremarnente pr6- 

xima do povo. Faz lernbrx, taivez, o cantarolat de uma trabalhadora 

num quintaf pequeno em urna tarde de domingo. 0 desprezo de'Brecht 
pela musica cerimoniosarnenre produzida nas grandes salas de concer- 

tos, por genrlemen meticulosamente enfiados ern casacas com rabo, 

formam urna constituinte da mistica. Espero estar interpretando Brecht 
de rnaneira correta, se acrescento que misrrca pretende ser um ramo das 

m e s  que evita algo freqüenremente produzido nos concertos, sinfonias 
e nas recitas de 6peras: a confusäo emocionai." 

0 desprezo que Brecht tinha por miisica formaiista, musica de 
concerto, era realmente muito grande. Para Brecht, arte so existia en- 
quanto praticavel. Praticivel, para ele, era, em musica e fora do teatro, a 
rntisicade Bach. FYezavaMozart tarnbem e apreciava muito ceertas rnfisi- 
cas turcas, chinesas, a l g e ~ a s ,  OS flarnencos, ist0 6,  mtisicas populares 
ou mesmo a musica estilizada e forrnalista da antiga China. Mas näo 
tinha nenhurna afinidade com Beethoven. Mesmo Brahms estava fora 
de questäo, nem Strauss ia bem,Schoenberg, para ele, era muito mel6di- 
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CO, e näo se tratava de uma objqäo esnobe charnar Schoenberg de mel6- 
dico. Eisler achava que Schoenberg era superaquecido, urna esp6cie de 
Franz Lehar fragmentado, "atomizado", dizia ele. Segundo Brecht, 

"Eisler assinalou, com toda rado,  que, ao se p6r ern movimento, reno- 

vaqöes com um critkrio purarnene tdcnico sem relacäo com a funcäo 

social, incomrnos em um grave risco. Quando ridicularizo a declarna- 

cäo antinatural dos textos caracteristicos daescolade Schoenberg, Ador- 

no vem em deiesa e argumenta que 6 produto da evolu~äo da musica 

que exige amplos e bmscos intervalos, de modo que säo consideraqöes 

exclusivarnente arquitetonicas, quase maternhticas e postulados de 16- 

gica no ordenarnento do material tonal, o que obriga os musicos ti 
relicharem como cavalos agonizantes". 

Eisler, 6 claro, näo pode ser pensado apenas como um grande cria- 
dor musical. Ele foi sobretudo uma grande consci8ncia musical,  urna 
grande consci2ncia rnaniista musical, urna grande consciencia anticapi- 
tdista musical, e que mostrou todos OS problemas deste firn de tempo. 
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