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"Usar Brecht sern critica-10 6 trai~äo'' 

(Heiner Müller) 

Espero que as opiniks de Heiner Müller, bem como este trabalho 
sejarn compreendidos dentro do espkito da epigrafe escolhida. 

Tudo comeqou com Brecht. Ern 1933, quando deixou a Alemanha 
nazista, ele ja havia escrito suas pqas diditicas. No exilio, na Dinarnarca, 

A autora 6 Professors Associada do Departamento de Letas Modernas, h e a  de 
Alemäo, da USP. 
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Finlkdia e Estados Unidos, criou suas grandes R a s  epicas. Nos Estados 
Unidos, estabeleceu-se em Sta. Monita, nos d o r e s  de HoIiywood. 

Heiner Müller, que de Brecht prefere as p e p  didaticas e OS frag- 
mentos, aproveita esta circunstkcia para critici-10. Polemico, diz em 
Fatzer +- Keuner: 

"A ausencia de revoluqäo burguesa na Alemanha possibilitou e, si- 

multaneamente, exigiu o classicismo de Weimar como supressäo 

das posicöes do S t u m  und Drang. 0 classicismo como substituto 

de revolu@o. Literatura de uma classe vencida; forma como com- 

pensaqäo; a cullura corno maneira de se relacionar com o poder e 

veicuio de falsa consciencia. A o p ~ ä o  consciente de Goethe pelos 

jambos Contra os tecelöes famintos de Apolda 6 paradigmatica. [...I 
Para Brech~, a expulsäo da Alemanha, o afastarnento das lutas de 

classe?lemäs e.a impossibilidade de prosseguir seu trabalho na Uni20 

Sovietica significaram a emigracäo para o classicismo. Os ensaios 

1-8 contem, quanto a urna possivel eficscia polltica imediata, a par- 
ie viva de seu trabalho, seu niicleo teoldgico incandescente, no sen- 

tido em que Benjamin compreendia o marxismo. Hollywood tor- 

nou-se a' Weimar da emigraqäo antifascista alemä. A necessidade 

de silenciar sobre Stalin, cujo nome, enquanto Hitler estava no po- 

der, era sinonimo de Uniäo Sovietica, tornava necesshio o recurso 

h universalidade da paribola. Os diilogos de Svendborg referidos 

por Benjamin infomam sobre isso." 

Figura decisiva na teoria e pritica teatrais do siculo XX, a influen- 
cia de Brecht pode ser constatada em quase todos OS dramaturgos das 
gera@es mais novas. Sua importihcia para a concepcäo t e a d  de Heiner 
Müller excede, no entanto, o peso que teve e tem no mundo ocidental e 
mesmo no palco alemao ocidental, na medida em que outros fatores se 
irnp6em i reflexäo: a forma@o marxista de Brecht, sua opqäo pela RDA, 
sua vivcncia como produtor teairal na RDA, seu duplo eng;jamento, 
portanto - estetico e politico -,.fonte inesgotivel de inspira~äo. 
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0 dialogo com a produ~ao teatrai de Brecht 6 incontestavel ern 
varias peqas de Muller. 0 achatudor de saldrios p6e em cena um fato 
real que Brecht tambem quis elaborar em 1954, sob o titulo Büsching, 
projeto, porem, que ficou restrito a algumas anotacöes. 0 Deus da Feli- 
cidade 6 ,  segundo o autor, uma tentativa de levar avante o fragmento 
Eagens do Deus da Felicidade de Brecht, assim como Fatzer 6 uma 
releitura do fragrnento brechtiano de mesmo nome. As pecas diditicas 
de Brecht, Os horhcios e OS curihcios e A decisäo, s3o pre-textos signifi- 
cativos de 0 horacio e Mauser/A missäo, respectivarnente, assim como 
a peqa Terror e miskria no Terceiro Reich esti "presente" na leitura 
mülieriana da hist6ia alemä, concretizada na triiogia A batalha, Ger- 
d n i a  Morte em Berlim e Vida de Gundling Frederico da Prissia Sono 
Sonho Grito de Lessing. 

Müller nunca renegou suas origens brechtianas, embora tenha cons- 
ciencia da fatalidade que a "imagem do pai" possa representar em ter- 
mos de enquadramento e cerceamento no tocante ao horizonte de expec- 
tativa da recep@o, Numa entrevista a Heinitz, feita em 1984 para a re- 
vista 7'heater heute e intitulada originaimente "A imagem patema 6 uma 
fatalidade", ele ve Brecht como um frltro, uma insthcia "clarificadora". 
A postura adotada por Müller em relacao a Brecht - o confronto critico - 
explica-se outrossim pela formaqäo manrista de ambos OS autores, a qual 

, implica o exercicio da dialktica. 

Ern Brecht, Müller .condena o rigor exagerado, imposto pelo 
engajamento politico exigido pelo momento historico que este vivia. 
Motor e, ao mesmo tempo, freio de suas inova@es estiticas, o senso de 
responsabilidade politica de Brecht faz com que "suas experiencias se 
transformem ripido dernais em juizos te6ricos9', deixando pouco espaqo 
para o espectador "julgar a trama e as personagens de forma diferente da 
que säo vistas no palco". Tambem condena a inflexibilidade da paribola 
- refere-se especialmente a A alma boa de Sezuan e 0 circulo de giz - 
como constni~50 fechada, "exiremamente calculada", dificil de ser rom- 
pida para que as camadas possam ser retrabalhadas e reativadas. 
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Dessa perspectiva assinaiada acima, Müller destaca o papel que 
desempenhou, ria producio de Brecht, o exiiio, a distikcia da realidade 
alemä e da verdadeira Iuta de classes. Em sua opiniäo, Hollywood foi 
para Brecht o que Weimar e Jena, para Goethe e Schiller, enquanto subli- 
mag0 de ideais revoIucionatios do Sturm und Drang - uma espicie de 
emigraqäo 2 classicidade. 

De Brecht, como jA dito, MüUer vdoriza mais OS textos interrom- 
pidos, inacabados, ou que contenharn material cm, permitindo a elabora- 
cäo de camadas nao esgotadas em sua potencialidade: em varios mo- 
mentos rnenciona a importkcia dos fragmentos, principalmente do 
Fatzer, as primeiras pecas, pouco encenadas na RDA, e as Peps diditi- 
cas. ~aloriza t m E m  as mudancas em Brecht, o interesse de Brecht por 
um teatro para a "produqio cientifica de escindalos", a aprendizagern 
atravks do susto (Schrecken), a opciio de Brecht por um näo-acabamento 
ou por um frm aberto semdialetiza$io, como nurn epis6dio näo inserido 
na versäo publicada de A vida de Galileu, em que Galileu apenas se cala 
ou pede que as paiavras que h e  form ditas sejamreptidas em tommais 
alto. A näo-avaliacäo que constata nesse episodio, abertura para a 
polissemia e, conseqüentemente, para a leitura do piiblico, 6 para ele um 
fator positivo que aproxima Brecht de Shakespeare. Assim, mesmo OS 

desvios da pktica de Brecht podem ser considerados como fmto deste, 
urna continuacäo da desconstniqäo do teatro aristotklico reahada pelo 
teatro 6pi'co. 

Vejarnos alpmas p e ~ a s  de Heiner Müller, que se fez nas pegadas 
de Brecht. 

Escrita em 1956 em CO-produqäo de Müler com sua esposa Lnge, 
a peqa 0 achatador de salbrios 6 mit0 de urna conjuntura politico-ideo- 
16gica mais aberta h c d c a .  Sua fibula baseia-se em fato real, publicado 
no jomal Neues Deutschland ern 1950 sob o titulo "Pedreiro Hans Garbe 
tinha raziio". 0 pedreiro Garbe conserta um forno circular sem parar o 

' 
seu funcionamento, isto 6 ,  a urna tempmtura de 100 graus centigrados, 
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econornizando para a f5brica Siemens-Plania cerca de meio milli30 de 
rnarcos. Garbe recebe o titulo de "Her6i do Trabaiho", e 6 citado por 
Ulbricht em discurso proferido no III Encontro do Partido PSUA, em 
julho de 1950. 

Nas palavras introdut6ria.s a U achatador de saldrios, Müller indi- 
ca o tempo e o lugar onde se passa a acäo, bern como a fhbula - a hist6ria 
do forno circular -, que coloca como corihecida, apelando para o iraba- 
lho de mem6ria do receptor. Precedendo essas infonnaqöes acha-se o 
eixo central das preocupaqks do autor: apresentar a luta entre o "velho" 
e o "novo" em CO-produqäo com o receptor: 

A peca niio pretende descrever o conflito entre o velho e o novo, 
que um autor näo pode resolver, a näo ser pela vit6ria do novo antes de 
cair o ultimo pano; ela tenta levi-10 ao novo piiblico, que o decide. A 
Aqäo passa-se em 1948149, na RDA. A historia do fomo circular 6 CO- 

nhecida. Os personagens e suas historias sZo ficticios. 

0 confronto entre o "velho" e o "novo" - a mentalidade inscrita e 
a mentalidade renovada - 6 um tema obsessivo de Müller, talvez por ser 
um problerna vivido em seu pr6prio interior. Nesse ponto pode se ver 
uma continua@io direta de Brecht, que a f m a  num texto de 1956; 

A divisäo da Alemanha 6 uma divisäo entre o velho e o novo. A 
fronteira enve a ~ I A  e a RFA separa aparte ern que o novo - o socialis 
mo - exerce o poder;da parte governada pelo velho - pelo capitalismo. 

Contrariando a norma est6tica da RDA, que postulava um her6 
positivo e um universo sem conflitos, Brecht defende a idkia de que as 
contradicks emergentes h 6poca da conshqäo do socialismo deviam 
ser mostradas no teairo a fim de se tornarem produtivas. E, pois, no con- 
texto de constnicäo do sociaiismo, onde o "novo" (socialismo) se con- 
fronta com o "velho" (capitalismo), que se lhe torna premente a 
conceituaq50 de "teatro dialetico". Assim, no inicio da dkcada de 50, ja 
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residindo na RDA e trabaihando com a nova realidade, Brecht retoma 
reflexöes te6rica.s a respeito da dialktica, algurnas registradas pouco an- 
tes dos anos 30, propondo passar do teatro ipico para o teatro dialetico. 
Näo se trata de uma mudanqa radical, urna vez que as bases estäo dadas 
pelos elementos do teatro epico, mas de uma acentuacäo da dialitica 
com vistas i mudanca da sociedade. 

Heiner Müller escreve uma peca dialetica, elaborando a coexis- 
tEncia, nos trabalhadores, da consciencia nova e da consciencia velha, a 
convivencia entre ex-nazistas, ex-capitalistas e socialistas. Brecht aban- 
donou o projeto Büsching por ver que a peca näo era produtiva, pois 
pretendia abordar a questäo a partir da luta de classes, o que ja näo era o 
caso na RDA. 

Müller critica Brecht em Fatzer +- Keuner: 

"A dificuldade de Brecht em trabalhar sobre um material originhrio da 

pr6pria RDA aparece claramente na historia do projeto Büsching. 0 

primeiro e s t q o  tende para uma peqa historica: o operario (Garbe) como 

personagem hist6rico. Com uma diferenca decisiva em relaqäo a 

Plutarco-Hoiinshed-Shakespeare: o her6i B seu pr6prio cronisia. [...I 
Essa diferkqa corresponde ao problema: o pee6leo resiste aoc c&co 

atos, falta dramaticidade ao her6i inconsciente, ou melhor, 6 necessario 

ouko drama. Brecht, havia elaborado seu arsenal de fomas nurna outra 

realidade, a p d r  da situafäo de classe e dos interesses do proletariado 

europeu anteriores h revolucäo." 

Nos anos 60 Müiier reelaborou mitos da Antigüidade, carninho 
aberto por Brecht, com sua encenaqäo de Antigona de Sofocles (1948), 
repensando a questäo do destino dentro de uma visZo rnaterialista dialetica: 
o dkstiiio;do hom63$0 pr6prio homem. Filoctetes, pega ja montada no 
Brasil, faz parte dessa fase. 

As pegadas de Brecht näo siio, poirn, seguidas sem dteracöes; 
como ja rnencionado, para ~ u l l e r ,  usar Brecht "sem critici-10 6 baicäo". 
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Xsso se apiica igualrnente is pqas didaticas produzidas em fms de 60 e 
inicios de 70. A observagäo de que a teoria brechtiana da N a  diditica 
parte do pressuposto de que um dia näo haveria mais, no teatro, separa- 
$20 entre espectadores e atores, Müller contrapoe a necessidade de uma 
relaqäo de contradicZo entre palco e platiia, Para que näo haja apenas 
consenso ou dissenso entre ambos. A diferenca entre sua concepcäo e a 
de Brecht 6 explicitada da seguinte foma: 

"E a diferenqa talvez seja de que, para Brecht, o teaeo dizia respeito 

primariamente a Aufklärung. No teaeo importa, agora, pelo menos para 

mim, mais enredar as pessoas ern processos, levClas.portanto a partici- 

Essas palavras mostrarn que, referindo-se h pega didatica, Müller 
acentua a importancia do conflito para a sua pr6pria pdtica, näo fazendo 
jus i teoria elaborada por Brecht, pois dela destaca apenas a intenqäo 
iluminista, ignorando a (possivel) participacäo .do espectador. 

No que tange 2s pecas didaticas müllerianas - 0 hordcio (1968), 
Mauser (1970) -, a diferen~a bisica ja esta, pois, dada pelo pr6prio au- 
tor: a permanencia da dissonhcia, das contradic6es que instituem o con- 
flito entre palco ¢ platiia. Ern ambas as pecas, o distanciamento de Brecht 
6 h t o ,  principalmente, dos momentos historicos vividos por ambos OS 

autores. 1ss8l.fiz com que, em Os hordcios e os cun'bcios (1933/34), 
Brecht, preocupado com a luta de classes, se concentre nas tiiticas que 
deram a vit6ria aos hor5cios, apesar de estes possuirem armas tecnica- 
mente inferiores ?is de seus inimigos. 

J5 a preocupacao na peqa 0 horbcio, onde o combate apenas intro- 
duz a questäo central, 6 o julgamento do horicio - ao mesmo tempo 
vencedor e criminoso -, nZo so por ter matado o curiicio quando este, ja 
derrotado, pedia por clemencia, como tambkm por ter assassinado sua 
pr6pria irmä, que chorava a morte daquele que era o seu noivo. A solu- 
$20 apresentada, as honras prestadas ao vencedor e a execugiio do crimi- 
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noso, manthm a unidade contradithria personificada no horicio, justifi- 
cando o apelo pelo registro dessa verdade. 

Os prd-textos de Mauser, por sua vez, säo A decisao (1930) de 
Brecht e motivos de 0 Don silencioso (1928) de ShoIokhov. 

Em A decisäo, um jovem revolucionario 6 executado por seus ca- 
maradas; aquestao näo h somente o erro titico, mas o gesto de recaida na 
postura ultrapassada - a incapacidade de renunciar a si mesmo como 
pessoa. 0 ato do jovem camarada de concordar com a sua pr6pia execu- 
$20 6, ao mesmo tempo, reconhecimento de sua falha e renhcia absolu- 
ta i ideologia do individuo. 

J6 ern Mauser, a intengäo 6 outra: objeto do aprendizado 6 a orga- 
nizaqäo do pr6pno processo historico. A sentenca proferida pelo coro a 
A näo soluciona o.caso politico em cena, pois o que esta em jogo 6 o 
valor social do trabalho do algoz - A faz parte de uma cadeia de algozes- 
vitirnas - ap6s a diferenciacäo entre as necessidades do "ontem" e as do 
"hoje". 

Mauser coloca questöes 5 revolucäo, desmascara o sistema pe- 
trificado mostrando a f61mula da concordhcia como formula de defe- 
sa Contra c'ontrahqöes dentro do sistema, como incapacidade de elabo- 
ras20 p6litica de novas situacöes. 0 paralelo com a cena final de A 
decisio indica apenas que A continua presente no coIetivo revolucio- 
n h o  - as dltimas falas conjugarn ambos: A (Coro)/Coro (A) - como 
testemunha calada de sua concordhcia/niio-concordhcia; assirn, o 
movimento dialetico da peca visa elaboraqao da sentenca pelo coletivo 
revolucionikio, de forma que a morte de A se torne. produtiva. 0 pro- 
prio autor chama a atencäo para a relagäo entre a experiencia deA e a 

revisäo do coletivo: 

"[...I; o caso exlrerno näo como objeto, rnas como exemplo, a p&tir 

do qua1 se demonsm o c o n k u o  da nomialidade, a ser explodido [...I" 
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Essa uma postum diferente da constatiivel em A decisäo, onde o 
coletivo detem a sabedoria e a experiencia revolucionaria, sendo, por- 
tanto, uma insthcia corretora. 

Corno se pode ver, a producäo acima abordada, reaiizada no peri- 
odo de meados dos anos 50 a inicio dos 70, esta mais proxima do teatro 0 

kpico-dialetico-didatico de Brecht, bem como do contexto hist6rico-cul- 
mal da RDA e do projeto cultural da modernidade, em sua vertente 
socialista. 

wvenciando nio a luta de classes, como Brecht, mas a constniqiio 
do socialismo e o socialismo real, a obra teatral propriamente moderna 
de Müiler visa sobretudo h CO-producäo de seu pdbiico primeiro, o pu- 
blico da entäo RDA e, conseqüentemente, mudancas no socialismo red. 
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