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A Cleómenes Campos,
meu irmão em Beethoven.
JOSÉ LANNES

Wohltnen, wo man kann,
Freiheit über alies lieben,
Wahrheit nie, auch sogar am
Throne nicht verleugnen.
BEETHOVEN
(Feuille d'album. 1792)

Fazer o bem quanto possível,
amar, primeiro, a liberdade,
mesmo que seja por um Trono,
não renegar, nunca, a verdade.

"Quero provar que todos os que
procedem bem e nobremente, podem, por isso mesmo, suportar a
desgraça".
BEETHOVEN
À municipalidade de Vienna, 1.° Fev.
1817.

O ar em torno de nós está pesado.
Embota-se a velha Europa numa atmosfera viciada e depressiva. Um materialismo sem grandeza oprime o pensamento e entrava a ação de governos e indivíduos.
Morre o mundo de asfixia no seu
egoísmo prudente e vil. O mundo sufoca. Reabramos as janelas. Façamos1
penetrar o ar livre. Respiremos o hálito dos heróis.
11

Dura é a vida. E' um quotidiano
combate para os que não se resignam á
mediocridade da alma. E' um triste
combate, as mais das veses sem grandeza,
sem felicidade, travado na solitude e no
silencio.
Oprimidos pela pobreza, pelos rudes
cuidados domésticos, pelas tarefas esmagadoras e estúpidas, em que as forças inutilmente se perdem, sem esperança, sem
um raio de alegria, estamos na maior
parte um dos outros separados e não
temos siquer o consolo de poder auxiliar
os nossos irmãos no sofrimento, irmãos
que ignoramos e nos ignoram.
Não devem eles contar sinão consigo
mesmos. E ha momentos em que os
mais fortes baqueiam, na sua dor. Eles
clamam por socorro, clamam por um
amigo.
12

E' para vir em seu auxilio que empreendemos grupar em torno deles os
Amigos heróicos, as grandes almas que
sofreram pelo bem.
Estas Vidas e Homens ilustres não
se dirigem ao orgulho dos ambiciosos.
São dedicadas aos infelizes. E, no fundo,
quem não é infeliz? A esses que sofrem
oferecemos o bálsamo do sofrimento sagrado. Não estamos sós no combate,.
A noite do mundo é aclarada por luzes
divinas. Mesmo hoje, junto a nós, acabamos de ver brilhar duas das mais puras
flamas, a flama da justiça e a da liberdade: o coronel Picquart e o povo dos
Boers. Si não conseguiram esbater as
trevas espessas, ao menos, num clarão,
nos mostraram o caminho. Sigâmo-lo,
empós deles, empós de todos os que lutaram como eles, isolados, dispersos em
todos os países e em todos os séculos.
13

Suprimamos a barreira do tempo. Réssusitemos o povo dos heróis.
Eu não chamo heróis aos que triunfaram pelo pensamento ou pela força.
Chamo heróis somente aos que foram
grandes pelo coração. Como disse um
dos maiores dentre eles, aquele mesmo
cuja vida ora descrevemos: "Não conheço outro sinal de superioridade alem da
bondade".
Onde o caráter não é grande, não ha
grande homem, não ha grande homem de
ação, não ha siquer grande artista. Ha
apenas ídolos ocos para a vil multidão.
O tempo os destruirá juntamente. Pouco
nos importa o êxito. Trata-se de ser
grande e não de parecê-lo.
A vida daqueles cuja história tentamos aqui fazer, foi quasi sempre um longo martírio. Seja que um destino trágico
14

quizesse forjar-lhes as almas sobre a incude da dor física e moral, da miséria e da
doença; seja que tivesse sido sua vida devastada e seu coração despedaçado com a
visão dos sofrimentos e vergonhas sem
nome que torturam seus irmãos, eles
comeram o pão quotidiano da experiên-

cia.
E se foram grandes pela energia, é
porque o foram também pela desgraça.
Não se lamentem, pois, os desgraçados.
Os melhores da humanidade estão com
eles. Nutramo-nos do seu valor.
E se nos sentimos muito fracos, repousemos um minuto a cabeça sobre os
seus joelhos. Eles nos consolarão. Jorra dessas almas sagradas uma torrente de
serena força e de poderosa bondade . Sem
necessidade mesmo de lhes interrogar as
obras e de lhes ouvir a voz, nos seus
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olhos, na historia de sua vida, leremos
que a existência nunca é maior, mais fecunda c mais feliz que no sofrimento.
A' frente dessa legião heróica demos
o primeiro logar ao forte e puro Beethoven. Ele próprio desejava, em meio de
suas dores, que seu exemplo pudesse ser
arrimo aos outros miseráveis, "e que o
infeliz se consolasse encontrando um infeliz como ele, que, não obstante todos os
obstáculos da natureza, fizera o possível
para tornar-se um homem digno desse
nome".

Inspiremo-nos em suas altivas palavras. Com o seu exemplo, reanimemos
a fé na vida e no homem.
ROMAIN ROLLAND

Conseguindo, após anos de lutas e de
esforços sobrehumanos, vencer o sofrimento e realizar sua tarefa, que era, como
ele dizia, insuflar um pouco de coragem
á pobre humanidade, esse Prometheu
triunfador respondeu a um amigo que invocava Deus: "O' homem, ajuda-te a ti
mesmo!"

16
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Beethoven
Era pequeno, entroncado, de - compleição robusta, de estrutura atlética.
Rosto amplo, cor de tijolo, exceto já
para o fim da vida, em que a tez se tornou amarelenta e doentia, sobretudo no
inverno, quando se conservava recolhido,
longe do campo. Fronte poderosa e saliente. Cabelos extremamente negros,
extraordinariamente espessos, nos quais
dir-se-ia nunca haver passado o pente,
eriçados de todas as partes, "as serpentes
de Medusa". ( J ) Brilhavam-lhe os olhos
com força prodigiosa, que prendeu a
todos os que o viram. Mas a maior parte
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se enganou com o seu matiz. Como fiamej assem com brilho selvagem num rosto moreno e trágico, pareciam geralmente negros. Mas não o eram, sinão azues- '
cinzentos. (2) Pequenos e profundamente encovados, abriam-se subitâneos na
paixão e na cólera, e rolavam então nas
órbitas, refletindo com maravilhosa verdade todos os pensamentos. (3) Voltavam-se amiude para o céu, melancólicamente. O nariz era curto e quadrado,
largo, leonino. Boca delicada, em que
porém o lábio inferior se avantajava.
Mandíbulas terríveis, capazes de triturar
nozes. Uma còvinha profunda no queixo, ao lado direito, emprestava extranha
dissemetria à face. "Tinha bom sorriso,
diz Moscheles, e um ar freqüentemente
amável e acoroçoante quando conversava. Em compensação, o riso, além de
curto, era desagradável, violento e cari20

cato". Riso de um homem que não se
afez à alegria. Sua expressão habitual
era de melancolia, "uma incurável tristeza". A Rellstab, em 1825, faziam-se
necessárias todas as forças para não chorar, quando via esses doces olhos e sua
dor pungente.
Um ano mais tarde, encontra-o Braun
von Braunthal numa confeitaria: está
sentado a um canto, fumando comprido
cachimbo, com \ as pálpebras cerradas
como progressivamente ia fazendo à proporção que se aproximava da morte. Um
amigo dirige-lhe a palavra. Ele sorri
tristemente, tira do bolso um canhenho
de conversação e, com a voz aguda que
têm às vezes os surdos, roga-lhe escrever
o que se lhe quer perguntar.
Transfigurava-se-lhe o rosto, ou nos
acessos de inspiração súbita que o tomavam de improviso, mesmo na rua e que
21

enchiam de pasmo os transeuntes, oi.
quando o surpreendiam ao piano. "Saltavam-lhe os músculos, entumeciam as
veias; os olhos tornavam-se duas vezes
mais terríveis; os lábios tremiam; tinha
o aspeto de um feiticeiro vencido pelos
próprios demônios evocados. Tal um
personagem de Shakespeare. (4) Julius
Benedict diz: "O Rei Lear".
Ludwig van Beethoven nasceu em 16
de dezembro de 1770, em Bonn, perto de
Colônia, em miserável sótão de casa pobre. Era de origem flamenga. (5) O
pai, um tenor sem inteligência e bêbedo.
A mãe, uma empregada, filha de cozinheiro e viúva, em primeiras núpcias, de
um camareiro.
Infância severa, a que faltou a doçura familiar de que Mozart, mais feliz, foi
envolvido. Desde o começo, revelou-se-
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lhe a vida um combate triste e brutal.
Quiz o pai explorar-lhe as tendências musicais e exibi-lo como pequeno prodígio.
Pregava-o aos quatro anos, durante horas,
ao piano, quando não o encerrava, com
um violino, matando-o de trabalho. Quasi se aborreceu para sempre da arte. Foi
preciso usar de violências para que Beethoven aprendesse a musica.
Amarguraram-lhe/i a juventude as
preocupações materiais, o cuidado de ganhar o pão, as tarefas precoces. Aos onze
anos participava na orquestra do teatro;
aos treze, era organista.
Em 1787 perdeu a mãe, que adorava.
"Era tão boa para mim, tão digna de
amor, minha melhor amiga. Oh! quem
mais feliz do que eu, quando podia pronunciar o doce nome de mãe e ela podia
ouvir-me". (6) Morreu tísica e Beethoven se julgava atingido pela mesma mo-
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léstia. Sofria já constantemente e ao seu!
mal juntava ua melancolia mais cruel
ainda. ( 7 ).
Aos dezesete anos era chefe de família, incumbido da educação de seus dois
irmãos. Tinha vergonha de requerer a
aposentadoria do pai, bêbedo, incapaz de
dirigir a casa. Era ao filho que se enviava a pensão paterna, para evitar que
este a dissipasse. Essas tristezas deixaram nele impressão profunda. Encontrou entretanto afetuoso arrimo em uma
família de Bonn, que se lhe conservou
sempre cara, a família Breuning. A gentil "Lorchen", Eleonora de Breuning,
tinha dois anos menos do que ele. Beethoven ensinou-lhe musica e ela o iniciou na poesia. Foi a sua companheira
de infância e talvez houvesse entre ambos
um sentimento bem terno. Eleonora
desposou mais tarde o doutor Wegeler,
24

que foi dos melhores amigos de Beethoven. E até o ultimo dia não cessou de
reinar entre eles amizade serena, como
atestam as cartas dignas e carinhosas de
Wegeler e Eleonora e as do velho e fiel
amigo (alter treuer Freund) ao bom e
caro Wegeler (guter lieber Wegeler).
Afeição mais comovente ainda, quando a
velhice chegou aos três, sem arrefecer a
juventude de seus corações. (8)
Por mais triste que pudesse ter sido
a infância de Beethoven, sempre guardou
para ela, para os logares onde se escoara,
uma terna e melancólica lembrança.
Obrigado a deixar Bonn e a passar quasi
toda a vida em Viena, na grande cidade
frívola e em seus tristes subúrbios, não
esqueceu jamais o vale do Rheno, o grande rio augusto e paternal, — unser Vater
Rhein - - como lhe chamava, "nosso pai
o Rheno", tão vivo realmente, quasi hu25

mano, semelhante a uma alma gigantesca
por onde passassem pensamentos e forças inumeráveis, em nenhuma parte mais
belo, mais poderoso e mais doce que na
deliciosa Bonn, cujos declives ensombrados e floridos banha com uma violência
acariciante. Aí viveu Beethoven os vinte primeiros anos; aí se formaram os sonhos de seu coração adolescente, nessas
veigas que langüidamente tremulam sobre a água, com os seus alamos vestidos
de névoa, os sarçais e os salgueiros e as
árvores frutíferas que molham as raízes
na corrente silenciosa e lépida, e sobre a
margem debruçadas, molemente curiosas, as aldeias, as igrejas, os próprios cemitérios, enquanto no horizonte as sete
montanhas azuladas delineiam no céu os
perfis procelosos, sobranceiros às esgalgas e excêntricas silhuetas dos velhos castelos em ruína. A esse logar seu coração
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eternamente se conservou fiel. Até o
instante extremo sonhou em vão revê-lo.
"Minha pátria, a bela região em que vi
a luz do dia, sempre tão formosa, tão clara ante meus olhos como quando a deixei". (9)
Em novembro de 1792 veio Beethoven fixar-se em Viena, metrópole musical
da Alemanha. (10)
Havia explodido a revolução e começava a submergir a Europa. Beethoven
deixou Bonn justamente no momento em
que a guerra a penetrava. Pela estrada
de Viena atravessou os exércitos de Hesse
que marchavam contra a França. Musicou, em 1796 e 1797, as poesias guerreiras de Friedberg: um "Canto da Partida"
e um coro patriótico: "Nós somos um
grande povo alemão" (Ein grosses deutsches Volk sind wir).
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Mas embalde quer cantar os inimigos]
da revolução. Esta conquistou o mundo]
e Beethoven. Desde 1798, apesar da tensão das relações entre a Áustria e a França, Beethoven se liga intimamente aos
franceses, à embaixada, ao general Bernadótte, que acabava de chegar a Viena.
Em tal convivência começavam a formarse nele os sentimentos republicanos, cujo
poderoso desenvolvimento se observa no
decorrer de sua vida. Um desenho que
dele fez nessa época Stainhauser, representa perfeitamente a imagem do que era
então. Está para os retratos posteriores
de Beethoven, como o de Bonaparte por
Guérin, áspera figura roída pela febre da
ambição, para as outras efígies napoleonicas. Beethoven parece mais moço, magro, direito, têso dentro de sua gravata
alta, o olhar desconfiado e longo. Sabe
o que vale; crê na própria força.
28

Em 1796, nota no seu ementário:
"Coragem! A-pesar-de todos os desfalecimentos do corpo, meu gênio triunfará.
Vinte e cinco anos! Ei-los chegados! É
preciso que este ano mesmo o homem se
revele inteiramente".
A senhora Bernhard e Gelinck dizem
que ele é muito altivo, de maneiras desajeitadas e rudes e fala com forte sotaque
provinciano. Os íntimos porem conhecem a extranha bondade oculta sob este
desaso orgulhoso. Relatando a Wegeler
todos os seus sucessos, o primeiro pensamento que lhe ocorre ao espirito é este:
"Vejo, por exemplo, um amigo em necessidade; si a minha bolsa não me permite
auxiliá-lo incontinenti, sento-me à minha
mesa de trabalho e em pouco tempo livro-o do apuro. Vê como é delicioso!"
( 2 ) "Um pouco mais adeante: "Minha
arte deve consagrar-se ao bem dos pobres
29

(Dann soll meine Kunst sich1 nur zunj
Besten der Armen zeigen).
A dor já lhe batera à porta. Instalou-se nele para não mais sair. Entre
1796 e 1800 começou a surdez os seus es-j
tragos. (13) Zoavam-lhe os ouvidos dií
e noite; estava minado pelas eólicas. Sus
audição enfraquecia progressivamente.
Por muitos anos a ninguém o disse, mesmo aos amigos mais caros. Fugia do
mundo para que não fosse notada a sua
enfermidade; guardava somente para si o
terrível segredo. Mas em 1801 já não i
pôde escondê-lo: confia-o, desesperadamente, a dois amigos: o doutor Wegelerl
e o pastor Amenda.
"Meu caro, meu bom, meu afetuoso
Amenda. . . Com que freqüência eu te
desejo ao pé de mim. Teu Beethoven é
profundamente desgraçado. Sabe que a
mais nobre parte do meu ser, o ouvido,
30

tem enfraquecido bastante. Já na época
em que viviamos juntos, sentia eu os sintomas do mal e ocultava-o. Mas depois
foi peorando sempre. Curar-me-ei? Espero-o, naturalmente, mas bem pouco.
Tais moléstias são as mais incuráveis.
Como devo viver tristemente, evitar tudo
o que amo, tudo o que me é caro, em um
mundo tão miserável e tão egoista! Triste resignação em que devo refugiar-me!
Prontifiquei-me sem duvida a me pôr
acima de todos esses males. Mas como
será isso possivel?" (15)
E a Wegeler: "Vivo uma vida miserável. Ha dois anos já, evito toda companhia, por me ser impossivel conversar.
Estou surdo. Si tivesse outro oficio, sernie-ia ainda isto possivel; mas no meu é
uma situação terrivel. Que diriam disso
°s meus inimigos cujo numero não é pequeno ? No teatro devo colocar-me bem
31

juvenil. Certamente é preciso tempo para
junto da orquestra para entender o ate
a alma se habituar à dor. Tem uma tal
Si ficar um pouco distante, não ouço
necessidade de alegria que, quando esta
sons elevados dos instrumentos e das v(
zes. Quando falam suavemente, mal per- lhe falta, é mister criá-la. Quando é
muito cruel o presente, a alma vive do
cebo; e, quando gritam, não tolero. Tenh(
constantemente amaldiçoado a existên- passado. Os dias felizes que se foram não
cia . . . Plutarco levou-me à resignação i se apagam de um golpe: embora extinQuero, se for possivel, afrontar o desti- tos, seu fulgor persiste ainda longo tempo.
Só e infeliz em Viena, refugiava-se
no; mas ha momentos em que sou a mais
miserável das creaturas de Deus. . . Re* j Beethoven nas lembranças do torrão
natal: seu pensamento de então está todo
signação! Que triste refugio! E é en15
impregnado delas. O tema do andante
tretanto o único que me resta!" ( )
Essa tristeza trágica se exprime em j com variações do Septuor é um Lied rhenano. A Sinfonia em dó maior é igualalgumas obras da época, na Sonata Patémente uma obra do Rheno, poema de adotica, op. 13 (1789) e sobretudo no larg(
lescente que sorri em seus sonhos.
da terceira sonata para piano, op. K
É alegre, langorosa; sente-se-lhe o de(1798). É estranho que se não imprisejo e a esperança de agradar. Mas em
misse em todas e que ainda muitas
certas passagens, na introdução, no claroobras, o risonho Septuor (1800), a límescuro de alguns baixos sombrios, no
pida Primeira Sinfonia em dó maior,
scherzo fantástico, percebe-se, com que
(1800), reflitam uma despreocupaçã(
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emoção! nesse rosto jovem, o olhar do
gênio porvindouro. São os olhos do Bambino de Boticelli na Sagrada Família,
esses olhos de criança onde já se antevê
a tragédia próxima.
Aos seus sofrimentos físicos vêm juntar-se perturbações de outra ordem. Diz
Wegeler que jamais conheceu Beethoven
sem uma paixão levada ao paroxismo.
Seus amores parece terem sido sempre de
uma grande pureza. Nenhuma relação
entre a paixão e o prazer. A confusão
que entre uma e outra em nosso tempo se
estabelece não prova sinão a ignorância,
em que está a maior parte dos homens, da
paixão e de sua extrema raridade.
Beethoven tinha na alma qualquer
coisa de puritano. As conversas e os pensamentos licenciosos causavam-lhe horror. Sobre a santidade do amor suas
idéas eram intransigentes. Dizem que não
34

perdoava a Mozart haver profanado o seu
gênio escrevendo D. Juan. Schindler,
que foi seu amigo íntimo, assegura "ter
ele atravessado a vida com um pudor virginal, sem fraqueza alguma de que se pudesse censurar". Tal homem havia sido
feito para engodo e vítima do amor. Ele
o foi. Apaixonava-se a todo instante, a
todo instante sonhava felicidades, logo
desfeitas e seguidas de amargos sofrimentos.
É nessas alternativas de amor e revolta orgulhosa, que se deve procurar a fonte mais fecunda das inspirações de Beethoven, até a idade em que o ardor de sua
natureza arrefece numa resignação melancólica.
Em 1801 o objeto de sua paixão era,
ao que parece, Julieta Guicciardi, a quem
imortalizou com a dedicatória da famosa
sonata chamada "Clair de Lune", op. 27
35

(1802). "Vivo mais suavemente, escreve ele a Wegeler, e convivo melhor com
os homens. Essa mudança foi realizada
pelo encanto de uma querida jovem.
Ama-me e amo-a. De dois anos para cá,
são esses os meus primeiros momentos felizes." (16)
Pagou-os duramente. Logo esse amor
lhe fez sentir mais a miséria de sua enfermidade e as condições precárias de sua
vida, que lhe tornavam impossivel esposar a quem amava, porquanto Julieta era
vaidosa, infantil e egoísta. Fez sofrer
cruelmente Beethoven e em novembro de
1803 casou com o conde Gallenberg.
(17) Tais paixões devastam a alma;
quando já está enfraquecida pela moléstia, como estava a de Beethoven, arriscam
arruiná-la. Foi este o único momento da
vida de Beethoven, em que parece esteve
prestes a sucumbir. Atravessou uma cri-
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se desesperada, de que uma carta nos dá
conhecimento: o Testamento d'Heiligenstadt, a seus irmãos Carlos e João, com
esta inscrição: "Para ler e executar depois de minha morte". (18) É um grito
de revolta e de dor pungente. Não se
pode ouvi-lo sem ser-se tomado de piedade. Esteve quasi a pôr termo à vida.
Sustêve-o somente o seu inflexível sentimento moral. (19) Suas últimas esperanças de cura desapareceram. "Até aquela
grande coragem que me sustinha se dissipou. Dá-me, ó Providencia, ainda uma
vez, um dia só de verdadeira felicidade!
Ha quanto tempo que o som profundo da
verdadeira alegria me é estranho! Quando, oh! quando meu Deus, poderei encontrá-la? Nunca?
- Não, isto seria
demasiado cruel!"
Parece um gemido de agonizante e
contudo viveu ainda Beethoven vinte e
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cinco anos. Sua natureza poderosa não
se resignava a sucumbir à prova. "Mais
do que nunca, minha força física aumenta com minha força intelectual. Minha
mocidade como que principia. Cada dia
me aproxima do alvo que antevejo, sem
poder defini-lo. Oh! si me livrasses dêsse mal, eu abraçaria o mundo. Nenhum
repouso! Não conheço outro sinão o
sono. E sou bastante infeliz por lhe dispensar mais tempo que d'antes. Ficasse
eu livre unicamente da metade do meu
mal, e então. . . Não, eu não o suportarei. Quero agarrar o destino pelas gueIas. Ele não conseguirá dobrar-me inteiramente. Oh! é tão belo viver mil vezes
ávida!" (20)
Esse amor, esse sofrimento, essa vontade, essas alternativas de acabrunhamento e de orgulho, essas tragédias interiores
se encontram nas grandes obras escritas
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em 1802: a Sonata com marcha fúnebre
op. 26, a Sonata quasi uma fantasia e a
Sonata chamada "Clair de Lune", op.
27, a Segunda Sonata, op. 31, com os seus
recitativos dramáticos, que lembram um
monólogo grandioso e desolado; a Sonata em dó menor para violino, op. 30, dedicada ao imperador Alexandre; a Sonata
a Kreutzer, op. 47; as seis heróicas e pungentes melodias religiosas, com palavras
de Gellert, op. 48. A Segunda Sinfonia,
de 1803, reflete mais seu amor juvenil;
sente-se-lhe restabelecer-se decididamente
a vontade. Uma força irresistivel lhe dissipa os tristes pensamentos. Uma efervescência de vida eleva o f inale. Beethoven aspira a ser feliz. Não quer julgar
irremediável o seu futuro. Quer a cura.
Quer o amor. Transborda de esperança. (21)
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Surpreendemo-nos, em muitas de
suas obras, — com a energia e insistência
dos ritmos de marcha e de combate. Isso
é mormente sensível no allegro e no finale da Segunda Sinfonia e mais ainda no
primeiro trecho soberbamente heróico da
Sonata ao imperador Alexandre. O caráter guerreiro que distingue esta musica
recorda a época de que saiu.
A revolução chegava a Viena. Beethoven deixou-se levar por ela. "Ele se
pronunciava espontaneamente na intimidade, diz Seyfried, acerca dos acontecimentos políticos, que julgava com rara
inteligência, num relance claro e nítido".
Todas as simpatias o arrastavam para as
idéias revolucionárias. "Amava os principies republicanos", diz Schindler, o amigo que melhor o conheceu no ultimo período de sua vida. "Era partidário da liberdade ilimitada e da independência na-
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cional. Queria que todos concorressem
ao governo do Estado. Queria para a
França o sufrágio universal e esperava
que Bonaparte o estabelecesse e assim lançasse as bases da felicidade do gênero humano." Romano revolucionário, nutrido de Plutarco, sonhava uma república
heróica fundada pelo deus da Vitória: o
primeiro cônsul. E, golpe a golpe, forja
a Sinfonia Heróica: Bonaparte (1804),
a Ilíada do Império e o finale da Sinfonia em dó menor (1805-1808) a epopéia
da Gloria. Primeira musica verdadeiramente revolucionária: a alma do tempo
revive nela com a intensidade e a pureza
que têm os grandes acontecimentos nas
grandes almas solitárias, cujas impressões
não se amorteceram com o contacto da
realidade. A figura de Beethoven mostra-se aí colorida pelos reflexos dessas
guerras épicas. Elas se exprimem em
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tudo, talvez inconscientemente, nas obras
desse período: na Ouverture de Coriolan
(1807), em que sopram tempestades, no
Quarto Qúartuor, op. 18, cujo primeiro
trecho tem tanta afinidade com essa ouverture; na Sonata Apassionata, op. 57
(1804), da qual Bismarck dizia: "Si eu
a ouvisse continuadamente, seria sempre
valoroso"; ( 23 ) na partitura de Egmont;
e até nos concertos para piano, no concerto em mi bemol, op. 73 (1809) em que a
própria virtuosidade se faz heróica, em
que passam exércitos. Como de tal admirar-se? Beethoven ignorava, ao escrever a Marcha Fúnebre pela morte de um
herói (da sonata op. 26), que o mais digno
herói de seus cantos, aquele que, mais que
Bonaparte, se aproximava do modelo da
Sinfonia heróica, Hoche, acabava de morrer perto do Rheno, a que está sobranceiro ainda seu monumento fúnebre, do alto
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de um outeiro, entre Coblenz e Bonn; na própria Viena, tinha ele visto duas
vêses a revolução vitoriosa. São os oficiais franceses que, em novembro de 1805,
assistem à estréia de Fidelio. É o general
Hullin, o vencedor da Bastilha, que se estabelece na casa de Lobkowitz, o amigo e
protetor de Beethoven, a quem são dedicadas a Heróica e a Quinta Sinfonia. E
em 10 de maio de 1809, pousa Napoleão
em Schoenbrunn. ( 24 ) Cedo adiará Beethoven os conquistadores franceses. Mas
não sentiu menos do que eles a febre de
sua epopéia. E quem não a sente como
ele, não compreenderá sinão imperfeitamente essa música de ações e triunfos
imperiais.
Interrompeu Beethoven, de repente,
a Sinfonia em dó menor para, sem os seus
esboços habituais, escrever de um jacto, a
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Quarta Sinfonia. Desapareceu a felicidade.
Em maio de 1806 comprometia-se
com Teresa de Brunswick. Havia muito
que a amava, desde quando, criança, ela
recebia dele lições de piano nos primeiros tempos de sua estada em Viena. Era
Beethoven amigo de seu irmão, o conde
Francisco. Em 1806 foi hóspede deste
em Martonvasar, na Hungria, e foi aí que
se amaram. Em algumas narrações de
Teresa de Brunswick perdura a lembrança desses dias felizes (25) "Uma noite de
domingo, escreve ela, depois de haver
jantado ao luar, sentou-se Beethoven ao
piano. Primeiro, com a mão espalmada,
percorreu o teclado. Francisco e eu já o
sabíamos: era assim que ele preludiava
sempre. Feriu depois alguns acordes,
nas notas graves, e, lentamente, com uma
solenidade misteriosa, tocou um canto de
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Sebastião Bach: "Si me queres dar teu
coração, fáze-o primeiro em segredo. . .
E o nosso pensamento comum ninguém o
possa adivinhar".
Minha mãe e o cura dormitavam;
meu irmão olhava gravemente diante
dele; e eu, que seu canto e seu olhar penetravam, sentia a vida em toda a plenitude. No dia seguinte, pela manhã, encontramo-nos no parque e ele me disse:
"Estou escrevendo uma ópera. O personagem principal está em mim, diante de
nv.xn, em toda parte aonde vou, em toda
parte onde fico. Nunca me encontrei em
tal altura. Tudo é luz, pureza, claridade. Eu era, até agora, como essa criança
dos contos de fadas, que junta pedrinhas
e não vê a flor esplendida, desabrochada
no seu caminho". É em maio de 1806
que me torno sua noiva, apenas com o con45

sentimento de meu querido irmão Francisco".
A Quarta Sinfonia, escrita no mesmo
ano, é uma pura flor que conserva a fragrância desses dias mais calmos de sua
vida. Notou-se nela justamente o cuidado que tinha então Beethoven de conciliar quanto possível seu gênio com o que
era geralmente conhecido e amado, nas
formas transmitidas por seus predecessores. (26) O mesmo espirito conciliador,
nascido do amor, influenciava suas maneiras e seu modo de viver.
Ignaz von Seyfried e Grillparzer dizem-no alegre, vivaz, comunicativo, espiritual, cortez na sociedade, paciente com
os importunes, cuidadoso no vestir-se.
Não se lhe percebe a surdez e excetuando
a fraqueza da vista, ( 2? ) parece perfeitamente sadio. É também o que sugere um
retrato, de elegância romântica e algo afe46

tado, que então pintou Maehler. Beethoven quer agradar e sabe que agrada. O
leão está enamorado! Recolhe as garras.
Transparecem porém em seus brincos,
em suas fantasias e na própria ternura da
Sinfonia em si bemol a força temível, o
humor caprichoso, os repentes coléricos.
Não devia durar essa paz profunda. Mas
a benéfica influencia do amor prolongouse até 1810. Beethoven deveu-lhe, indubitavelmente, o domínio de si mesmo, que
fez então seu gênio produzir os frutos
mais perfeitos: essa tragédia clássica, a
Sinfonia em do menor, e esse divino sonho de um dia de verão, a Sinfonia Pastoral (1808). A Apassionata, inspirada
na Tempestade de Shakespeare, ( 28 ) considerada por ele a mais poderosa dê suas
sonatas, apareceu em 1807 e é dedicada
ao irmão de Teresa. A esta dedica Bee47

thoven a sonhadora e fantástica Sonata
op. 78 (1809).
Uma carta sem data, dirigida à
Imortal Amada, não menos que a Apassionata, exprime a intensidade de seu
amor: "Meu anjo, meu tudo, meu e u . . .
Tenho o coração cheio do muito que
quero dizer-te. Onde estou, estás comigo. Choro ao pensar que provavelmente não receberás antes de domingo noticias minhas. Eu te amo como tu me
amas, porém mais fortemente. Meu
Deus, que vida esta, sem ti ! Tão perto e tão longe! Meus pensamentos voam
céleres para ti, minha imortal amada
(meine unsterbliche Geliebte), ora alegres, depois tristes, interrogando o destino, perguntando-lhe se nos atenderá.
Viver contigo, ou não viver! Jamais
outra mulher possuirá meu coração! Jamais! Jamais! Ó Deus! por que separa-
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rem-se os que se amam! Teu amor me
fez a um tempo o mais feliz e o mais desgraçado dos homens. Sé piedosa! Sé
piedosa! — ama-me! — Hoje, ontem, que
ardente aspiração, quantas lagrimas por
ti! Minha vida, meu tudo. Adeus!
Oh! continua a amar-me e nunca desconheças o coração do teu amado L. Eternamente teu, eternamente meu, eternamente nosso!" ( 29 )
Que misteriosa razão impediu a felicidade desses dois seres que se amavam?
Talvez a carência de haveres, a diferença
de condições. Talvez se revoltasse Beethoven com a longa espera que lhe impunham e com a humilhação de conservar
seu amor indefinidamente secreto. Talvez, violento, doente e misantropo como
era, fizesse involuntariamente sofrer a
quem amava e por isso desesperasse.
Rompeu-se a união. E entretanto, pare-
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cê, nem um nem outro foi jamais infiel
ao seu amor. Até morrer (1861), Teresa de Brunswick amou Beethoven.
Até morrer, Beethoven amou Teresa.
"Ao pensar nela, dizia ele em 1816, meu
coração pulsa tão fortemente como no
dia em que a vi pela primeira vez." Dêsse mesmo ano são as seis melodias á bemamada longínqua (an die ferne Geliebte)
op. 98, tão comoventes e tão profundas.
Escreve em suas notas: "Meu coração transborda ante essa admirável natureza e entretanto ela não está a meu
lado".
Teresa havia oferecido um retrato a
Beethoven com a dedicatória: "Ao raro
gênio, ao grande artista, ao homem bom.
T. B." (30) Um amigo surpreendeu Beethoven, no último ano de sua vida, só,
em pranto, abraçando esse retrato e fã50

lando alto, como costumava: "Eras tão
bela, tão grande, semelhante aos anjos".
Retirou-se o amigo, voltou um poi>
co mais tarde, encontrou-o ao piano e disse-lhe: "Meu velho amigo, hoje não ha
nada diabólico em teu rosto". Respondeu Beethoven: "Meu anjo bom me visitou".
A ferida foi profunda. "Pobre
Beethoven, diz ele próprio, já não ha felicidade para ti neste mundo. Somente
na região do ideal poderás encontrar paz
e ventura". Escreveu em suas notas:
"Submissão, submissão profunda ao destino. Já não podes existir para ti, senão unicamente para os demais. Para
ti só haverá ventura em tua arte. Daime, ó Deus, a força de vencer-me!"
Ei-lo, pois, abandonado pelo amor.
Em 1810 está sòsinho. Mas veio a gloria e o sentimento do seu poder. Em
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plena força da idade, entrega-se ao seu
gênio violento e selvagem, indiferente a
tudo, sem atenções á sociedade, aos convencionalismos, aos juízos alheios. Que
ha para temer ou poupar? Nem amor
nem ambição. Resta-lhe a força, a alegria da força e a necessidade de usá-la,
quasi de abusar dela. "A força, eis a
moral dos que se distinguem do comum
dos homens". Voltou à negligencia do
trajo e a sua liberdade de maneiras se
tornou mais ousada que outróra. Sabe
que tem o direito de dizer tudo, mesmo
aos maiores.
"Não conheço outro sinal da superioridade alem da bondade", escreve em
17 de julho de 1812.
Bettina Brentano, que o viu então,
diz que "nenhum imperador, nenhum rei,
possuía igual conciencia da própria forca". Ficou fascinada pelo seu poder.
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"Quando o vi pela primeira vez, escreve
ela a Goethe, todo o universo para mim
desapareceu. Beethoven me fez esquecer o mundo e a ti próprio, ó Goethe. . .
Não creio enganar-me assegurando que
este homem se adiantou muito á civilisação moderna".
Goethe procurou conhecer Beethoven. Encontraram-se nos banhos de
Bohemia, em Toeplitz, em 1812, e entenderam-se mal. Beethoven admirava
apaixonadamente o gênio de Goethe. (31)
Mas seu caráter era demasiadamente livre e violento. Não poderia pois acomodar-se com o de Goethe, sem o ferir.
Ele próprio contou um passeio que fizeram juntos, em que o orgulhoso republicano deu uma lição de dignidade ao conselheiro áulico do grão-duque de Weimar, que não lha perdoou. "Os reis e
os príncipes podem perfeitamente fazer
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professores e conselheiros secretos; podem cumulá-los de títulos e condecorações, mas não podem fazer grandes homens, espíritos que se elevem acima da
estrumeira do mundo. E quando dois
homens, como eu e Goethe, se acham
juntos, devem esses senhores sentir' a
nossa grandeza. Encontramos ontem na
estrada toda a família imperial. Vimola de longe. Goethe desprendeu-se do
meu braço para se colocar à margem do
caminho. Foi em vão que lhe disse tudo
quanto quiz: não pude demovê-lo. Enterrei então o chapéu na cabeça, abotoei
a sobrecasaca e, as mãos nas costas, afundei por entre os grupos mais compactos.
Príncipes e cortezãos abriram alas. O
duque Rodolfo cumprimentou-me, descobrindo-se. A imperatriz foi a primeira
a saüdar-me. Os grandes me conhecem.
Para meu divertimento vi o cortejo dês54

filar diante de Goethe. Conservava-se à
beira da estrada, profundamente curvado, com o chapéu na mão. Repreendi-o
depois severamente e nada lhe perdoei.
( 32 ). Goethe também não esqueceu". (33)
São dessa época a Sétima e a Oitava
Sinfonias, escritas em alguns meses, em
Toeplitz, 1812, a Orgia do Ritmo^e a
Sinfonia humorística; as obras em que se
manifestou talvez mais iiaturalmente e,
como ele dizia, mais desabotoado (aufgeknoepft), com os seus acessos de alegria e de furor, seus contrastes imprevistos, seus ímpetos desconcertantes e grandiosos, suas explosões titânicas que infundiam pavor a Goethe e a Zelter ( 34 ) e faziam dizer, na Alemanha do Norte, que a
Sinfonia em lá era obra de um bêbedo.
- De um bêbedo, sim, mas de
força e de gênio.
Ele próprio o disse: "Sou Baccho,
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que prepara o delicioso néctar para a
humanidade. Sou eu quem dá aos homens a divina embriagues do espírito".
Não sei si, como escreveu a Wegeler, pretendeu pintar no finale de sua Sinfonia
uma festa dionisíaca. ( 35 ) O que principalmente reconheço nessa ardente kermésse é o sinal de sua hereditariedade
flamenga, assim como reencontro sua origem na audaciosa liberdade de palavras
e maneiras que destoa profundamente no
país da disciplina e da obediência. Em
nenhuma outra parte, maior franqueza e
mais livre poder que na Sinfonia em lá.
E" um louco dispêndio de sobrehumanas
energias, sem objeto, por prazer, prazer
de rio que transborda e submerge.
Na Oitava Sinfonia a força é menos
grandiosa, porém ainda mais estranha,
mais característica do homem, que mistura tragédia e farça e esperdiça um vigor
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hercúleo em brincos e caprichos de crianca- ( 36 )
1814 assinala o apogeu da fortuna
de Beethoven. No Congresso de Viena
foi considerado uma gloria européa. Participou ativamente das festas. Prestaramlhe os príncipes homenagem. Deixou-se
altivamente cortejar por eles, como se
gabava a Schlindler.
Havia-se inflamado pela guerra da
independência. Escreveu em 1813 uma
Sinfonia, a Vitoria de Wellington e, no
principio de 1814, um coro guerreiro,
Renascença da Alemanha (Germanias
Wiedergeburt). Em 29 de novembro de
1814, ante um publico de reis, dirigiu
uma cantata patriótica, o Momento Glorioso (Der glorreiche Augenblick) e compôs para a tomada de Paris, em 1815, um
coro: Tudo está consumado! (Es ist vollbracht).
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Viena nunca havia sido simpática a
Beethoven. Um gênio altivo e livre como
o seu não podia comprazer-se nessa cidade fictícia, de espírito mundano medíocre,
que Wagner tão duramente estigmatizou
com o seu desprezo. (39) Não perdia
ocasião de se afastar dela e em 1808 pensava seriamente deixar a Áustria pela
corte de Jerônimo Bonaparte, rei da
Westphalia. ( 40 ) Era porém Viena abundante em recursos musicais. Cumpre fazer-lhe essa justiça. Possuía sempre alguns nobres diletantes para sentirem a
grandeza de Beethoven e pouparem à sua
pátria a vergonha de perdê-lo.
Em 1809 três dos mais ricos senhores de Viena: o arquiduque Rodolfo, aluno de Beethoven, o príncipe Lobkowitz e
o príncipe Kinsky, comprometeram-se a
dar-lhe anualmente uma pensão de quatro mil florins, com a só condição de ficar

Estas obras de circunstância fizeram
mais por sua reputação que todo o resto
de sua música.
A gravura de Blasius Hoefel, copiada de um desenho de François Letronne e
a máscara feroz, moldada sobre seu rosto,
por Franz Klein em 1812, representam a
imagem viva de Beethoven ao tempo do
Congresso de Viena. (3?) O traço dominante dessa face de leão, mandibulas cerradas, rugas coléricas e dolorosas, é a vontade, uma vontade napoleônica. Reconhece-se o homem que, depois da batalha
de Jena, dizia de Napoleao: "Que pena
não ser eu na guerra o que sou na música! Vencê-lo-ia!" Mas o seu reino não era
deste mundo. "Meu império é nos ares",
como escreveu a Francisco de Brunswick.
(Mein Reich ist in der Luft.) (38).
A esta hora de gloria sucede o mais
triste e o mais miserável período.
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na Áustria. "Como está provado, diziam
eles, que o homem não pode devotar-se inteiramente a sua arte se não estiver alheio
a todo cuidado material e somente assim
consegue produzir essas obras sublimes
que são a glória da arte, os signatários resolveram colocar Ludwig van Beethoven
ao abrigo da necessidade e afastar desse
modo os obstáculos que se pudessem opor
à livre manifestação do seu gênio."
Infelizmente o resultado não correspondeu às promessas. Essa pensão foi
sempre irregularmente paga. E logo cessou inteiramente. Demais, Viena se havia
transformado depois do Congresso de
1814. A sociedade, atraída pela politica,
desinteressára-se da arte, o gosto musical
estava viciado pelo italianismo, e a moda,
toda favorável a Rossini, tratava Beethoven de pedante. (41) Os amigos e protetores de Beethoven dispersaram-se ou
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morreram: o príncipe Kinsky, em 1812,
Lichnowsky, em 1814, Lobkowitz, em
1816, e Rasumowsky, para quem havia
ele escrito os admiráveis quartetos op. 59,
deu seu último concerto em fevereiro
de 1815. No mesmo ano malquista-se
Beethoven com Stephan von Breuning,
seu amigo de infância, o irmão de
Eleonora. ( 42 ) De então em diante está
sòsinho: "Já não tenho amigos e estou só
no mundo", escreve em suas notas
de 1816.
A surdez tornara-se completa. ( 43 ).
Após o outono de 1815, não tem mais relações, sinão por escrito, com o resto dos
homens. Seu mais antigo canhenho de
conversação é de 1816. ( 44 ) E' conhecida a dolorosa narração de Schlindler, da
representação de Fidelio, em 1822. "Beethoven pediu para dirigir a repetição geral . . . Desde o dueto do primeiro ato, fi61

cou evidente que não percebia nada do
que se passava na cena. Retardava consideravelmente o movimento e, enquanto a
orquestra obedecia à batuta, os cantores se
adiantavam por sua conta. Seguiu-se uma
confusão geral. O maestro Umlauf propôs um momento de repouso, sem declarar o motivo e, depois de algumas palavras
trocadas com os cantores, recomeçaram.
A mesma desordem, novamente. Fez-se
mister uma segunda pausa. A impossibilidade de continuar sob a direção de Beethoven era evidente. Mas como como fazê-lo
compreender? Ninguém tinha ânimo de
dizer-lhe: "Retira-te, infeliz, tu não podes dirigir." Beethoven, inquieto, agitado, voltava-se para a esquerda e para a direita, esforçava-se por ler na expressão das
diferentes fisionomias e perceber de onde
provinha o obstáculo: de todos os lados o
silêncio. Súbito, chamou-me de modo im62

perioso. Quando me aproximei, apresentou-me o canhenho e me fez sinal para escrever. Tracei estas palavras: "Rogo-vos
não continuar. Dir-vos-ei em casa o motivo." De um salto, poz-se na platéa, gritando-me: "Saiamos depressa". Precipitouse para casa, entrou e deixou-se cair inerte sobre um divan, ocultando o rosto com
as mãos. Permaneceu assim até a hora da
refeição. À mesa não foi possível arrancar-lhe palavra. Conservava a expressão
de abatimento e dor profundíssimas. Depois do jantar, quando quiz deixá-lo, réteve-me, exprimindo o desejo de não ficar
sòsinho. No momento de nos separarmos,
rogou-me o acompanhasse ao seu médico,
que tinha grande reputação em doenças de
ouvido.
Em todo o decurso de minhas relações com Beethoven não encontro dia que
possa comparar-se a esse dia fatal de no63

vembro. Estava ferido no coração e até à
morte viveu sob a impressão dessa terrível
cena.
Dois anos mais tarde, em 7 de maio
de 1824, dirigindo a Sinfonia com coros
(ou antes, como diz o programa, participando da direção do concerto), nada
ouvia do fragor da sala inteira, que o aclamava. Não o suspeitou sinão quando uma
das cantoras lhe tomou da mão, voltou-o
para o lado do público e o fez ver de repente o auditório, de pé, agitando os chapéus e batendo palmas.
Um viajante inglês, Russel, que o viu
ao piano, em 1825, disse que, quando queria tocar suavemente, as teclas não soavam,
e era então pungente acompanhar nesse silêncio a emoção que lhe animava o rosto e
os dedos crispados.
Emparedado em si mesmo ,(45) separado do resto dos homens, só encontrava
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consolação na natureza. "Era a sua única
confidente", diz Teresa de Brunswick.
Foi o seu refúgio. Carlos Neate, que o conheceu em 1815, afirma não ter visto pessoa alguma que tão perfeitamente amasse
as flores, as nuvens, a natureza. (48) Parecia viver dela. "Ninguém sobre a terra
pode, como eu, amar o campo, escreve
Beethoven. . . Prefiro uma árvore a um
homem". . .
Todo dia, em Viena, dava uma volta
em torno das muralhas. No campo, de
manhã a noite, passeava sòsinho, sem chapéu, ao sol ou á chuva. "Todo poderoso!
Nos bosques sou feliz, feliz nos bosques,
onde cada árvore fala por ti. Deus, que
esplendor! Nestas florestas, sobre estas
colinas, reina a calma, calma para servir-te." Sua inquietação de espirito encontrava aí alguma trégua. (4?)
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Vivia empolgado pelas preocupações
de dinheiro. Escreve em 1818: "Estou
quasi reduzido à mendicidade e sou forçado a dissimulá-lo". E alhures: "A Sonata op. 106 foi escrita em circunstâncias
prementes. Dura cousa é trabalhar para
ganhar o pão". Spohr diz que freqüentemente não podia sair por causa dos sapatos cambados. Devia muito a seus editores e suas obras não lhe davam nada. A
Missa em ré, posta em subscrição, recolheu
sete subscritores, entre os quais nenhum
músico. (48) Recebia apenas trinta ou
quarenta ducados por suas admiráveis sonatas, cada uma das quais lhe custava três
meses de trabalho. O príncipe Galitzin
fê-lo compor os Quartetos op. 127, 130,
132, talvez as suas obras mais profundas
e que parecem escritas com o seu sangue.
Não lhos pagou. Consumia-se Beethoven
em dificuldades domésticas, em deman66

das intermináveis, afim de obter as pensões que lhe eram devidas, ou para conservar a tutela de um sobrinho, filho de
seu irmão Carlos, vítima da tísica em 1815.
Transferira para essa criança a necessidade de devotamento de que transbordava seu coração. Reservava-se ainda
nisto cruéis sofrimentos. Dir-se-ia que
uma espécie de favor de Estado se empenhou em renovar-lhe indefinidamente a
miséria para que a seu gênio não faltassem alimentos. Foi preciso primeiro
disputar o pequeno Carlos à mãe indigna,
que pretendia arrebatar-lho.
"Meu Deus, escrevia ele, meu amparo, minha defesa, meu único refúgio ! Tu
lês nas profundidades de minha alma e
conheces as dores que experimento quando é preciso que eu faça sofrer os que me
querem disputar meu Carlos, meu tesouro. (49) Ouve-me, ser que não sei
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como nomear, atende à súplica da mais
infeliz das tuas criaturas. Socorre-me, ó
Deus! Tu me vês abandonado pela humanidade inteira, por não querer pactuar
com a injustiça! Atende à súplica que te
faço, ao menos para o futuro, de viver
com o meu Carlos! Sorte cruel, implacável destino! Não, não, minha desgraça
não findará jamais!"
Esse sobrinho, tão apaixonadamente
amado, mostrou-se indigno da confiança
do tio. A correspondência de ambos é
dolorosa e revoltada como a de Miguel Ângelo com seus irmãos, porém mais ingênua e mais comovedora.
"Devo eu ainda mais uma vez ser
pago pela mais abominável ingratidão?
Pois bem: si o liame entre nós deve ser
rompido, que o seja! Odiar-te-ão todas as
pessoas imparciais que o souberem... Si
te pesa o pacto que nos liga, em nome de
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Deus, seja feita a tua vontade. Entrego-te
à Providencia. Fiz quanto pude; posso
comparecer ante o Juiz Supremo." (50)
"Corrompido como és, não te será
mal esforçares-te por ser simples e verdadeiro. Meu coração muito sofreu com teu
procedimento hipócrita e me é dificil esquecer . . . Deus é testemunha de que não
penso sinão em estar a mil léguas de ti,
desse triste irmão e dessa abominável familia. Já não: posso confiar em ti." E
assina: "Desgraçadamente teu pai, ou
melhor, não mais teu pai." (51)
Mas o perdão veio logo: "Meu querido filho! Nem mais uma palavra, vem
a meus braços. . . Receber-te-ei com o
mesmo amor. Falaremos amigavelmente
do que ha por fazer em prol de teu futuro. Palavra de honra, nenhuma reprimenda! Para nada mais serviria. Já não
tens que esperar de mim sinão a solicitu-
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de e o mais afetuoso auxilio. Vem, vem
para o coração fiel de teu pai, Beethoven.
Vem a casa assim que receberes esta carta.
(E sobre o endereço, em francês: "Si
vous ne viendrez pás, vous me tuerez
sürement"). (52)
"Não mintas, suplica ele, conservate sempre o meu filho bem-amado. Que
horrível dissonância si me pagasses com
hipocrisia, como querem fazer-me crer...
Adeus. Aquele que não te deu a vida, mas
que seguramente a conservou e cuidou
quanto possível do teu desenvolvimento
moral, com uma afeição mais que paterna, te suplica do fundo do coração que
sigas o único verdadeiro caminho do bem
e da Justiça. Teu fiel bom pai". (53)
Depois de haver acariciado toda espécie de sonhos pelo futuro desse sobrinho, a quem não faltava inteligência e
que ele desejava seguisse a carreira uni70

vcrsitária, teve Beethoven de consentir
em fazê-lo negociante. Mas Carlos freqüentava as casas de tavolagem e individava-se. Por um triste fenômeno mais,
freqüente do que se julga, a grandeza moral do tio, em-vez-de fazer-lhe bem, fazialhe mal, exasperava-o, impelia-o à revolta, como ele diz, com estas terríveis palavras, em que se manifesta essa alma miserável. "Tornei-me peor porque meu tio
queria que eu fosse melhor". Chegou, no
estio de 1826, a dar um tiro de pistola na
cabeça. Não morreu, mas foi Beethoven
que esteve prestes a morrer e que nunca
mais se refez dessa emoção pavorosa. (54)
Carlos curou-se. Viveu até o fim para fazer sofrer seu tio, a cuja morte não foi
absolutamente estranho e junto ao qual
não esteve à hora extrema. "Deus nunca
me abandonou", lhe escrevia Beethoven,
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alguns anos antes: "Ha de haver alguém
para me fechar os olhos."
Não devia ser esse a quem chamava
"seu filho". (55)
Do fundo desse abismo de tristeza
foi que Beethoven empreendeu celebrar
a Alegria. Era o projeto de toda a sua
vida. Desde 1793 pensava nisso, em
Bonn. (56) Toda a vida quiz ele cantar a
Alegria e fazer dela o remate de uma de
suas grandes obras. Toda a vida, hesitou
em encontrar a forma exata do hino e a
obra em que pudesse incluí-la. Mesmo
por ocasião da Nona Sinfonia estava longe de decidir-se. Até o ultimo instante
esteve prestes a encaixar a ode à Alegria
numa décima ou undécima Sinfonia. Deve-se notar que a Nona não é intitulada,
como dizem: Sinfonia com coros, mas
Sinfonia com uni coro final sobre a Ode
à Alegria. Ela podia ter e quasi teve outra
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conclusão. Em julho de 1823, pensava
ainda Beethoven em lhe dar xim final
instrumental, que empregou em seguida
no Quarteto op. 132.
Czerny e Sonnleithner asseguram até
que depois da execução (maio, 1824)
não havia ainda Beethoven abandonado
essa idéia. Tinha grandes deficuldades
técnicas na introdução do coro em nova
Sinfonia, como nos atestam os seus cadernos e os seus numerosos ensaios para
introduzir de outro modo as vozes e em
outro momento de sua obra. Nos esboços
da segunda melodia do adagio, ( 57 ) escreveu ele: "Talvez o coro entrasse aqui convenientemente". Mas não podia resolverse a separar-se da sua fiel orquestra.
"Quando me ocorre uma idéia, dizia,
ouço-a num instrumento, nunca em vo-

zes".
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Difere também o mais possível o momento de empregar as vozes e chega a dar
primeiro aos instrumentos não somente
os recitativos do finale, (58) mas o próprio tema da Alegria. É preciso, entretanto, ir mais além na explicação dessas
hesitações e delongas. Sua causa è mais
profunda.
Esse homem infeliz, constantemente
atormentado pela amargura, aspirou sempre a cantar a excelência da Alegria; e, de
ano em ano, adiava a sua tarefa, incessantemente apoderado pelo turbilhão de
suas paixões e por sua melancolia. Foi
só no último dia que a atingiu. Mas, com
que grandeza!
No momento em que o tema da Alegria vai aparecer pela primeira vez, pára
de repente a orquestra; faz-se um súbito
silêncio, o que dá à entrada do canto um
quê de misterioso e divino. E é verdade:
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esse tema é propriamente um deus. A
Alegria desce do céu envolta em calma sobrenatural. Com o seu anélito acaricia
os sofrimentos. E é tão suave a primeira
impressão que deixa ao deslizar no coração convalescente que, como esse amigo
de Beethoven, "tem a gente vontade de
chorar quando vê seus meigos olhos".
Quando, em seguida, passa o tema
às vozes, é pelo baixo que primeiro se manifesta, com um caráter sério e algo opressó. Mas, pouco a pouco, a alegria se
apodera do ser. É uma conquista, uma
guerra à dor. E eis os ritmos de marcha,
os exércitos em movimento, o canto ardente e ofegante do tenor, todas essas paginas vibrantes onde parece sentir-se o
alento do próprio Beethoven, o ritmo de
sua respiração e de seus gritos inspirados
quando, ao compor sua obra, percorria os
campos, transportado por um furor de-
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moníaco, como o velho rei Lear no meio
da tempestade. À alegria guerreira sucede o êxtase religioso. Depois, uma orgia
sagrada, um delírio de amor. Toda a humanidade fremente estende os braços
para o céu, lança clamores vigorosos, atira-se à Alegria e a aperta ao coração. A
obra do Titan dominou a mediocridade
pública. A frivolidade de Viena foi num
momento abalada. Era toda de Rossini e
das óperas italianas. Entristecido e humilhado, ia Beethoven estabelecer-se em
Londres e pensava fazer executar aí a
Nona Sinfonia. Pela segunda vez, como
em 1809, alguns nobres amigos suplicaram-lhe que não deixasse a pátria. "Sabemos, diziam eles, que escrevestes uma
nova composição musical sacra ,(59) iluminada pela luz sobrenatural que penetra
a vossa grande alma e na qual exprimis-
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tes os sentimentos que vos inspira a vossa
fé profunda.
Sabemos, alem disso, que a coroa das
vossas grandes sinfonias está acrescida de
uma flor imortal. . . Vossa ausência du;
rante estes últimos anos afligiu a todos os
que tinham os olhos voltados para vós.
( 60 ) Pensávamos todos, com tristeza, que,
enquanto um gênero de música estrangeira procurava transplantar-se para a
nossa terra, relegando ao esquecimento as
produções da arte alemã, o homem de gênio, tão altamente colocado entre os vivos,
permanecia silencioso.
Somente de vós espera a nação nova
vida, novos louros e um novo reino de
verdade e beleza, a despeito da moda corrente. Dai-nos a esperança de ver logo
satisfeitos os nossos desejos. E que a primavera vindoura, graças aos vossos dons,
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possa reflorir duplamente para nós e para
o mundo."
Esse generoso apelo mostra qual era
o prestigio não só artístico sinão moral,
que desfrutava Beethoven na alta sociedade da Alemanha. A primeira palavra
que ocorre a seus admiradores para louvarem-lhe o gênio, não é ciência, nem
arte, é fé. (62)
Emocionou-se Beethoven profundamente com essas palavras. Ficou. Em 7
de maio de 1824 realizou-se em; Viena
a primeira audição da Missa em ré e da
Nona Sinfonia. O êxito foi triunfal e tomou mesmo um caráter quasi sedicioso.
Quando Beethoven apareceu, foi acolhido por cinco salvas de palmas. O hábito
nesse país de formalismos permitia apenas três à entrada da família imperial.
Foi preciso a intervenção da policia para
pôr termo às manifestações. A Sinfonia
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causou um entusiasmo frenético. Muitos
choravam. Beethoven desmaiou de emoção, depois do concerto. Levaram-no para
a casa de Schindler. Aí ficou adormecido, todo vestido, sem comer nem beber,
a noite inteira e a manhã seguinte. Efêmero foi o triunfo e o resultado prático
nulo para Beethoven. Nada lhe rendeu
o concerto. Os apuros materiais de sua
vida não mudaram. Viu-se pobre, doente, ( 63 ) solitário, mas vencedor. ( 64 ).
Vencedor da mediocridade dos homens,
vencedor do seu próprio destino, vencedor do sofrimento. "Sacrifica, sacrifica
sempre à Arte as frioleiras da vida. Deus
acima de tudo. (O Gott über alies!)"
Apoderou-se portanto do objeto de
toda a sua vida. Conquistou a Alegria.
Saberá ele conservar-se nesses cimos da
alma que dominam as tempestades? Certamente devia ter recaído muitas vezes
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nas antigas angustias. Tanto que os seus
últimos quartetos estão cheios de sombras
estranhas. Contudo parece que a vitória da Nona Sinfonia deixou nele seu sinal
glorioso. Os projetos que tem para o futuro, (65) a Décima Sinfonia, ( 6fi ) a Ouverture sobre o nome de Bach, a música para
a Melusina ( 6? ) de Grillparzer, para o
Odysseus de Kòrner e o Fausto (68) de
Goethe, o oratório Bíblico Saül e David,
denunciam um espírito voltado para a serenidade vigorosa dos grandes velhos mestres alemães, Bach e Haendel, e, ainda
mais, para a luz do Meio Dia, para o sul da
França ou para essa Itália que ele sonhava
percorrer. (69)
O doutor Spiller, que o viu em 1826, |
. ttjlfe
diz que seu rosto se tornava alegre e j o-1
vial. No mesmo ano, quando Grillparzer J
lhe fala pela última vez, é Beethoven que l
insufla energia ao poeta acabrunhado. *
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"Ah! diz este, tivesse eu a milésima parte
da vossa força e da vossa firmeza!" Duros são os tempos. A reação monárquica
oprime os espíritos. "A censura matoume, lamentava-se Grillparzer. Será preciso partir para a America do Norte, si
quizermos falar, pensar livremente."
Mas nenhuma força podia amordaçar os
pensamentos de Beethoven. "Agrilhôamse as palavras, mas os sons felizmente são
ainda livres", escreve-lhe o poeta Kuffner.
Beethoven é a grande voz livre, a
única talvez, então, do pensamento da
Alemanha. Ele o sentia. Falava freqüentemente do seu dever de agir, por intermédio da arte "em favor da pobre humanidade", "da humanidade vindoira" (der
kuenftigen Menschheit), de beneficiá-la,
de incutir-lhe coragem, de despertá-la do
sono, flagelar-lhe a covardia. "Nosso tempo, escreve ele a seu sobrinho, tem neces81

sidade de espíritos robustos para fustigarem essas miseráveis almas vagabundas".
O doutor Mueller diz, em 1827, que
."Beethoven se manifestava sempre livremente, mesmo em público, sobre o governo, a polícia, a aristocracia." Sabia-o a
polícia, mas "tolerava-lhe as críticas e as
sátiras como se fossem devaneios inócuos
e deixava em sossego o homem cujo gênio
irradiava tão extraordinário fulgor." ( 70 )
Ninguém era, pois, capaz de dobrar
essa força indomável. Parece tornar-se
agora um brinco da dor. A música escrita em seus últimos anos, a-pesar das circunstâncias penosas (71) em que foi composta, tem freqüentemente uma feição
nova de ironia e de desprêso alegre e heróico. Quatro meses antes de sua morte,
o último trecho, terminado em novembro
de 1826, o novo finale do quarteto op.
130, é bem alegre. Em verdade essa não é
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a alegria de toda a gente. Ora, é o riso áspero e sofreado, de que fala Moscheles;
ora, o sorriso emocionante feito de tantos
sofrimentos vencidos. Não importa. Ele
é vencedor. Não crê na morte.
Ela no entanto se aproximava. Nos
fins de novembro de 1826, apanhou um
resfriado, caindo doente em Viena, ao voltar de uma viagem empreendida no inverno para assegurar o futuro de seu sobrinho. ( 72 ) Seus amigos estavam longe.
Encarregou o sobrinho de procurar-lhe
médico. O miserável esquece a incumbência, não se lembra dela sinão dois
dias após. O médico veiu muito tarde e
descurou do tratamento. Três meses lutou
com a morte sua compleição atlética. Em
janeiro de 1827 constituiu seu herdeiro
universal o amado sobrinho. Pensava em
seus caros amigos do Rheno. Escreveu
ainda a Wegeler: "Como desejaria falar83
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te! Mas estou muito fraco. Nada mais
posso fazer que estreitar-te ao coração, a
ti e à tua Lorchen". Sem a generosidade
de alguns amigos ingleses, a miséria lhe teria entenebrecido os últimos instantes.
Tornara-se meigo e paciente. (73) No
leito de agonia, em fevereiro de 1827,
após três operações e aguardando a quarta, (74) escreveu com serenidade: "Eu
me armo de paciência e penso: todo mal
traz consigo um bem." O bem foi a redenção, "o fim da comédia", como disse,
expirando. Digamos: da tragédia de sua
vida.
Morreu durante uma tempestade,
uma tempestade de neve, ao clarão de um
relâmpago. Mão estranha cerrou-lhe as
pálpebras. ( 75 ) (26 de março de 1827).
Querido Beethoven! Louvaram-lhe
muitos a grandeza artística. Ele é bem
maior porém que o primeiro dos músicos.
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É a força mais heróica da arte moderna.
É o maior e o melhor amigo dos que
sofrem e lutam. Quando nos sentimos
acabrunhados pelas misérias do mundo, é
ele que se achêga a nós, como vinha sentar-se ao piano de üa mãe enlutada e,
sem uma palavra, lhe consolava as penas,
com o canto de sua queixa resignada. E
quando nos cansamos do eterno combate
inútil à mediocridade do vicio e da virtude, é um bem inefável retemperar-nos
nesse oceano de fé e de vontade. Desprende-se dele um contágio de denôdo,
uma felicidade de lutar, (76) a embriaguez da conciência que sente em si um
deus. Dir-se-ia que na sua comunhão
perene com a natureza, ( 7T ) acabou
por assimilar-lhe as energias profundas.
Grillparzer que admirava Beethoven com
uma espécie de temor, diz que ele ia até
o ponto temível em que a arte se funde
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com os elementos selvagens e caprichosos. Schumann escreveu igualmente da
Sinfonia em dó menor: "Por mais que
aí ouçamos, exerce sobre nós um poder
invariável, como esses fenômenos da natureza que, embora freqüentemente reproduzidos, nos enchem sempre de assombro e de temor." E Schindler, seu
confidente: "Ele apossou-se do espírito
da natureza." É verdade: Beethoven é
uma força da natureza. E é um espetáculo de grandeza homérica esse combate de um poder elementar contra o
resto da natureza.
Toda a sua vida é como um dia de
tempestade. No principio, manhã moça
e límpida. Apenas alguns suspiros de
languidez. Paira já, porém, no ar imóvel,
uma secreta ameaça, um pesado pressentimento. De súbito, passam grandes
sombras, os ribombos trágicos, os silen86

cios zunidores e terríveis, os açoites do
vento furioso da Heróica e da Quinta
sinfonia. Mas a pureza do dia ainda não foi atingida. A alegria continua alegria. A tristeza conserva sempre uma esperança. Mas, depois de
1810, rompe-se o equilíbrio da alma.
A luz torna-se estranha. Vêem-se os pensamentos mais claros subir como vapores; dissipam-se, transformam-se; entenebrecem o coração com a sua inquietação
caprichosa e melancólica. Dir-se-ia desaparecer amiüde, de todo em todo, a
idéia musical, afogada, depois de haver
por uma ou duas vezes, emergido da bruma. Não ressurge no final do trecho sinão por uma procela. A própria alegria
se tornou áspera e selvagem. Uma febre,
um veneno se mescla a todos os sentimentos. (78) A tempestade engrossa, à proporção que cai a tarde. E eis as pesadas
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nuvens, túrgidas de raios, negras de noite,
prenhes de tempestades, no começo da
Nona. De súbito, no mais impetuoso da
tormenta, rasgam-se as trevas, a noite é
repelida do céu e a serenidade do dia volta
por um ato de vontade.
Que conquista vale esta, que batalha de Bonaparte, que sol de Austerlitz
atinge a gloria desse esforço sobrehumano, dessa vitoria, a mais rutilante que alcançou o Espírito: um infeliz, pobre, enfermo, solitário, o próprio sofrimento
feito homem, a quem o mundo recusou a
alegria, cria ele mesmo a Alegria para
doá-la ao mundo. Forja-a com a sua miséria, como o disse altivamente, numa
expressão em que se resume a sua vida e
que é o emblema de toda alma heróica:
"A Alegria pelo Sofrimento"
Durch Leiden Freude.
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N O T A S

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

J. Russel (1822) —• Carlos Czerny quando ainda
criança, em 1801, viu Beethoven com barba de muitos dias, cabeleira selvagem, jaquetão e calças de
pele de cabra. Julgou reencontrar Robinson Crusoé.
Nota do pintor Kloebcr, que lhe fez o retrato cm
1818, aproximadamente.
"Seus belos olhos expressivos", diz o doutor W. C.
Mueller, "ora graciosos e meigos, ora alucinados,
ameaçadores e terríveis." (1820).
Kloebcr diz "de Ossian". Todos esses pormenores
são copiados das notas de amigos de Beethoven ou
de viajantes, que o viram, como Czerny, Moscheles,
Kloeber, Daniel Amadeus, Atterbohm, W. C. Mueller,
J. Russel, Julius Benedict, Rochlitz, etc.
O avô Ludwig, o mais notável homem da família,
aquele a quem mais se assemelhava Beethoven, nasceu
em Anvers e só aos vinte annos de idade se estabeleceu em Bonn, onde veio a ser mestre de capela do
príncipe eleitor. Convém não esquecer esta circunstancia para a compreensão da fogosa independência
da natureza de Beethoven e de muitos traços do seu
caráter, que não são propriamente alemães.
Carta ao doutor Schade, em Augsburgo, 15 de setembro de 1787. (Nohl: Cartas de Beethoven, II).
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(7)

(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

(13)
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Dizia ele mais tarde (em 1816) : "E" um coitado
quem não sabe morrer. Aos quinze anos eu já o
Babia."
Citamos nos textos algumas dessas cartas. Beethoven
encontrou também um amigo e um guia no excelente
Christian Gottlob Neef, seu mestre, cuja nobreza
moral não exerceu nele menos influencia que a
amplitude de sua inteligência artistica.
A Wegeler, 29, junho, 1801 (Nohl, XIV).
Fizera já uma curta viagem, na primavera de 1787.
Viu então Mozart, que parece ter-lhe prestado alguma atenção.
Haydn, com quem travou conhecimento em Bonn,
em dezembro de 1790, deu-lhe algumas lições. Beethoven tomou igualmente como professores Albrechtsberger e Salieri. Ensinou-lhe o primeiro o contraponto e a fuga, e o segundo, escrever para vozes.
Estreava apenas. Seu primeiro concerto em Viena
realizou-se em 30 de março de 1795.
A Wegeler, 29, junho, 1801 (Nohl, XIV).
"Nenhum dos meus amigos deverá carecer de nada,
enquanto eu tiver alguma cousa", escreve ele a Ries
em 1801 aproximadamente. (Nohl, XIV).
No Testamento de 1802, diz Beethoven que o mal
começara havia já seis anos, seja, portanto, em 1796.
Notemos de passagem que, no catálogo de suas obras,
a op. l (Três Tiros) é a única anterior a 1796. A
op. 2, as três primeiras sonatas, para piano, aparece
ein Março de 1796. Pode-se, pois, dizer que toda a
obra de Beethoven é de Beethoven surdo.
Ver sobre a surdez de Beethoven um artigo do
doutor Klotz-Forest, na Chronique Médicale de 15 de
Maio de 1905. Crê o autor do artigo que o mal

(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)

teve sua origem em uma afecção geral hereditária
(talvez na tísica da mãe). Diagnostica catarro nas
trompas de Eustáquio fem 1796, que se transformou
em 1799, mais ou menos, em uma otite média aguda.
Mal medicada, passou ao estado de otite catarral
crônica, com todas as suas conseqüências. A surdez
aumenta sem jamais tornar-se completa. Beethoven
percebia melhor os ruidos graves que os sons elevados. Nos seus últimos anos, servia-se, dizem, de
uma vareta, de que uma extremidade era colocada
na caixa do seu piano e a outra entre seus dentes.
Quando compunha usava desse meio para ouvir.
(Ver sobre a mesma questão: C. G. Kunn:
Wiener medizinische Wochenschrijt, Fevereiro-Março
de 1892; — Wilibald Nagel: Die Musik, março, 1902).
Conservaram no museu Beethoven, de Bonn, os instrumentos acústicos que o mecânico Maelzel, em 1814
aproximadamente, fabricava para Beethoven.
Nohl: Cartas de Beethoven, XIII.
Nohl: Cartas de Beethoven, XIV (ver os textos).
A Wegeler, 16 de novembro de 1801 (Nohl, XVIII).
Ela não teve depois escrúpulos de explorar em favor
de seu marido o antigo amor de Beethoven. Beethoven socorreu Gallenberg. "Era meu inimigo: eis
justamente a razão por que lhe fiz todo o bem
possível", diz ele a Schindler, em um dos seus canhenhos de conversação em 1821. Mas o menosprezo de Beethoven foi maior. "Ao chegar a Viena,
escreveu ele em francês, ela me procurou, chorando. Mas eu a desprezei".
6 de outubro de 1802 (Nohl, XXVI), ver textos.
"Aconselhai a pratica da virtude a vossos filhos.
Somente ela, e não o dinheiro, pode dar felicidade".
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(21)
(21)

Falo por experiência. Foi ela que me susteve na
miséria. A ela e a minha arte devo não haver terminado minha vida pelo suicídio." E em outra
carta, de 2 de maio de 1810, a Wegeler: "Não houvesse eu lido algures que, enquanto puder realizar
uma boa ação, não deve o homem separar-se voluntariamente da vida, sem duvida eu não estaria
vivo ha muito tempo".
A Wegeler (Nohl, XVIII).

A miniatura de Hornemann, que é de 1802, mostra
Beethoven á moda da época, com os validos da
Corte, o cabelo á Titus, o aspeto fatal de um herói
byroniano, mas com essa inalterável tensão de vontade napoleónica.
(22) Sabe-se que a Sinfonia Heróica foi escrita àcerca-de
Bonaparte e para ele e que o primeiro manuscrito
conserva ainda o titulo: Bonaparte.
Nesse Ínterim teve Beethoven conhecimento da
coroação de Napoleão. Enfureceu-se: "Não passa de
um homem ordinário", grilou ele e, na sua indignação, desfez a dedicatória e escreveu este titulo vingador e a um tempo comovente: "Sinfonia heróica... para celebrar a memória de um grande
homem" (Sinfonia eroica... composta per festeggiare il souvenire di nn grand Uomo).
Conta Schindler que, com o tempo, foi Beethoven modificando um pouco seu desprezo por Napoleão. Não via nele sinão um infeliz, digno de compaixão, um ícaro precipitado do céu. Quando
soube da catástrofe de Santa Helena, em 1821, disse:
"Ha desessete anos que escrevi a musica adequada
a esse triste acontecimento". Comprazia-se em reconhecer na Marcha Fúnebre de sua sinfonia um pres-
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sentimento do trágico fim do Conquistador. E' bem
provável que a Sinfonia Heróica e mormente seu
primeiro trecho houvesse sido no pensamento de
Beethoven uma espécie de retrato de Bonaparte, sem
dúvida bem diferente do modelo, mas tal qual ele
imaginara e teria querido que fosse: o gênio da
Revolução. Beethoven reproduz, aliás, no final da
Heróica, uma das frases principais da partitura que
já havia escrito para o herói revolucionário por
excelência, o deus da liberdade: Prometheu (1801).
(23) Robert de Kcudell, antigo embaixador da Alemanha
em Roma: Bismarck e sua jamilia, 1901, tradução
francesa de E. B. Lang. Robert de Keudell tocou
para Bismarck esta sonata, em mau piano, em 30
de outubro de 1870, em Versalhes. Bismarck dizia
da última frase da obra: "São as lutas e os soluços de uma vida inteira". Preferia Beethoven a
qualquer outro musico e mais de uma vez afirmou:
"Beethoven diz melhor com os meus nervos."
(24) A casa de Beethoven estava situada perto das fortificações de Viena, que Napoleão fez saltar depois da tomada da cidade. "Que vida selvagem,
quantas ruinas em redor de mim!" — escrevia Beethoven aos editores Breitkopf e Haertel, em 26 de
junho de 1809 — "Só tambores, trombetas, misérias de toda espécie!".
Um retrato de Beethoven, nessa época, nos foi
deixado por um francês que o viu em Viena em
1809: o barão de Tremont, auditor do Conselho de
Estado. Faz ele uma descrição pitoresca da desordem que remava no quarto de Beethoven. Conversavam sobre filosofia, religião, política e sobretudo
sobre Shakespeare, seu ídolo. Estava Beethoven
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(25)
(26)
(27)

(28)
(29)
(30)

muito disposto a seguir Tremont a Paris, em cujo
conservatório já sabia serem executadas suas sinfonias e onde possuia admiradores entusiásticos. (Ver,
no Mercure Musical de l de maio de 1906, Uma
visita a Beethoven, pelo barão de Tremont, publicada por J. Chantavoine.)
Mariam Tenger: Beethoven's unsterbliche Geliebte,
Bonn, 1890.
Nohl: Vida de Beethoven.
Beethoven era realmente miope. Ignaz von Seyfried
diz que sua fraqueza de vista foi causada pela váriola e o obrigara, joven ainda, a usar óculos. A
miopia devia contribuir para o alucinado do seu
olhar. Suas cartas de 1823-1824 contém freqüentes
queixas dos seus olhos, que o fazem sofrer. Ver,
sobre o assunto, os artigos de Christian Kalischer:
Beethoven Augen und Augenleiden (Die Musik,
15, março -- l, abril, 1902).
Conversação com Schindler.
Nohl: Cartas de Beethoven, XV.

Encontra-se ainda esse retrato na casa de Beethoven,
em Bonn. Está reproduzido na Vida de Beethoven,
por Frimmel, pag. 29 e no Musical Times, de 15 de
dezembro de 1892.
(31) "As poesias de Goethe me fazem feliz", escreve ele
a Bettina Brentano, em 19 de fevereiro de 1811. E
alhures: "Goethe e Schiller são meus poetas prediletos, como Ossian e Homero, que infelizmente só
em traduções posso ler". (A. Breitkopf e Haertel,
8 de agosto de 1809. Nohl, Neue Briefe, LIH).
Não obstante sua educação descurada, e isso é
digno de nota, o gosto literário de Beethoven era
seguro. Acima de Goethe, de quem diz parecer-lhe
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"grande, majestoso, sempre em ré maior", ele amava três homens: Homero, Plutarco e Shakespeare.
De Homero preferia a Odisséia. Lia continuamente
Shakespeare na tradução alemã e sabe-se com que
grandeza trágica traduziu em musica Coriolano e a
Tempestade. Quanto a Plutarco, Beethoven nutriase dele como os homens da Revolução. Brutus era
seu herói, como o foi de Miguel Ângelo. Tinha-lhe
uma estatueta no seu quarto. Amava Platão e sonhava estabelecer sua Republica no mundo inteiro.
"Sócrates e Jesus foram meus modelos, disse ele
alhures". (Conversações de 1819-20).
(32) A Bettina von Arnim (Nohl, XCI).
(33)

"Beethoven, dizia Goethe a Zelter, é infelizmente
uma personalidade absolutamente indomável. Não
deixa de ter razão em achar detestável o mundo.
Mas não é este o meio de torná-lo agradável nem
a ele nem aos outros. E' preciso desculpá-lo e' lastimá-lo, porque é surdo." Goethe nada fez depois
contra Beethoven, mas também nada fez por ele. Silencio completo a respeito de sua obra e até de seu
nome. Intimamente admirava e receava sua música.
Ela o perturbava. Temia que lhe fizesse perder a
tranqüilidade espiritual, conquistada á custa de tantas
penas e que, em desacordo com a opinião corrente,
não lhe era nada menos que natural. Não o confessava aos outros, nem talvez a si mesmo. Uma
carta do joven Felix Mendelsohn, que passou por
Weimar em 1830, permite penetrar inocentemente
nas profundezas dessa alma inquieta e apaixonada,
(Leidenschaftlicher Sturm und Verworrenheit, como
dizia o próprio Goethe) que, uma inteligência possante governava.
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(34)

(35)

(36)

(37)

(38)
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"... Primeiramente, escreve Mendelsohn, ele
não queria ouvir falar de Beethoven. Mas foi preciso passar por isso e escutar o primeiro trecho da
Sinfonia em dó menor, que o agitou estranhamente.
Ele não queria deixar transparecê-lo e contentava-se
com dizer: "Isto não comove, assombra somente.
Depois de um certo tempo, recomeçou: "E' grandioso, insensato; dir-se-ia que a casa vae ruir. Sobreveio o jantar, durante o qual permaneceu profundamente pensativo, até o momento em que, voltando a Beethoven, ele se pôs a interrogar-me, a
examinar-me. Eu bem vi que o efeito se produzira,
(A respeito das relações de Goethe e Beethoveu,
ver diversos artigos de Frimmel).
Carta de Goethe a Zelter, 2 de setembro de 1812.
Zeller a Goethe, cm 11 de setembro de 1812: "Auch
ich bewundere ihn mit Schreken", "Eu também o
admiro com espanto". Zelter escreveu em 1819 a
Goethe: "Dizem que ele é louco".
E' em lodo caso ura assunto em que Beelhoven havia
pensado, pois o encontramos em suas cartas e particularmente em seus projetos ^ de uma Décima Sinfonia.
Contemporânea e talvez inspiradora ás vezes dessas
obras foi sua intimidade muito afetuosa com a joven
cantora berlinense Amalia Sebald.
Bem diferente dele, nesse particular, Schubert escreveu em 1807 uma obra de circunstancia "em honra
de Napoleão, o Grande" e ele próprio dirigiu a execução deante do Imperador.
"Nada ,;vos digo de nossos monarcas e de suas monarquias", escreve ele a Kanka durante o Congresso
de Viena. "Para mim, o império do espirito é en-

tre todos o mais caro: é o primeiro de todos os
reinos temporais e espirituais." (Mir ist das geistige
Reich das Llebstc und oberste aller geistlíchen und
weltlichen Monarchien).
(39) "Viena! Não é dizer tudo? Todo vestígio do
protestantismo alemão apagado; a própria dicção nacional perdida, italianizada. O espirito alemão, as
maneiras e os costumes alemães, explicados por manuais de proveniencia italiana ou espanhola... O
país de uma historia falsificada, de uma ciência falsificada, de uma religião falsificada. Um ceticismo
frivolo, que devia arruinar e amortalhar o amor da
verdade, a honra e a independência." (Wagner,
Beethoven, 1870). Grillparzer escreveu que era uma
desgraça ter nascido na Áustria. Os grandes compositores alemães do fim do século XIX, que viveram em Viena, sofreram cruelmente com o espirito
dessa cidade, entregue ao culto farisaico de Brahms.
A vida de Bruckner foi aí um longo martirio. Hugo
Wolf, que se debateu furiosamente antes de sucumbir, externou juizos implacáveis a respeito de Viena.
(40) O rei Jeronimo havia oferecido a Beethoven um
ordenado de seissentos ducados de prata, com extraordinários para viagem, pelo compromisso único de
tocar Beelhoven algumas vezes para ele e dirigir seus
concertos de musica de câmara, que não deveriam
ser muito longos nem muito curtos. (Nohl, XLIX).
Beethoven esteve prestes a partir.
(41) O Tancredo de Rossini bastou para abalar todo o
edifício da musica alemã. Bauernfeld, citado por
Ehrhard, nota no seu Journal estes jnizos que circulavam nos salões de Viena, em 1816: "Mozart
e Beethoven são velhos pedantes. Aprazia-lhes a es-
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tupidez da época anterior. E' somente depois de
Rossini que se sabe o que seja melodia. Fidelio é
uma porcaria. Não se compreende que possa alguém
dar-se o trabalho de se aborrecer, ouvindo-o."
Beethoven deu seu primeiro concerto, como pianista, em 1814.

(42)

(43)

(44)

(45)
(46)
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No mesmo ano perdeu Beethoven seu irmão Carl.
"Prezava muito a vida, enquanto eu perderia
de boa vontade a minha", escreveu a Antonia Brentano.
Além da surdez, sua saúde dia a dia peiorava. Desde outubro de 1816 sofria de um catarro inflamatorio. Durante o estio de 1817 seu medico lhe diz
ser tuberculose. No inverno de 1817-1818 atormentou-se com essa pretendida tísica. Depois foram réumatismos agudos em 1820-1821, uma icterícia em 1821,
uma conjuntivite em 1823. Beethoven escreveu a
Franz Brentano, em 12 de novembro de 1821, em plena
composição da Missa em ré; "Desde o ultimo ano
até agora, tenho estado sempre doente... Agora,
graças a Deus, estou melhor e me parece poder
viver de novo para minha arte, o que, propriamente
falando, não é o caso, desde dois anos por falta
de boa saúde, como igualmente por tantos outros
sofrimentos.
Note-se que data desse ano 3a mudança de estilo
na sua música, inaugurada pela sonata op. 101. Os
canhenhos de conversação de Beethoven, com mais
de 11.000 paginas manuscritas, se acham reunidos hoje
na Biblioteca Real de Berlim.
Ver as admiráveis páginas de Wagner sobre a saúde
de Beethoven, (Beethoven, 1870).
Gostava dos animais e tinha pena deles. A mãe do

(47)
(48)

(49)

(50)
(51)
(52)
(53)

(54)

(55)

(56)

historiador von Frimmel contava que votou por
muito tempo involuntária antipatia a Beethoven porque, quando menina, ele afugentava com o seu lenço
todas as borboletas que ela queria apanhar.
Sempre esteve mal acomodado. Em trinta e cinco
anos mudou trinta vezes de aposento em Viena.
Beethoven dirigiu-se pessoalmente a Cherubini que
era "de seus contemporâneos o que ele mais estimava". (Nohl, Cartas de Beethoven, CCL). Cherubini não respondeu.
"Eu jamais me vingo, escreveu ele alhures a Sra.
Streicher. Quando sou obrigado a agir contra outros
homens, não faço sinão o estritamente necessário para
defender-me e para lhes impedir que me façam mal."
Nohl, CCCXLIII.
Nohl, CCCXIV.
Nohl, CCCLXX.
Nohl, CCCLXII-LXVII. Uma carta que M. Kalischer acaba de encontrar em Berlin mostra com que
paixão queria Beethoven fazer de seu sobrinho "um
cidadão útil ao Estado." (1.°, fevereiro, 1819).
Schindler, que o viu então, diz que se tornou subitamente um velho de setenta anos, alquebrado, sem
forças, sem vontade. Morreria, si Carlos morresse.
Morreu poucos meses depois.
O diletantismo do nosso tempo não deixou de procurar a rehabilitação desse indolente. Isto não surpreende.
Carta de Fischenich a Charlotte Schiller (janeiro,
1793). A ode de Schiller fora escrita em 1785. O
tema atual aparecia em 1808 na Fantasia para piano,
orquestra e coro, op. 80, e em 1810, no Lied, com
palavras de Goethe: Kleine Blumen, Kleine Blaetter.
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(57)
(58)
(59)
(60)

(61)

(62)
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Eu vi num ementário de 1812, pertencente ao dr.
Erich Prieger, em Bonn, entre os esboços da Setimu Sinfonia e um projeto de Ouverture de Macbeth,
um ensaio de adaptação das palavras de Schiller ao
tema que ele empregou mais tarde na Ouverture,
op. 115 (Namensfeier). Alguns dos motivos instrumentais da Nona Sinfonia aparecem antes de 1815.
Enfim, o tema definitivo da Alegria é anotado em
1822, assim como todas as outras árias da sinfonia,
exceto o Trio, que vem pouco depois, em seguida o
andanle moderato e finalmente o adagio, que parece ser o ultimo. Acerca-do poema de Schiller e a
sua falsa interpretação que se quiz dar, em nosso
tempo, substituindo a palavra Freude (alegria) pela
palavra Freiheit (liberdade), veja-se um artigo de
Charles Audter nas Pages Libres (8 de julho de
1905).
Biblioteca de Berlin.
Also ganz só ais standen Worte darunter. Precisamente como se houvesse palavras subscritas.
A Missa em ré, op. 123.
Fatigado pelas lides domesticas, a miséria, os cuidados de todo gênero, Beethoven só escreveu, em
5 anos, de 1816 a 1821, três composições para piano, (op. 101, 102, 106). Seus inimigos diziam-no esgotado. Voltou ao trabalho em 1821.
Fevereiro de 1824. Assinaram: príncipe C. Lichnowski, Conde Maurice Lichnowski, Conde Maurice de
Fries, Conde M. de Dietrichstein, Conde F. de Palfy,
Conde Czernin, Ignace Edler de Mosel, Charles
Czerny, abade Stadler, A. Diabelli, Artaria e C., Steiner e C., A. Streicher, Zmeskall, Kiesewetter, etc.
"Meu caráter é publicamente reconhecido", diz com

(63)

(64)

(65)

(66)

altivez Beethoven á Municipalidade de Viena, era
l de fevereiro de 1819, para reivindicar seu direito
de tutela de seu sobrinho. Mesmo escritores distintos, como Weissenbach, julgaram valer a pena
escrever a respeito do assunto.
Em agosto de 1824 atormentava-o o temor de morrer
repentinamente de um ataque, "como meu caro avô,
com o qual tenho tantas semelhanças", escreveu ele
em 16 de agosto de 1824 ao doutor Bach. Sofria
muito do estômago. Esteve bem mal durante o inverno de 1824-1825. Em maio de 1825 expeliu escarros sanguineos e teve hemorragia nazal. ''Minha
fraqueza chega freqüentemente ao extremo... A
morte não tardará a vir."
A Nona Sinfonia foi executada pela primeira vez,
na Alemanha, em Francfort, em l de abril de 1825;
em Londres, em 25 de março de 1825; em Paris, no
Conservatório, em 27 de março de 1831. Mendelsohn,
com 17 anos de idade, deu uma audição da Nona, ao
piano, na Jaegerhalle de Berlin, em 14 de novembro
de 1826. Wagner, quando estudante em Leipzig, a
copiou toda, a mão, e, em uma carta de 16 de outubro de 1830 ao editor Schott, oferece uma redução da
sinfonia, para duas mãos. Pode-se dizer que a Nona
Sinfonia decidiu da vida de Wagner.
"Apoio e as Musas não hão de querer já entregarme á morte, pois ainda lhes devo muito. E' preciso que antes de minha partida para os Campos
Eliseos eu deixe pqui o que o Espirito me inspirou e me manda terminar. Parece-me ter escrito
apenas algumas notas. (Aos irmãos Schott, 17 de setembro de 1824. Nohl, Neue Brief, CCLXXII).
Beethoven escreve a Moscheles, em 18 de março de
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1827: "Uma sinfonia inteiramente esboçada está sobre minha estante, com uma riova ouverture". Tal
esboço, jamais foi encontrado. Vê-se somente em
suas notas:
"Adagio cântico. Canto religioso para uma sinfonia nos antigos moldes (Herr Gott dich loben wir.
- Aleluia) seja independentemente ou como introdução a uma fuga.
Esta sinfonia poderá ser caracterizada pela entrada das vozes, ou no finale ou no adagio. Os
violinos da orquestra etc. decuplados para os últimos movimentos. Para texto do adagio, um mito
ou repetir, de qualquer maneira, o adagio nos últimos movimentos. Para texto do adagio, um mito
grego (ou) um canto eclesiástico; no allegro, festa
de Baccho."
Como se vê, a conclusão coral estava então reservada para a Décima e não para a Nona Sinfonia.
Mais tarde, diz ele querer realizar na Décima
Sinfonia a reconciliação do mundo moderno com o
mundo antigo, o que havia tentado Goethe no Segundo Fausto.

(67)

O assunto é a lenda de um cavaleiro apaixonado
por uma fada e seu prisioneiro que sofre da nostalgia da liberdade. Encontram-se analogias entre esse
poema e o de Tannhíiuser. Beethovcn trabalhou
nisso de 1823 a 1826. (Ver A. Ehrhard, Franz Grillparzer, 1900).
(68) Beethoven, após 1808, nutria a intenção de escrever
a musica de Fausto. (A primeira parte de Fausto
acabava de aparecer com a designação de Tragédia,
no outono de 1807). Era o seu mais caro projeto.
"Was mir und der Kunst das Hrechste ist).
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(69)

"O sul da França! é l á . . . é lá!..." Südliches
Frankreich, dahin, dahin!). (Canhenho da Biblioteca de Berlin). — "Partir depois. Só assim poderás
novamente elevar-te às altas regiões da arte... Uma
sinfonia, depois partir, partir, partir... No verão,
trabalhar para a viagem... Percorrer a Itália, a Sicilia, com algum outro artista"... (Id.).
(70) Em 1819 teve que ser perseguido pela policia por
haver dito em altas vozes "que afinal, Christo não
passava de um judeu crucificado". Escrevia então
a Missa em ré. Supérfluo é, pois, falar da liberdade
de suas inspirações religiosas. Quanto a suas opiniões políticas, atacava ousadamente os preconceitos
e os vicios do governo.
Censurava-lhe, entre outras cousas: a organização
da justiça, arbitraria ou servil, entravada por um
longo processo; a policia, que tendia constantemente
a ultrapassar suas atribuições; a burocracia extravagante e inerte, que matava toda iniciativa individual
e paralizava a ação; os privilégios de uma aristocracia
degenerada que tenazmente se considerava senhora
exclusiva dos cargos públicos; a impotência do soberano para prover o bem-estar dos cidadãos.
Suas simpatias políticas parecia serem então pela
Inglaterra.
(71) A tentativa de suicídio do sobrinho.
(72)

Veja-se sobre a ultima doença e a morte de Beethoven um artigo do dr. Klotz-Forest, na Chronique Mcdicale de 1.° e 15 de abril de 1906. Informes bem
precisos do caso — colhem-se nos Canhenhos de Conversação em que estão escritas as perguntas do doutor. Relatado pelo mesmo, (dr. Wawruch) apareceu:
Àrztlicher Rückblick anf L. v. B. letzten Lebenstagen,
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na Wiener Zeitschrift, em 1842 (datado de 20 de
maio de 1827).
Houve duas fases na moléstia: 1) acidentes
pulmonares, que pareciam estacionados, seis dias
após. "No sétimo sentiu-se apto para levantar-se, caminhar, ler e escrever"; 2) perturbações digestivas
complicadas com perturbações de circulação". No
oitavo dia, encontro-o desfigurado com todo o corpo
amarelo. Um violento acesso de diarréa, agravado
por vômitos, quasi o matou durante a noite". A
partir de então a hidropsia se desenvolveu.
Essa recaída teve causas morais que são mal conhecidas. "Uma violenta cólera, um sofrimento profundo, causados pela ingratidão que o feriu e uma
injuria imerecida motivaram esta explosão", diz o
doutor Wawruch. Tremente, tiritante, estava subjugado pela dor que lhe estraçalhava as entranhas.
Resumindo essas diversas observações, o dr.
Klolz-Forest diagnostica, após uma congestão pulmonar, a cirrose atrófica de Laennec (moléstia do figado) com ascite, e edema dos membros inferiores.
Acreditava que o uso imoderado de bebidas alcoólicas houvesse contribuído para esse fim. Era já o
aviso do dr. Malfatti: "Sedebat et bibebat."
(73) As recordações do cantor Ludwig Cramolini, recémpublicadas, contam uma comovedora visita a Beethoven, durante sua ultima enfermidade em que Beethoven mostrou uma serenidade e uma bondade emocionantes. (Ver a Frankfurter Zeitung, de 29 de setembro de 1907).
(74)
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(75)

(76)

(77)

(78)

do, no leito de morte era roído pelos persevejos".
(Carta de Gerhard von Breuning).
O joven musico Anselm Hültenbrenner.
"Louvado seja Deus!", escreve Breuning. "Rendamo-lhe graças por ter posto fim a este longo e
doloroso martírio."
Todos os manuscritos, livros e mobílias de Beethoven foram vendidos em leilão por 1.575 florins.
O catálogo compreendia 252 exemplares de manuscritos e livros musicais, que não ultrapassaram a soma
de 982 florins e 37 Kreutzer. Os Canhenhos de Conversação e os Tagebücher foram vendidos por l ílorim e 20 Kreutzer. Entre os livros, possuía Beethoven: Kant, Natiirgeschichte und Theorie dês Himmels;
Bode, Anleititng zur Kenntnis dês gestirnten Himmels; Thomaz von Kempis, Nachfolge Christi. A
censura apreendeu: Scume, Spaziergang nach Syro
kus; Kotzebue, Uebcr den Adel; Fessler, Ansichten
von Rcligion und Kirchentum.
"Sinto-me feliz sempre que venço uma dificuldade".
(Carta á Imortal Amada). "Desejaria viver mil vezes a vida. .. Não nasci para uma existência quieta". (A Wegeler, 16, novembro, 1801).
"Beethoven me ensinou a ciência da natureza e me
dirigiu nesse estudo, como no da musica. Não eram
as leis da natureza, mas seu poder elementar, que o
encantava". Schindler.
"Oh! é tão bela a vida! Mas a minha está envenenada para sempre (Vergiftet). Carta de 2 de maio
de 1810 a Wegeler.

As operações foram feitas em 20 de setembro, 8 de
janeiro, 2 de fevereiro, 27 de fevereiro. "O coita-
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Testamento de
Heiligenstadt

Para meus irmãos
Àdagio

Carl e (Johann) ( 2 ) Beelhoven

f=^nf+T
Al-lein
Só-zinho

Al-lein
Só-zinho

Al-lein
Só-zinho

(A.LiciiNOWSKY, 21 de setembro de 1814},

Ó vós, homens, que me considerais ou me
dizeis rancoroso, louco ou misantrôpo, corno sois
injustos comigo !
Não sabeis a razão secreta dessas aparências.
Meu coração e meu espirito se inclinavam desde
a infância para o doce sentimento da bondade.
Mesmo a realizar grandes ações sempre me senti
disposto. Mas pensai somente em qual vem sendo
de seis anos para cá meu estado horrível, agravado por médicos sem critério, enganado de ano
em ano na esperança de melhora, constrangido
enfim à perspectiva de um mal durável, cuja cura
requer talvez anos, si não for totalmente impossível. Nascido com um temperamento ardente e
altivo, acessível mesmo ás distrações sociais, cedo
me vi forçado a separar-me dos homens e viver
solitário. Si algumas vezes me dispunha a pairar
acima dessas cousas, oh! com que aspereza me
chocava com a triste experiência renovada dos
meus males. E entretanto não me era possivel
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dizer aos homens: "Falai mais alto, gritai, porque sou surdo!". Ah! como poderia revelar a deficiência de um sentido que deveria em mim ser
mais perfeito que nos outros, um sentido que
possuí outrora tão apurado, tão apuradd como
poucos na minha profissão o tiveram !
Oh! isto eu não o quero! Perdoai-me, pois,
si me vedes viver afastado, quando quereria misturar-me convosco.
Duplamente penosa é a minha infelicidade,
pois lhe devo ser desconhecido. E'-me interdito
achar repouso no convívio dos homens, nas conversas delicadas, nas efusões recíprocas.
Só, absolutamente só. Não posso afoitar-me
no mundo si o não exigir imperiosa necessidade.
Devo viver como um prescrito. Si me aproximo
de um grupo, sou preso de voraz angustia, com o
temor de que descubram meu estado. Eis a razão
dos seis meses que acabo de passar no campo.
Meu sábio médico persuadiu-me a poupar o ouvido quanto me for possível. Ele vem de encontro
ás minhas próprias intenções.
E entretanto, dominado muitas vezes por
minha inclinação, eu me tenho deixado arrastar
ao convívio social. Mas que humilhação, quando
alguém a meu lado ouvia o som de uma flauta ao
longe ou o canto do pastor e eu não percebia
nada. ( 3 ) Experiências como essas quasi me leva-
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ram ao desespero. E pouco me faltou para por
termo á vida.
— Foi a Arte, ela só, que me releve. Ah!
parecia-me impossível deixar este mundo sem ter
realizado tudo o de que me sentia incumbido.
E assim eu prolongava esta vida miserável, verdadeiramente miserável, um corpo tão irritadiço
que a mais pequena mudança pode lançar-me do
melhor ao peior estado. — Paciência! Assim me
falam...
E' ela que devo agora escolher para guia.
Tenho-a. Durável, eu o espero, deve ser minha
resolução de resistir até que ás Parcas inexoráveis
apraza cortar-me o fio da existência. Isto irá
talvez para melhor, talvez não: estou preparado.
Aos vinte e oito anos ser já forçado a tornarme filósofo, não é fácil. Mais duro é ainda para
o artista que para qualquer outro.
Divindade, tu penetras do alto o fundo de
meu coração, tu o conheces, tu sabes que o amor
humano e o desejo de fazer o bem nele habitam.
Oh! homens, si um dia lerdes isto, pensai na
injustiça que me fizestes e que o infeliz se consola encontrando um infeliz como ele que a-pesar
dos obstáculos da natureza fez todo o possível para
ser admitido na classe dos artistas e dos homens
de escol.
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Vós, meus irmãos Carl e (Johann), assim que
eu morrer e si o professor Schmidt ainda vive,
pedi-lhe era meu nome que descreva minha moléstia e à historia de minha moléstia juntai esta
carta, afim de que, depois de minha morte, o
mais hreve possível, o mundo se reconcilie comigo.
Ao mesmo tempo eu vos constituo herdeiros
de minha pequena fortuna, si assim lhe posso
chamar.
Partilhai-a com lealdade e, sempre de acordo,
auxiliai-vos mutuamente. O mal que me fizestes,
já o sabeis, ha muito tempo vô-lo perdoei.
A ti, irrnão Carl, muito particularmente te
agradeço ainda pelo devotamento que me testemunhaste nestes últimos tempos.
Meu desejo é que tenhais uma vida feliz, mais
livre de cuidados que a rninha. Aconselhai a
vossos filhos a Virtude. Somente ela, não o dinheiro, pode dar felicidade. Falo por experiência. Foi ela que me susteve na miséria. E' a ela
que devo, como também à minha arte, não haver
terminado a vida pelo suicídio.
Adeus, e amai-vos! Sou grato a todos os
meus amigos, em particular ao príncipe Lichnowski e ao professor Schmidt.
Desejo que os instrumentos do príncipe L.
sejam conservados por um de vós. Mas que nenhuma discussão entre vós se levante por causa
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disso. Si melhor proveito vos puderem dar, vendei-os logo. Como me sentirei feliz, si ainda vos
puder ser útil, no meu túmulo.
Si assim for, voarei com alegria para a morte. Si ela vier antes que eu posaa desenvolver
todas as minhas faculdades artisticas, a-pesar do
meu duro destino, ela virá ainda muito cedo para
mim e eu desejarei que se retarde. Mas mesmo
assim estou contente. Não me libertará ela de
um sofrimento sem fim ?
- Vem, quando quizeres, irei corajosamente
ao teu encontro.
- Adeus e não vos esqueçais inteiramente
de mim, quando eu morrer. Eu mereço que penseis em mim, pois freqüentemente, em vida,
pensei em vós, para fazer-vos felizes. E sede
felizes.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Heiligenstadt, 6 de Outubro de 1802.
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Para meus irmãos Carl e
(Johann)
Para ser lido e executado
depois de minha morte
Heiligenstadt, 10 de Outubro de 1802. Assim eu me despeço de ti e, sem duvida, tristemente. — Sim, a cara esperançto que eu tinha de
ser curado, ao menos até a certo ponto, deve
abandonar-me inteiramente. Como as folhas no
outono, que murcham e caem, assim, assim ela
também secou para mim. Pouco mais ou menos
como vim, eu me vou. Mesmo a grande coragem, que freqüentemente me sustinha nos belos
dias de verão, desvaneceu-se.
O' Providencia, ao menos uma vez, concedeme um dia de puro contentamento. Ha tanto
tempo que a ressonância profunda da verdadeira
alegria me é estranha!
lli

w

Oh! quando, oh! quando, ó Divindade, póderei ainda senti-la no templo da natureza e doa
homens ? Jamais ?
Não! -- oh! isto seria muito cruel !

Notas ao Testamento d'Heiligenstadt

(1)
(2)

Heiligenstadt é um arrabalde de Viena.
Beethoven esqueceu-se de escrever o nome no manuscrito.
N. B. — As palavras em itálico estão sublinhadas
no texto.
(3) A propósito desta dolorosa queixa, desejaria externar uma observação que, creio eu, ainda não se fez.
Sabe-se que, no fim do segundo trecho da Sinfonia Pastoral, a orquestra faz ouvir o canto do rouxinol,
do cuco e da codorniz. Pode-se aliás dizer que quasi
toda a sinfonia está tecida de cantos e murmúrios da
natureza. Os estetas dissertavam muito sobre a questão de saber si deviam ou não ser aprovados esses
ensaios de musica imitativa.
Ninguém notou que Beethoven não imitava nada,
pois que nada ouvia: recreara no seu espirito um
mundo que estava morto para ele. E' que torna mais
comovente essa evocação dos pássaros. O único meio
que lhe restou de os ouvir foi fazê-los cantar nele."
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G a r t *a s

Ao pastor Amenda, em Courlande

Meu caro, meu bom Amenda, meu amigo de
todo o coração,
Com que emoção profunda, com que mixto
de dor e alegria recebi e li tua ultima carta! A
que posso comparar tua fidelidade, teu apego a
mim?
Oh! é muito, é muito bom que te hajas sempre conservado meu amigo. Sim, eu pus à prova
teu devotamento e sei jazer a distinção entre ti
e todos os outros. Tu não és um amigo de Viena, não, tu és como esses que o solo de minha
pátria costuma produzir.
Quanto eu te desejo ao pé de mim, pois teu
Beethoven é profundamente desgraçado ! Sabe
que a mais nobre parte de mim mesmo, minha
audição, está muito enfraquecida. Já no tempo
em que estavas junto a mini, eu lhe sentia os sintomas e o ocultava. Depois, foi peorando sempre.
Si isto puder um dia curar-se, será preciso esperá-lo (para o saber). Talvez dependa de minha
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afecção do ventre. Desta já estou quasi de todo
restabelecido, mas o ouvido, terá ele cura? Eu o
espero, naturalmente, mas é bem difícil, porque
tais moléstias são as mais incuráveis.
Como devo viver tristemente, evitar tudo o
que me é caro e isto no meio de nbmens tão miseráveis, tão egoístas!...
Entre todos posso dizer que meu amigo mais
provado é Lichnotvski. Do ano passado para cá
deu-me ele 600 florins. Isto e a renda proveitosa
de minhas obras me proporcionam viver sem o
cuidado de ganhar o pão. Tudo o que agora escrevo posso logo vender cinco vezes e ser bem
pago.
Escrevi algumas coisas nestes últimos tempos
e como estou informado de que encomendaste uns
pianos a. . . quero enviar-te diversas obras na
embalagem de algum deles, para que te fique menos caro.
Para meu consolo, está aqui agora um homem com o qual posso gozar do prazer da conversa e da amizade desinteressada. E' um amigo
da mocidade. ( 2 ) Eu lhe falei muito de ti e lhe disse
que, depois que deixei a pátria, tu és dos que meu
coração elegeu. Também ele não gosta do ( 3 ) .
E' muito fraco para a amizade. Eu o considero,
a ele e a... como simples instrumentos, que toco
quando me apraz. Mas não podem ser jamais tes-
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tcmunhas de minha atividade como também não
podem participar de minha vida. Eu os taxo somente segundo os serviços que me prestam. Oh!
como eu seria feliz, si pudesse fazer integralmente
uso do meu ouvido! Correria então para ti.
Mas devo* ficar afastado de tudo. Meus mais
belos anos se escoarão, sem que eu possa realizar
tudo o que meu talento e minha força me teriam
ordenado. Triste resignação em que devo refugiar-me!
Eu me propus, sem duvida, colocar-me acima
de todos esses males, mas como me seria isto possível ?
Sim, Amcnda, si em 6 meses meu mal não
estiver curado, exijo de ti que deixes tudo e venhas
para junto de mim. Viajarei então, (minha maneira de tocar e minha composição resentem-se
ainda um pouco de minha enfermidade. E' somente na sociedade que ela é mais sensível), tu
serás meu companheiro.
Estou convencido de que a felicidade não me
faltará. Com quem não poderia eu medir-me
agora?
Depois que par listes, tenho escrito tudo, até
operas e musica sacra.
Não, tu não te recusarás, ajudarás teu amigo
a suportar seu mal, seus cuidados.
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Tenho também aperfeiçoado muito minha
técnica de pianista e espero que essa noticia te
possa dar prazer.
Depois tu ficarás eternamente junto a mim.
Tenho recebido' com pontualidade todas as
tuas cartas. Apesar das breves respostas, sempre
me estás presente e meu coração pulsa por ti com
a mesma ternura.
Peço-te guardar como um grande segredo e
não confiá-lo a ninguém, quem quer que seja, o
que te disse do meu ouvido.
Escreve-me com a maior freqüência. Tuas
cartas, mesmo quando são curtas, me consolam
e me jazem bem, Espero uma para breve, meu
bem querido.
Não enviei o teu quarteto (*) porque o refiz
inteiramente, depois que comecei a escrevêl-os
como devia, o que has-de ver quando o receberes.
Agora, adeus, meu bom amigo. Si acreditas
poder eu jazer-te alguma cousa que te seja agradável, é claro que o deves dizer ao teu fiel L. v.
Beethovan, que te quer sinceramente. 1. op. 18,
n. 1.
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Ao doutor Franz Gerhai*d Wegeler
Viena, 29 de Junho

(1801)

Meu bom e caro Wegeler,
Como agradeço tua lembrança! Eu a mereci tão pouco, tão pouco me esforcei por merecê-la! E, entretanto, és tão bom e não te deixas
apoquentar por cousa alguma, mesmo por minha
imperdoável negligencia. Conservas-te o fiel,
bom, leal amigo. Que eu te possa esquecer, esquecer-vos, a vós todos que me haveis sido tão
queridos e tão preciosos, não, não o acredito.
Ha momentos em que suspiro por vós, em que
desejo passar algum tempo ao vosso lado. Minha
pátria, a bela região onde vi a luz do mundo,
sempre me está tão clara e nitidamente presente
como quando vos deixei. Um dos mais felizes
instantes de minha vida será o em que puder1
rcver-vos e saudar nosso pai o Rheno. Quando
acontecerá isso, não te posso dizer com exatidão.
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Ao menos quero dizer-vos que me encontr
veis maior. Não falo do artista, mas do home
que vos parecerá melhor, mais refeito.
E si o conforto não aumentou um pouco em
minha pátria, deve minha arte consagrar-se
melhorar a sorte dos pobres...
Queres saber alguma cousa da minha situação. Não vae muito mal. Desde o ano passado,
Lichnowski, que (por mais incrível que possa ist
parecer-te, mesmo que eu o diga) sempre foi
se conservou meu mais ardoroso amigo (tem ha-,
vido entre'- nós pequenas desinteligencias que, \
porem, consolidaram nossa amisade), Lichnowski
me concedeu uma pensão de 600 florins, que re-\
ceberei enquanto não conseguir uma posição que
me convenha.
Minhas composições rendem bastante, digo
até que, de tão numerosas, nem posso satisfazer
as encomendas recebidas. Para cada obra tenho
seis sete editores e mais ainda si me quero dar
trabalho. Não se discute comigo: fixo o preço e\
pagam-me.
Vê como é encantador! Por exemplo: vejo
um amigo em necessidade e minha bolsa não me
permite auxiliá-lo. Nada mais tenho que fazer
sinão sentar-me à minha mesa de trabalho para
em pouco tempo livrá-lo do apuro.Sou também mais econômico que outrora.
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Infelizmente, um demônio ciumento, minha
má saúde, veio intrometer-se em minha vida.
Ha três anos que meu ouvido vem cada vez
mais enfraquecendo. A causa deve ter sido minha afecção intestinal, de que já sofri outrora,
como sabes, mas que peorou muito, pois sou continuamente afligido por diarréas e consequentemente por extraordinária debilidade. Frank desejava tonificar-me com reconstituintes e tratar o
ouvido com óleo de amêndoas, mas, prosit! tudo
permaneceu na mesma.
Essas coisas duraram até o outono ultimo,
em que muitas vezes cheguei ao desespero. O
asno de um médico me aconselhou banhos frios;
outro, mais avisado, os banhos mornos do Danúbio, o que foi de maravilhosos resultados. Meu
ventre melhorou, mas meu ouvido ficou na mesma sinão peor. Neste inverno meu estado chegou a ser verdadeiramente deplorável. Padeci
espantosas cóleras e tive uma recaída completa.
Continuei assim até o mês passado, em que fui
ver Vering, pois pensei que meu mal necessitava
de um cirurgião. Aliás, tive sempre confiança
nele, que conseguiu debelar quasi completamente
esta violenta diarréa. Prescreveu-me banhos
mornos do Danúbio, e durante os quais be.bia
uma garrafinha dê licor fortificante. Não me
deu remédio a não ser, quatro dias depois, pi-
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lulas para o estômago e uma espécie de chá para
os ouvidos. Acho-me com isso melhor e mais
forte, não obstante os ouvidos, que zumbem e
mugem (sausen und brausen) dia e noite. Posso
dizer que levo uma vida miserável. Ha quasi dois
anos que evito toda sociedade, porque não posso
dizer aos outros: estou surdo! Si tivesse outro
oficio, isto ainda seria possível; mas no meu, é
uma situação terrível. Que diriam meus inimigos,
cujo numero não é pequeno ?
Para dar-te uma idéa desta estranha surdez, dir-te-ei que no teatro devo postar-me bem
junto da orquestra para entender os atores. Não
ouço os sons agudos dos instrumentos e das vozes, si me coloco um pouco distante. Surpreende
que na conversa haja alguém que nunca o tenha
notado. Como sou muito distraído, atribuem
tudo às minhas distrações. Quando falam suavemente, ouço apenas; sim, ouço os sons, mas não
as palavras e, por outro lado, não tolero, quando
gritam.
O que ha-de acontecer, o céu o sabe.
Vering diz que ficarei melhor, com certeza,
si não curar-me de todo. Tenho freqüentemente
amaldiçoado a existência e o creador. ( 5 ) Plutarco me levou à resignação. Quero, si for possível, afrontar o destino, mas ha momentos em
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minha vida, em que sou a mais miserável creatura de Deus.
Suplico-te não dizer nada disto a ninguém,
nem mesmo a Lorchen. (") Eu te confio estas
cousas em absoluto segredo. Ser-me-ia agradável
que escrevesses sobre o assunto a Vering.
Si meu estado deve durar, irei na primavera
próxima para junto de ti. Alugarás para mim,
em uma bela região, uma casa de campo. Quero
tornar-me camponês por seis meses. Talvez isto
me faça bem. Resignação! Que triste refugio!
E é entretanto o único que me resta! Desculpame acrescentar ainda este cuidado aos teus aborrecimentos
Steffen Breuning acha-se agora aqui. Estamos juntos quasi todos os dias. Fas-me bem evocar assim os sentimentos passados. Ele se tornou
verdadeiramente um bom, um excelente rapaz,
que sabe alguma cousa e que tem (como todos
nós, mais ou menos) bons sentimentos.
Quero escrever também à boa Lorchen.
Não esqueci nunca um só de vós, meus amigos, mesmo que não vos dê sinal de vida. Bem
sabes que o escrever nunca foi o meu forte e aos
meus melhores amigos, durante anos, não escrevi
uma carta!
Só vivo em minhas notas. Mal termino uma
obra, já começo outra. Do modo como agora
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trabalho, faço, ao mesmo tempo, três ou quatro
obras.
Escreve-me com mais freqüência. Hei de
achar tempo para responder-te. Lembranças minhas a toda gente...
Adeus, bom e fiel Wegeler. Crê na afeição
e na amizade do teu
BEETHOVEN

A Wegeler
Viena, 16 de Novembro de 1801.
Meu bom Wegeler,
Agradeço-te este novo sinal de solicitude, tão
acima do meu merecimento.
Queres saber como vou passando e o que necessito. Por mais desagradável que me seja tratar deste assunto, contigo de boa vontade o faço.
Ha vários meses que Vering me vem aplicando vesicatorios nos braços. Esse tratamento me
aborrece demais. Sem falar nas dores, sou constantemente privado, durante um ou dois dias, do
uso dos meus braços.
Devo concordar que a zoada e o murmúrio
tornaram-se um pouco mais fracos que outrora,
principalmente no ouvido esquerdo, pelo qual
justamente minha surdez principiou. Mas minha
audição em nada melhorou até agora. Nem ouso
dizer si não se tornou peor ainda. Meu ventre
vai melhor. Sobretudo quando uso com alguma
freqüência banhos mornos, passo muito bem uns
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oito ou dez dias. De longe em longe tomo algum
foríificantei para o estômago. Seguindo, o teu
conselho, começo a usar também aplicações de
hervas sobre o ventre. Vering não quer ouvir
falar em duchas. Aliás não estou muito satisfeito
com ele. Em verdade, cuida muito pouco de
uma tal moléstia e não lhe presta atenção. Si eu
não fosse a sua casa, e isto me é muito penoso,
não o veria nunca.
Que pensas de Schmidt? Eu não mudo voluntariamente, mas me parece que Vering é demasiadamente prático e não renovará, pela leitura,
suas idéas. Schmidt me parece neste ponto
homem muito diverso e talvez não fosse tão negligente.
Dizem maravilhas do galvanismo. Qual é tua
opinião? Contou-me um medico ter visto uma
criança surda-muda recuperar a audição, e um
homem, surdo ha sete anos, curar-se igualmente. E estou sabendo que Schmidt faz experiências.
Vivo outra vez um pouco mais agradável mente, e procuro mais o convivia dos homens.
Mas podes comprehender a vida de solidão
e de tristeza que ha dez anos venho suportando.
Minha enfermidade se ergue diante de mim, como
um espetro, por toda parte e eu fujo dos homens.
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Devo parecer misantropo e no entanto o sou
tão pouco!
Produziu esta mudança uma querida, encantadora joven. Ama-me e amo-a. Depois de dois
anos, eis de novo alguns momentos felizes! E'
a primeira vez que sinto que o casamento poderia dar felicidade. Infelizmente ela não é da
minha condição e, em verdade, agora eu não poderei casar. E' preciso que me mexa ainda, corajosamente. Não fosse minha audição, já teria desde
muito percorrido a metade do mundo. E eu o
devo fazer. Não ha maior prazer para mim que
exercer minha arte e manifestá-la.
Não creio que seria feliz em tua casa. Quem
poderia ainda fazer-me feliz? Mesmo a vossa
solicitude me seria pesada. Veria a cada instante em vossos rostos a compaixão e me sentiria mais
miserável.
Que é que me impele para estas belas regiões de minha pátria?
Somente a esperança de uma situação melhor.
Sem o meu mal, não estaria aqui. Ah! estivesse
eu livre dele, abarcaria o mundo! Minha mocidade, eu o sinto, principia apenas. Não tenho eu
sido sempre sofredor?
Mais do que nunca, minha força física aumenta com minha força intelectual. Cada dia mais
me aproximo do fim que entrevejo, sem poder
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defini-lo. Somente1, em tais pensamentos pode
viver teu Beethoven. Nenhum repouso! Não
conheço outro, alem do sono. E muito me pesa
ser forçado a conceder-lhe mais tempo que outrora.
Esteja eu, apenas por metade, libertado do
meu mal e então, como um homem mais senhor de
si, mais amadurecido, irei a vós e estreitarei os
velhos laços da nossa amizade. Deveis reconhecer-me tão feliz quanto me for possível ser na
terra, mas infeliz, não! Eu não o suportaria.
Quero agarrar o destino pela guela. Ele não me
dobrará inteiramente.
Oh! como é belo viver mil vezes a vida!
Para uma vida sossegada, não, eu o sinto, não
fui feito para ela.
Mil amabilidades a Lorchen... Tu me queres bem um pouco, não é verdade? Crê firmemente na minha amizade.
TEU BEETHOVEN
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(Cartas de Wegeler e de Leonora von
Breuning a Beethoven ( 7 )
Coblentz, 28, Dezembro, 1825.
Meu velho e caro amigo Luiz:
Não posso deixar partir para Viena um dos
dez filhos de Ries, sem me lembrar de ti. Si,
após vinte e oito anos que deixei Viena, não recebeste de dois em dois meses uma longa carta,
culpa o teu silencio, depois das primeiras que te
enviei.
Não está bem isto, mormente agora, pois nós,
os velhos, vivemos de boa vontade no passado e
acima de tudo nos comprazemos com as imagens
da nossa juventude. Para mim, ao menos, nosso
conhecimento e nossa amizade, graças a tua boa
mãe, que Deus abençoe, são um ponto luminoso
em minha vida, para o qual me volto com satisfação.
Levanto os olhos para ti como para um herói
e me sinto orgulhoso de poder dizer: "Não
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deixei de influir no seu desenvolvimento. Elle
me confiava seus desejos e seus sonhos e, mais
tarde, quando se viu freqüentemente esquecido, eu
sabia bem o que ele queria," Deus seja louvado
por poder eu falar de ti com minha mulher e,
agora, com meus filhos!
A casa de minha sogra era mais tua que a
tua própria, principalmente depois da morte de
tua nobre mãe.
Dize-nos somente mais uma vez: "Sim, eu
penso em vós, na alegria, na tristeza".
Mesmo quando se elevou tão alto, como tu,
o homem só é feliz uma vez na vida: na mocidade. A's pedras de Bonn, a Kreusberg, a Godesberg, a Pepinière, teus pensamentos continua e
alegremente devem voltar-se.
Quero agora falar-te de mim, de nós, para
dar-te um exemplo de como deves responder-me.
Depois que voltei de Viena, em 1796, as
coisas não me correram bem. Durante vários
anos tive que viver somente de minhas consultas
médicas, situação que se prolongou por alguns
anos neste logar miserável, antes que eu tivesse
o necessário. Tornei-me mais tarde professor, com
ordenado, e casei em 1802. Um ano depois nasceu-me uma filha, que ainda vive e está completamente formada. Muito criteriosa, tem a serenidade do pai e toca primorosamente as sonatas
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de Beethovcn. Não tem merecimento nisso: é
um dom inato. Em 1807 nasceu um menino, que
estuda agora medicina em Berlim. Daqui a
quatro anos enviá-lo-ei a Viena. Queres cuidar
dele?
Festejei no mês de Agosto meu sexagesimo
aniversário, em companhia de uns sessenta amigos e conhecidos, entre os quais as pessoas mais
importantes da cidade. Moro aqui desde 1807 e
tenho uma bela casa e uma boa colocação. Meus
superiores estão contentes comigo e o rei me concedeu ordens e medalhas.
Lore e eu vamos indo muito bem.
Já te fiz inteiramente conheceder da nossa
situação. Por tua vez...
w
IVão queres afastar os olhos da torre de SaintEtienne?
Não tem para ti encanto a viagem? Não desejar ias rever o Rheno?
Muitas e afetuosas lembranças de Lore e
minhas.
Teu bent velho amigo
WEGELER
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Coblentz, 29, Dezembro, 1825.
Querido Beethoven, ha tanto tempo querido!
Era meu desejo que Wegeler vos escrevesse
outra vez. Agora que esse desejo se realizou, creio
dever acrescentar ainda duas palavras, não só
para estar mais presente na vossa lembrança, como
para renovar a pergunta: se não tendes realmente
vontade de rever o Rheno e de conceder a Wegeler e a mim a maior das alegrias.
Nossa Leuchen vos agradece tantas horas felizes. Tem tamanho prazer em ouvir falar de
vós! Sabe todas as pequenas aventuras da nossa
risonha juventude em Bonn, —• da desavença e da
reconciliação... Como seria feliz si vos visse!
Infelizmente não tem talento musical, mas tanto
fez, com tamanha aplicação e perseverança que
pode tocar vossas sonatas, variações etc. e, como
é a musica ainda e sempre o maior alivio para
Wegeler, ela lhe proporciona assim muitas horas
agradáveis.
Julius tem talento musical, mas foi até agora
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negligente. Ha seis meses que aprende com prazer violoncelo. Como tem em Berlim um bom
professor, creio que fará ainda muito progresso.
Os dois filhos estão crescidos e assemelham-se ao
pai, para o delicioso bom-humor que Wegeler,
graças a Deus, ainda não perdeu. Tem ele grande satisfação em tocar os temas de vossas variações. Os antigos são os preferidos, mas freqüentemente toca um dos novos, com incrível paciência.
Vosso Opferlied está colocado acima de' tudo.
Wegeler jamais vai ao quarto sem se postar ao
piano.
Assim, caro Beethoven, podereis ver como é
duradoura e viva sempre a lembrança que temos
de vós.
Dizei-nos ainda uma vez que tem ela algum
valor para vós e que não estamos inteiramente esquecidos.
Si não nos fosse tão difícil, as mais das vezes,
realizar os nossos mais caros desejos, já teríamos
feito uma visita a meu irmão, em Viena, para
ter a alegria de vos ver. Mas não se pode pensar
em tal viagem, mormente agora que o nosso filho
está em Berlim.
Wegeler já vos disse de nossa situação e não
teríamos razão de lamentar-nos. Mesmo os tempos mais difíceis foram melhores para nós que
para cem outros. A maior felicidade é passar-
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mos bem e termos bons e honrados filhos. Sim,
ainda não nos deram o menor desgosto, são alegres e dóceis.
Leuchen teve somente uma grande magua:
foi quando nosso pobre Burscheid morreu, perda
que jamais esqueceremos.
Adeus, querido Beethoven, e pensai em nós
com toda a leal bondade.
ELN. WEGELER.
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Beethoven a Wegeler
Viena, 7, Outubro, 1826. (8)
Meu velho e caro amigo,
Não posso exprimir o prazer que me deu tua
carta e a de Lorchen. Certamente deveria ter
respondido logo, mas sou um pouco negligente,
sobretudo para escrever, pois julgo que as melhores pessoas me conhecem independentemente disso.
Tenho muitas vezes no cérebro a resposta, mas
quando me disponho a escrevê-la quasi sempre
atiro a pena para longe, por não me achar em estado de escrever como penso. Lembro-me de toda a
afeição que sempre me demonstraste, de quando,
por exemplo, fizeste pintar de branco o meu quarto, surpreendendo-me tão agradavelmente. A
mesma coisa, quanto á família Breuning.
Estava no curso natural das coisas separarem-se uns dos outros; devia cada um seguir o
objetivo que se designara e procurar atingi-lo.
Só os princípios eternamente inabaláveis do bem
nos conservaram firmemente unidos. Infelizmente
não te posso escrever hoje como desejava, porque
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estou de cama. Guardo sempre o perfil de Lorckcn (já lho disse) para que vejas como me é
precioso tudo o que me foi bom e caro na minha
mocidade.
... Dizem-me aqui: Nulla dies sine linea e,
não obstante, deixo a musa dormir. Mas é para
que desperte mais forte depois. Espero ainda
realizar grandes obras e depois, como velha
criança, terminar minha carreira terrestre entre
os homens de bem. ( 9 )

:Adeus. Peço-te abraçar afetuosamente em
meu nome a tua querida Lorchen, teus filhos e
pensar em mim. Deus seja com todos vós.
Como sempre, teu fiel e verdadeiro amigo,
que te estima
BEETHOVEN.

... Entre as distinções que recebi e que, eu
o sei, te darão prazer, anuncio-te a que me concedeu o defunto rei de França, u'a medalha, com
a inscrição: "Oferecida pelo Rei ao senhor Beethoven". Vinha acompanhada de um escrito muito
lisongeiro, do primeiro cortezão do Rei, Duque
de Chartres. (10)
Meu muito querido amigo, contenta-te por
hoje com isto.
A lembrança do passado me prende e não è
sem muitas lagrimas que te escrevo esta carta.
Isto è apenas o principio. Logo receberás
outras e quanto mais me escreveres mais me darás
prazer.
Estas causas não se precisam pedir a amigos como nós.
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A Moscheles

A Wegeler

Viena, 14, Março, 1827.

Viena, 17, Fevereiro, 1827
Meu caro Moscheles:

Meu velho e digno amigo:
De Breuning recebi, contente, a tua segunda
carta. Estou ainda muito fraco para responder,
mas podes imaginar que tudo o que dizes me é
benvindo e eu o desejo.
Minha convalescença, si lhe posso chamar
assim, vai ainda muito lentamente. E' provável
que precise submeter-me a uma quarta operação,
embora nada digam os médicos. Armo-me de pa~
ciência e digo: Todo mal traz consigo um bem...
Quantas coisas desejaria dizer-te: mas estou
muito debilitado. Nada mais posso fazer que
abraçar-te de todo o coração, a ti e a tua Lorchen.
Com verdadeira amizade e apego a ti e aos
teus.
Teu velho e fiel amigo,

... Em 27 de Fevereiro fui pela quarta vez
operado e agora já se manifestam novamente indícios certos da necessidade de uma quinta operação. Como acabará tudo isto e que será de mim,
si tal estado de coisas durar ainda algum tempo?
Verdadeiramente é uma dura sorte a minha.
Mas eu me entrego à vontade do Destino. Somente rogo a Deus que decida em sua divina
vontade que, emquanto me cumprir sofrer a morte em vida, esteja eu ao abrigo da necessidade. (»).
Isto me dará animo para suportar minha sorte, por mais dura e mais terrível que venha a ser,
com a resignação à vontade do Altíssimo.
... Teu amigo

L. v. BEETHOVEN.
BEETHOVEN.
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NOTAS ÀS CARTAS

U)
(2)
(3)

Provavelmente escrita em 1801.
Stephan vou Breuning.
Zmeskall (?). Era secretario áulico em Viena e
conservou-se dedicado a Beethoven.
(4)
Op. 18, numero 1.
(5)
Nohl, em sua edição das Cartas de Beethoven, suprimiu as palavras: und den Schopfer (e o Creador).
(6)
Eleonora.
(7)
Pareceu-me não ser desinteressante transcrever as
duas cartas seguintes, que fazem conhecer essas excelentes pessoas, os mais fieis amigos de Beelhoven.
Pelos amigos julga-se o homem.
(8) Notar-se-á que os amigos daqueles tempos, mesmo
quando se queriam muito, tinham uma afeição menos impaciente que a nossa. Beethoven responde a
Wegeler seis meses depois do recebimento de sua
carta.
(9)
Beethoven não suspeitava que escrevia então sua
ultima obra: o segundo f inale de seu quarteto op.
130. Achava-se em casa de seu irmão, em Gneixendorf, perto de Krems, á margem do Danúbio.
(10) Duc d'Achât (?).
(11) Beethoven, prestes a carecer de dinheiro, dirigiu-se
á Sociedade Philarmonica de Londres e a Moscheles,
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então na Inglaterra, para tratar de organizar um concerto em seu beneficio. A Sociedade teve a generosidade de lhe enviar logo, por conta, cem libras
esterlinas. Ele se comoveu ao extremo. "Era um
espetáculo aflitivo, diz um amigo, vê-lo, ao receber
essa carta, de mãos postas e soluçando de alegria e
de reconhecimento". Com a emoção reabriu-se a ferida. Quiz ditar ainda uma carta de agradecimento
aos "nobres ingleses, que compartilhavam sua
triste sorte"; prometia-lhes uma obra, sua décima
sinfonia, uma Ouverture, tudo o que quizessem.
"Nunca, dizia ele, empreendi uma obra com tanto
ardor, como o farei com esta." A carta é de 18
de março. Em 26 estava morto.
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Pensamentos
de B e e t h . o v e n

SOBRE A MUSICA

II n'y a pás de règle qu'on ne peut blesser à cause
de Schõner (mais belo). ( x ) .
A musica deve fazer jorrar o fogo do espirito dos
homens.
A musica è uma revelação mais alta que a sabedoria e a filosofia.
Nada ha mais belo que aproximar-se da divindade e esparzir os seus raios sobre a raça humana.
Por que escrevo? O que tenho no coração è preciso que saia. Eis porque escrevo.
Julgais que penso num sagrado violino, quando
o Espirito me fala e que escrevo o que ele me
dita?
(A SCHUPPANZICH)
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Segundo minha maneira habitual de compor,
mesmo para a musica instrumental, tenho sempre
diante dos olhos o conjunto.
(A TREITSCHKE)
Escrever sem piano è necessário. Neste particular
a poesia pode considerar-se feliz em comparação
.com a musica. Seu dominio não é táo limitado
como o meu, mas, em compensação, o meu se estende mais longe em outras regiões. E não se
pode atingir facilmente o meu império.
(A WILHELM GERHARD)
A liberdade e o progresso são o fim na arte como
em toda a vida. Si não somos tão sólidos como
os mestres antigos, ao menos o requinte da civilização ampliou muitas coisas.
(Ao ARQUIDUQUE RODOLFO).

Não tenho o habito de retocar minhas composições (urna vez terminadas). Nunca o fiz, penetrado da verdade que toda mudança parcial altera o caráter da composição.
(A THONSON)
A pura musica de igreja deveria ser executada
somente por vozes, salvo o Gloria ou algum outro
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texto desse gênero. Eis porque prefiro Palestrina. Mas é um absurdo imitá-lo, sem possuir seu
espirito, nem suas concepções religiosas.
(Ao

ORGANISTA FHEUDENBERG)

Quando vosso aluno tem, ao piano, o dedilhado
conveniente, a justa medida e toca com exatidão,
atentai somente no estilo, não o interrompais por
pequenas faltas, não as noteis sinão no fim do
trecho. Tal método forma músicos, o que, antes
de tudo, é um dos primeiros objetivos da arte
musical... Para as passagens (de virtuosismo)
fazei-o empregar alternativamente todos os
dedos...
Empregando-se menos dedos, tem-se, sem duvida,
um toucher "perolado", como se diz, ou "como
uma pérola", mas às vezes preferem-se outras
jóias. ( 2 ).
(A CZERNY)
Entre os antigos mestres, só Hoendel, o Alemão, e
Sebastião Bach possuíram gênio.
(Ao ARQUIDUQUE RODOLFO,

1815)

Meu coração bate exclusivamente pela alta e grande arte de Sebastião Bach, esse patriarca da Harmonia (dieses Urvaters der Harmonie).
(A

HOFMEISTER,

1801)
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Fui sempre uni dos maiores admiradores de Mozart e o serei até meu ultimo suspiro.
(Ao ABADE STADLER, 1826)

Aprecio vossas obras acima de todas as outras
obras de teatro. Maravilho-me cada vês que ouço
uma nova composição vossa e tomo por ela maior
interesse que pelas minhas próprias.
Numa palavra: eu vos considero e vos estimo...
Vous resterez toujours celui de mês contemporains, que je 1'estime lê plus. Si vous mês voulez
faire un extreme plaisir, cétoit, si vous rnecrivez
quelques lignes, cê que me soulagera bien. L'art
unit tout lê monde, quanto mais os verdadeiros
artistas.
Et peut-être vous me dignez aussi contando-me
nesse numero. ( 3 )
(A CHERUBINI, 1823)

SOBRE A CRITICA

No que me concerne como artista, nunca se ouviu dizer que houvesse eu prestado atenção ao
que se pudesse escrever a meu respeito.
(A SCHOTT, 1825)
Penso como Voltaire que "algumas picadas de
mosquitos não podem deter um cavalo na sua fogosa corrida".
(1826)
Quanto a esses imbecis, nada como os deixar
falar. Sua tagarelice não imortalizará ninguém, como não arrebatará a imortalidade a nenhum daqueles a quem Apoio a destinou.
(1801)
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NOTAS AOS PENSAMENTOS
(1)
(2)

Era francês no texto, com exceção da ultima palavra.
A técnica pianistica de Beethoven não era correta,
sua maneira de dedilhar freqüentemente defeituosa,
a qualidade do som descuidada. Mas quem prestava
atenção ao instrumentista? Absorvia-se a gente nos
seus pensamentos, como suas mãos os exprimissem,
de qualquer modo que fosse. (Barão de Tremont,
1809).
(3) As palavras em itálico, com sua ortografia defeituosa, estão em francês no texto.
Já ficou dito que a esta carta Cherubini não respondeu,
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