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ADENDO
***
Nota dos editores – Este adendo, selecionado sob a curadoria de
Mário Alves Coutinho, traz a tradução integral e comentada de
uma das poucas cartas de J. S. Bach que existem, por isso, trata-se
de um de seus principais textos de tom confessional.
***

Interpretação e tradução da carta de Johann
Sebastian Bach a Georg Erdmann
Clóvis de André1
À época em que a carta foi escrita (28 de outubro de 1730), seu
autor, Johann Sebastian Bach (1685-1750), vivia em Leipzig, enquanto
o destinatário, Georg Erdmann (1682-1736), na cidade polonesa de
Gdańsk (Danzigue). O texto é um exemplo das preocupações de Bach
sobre sua carreira e sua família, podendo ser dividido em três partes (com
diferentes agrupamentos de parágrafos da tradução), a fim de discernir
a estrutura do discurso e interpretar seu conteúdo e recursos retóricos.
A parte I (¶1-3)2 alicerça e prepara o leitor emocionalmente para a
aceitação do discurso subsequente; a parte II (¶4-5) estabelece e enfatiza
Clóvis de André é professor de História da Música e orientador de pesquisa
na Faculdade Cantareira (São Paulo, SP) desde 2004, com formação em canto
(Mestrado pela SUNY-Buffalo, 1998) e musicologia histórica (Doutorado pela
SUNY-Buffalo, 2005). Ministra também aulas particulares de técnica vocal e
mantém um duo (canto e violino) com sua esposa Lúcia Ramos.
2
O símbolo ¶ indica parágrafo.
1
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os argumentos principais da carta, valendo-se da emocionalidade da
parte anterior; a parte III (¶6-5) retorna a bases e apelos emocionais
que conduzem à finalização. Trata-se, portanto, de um estrutura
relativamente simétrica, à semelhança de realizações musicais que
Bach já havia elaborado (e continuaria a elaborar) em suas composições.
Em seu conjunto, o texto (assim como a produção composicional)
demonstra um cuidadoso encadeamento retórico, voltado a promover
argumentos, julgamentos e apelos, de maneira a parecerem genéricos,
naturais e objetivos, embora sejam pessoais, artificiosos e subjetivos.
Inicialmente (¶1), Bach parece valorizar posições
profissionais de erudição musical, repelindo o desinteresse (ou,
aparentemente, até o imediatismo composicional ou interpretativo)
e a progressiva deterioração de atividades artísticas no ambiente
de Köthen. Em seguida (¶2), ele demonstra consciência sobre
suas capacidades, possivelmente tanto administrativas quanto
musicais, ao indicar que necessitou e cuidou de realizar uma
preparação específica para habilitar-se a ocupar o cargo de Kantor
em Leipzig. As primeiras reclamações em relação a Leipzig (¶3)
são apresentadas como comentários de ordem moral e ética,
com consequências artísticas, sugerindo até mesmo um aparente
desespero por sua condição de servidão à administração local.
Esse início é análogo a uma introdução musical, que
busca preparar o ouvinte para a chegada de um tema pleno e
desenvolvido. Na carta, Bach chega então a seu objetivo principal,
pedir a Erdmann (¶4) uma recomendação para algum cargo
adequado, inclusive demonstrando sua disposição de emigrar para
a Polônia ao mencionar a possibilidade de ser um lugar “próximo a
vós” (alem., “dasiges Ohrtes”, na grafia antiga; lit. “nesse lugar” em
que vivia Erdmann). O discurso desse trecho parece estabelecer
não apenas uma súplica mas também uma garantia de que haverá
lisura em cumprir obrigações de emprego, talvez para minimizar
algum impacto de ressentimento ou mesmo desconforto diante
do pedido, ou ainda para minimizar reclamações de empregos
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anteriores sobre certas atitudes suas.3 No entanto (¶5), torna-se
evidente a preocupação financeira como um dos pontos centrais da
carta, além da óbvia súplica por outro cargo do parágrafo anterior.
A inquietude financeira (ou comercial e profissional) de Bach
é ainda mais sensível em vista da menção a valores monetários
relativamente precisos para estabelecer comparação entre Leipzig
(na região da Saxônia-Anhalt) e o conjunto das outras cidades em
que ele esteve (todas na região da Turíngia).
A fim de justificar sua inquietude, sua súplica e sua própria
integridade, Bach prossegue (¶6) relatando o tamanho de sua
família até 1730, bem como a desventura do falecimento de
sua primeira esposa (Maria Barbara Bach, 1684-1720, que era
sua prima em terceiro grau). Por outro lado, busca valorizar as
habilidades da família em relação à música e o seu próprio cuidado
com a educação formal dos filhos. Em sua despedida, finalizando
a missiva (¶7), Bach estabelece sua posição social e moral, ao se
desculpar por quaisquer excessos que porventura tenha cometido,
embora sem mencionar especificamente nenhum, deixando a
decisão ao amigo. A carta original (em alemão) consta de apenas
quatro páginas, não podendo ser caracterizada como um exagero
nem para a época, nem para Erdmann (cf. NOTOWICZ, 1960).
A despeito de uma aparência de formalidade nas saudações
(inicial e final) da carta, ou mesmo nos tratamentos pessoais internos,
a linguagem demonstra uma cordialidade e amicabilidade comuns
às regiões germânicas da época. A saudação original inicial “Hoch
Ao final de 1717, em Weimar, Bach foi preso por aproximadamente um mês,
devido a quebras de contrato que envolveram receber pagamentos por serviços
antecipados à corte de Köthen (cf. WOLFF; EMERY, 2018, §5.¶18). Antes
disso, em seu primeiro cargo, em Arnstadt, ele também encontrou reclamações
de quebra de contrato por reepreender outros músicos, fora de suas atribuições,
ou por estender um período de ausência da cidade sem autorização apropriada
(idem, §3.¶5). Por outro lado, para sair de seu segundo cargo, em Mülhausen, a
fim de ocupar outro melhor em Weimar, ele precisou requisitar uma interrupção do contrato anterior, que a corte de Mülhausen autorizou, embora aparentemente com certa relutância (idem, §4.¶5).
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Wohlgebohrner Herr”pode ser traduzida literalmente por “Altamente
abençoado senhor” (ou mesmo “Grande [e] abençoado senhor”),
podendo servir formalmente à saudação “Excelentíssimo senhor”
ou, mais intimamente, à saudação “Querido amigo”. Esta última
possibilidade é provavelmente o significado pretendido por Bach, não
apenas em vista do costume da época na escrita de correspondências
mas também em função de sua amizade com Erdmann desde
a infância. A saudação é reutilizada com modificações ao final da
carta (“Ew:Wohlgebohrner gantz gehorsamst-ergebenster Diener”),
transformando-a (como em uma coda) em uma caracterização do
próprio autor – lit. “Vosso abençoado, inteiramente obediente-devoto
servo”. Em seu original, o texto é contínuo, sem clara divisão de
parágrafos, que foram incluídos na tradução a fim de facilitar a leitura
e a separação de contextos.
No início da carta, Bach se preocupa em contar detalhes
e razões da mudança de Köthen para Leipzig, bem como das
condições esperadas em Leipzig que, portanto, seriam informações
desconhecidas por Erdmann. Como a mudança ocorreu em 1723
(sete anos antes da carta), a menção ao intervalo de “quatro anos”
parece ser referente a uma resposta de Erdmann recebida por volta
de 1726, provavelmente relacionada a alguma carta de Bach enviada
antes de 1723. Ainda no início, o autor menciona que seu príncipe em
Köthen (Leopold von Anhalt-Köthen, 1694-1728), havia se casado
com uma princesa (Friederike Henriette von Anhalt-Bernburg,
1702-1723) que não se importava com música. O casamento ocorrera
em dezembro de 1721 e o teste em Leipzig, em janeiro de 1723.
O acordo com Leipzig foi firmado em abril de 1723 e o contrato
assinado finalmente em maio. Embora a princesa Friederike
Henriette tivesse falecido a 4 de abril de 1723, não seria mais possível
reverter, a meio caminho, o processo de aceitação do novo cargo em
Leipzig (cf. WOLFF; EMERY, 2018, §6.¶18). A convivência com a
princesa durou, portanto, pouco mais de um ano (dez.1721-abr.1723),
envolvendo um período de natural preocupação pessoal para ela,
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com uma gravidez que resultou no nascimento de uma filha (Gisela
Agnes) em setembro de 1722. Diante dessa situação familiar e o
pouco tempo de convivência, parecem exageradas as reclamações
a Erdmann, ou pelo menos parece injustificada a impaciência que
Bach demonstra ao imputar a decisão por Leipzig à princesa, como
causadora da falta de “apreço” por música na corte de Köthen.
Quanto ao cargo de Bach em Leipzig, parece adequado
fornecer uma breve definição. Em regiões germânicas (in. séc.
XVI-med. séc. XVIII), a denominação Kantor (originalmente
grafado “Cantor” por J. S. Bach) foi utilizada em cortes luteranas
para indicar um cargo de um músico responsável pela organização,
realização e educação musical da cidade (cf. GROVE, 2018,
¶ único). Normalmente, o cargo era semelhante àquele de
mestre de capela (alem., Kapellmeister), porém com maior peso
sobre exigências pedagógicas, principalmente para crianças e
adolescentes, seja ensinando música, seja ensinando latim (aulas
para as quais Bach precisou contratar um substituto a custo
próprio). Em Leipzig, o cargo envolvia a responsabilidade pelo
ensino dessas disciplinas e a direção completa da Escola de São
Tomás (Thomasschule), bem como a direção e composição das
programações das quatro igrejas da cidade: a Igreja de São Tomás
(Thomaskirche), a Igreja de São Nicolau (Nikolaikirche), a Igreja
de São Mateus ou Igreja Nova (Matthäeikirche ou Neukirche) e a
Igreja de São Pedro (Petrikirche), inclusive preparando os músicos
para aquelas em que ele não estivesse presente. Adicionalmente,
Bach também deveria compor para festividades da corte e conselho
luteranos. Nas atividades pedagógico-musicais, ele deveria cuidar
da educação vocal e instrumental dos alunos.
Os valores monetários indicados na carta (¶5) aparentemente
referem-se a ganhos mensais. Na tradução, as atualizações para
euros (€) foram baseadas nas sugestões disponíveis no portal Bach
on Bach (BACH JR., 2016), que também apresenta imagens em
fac-símile da primeira e da quarta página da carta, além de uma
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transcrição do manuscrito e uma versão em alemão moderno,
segundo as interpretações do editor desse portal. A transcrição do
portal diverge (embora levemente) daquela apresentada na edição
musicológica de Nathan Notowicz (1960), que foi utilizada
como base para a tradução integral da Carta de Bach a Erdmann
apresentada a seguir.
***
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Carta de Johann Sebastian Bach a Georg
Erdmann
Prezado senhor,
1

2

Prezado, desculpe que um antigo [e] verdadeiro servo tome a
liberdade de vos incomodar com algo. Passam-se quase quatro
anos que o prezado me agraciou com uma amável resposta
[à minha última carta]. Ao recordar-me então, que pedistes
contar a vós algo em vista de dificuldades, inclino-me à
exigência, devendo aqui obedecer. Desde a juventude sabeis
bem de meu destino, até a mudança como mestre de capela
de Köthen trazer consequências. Lá eu tinha um príncipe
magnânimo, e tanto amante quanto conhecedor de música,
junto a quem eu supunha encerrar meu tempo de vida. Porém,
precisou conformar-se, pois o referido sereníssimo casou-se
com uma honrada princesa castelã desejosa de obter prestígio,
como se a inclinação musical do dito príncipe desvanecesse
quanto mais a princesa demonstrava falta de apreço por arte.
Então ocorreu, por Deus, que surgiu [o cargo de] Diretor de
Música e Kantor local na Escola de [São] Tomás [em Leipzig].
A mim, embora não fosse inicialmente decente transformar-me
de mestre de capela em Kantor, donde minha resolução
de instruir[-me] por um quarto de ano (i.e., três meses).
Contudo, esse cargo foi tão favoravelmente descrito a mim,
que finalmente (ainda mais porque meus filhos demonstraram
se inclinar aos estudos) aventurei-me em nome do Altíssimo e
dirigi-me a Leipzig para fazer minha prova, e assim realizei a
mudança. Aqui mesmo, em nome da vontade de Deus, ainda
mantenho-me estável.
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Agora, no entanto, que este trabalho não [demonstra ser]
nem de longe tão significativo quanto me foi descrito: este
cargo é privado de muitas oportunidades, é um lugar muito
dispendioso, cuja autoridade é estranha e pouco dedicada
à música. Consequentemente, vive-se quase em constante
desgosto, inveja e perseguição, praticamente coagido a buscar,
com o Altíssimo, ajuda para meu destino em outro lugar.
Se souberdes ou encontrardes [algum] cargo conveniente, em
lugar próximo a vós, para um velho [e] verdadeiro servo por
vós prezado, então com inteira humildade solicito interceder
por mim com uma recomendação de alta afeição. Não haverá
falha de minha parte, pois que, para dar alguma satisfação à
[vossa] intercessão e elogio de alta afeição, terá minha maior
dedicação.
Meu cargo atual alcança 700 Reichstaler [hoje, aprox. € 3.500-€
5.000], e quando habitualmente ocorrem muitos funerais,
então os valores aumentam em proporção. No entanto, se há
um ambiente saudável, então também estes decrescem, como
no último ano em que ocorreu uma perda de 100 Reichstaler
[aprox. € 500-€ 800] com os funerais habituais. Na Turíngia,
posso progredir com 400 Reichstaler [aprox. € 2.000-€ 3.000],
ao contrário deste lugar [Leipzig] mesmo com algumas
centenas a mais, pois o custo de vida [aqui] é excessivo.
Devem ser também mencionadas algumas das minhas
situações domésticas. Casei-me pela segunda vez, pois minha
saudosa primeira esposa faleceu em Köthen. Do primeiro
matrimônio, sobrevivem três filhos e uma filha, os quais ainda
em Weimar tivestes visto, como talvez recordeis. Do segundo
matrimônio, sobrevivem um filho e duas filhas. Meu filho
mais velho é um estudante de Direito, enquanto os outros dois
frequentam a escola, um no primeiro ano, o outro no segundo
ano, e a filha mais velha ainda é solteira. As crianças do outro

7

matrimônio ainda são pequenas, e o filho a nascer primeiro
[tem] 6 anos de idade. Em geral, porém, são músicos natos e
posso assegurar que posso realizar até [mesmo] um concerto
vocal e instrumental. Minha esposa atual, especialmente, é até
um soprano límpido, e minha filha mais velha também não se
sai mal.
Eu quase excedo a medida da polidez se incomodasse mais
o prezado, por isso apresso-me a concluir com todo o devido
respeito à vida.
Vosso prezado
obediente [e] devoto servo
Johann Sebastian Bach.
Leipzig, 28 de outubro de 1730.
***
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Este livro foi impresso no Brasil em
dezembro de 2018 e celebra os 333 anos de
nascimento do compositor alemão Johann
Sebastian Bach (1685-1750).

