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APRESENTAÇÃO 

Com o desenvolvimento dos estudos contemporâneos so 

bre o gênero fantástico, em seus desdobramentos e subdivisões 

(maravilhoso, realismo-mágico, realismo maravilhoso, etc) que 

tive ocasião de investigar, inclusive nos éursos de pós-gradu� 

ção específicos, tornou-se mais acentuada a necessidade de re 

fletir sobre a obra fantástica de N.V.GÓgol. Estudei o autor 

no curso de graduação em Língua e Literatura Russa na Faculda

de de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

são Paulo. 

Em função do conhecimento mais profundo que o traba 

lho de tradução propicia, foi possível chegar à formulação de 
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algumas hipóteses quanto à obra de GÓgol que parecem iluminar 

aspectos da criação fantástica contemporânea. 

O trabalho tem, portanto, por objetivo estudar N.V. 

GÕgol nao apenas como-um clássico da ficção literária russa do 

século XIX, mas busca particularmente analisar a obra novelis

tica do escritor do ponto de vista de sua modernidade. 

Esse estudo vem dividido em duas partes. A primeira 

apresenta a tradução de dois contos de GÓgol, "O Nariz" e "A 

Terrível Vingança", que servirão, na segunda parte do trabalho, 

de ponto de apoio para as reflexões críticas e a análise con

trastiva entre as chamadas fase ucraniana e a fase petersburg� 

sa. 

o trabalho de tradução dos contos implicou em lei

turas de nível teórico-crítico fundamentais para a pesquisa 

de certos aspectos específicos que iam se tornanào relevantes 

durante o trabalho com os textos gogolianos. 

Por outro lado, também as traducões passaram por di 
> -

versas revisões para a solu9ão de certos impasses ou reformula 

çoes que a reflexão crítica a todo momento sugere. 
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este trabalho a todos aqueles, cujo estí-
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uma confissão de que a vida não basta". 
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-
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T R A D U Ç Ã O 

"Ninguim consegue penetrar no unive�so 

dos sonhos sem estar dormindo; nin

guém consegue entra� no mundo fantás

tico sem se tornar fantástico". 

Jean-Paul Sartre 
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N.V.Gógol via-tradução: um problema da teoria e prática

da tradução criativa. 

Comecemos por uma colocação de Roman Jakobson um tanto a 

meaçadora: "A prática e a teoria da tradução abundam em problemas 

complexos, e de quando em quando, fazem-se tentativas de cortar o 

nó górdio, proclamando o dogma da impossibilidade da tradução." 

Este é um fantasma que persegue a tarefa de todo tradu 

tor. No entanto, no mesmo artigo ("Aspectos Linguísticos da Tradu 

ção 11
)

1 Jakobson afirma que toda experiência cognitiva pode ser 

traduzida e classificada em qualquer língua existente. Onde hou 
-- -

ver uma deficiência, a terminologia poderá ser modificada por em 

préstimos, neologismos, transferências semânticas e finalmente, 

por circunlóquios. O fato e que seja qual for a forma de interpre 

tação de um signo verbal, a comunicação pode ser sempre 

da, recuperada. 

resgat� 

Jakobson distingue três maneiras de interpretar um signo 

verbal: ele pode ser traduzido em outros signos da mesma 11ngua 

(tradução intralingual); em outra língua (tradução interlingual) 

e em outro sistema de símbolos �ão-verbais (tradução inter-semió

tica). 

No caso da tradução interlingual que consiste na interpr� 

tação dos signos verbais por meio de alguma outra língua, nao há 

(1) JAKOBSON, Rornan. "Aspectos linguistices da tradução", in Linguistica e co
municação. CUltrix, são Paulo, 1970.
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comumente equivalência completa entre as unidades de código, ao 

passo que as mensagens podem servir como interpretações adequadas

das unidades de código ou mensagens estrangeiras. 

A ausência de certos processos gramaticais na língua (ou 

até na linguagem) para a qual se traduz nunca impossibilita uma 

tradução literal da totalidade da informação conceitua! contida 

no original. Se alguma categoria gramatical não existe numa lín 

gua dada, seu sentido pode ser traduzido nessa língua com a ajuda 

de meios lexicais. 

Portanto, "em sua função cognitiva, a linguagem depende 

muito pouco do sistema gramatical, porque a definição de nossa ex 

periência está numa relação complementar com as operações metali!!_

guisticas - o nível cognitivo da linguagem não só admite mas exi

ge a interpretação por meio de outros códigos, a recodificação,

isto é, a tradução". Assim, a hipótese da impossibilidade de 

traduzir dados cognitivos parece inviável e até contraditória.

se

Mas como proceder quando as categorias gramaticais têm 

um teor semântico elevado? Como traduzir quando nos encontramos 

diante de um uni verso que Jakobson chamou de "mitologia verbal" :

nos sonhos, na magia, na poesia?

t aqui que a questão da tradução se complica e se presta 

muito mais a discussões. E diante do tradutor surge imediatemente 

o fantasma da intraduzibilidade da obra de arte.

O problema se torna mais complexo se considerarmos com 

Jakobson que a dificuldade do tradutor em preservar certos simbo

lismos de determinados sistemas gramaticais se choca muitas vezes 

com a falta de pertinência dessa dificuldade do ponto 

cognitivo. 

de vista 
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Como resolver a decepção de uma criança russa que ao ler 

uma tradução de contos alemães, fica estupefata ao descobrir que 

a Morte, seguramente uma mulher (em russo 'smert', feminino), 

representada por um velho (em alemão 'der Tod', masculino)? 

Certas divergências de categorias gramaticais podem anu 

lar assim, toda uma identificação simbólica numa certa comunidade 

linguística. Mas se uma língua nem sempre pode ser reproduzida de 

maneira idêntica quando traduzida por outra língua, o que fazer 

diante de uma obra literária quando as equações verbais sao eleva 

das à categoria de princípio construtivo do texto? 

Sabemos que na poesia as categorias sintáticas e morfo

lógicas, as raízes, os afixos, os fonemas e seus componentes, en 

fim, todos os constituintes do código verbal, são confrontados, 

justapostos, colocados em relação de contiguidade de acordo com o 

princípio de similaridade e de contraste, e transmitem assim uma 

significação própria. 

A própria semelhança fonológica é sentida como um pare� 

tesco semântico e reina na arte poética. Como traduzi-la? 

Haroldo de Campos, no artigo "Da tradução como criação e 

. • . 2 
como critica" , onde discute com muita profundidade vários aspeE_ 

tos do problema, se vale num determinado momento da teoria, de ba 

se semiótica e teórico-informativa, do filósofo e crítico Max Be� 

se. A sua distinção entre "informação documentária", "informação 

i;emântica" e "informação estética" nos parece bastante elucidati

va: 

(2) CAMPOS, Haroldo de. "Da tradução caro criação e caro crítica", in Metalin
guagan, Vozes, Petrópolis, 1967. 
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A "informação documentária" reproduz algo observável, 

uma sentença empírica, uma sentença registro. A "informação semâ.!!

tica" já transcende a "documentária", pois vai além do horizonte 

do observado, acrescentando a]go que em si mesmo não é observável, um 

elemento novo, como, por exemplo, o conceito de falso e verdadei

ro. t todo o universo de significações que está por trás da infor 

maçao. 

Já a "informação estética" transcende a semântica, no· 

que concerne à imprevisibilidade, a surpresa, à improbabilidade 

- da ordenação de signos.
-

t uma certa "fragilidade" da informação estética, respo� 

sável talvez pelo fascínio da obra de arte, que impede as diver 

sas codificações ou as.várias maneiras de transmitir que as infor 

mações documentária e semântica permitem. Isto porque a informa

ção estética não pode ser codificada senão pela forma em que foi 

transmitida pelo artista, pois qualquer alteração na sequência de 

signos, por menor que seja, pode perturbar sua realização estéti

ca. Dai a conclusão de que em cada língua há uma outra informação 

estética para informações semanticamente iguais. 

A tarefa de traduzir N.V.Gógol esbarra inevitavelmente 

com tais p�oblernas e com urna questão fundamental: seria Gógol in 

traduzível? 

Embora estejamos no domínio da prosa, a tradução da obra 

gogoliana nos lança de imediato às mesmas dificuldades da tradu 

ção da poesia. Isto porque o trocadilho, por exemplo, domina gra.!! 

de parte da prosa gogoliana. Quer seja uma dominação absoluta ou 

limitada, o fato é que o "gesto sonoro" em Gógol representa mui 

tas vezes um elemento construtivo do texto e nao pode ser despre-
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zado numa tradução interlingual. 

Muito já se falou sobre a distinção entre poesia e pr� 

sa e o caráter da oalavra c�mo coisa na poesia; para Sartre, por 

exemplo, a "mot-chose" na poesia se opõe ao "mot-signe" na prosa. 

A propósito dos verbos de Rimbaud: "O saisons! O chãteaux! 

Quelle ãme est sans défaut", 

Sartre escreve: "Personne n'est interrogé; personne n'interrogue: 

le poéte est absent. Et l'interrogation ne comporte pas de répon-

se ou plutôt elle est sa propre réponse. Est-ce dane une fausse 

interrogation? Mais il serait absurd de croire que Rimbaud a "vou 

lu dire": tout le monde a ses défauts. Comme disait Breton 

Saint-Pol-Roux: "S'il avait voulu le-dire, il l'aurait dit". 

de 

Et 

il n'a pas non plus voulu dire autre chose. Il a fait une interro 

gation· absolue; il a· confér·é au beau· mof d' ãme une existence in 

terrogative. Voilà l'interrogation devenue chose, comme l'angoise 

du Tintoret était devenue ciel jaune. Ce n'est plus une signific� 

tion, c'est une substance ... 113

t claro, portanto, que o problema da intraduzibilidade da 

obra de arte se afigura mais agudo quando estamos diante da poesia. 

Mas a dicotomia poesia X prosa, nestes termos, se mostra insubsis

tente, pelo menos como critério absoluto, se levarmos em conta o 

bras de arte em prosa que conferem primacial importãncia ao trata

mento da palavra como objeto, ficando, nesse sentido, ao lado da 

poesia. Por exemplo, "Memórias Sentimentais de João Miramar" e "Se 

rafim Ponte Grande" de Oswald de Andrade; "Macunaima" de Mãrio de 

Andrade; "Grande Sertão:Veredas" de Guimarães Rosa; para ficarmos 

(3) � Haroldo de campos, ob. cit., pag .23

Scanner
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apenas na literatura brasileira. 

Nesse sentido, também a prosa gogoliana, principalmente a 

da segunda fase ("Contos Petersburgueses") postularia "a priori" , 

tanto como a poesia, a impossibilidade da tradução. Assim, junto 

com Haroldo de Campos, nos parece mais viável a substituição dos 

conceitos de prosa e poesia pelo de texto.

Mas a questão não se resolve: como então traduzir textos 

criativos, uma vez que, neste caso, antes de mais nada, precisamos 

transpor em outra língua uma "informação estética", além da "infor 

maçao semântica"? 

A tarefa é difícil. E a saída possível é a tentativa de 

uma transposição criativa: "Teremos, em outra lingua, uma outra in 

formação estética, autônoma, mas ambas estarão ligadas entre si 

por uma relação de isomorfia: -serão diferentes enquanto linguagem, 

mas, como os corpos isomorfos, cristalizar-se-ão dentro de um mes 

mo sistema" (H.Campos). 

A tradução de textos criativos deverá ser sempre recria

çao, ou c�iação paralela, autônoma, porém recíproca, onde o que se 

busca não é apenas o significado, mas o próprio signo, ou seja, sua 

fisicalidade, sua materialidade. 

Isso nos faz pensar na teoria de Walter Benjamin, especial 

4 mente no artigo "La tãche du traducteur" , onde analisa o problema

sob uma nova luz: a de uma filosofia da linguagem. 

Segundo ele, existe uma estrutura oculta da linguagem que 

é universal e comum a todos os homens. As diferenças entre as lin 

guas são essencialmente superficiais. E a tradução é viável 

(4) BENJAMIN, Walter. "La tâche du traducteur", in Mythe et violenC'e.
Derful (Lettres Nouvelles) , Paris, 1971.

Scanner
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devido a este plano mais profundo e universal da linguagem, do 

qual todas as gramáticas derivam e que pode ser localizado e re 

conhecido em todo o idioma humano. 

Para Walter Benjamin a tradução assume um caráter profu� 

damente filosófico, ético e até mágico e mítico, através do con 

ceito de 11Linguagem Universal" ou "Linguagem Pura": a tradução 

pode ser possível e impossivel ao mesmo tempo; trata-se de uma 

antinomia dialética que nasce do fato de que todas as línguas são 

fragmentos de uma s5 11 linguagem pura": um "Logos" que faz o dis

curso ser expressivo, mas nao e visível explicitamente em nenhu

ma língua. 

Traduzir de uma língua A em outra B implica na existência 

de uma terceira, presente e ativa, que evidencia os traços desse 

"discurso puro" que precede e se encontra subliminar em todas as 

línguas. Isso equivale a dizer que todos os seres humanos expre� 

sam as mesmas coisas e que a voz humana nasce das mesmas espera� 

ças, dos mesmos medos, embora através de diferentes palavras. 

A traduçio, portadora dos germes dessa "linguagem pura", 

se situaria para Walter Benjamin a meio-caminho entre a criação 

literária e a teoria. 

Dessa forma, o problema da tradução engendra um aspectó 

mais profundo: o da arte de traduzir. E, como salientou Paulo RÓ 

nai, a demonstração da impossibilidade teórica da tradução impl! 

 caria a assertiva de que a tradução é arte, elegendo-a assim a 

categoria estética da tradução como criação. Pois, "O objetivo de 

toda arte não é algo ·impossivel 11
, não é exprimir o inexprimível, 

reproduzir o irreproduzivel, fixar o infixável? Por que não se 

empenhar então em traduzir o intraduzível? 
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Se, como bem coloca Haroldo de Campos, a tradução de tex 

tos artísticos é antes de tudo uma vivência interior do mundo e 

da técnica do traduzido, uma desmontagem e uma remontagem da má 

quina da criação, "aquela fragílima beleza aparentemente intan 

gível que nos oferece o produto acabado numa língua estranha", 

então a tradução também é crítica.

Ezra Pound considerava a tradução como uma modalidade da 

critica, na medida em que corresponde às suas funções mais impor 

tantes:

1. tentativa teórica de antecipar a criação;

2. escolha; "ordenação geral e expurgo do já feito; eli 

minação de repetições; ordenação do conhecimento de 

modo que o próximo homem (ou geração) possa o mais ra 

pidamente encontrar-lhe a parte viva e perca menos tem 

po possível com questões obsoletas."

Nessa linha de raciocínio, a crítica via tradução pode 

dar nova vida ao passado literário. Quando tentamos lançar Gógol 

à luz da modernidade, estamos, antes de tudo, procurando uma no 

va digestão capaz de assimilá-lo convenientemente, um novo olho 

crítico-criativo, como quer T.S.Eliot, "capaz de ver o passado em 

seu lugar com suas definidas diferenças em relação ao presente e, 

no entanto, tão cheio de vida que deverá parecer tão presente pa 

ra nós como o próprio presente."

A nossa tradução dos textos de Gógol persegue, antes de 

mais nada, a fidelidade ao "espírito" e ao "clima" do traduzido, 

ao "tom" gogoliano, tão característico e tão expressivo dentro da 

tradição da ficção russa.

Essa busca do "tom" do original, muitas vezes nos faz
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desviar das palavras, se elas o obscurecem, mas tentamos sempre 

que possível efeitos ou variantes que   original autoriza em sua 

linha de invenção, 

Aqui novamente pensamos em Walter Benjamin quando discu

te dois conceitos fundamentais da teoria da tradução: a fidelida

de e a liberdade; conceitos que devem ser analisados com muito 

cuidado se o que se pretende é uma tradução que visa mais do que 

a simples restituição do sentido. 

Postulamos com Benjamin que uma tradução que busca fiel 

roente cada palavra não pode jamais restituir plenamente o sentido 

mais profundo da palavra no original, pois devemos levar em cons� 

deração que as palavras têm também uma certa tonalidade afetiva 

que nao pode ser desprezada. Traduzir para ele é mais do que com� 

 icar  a tradução é uma forma própria, e a tarefa do tradutor 

também uma tarefa própria, diferente da do escritor. 

Boris Schnaiderman no artigo "Hybris da Tradução - Hybris 

da análise" 5, demonstra o seu "modus operandi" para a análise e 

tradução da magnífica epígrafe em versos do conto "A Dama de Esp 

das" de A.S.Púchkin: "Tudo isto o tradutor tem que transcriar, e�   
cedendo os lindes de sua lingua, estranhando-lhe o léxico, recom

pensando a perda aqui com uma intromissão inventiva acolá, até 

que o desatine e desapodere aquela última Hybris, que é transfor

mar o original na tradução de sua tradução." 

Tendo como embasamento da prática e da teoria da 

tradução                                                               tamos empreendendo a tare

(5) SOINAIOERMAN, B. "Hybris da Tra:lução", in Revista Coléouio/Letras, 
Lisboa, Setanbro, 1980. 
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fa árdua e ao mesmo tempo sedutora, enquanto possibilidade aberta 
de recriação, de transpor para o português dois contos de N.V. Gõ 
gol, pequenas obras-primas da literatura russa e universal. Já se 
falou que traduzir ê a maneira mais atenta de ler, pois ê ler com 
acuidade, ê penetrar melhor a obra. Este ê também o nosso objeti
vo: um exercício de intelecção e através dele, uma operação de 
crítica ao vivo. Talvez seja a melhor leitura que podemos fazer 
de Gõgol: traduzindo-o estaremos penetrando nos seus mecanismos e 
engrenagens mais íntimos.



no Nariz" - N.V.G6goZ

I 

No dia 25 de março aconteceu em Petersburgo um f� 

to extraordinariamente estranho. O barbeiro Ivan IákovZie 

vitch, residente na avenida Vosnesênski (o seu sobrenome 

perdera-se (1), e até mesmo em sua placa - onde se via um 

senhor com a bochecha ensaboada e a seguinte inscrição: 

"Faz-se também sangria n 
- não aparecia nada mais), o barbei 

ro Ivan Iákovlievitch acordou bastante cedo e sentiu o chei 

ro de pão quente. Soerguendo-se um pouco da cama, viu que 

sua esposa, uma senhora bastante respeitável e que gostava 

muito de tomar café, acabava de tirar os pães recém-assados 

do forno. 

"Hoje, Prasc6via 6ssipovna, eu não tomarei café n, 

disse Ivan Iákovlievitch: nem lugar disso, gostaria de co 

mer pão quente com cebola". (Quer dizer, Ivan IákovZievitch 

queria um e outro, mas sab'ia que era absolutamente impossi_ 

vez exigir duas coisas ao -mesmo tempo, já que Prasc6via ós

sipovna não gostava nada nada daqueles caprichos.) 

"Que coma o pão o bobão; me Zhor pra mim", pensou 

consigo mesma a esposa: "vai sobrar uma porção a mais de ca 

fé", e jogou um pão sobre a mesa. 

Ivan Iákovlievitch, conforme mandava o bom 

vestiu fraque sobre o camisa Zão e, sentando-se à mero, pôs 
tom, 

o sa Z, 

preparou duas cabeças de cebola, pegou a faca na mão e, f� 

zendo um gesto expressivo, pôs-se a cortar o pão. Cortando 
-

o pao em duas metades deu uma olhada no meio e, para sua 

grande surpresa, viu algo esbranquiçado. Ivan Iákovlievitch 

remexeu cautelosamente com a faca e tocou com o dedo: 

"Dur>o?" disse para si mesmo: "Que será isso?" 

Meteu os dedos e tirou - um nariz!... Ivan 

IákovZievitch deixou cair os braços, começou a esfregar os 

olhos e a palpar: um nariz, realmente, um nariz! E ainda 

por cima parec�u-lhe não de todo estranho. O horror se rcfl! 

15
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tiu no rosto de Ivan Iákovlievitch. Mas este horror não foi 

nada, comparado com a indignação que se apoderou de sua 

esposa. 

"Animal, de onde voce cortou esse nariz?", gritou 

furiosa. "Vigarista! Bêbado! Eu mesma vou denunciar você � 

policia. Que bandido! Eu já ouvi três pessoas dizerem que 

quando você faz a barba puxa tanto os narizes que eles mal 

se aguentam 11•

A essa altura, Ivan Iákovlievitch estava mais mor 

to do que vivo. Reconheceu que aquele nariz só podia ser do 

assessor de colegiatura Kovalióv (2) de quem fazia a barba 

todas as quartas e domingos. 

"Espera, Prascóvia 6ssipovna! Vou colocá-lo num 

cantinho embrulhado num trapo: deixa ele ficar lá um po� 

quinho; depois eu tiro". 

"Não quero nem ouvir! Acha que vou permitir que 

no meu quarto fique um nariz cortado? . . .  Seu torrada quei 

mada! (3) SÓ sabe é passar a navaz'ha na correia, mas daqui 

a pouco não estará em condições nem mesmo de cumprir com 

seu dever, s -eu canaZha, mulherengo! Acha que vou responder> 
� 

7 � • ? Ah' S . b t ' por voce na po t-"l-C"l-a. . . . . UJO, urro como uma por a. Fo 

ra daqui! Leve-o para onde quiser! Não quero sentir nem o 

cheiro dele! 11

Ivan Iákovlievitch ficou completamente abatido. 

Pensava, pensava, mas não sabia o que pensar. 

"So
J 

o d,,"abo b J · t t 11 
v sa e como e que "l-S o acon eceu , dis 

se finalmente coçando atrás da orelha. Teria eu voltado bê 

bado ontem, ou não? Já não sei ao certo, não. Mas, de qual 

quer maneira, deve ser um acontecimento fora do comum: pois 

o pão é uma coisa assada e o nariz não é nada disso. Não en

tendo mais nada!" Ivan Iákovlievitch calou-se. A idéia de

que a policia descobriria o nariz em sua casa e o �ulparia,

deixou-o completamente·atordoado. Parecia que já estava até

vendo a gola vermelha com bordados bonitos em prata, a esp�

da ... e ele tremia no corpo todo. Por fim, achou sua roupa

de baixo e as botas, vestiu todos estes trapos e acompanh�
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do pela duras invectivas de Prascóvia 6ssipovna, embrulhou 

o·nariz em um trapo e saiu para a rua.

Queria enfiá-lo em qualquer canto: ou num frade 

de pedra ao lado de algum portão ou deixá-lo escapar da 

mao como que acidentalmente e·ai virar logo numa esquina. 

Mas, para sua desgraça, estava_sempre dando com algum 

conhecido que lhe perguntava de chofre: 

"Para onde você está i.ndo?" ou "De quem vai f� 
zer a barba tão cedo?". 

Dessa maneira, Ivan Iákovlievitch não conseguia 

achar um minuto sequer de tranquilidade. Numa das vezes 

ele já tinha até deixado o nariz cair, quando um sentinela 

de longe lhe fez sinais com a alabarda, dizendo: 

"Ei! Pega lá! Você deixou cair alguma coisa!" e 

Ivan Iákovlievitch teve que pegar de novo o nariz e escon 

dê-lo no bolso. 

O desespero tomou conta dele, principalmente 

quando viu que o n�mero de pessoai aumentava na rua a medi 

da que começavam a abrir lojas e bazares (4). 

Decidiu ir em direção a ponte Isákievski: sera 

que não daria jeito de atirá-lo no Nievá? . . .  Mas sinto-me 

um tanto culpado por não ter falado até agora sobre Ivan 

Iákovlievitch, homem de respeito, sob muitos aspectos. 

Ivan Iákovlievitch, como todo artesão russo hon 

rado era um tremendo beberrão. E embora barbeasse o queixo 

dos outros todos os dias, o seu próprio estava eternamente 

sem barbear. O fraque de Ivan Iákovlievitch (Ivan Iákovlie 

vitch nunca usava sobrecasaca (5)) era malhado (6); quer 

dizer, era preto, mas estava todo coberto de manchas c�n 

za e de um marrom amarelado; a gola brilhava e no lugar 

dos três botões só estavam penduradas as linhas. Ivan 

Iákovlievitch era um grande· clnico e quando, na hora de 

barbear, o assessor de colegiatura Kovalióv lhe dizia: 

"Suas mãos, Ivan Iákovlievitch, sempre fedem!", então Ivan 

Iákovlievitch respondia com a seguinte pergunta: "E por

que será que elas fedem?" "Não sei, irmãozinho. SÓ sei que 
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fedem", dizia o assessor. E Ivan I�kovlievitch por isso mes 

mo, depois de cheirar o tabaco, o ensaboava nas bochechas 

debaixo do nariz, atrás da orelha e debaixo da barba, quer 

dizer, onde lhe dava na telha (7). 

Este cidadão respeitável JE se encontrava na Pº! 
te Isákievski. Antes de mais nada olhou atentamente para to 

dos os lados, depois inclinou-se sobre o paràpeito como se 

quisesse ver se eram muitos os p�ixes.que nadavam sob a Pº! 
te, e ai jogou bem devagarinho o trapo com o nariz. Sentiu

se como se lhe tivessem tirado de cima 10 puds de uma so 

vez (8): Ivan Iákovlievitoh até sorriu. E ao invés de ir 

barbear os queixos dos burocratas, dirigiu-se a um estabele 

cimento que tinha o letreiro: "Comida e Chá", para pedir um 

copo de ponche. Mas de repente, notou na extremidade da pon 

te o inspetor do bairro (9) de aspecto imponente, costel� 

tas compridas, chapéu triangular e espada. Picou petrifica 

do. Entrementes, o inspetor, fazendo-lhe um sinal com o de 

do lhe disse: 
� 

"Venha ca, meu caro!" 

Iv51n _Iákov_lievitah, reconhec.endo o uniforme, ti 

rou ainda de longe o boné e, aproximando-se com prontidão, 

disse: 

"Tenha um bom dia, excelência". 

"Não, não, irmãozinho, nada de excelência; mas di 

ga-me o que você estava fazendo de pé ali na ponte?" 

"Por Deus, senhor, eu fui fazer barbas e só dei 

uma olhada para ver se o rio corria bem". 

"Está mentindo! Mentindo! Não é assim que vai se 

livrar não. Faça o favor de responder." 

"Eu posso fazer a barba de Vossa Excelência duas 

ou até três vezes por semana sem a m{nima objeção", respo!!:_ 

deu Ivan Iákovlievitch. 

"Não, amigo, deixa de bobagem! Três barbeiros já 

me fazem a barba e consideram isso uma grande honra. Agora 

faça-me o favor de dizer o que estava fazendo ali?" 

Ivan Iákovlievitch empalideceu ... Mas aqui o acon 



tecimento fica completamente encoberto por uma névoa e 

se sabe absolutamente nada do que se passou depois. 

II 
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nao 

O assessor de colegiatura Kovalióv acordou bastan 
te cedo e fez com os lábios: brr ... , coisa que sempre fazia 

ao despertar, embora ele mesmo não soubesse explicar por 
qual motivo. Kovalióv espreguiçou-se e ordenou que lhe trou 
xessem um pequeno espelho que estava sobre a mesa. SÓ qu� 

ria dar uma olhada na espinhazinha que·tinha aparecido em 

seu nariz na noite anterior; mas para sua imensa surpresa 
viu que em vez de nariz havia uma superficie completamente 

lisa. Assustado, KovaZióv pediu água e esfregou os olhos 
com uma toalha: de fato o nariz não estava lá! Começou a a 
palpar com a mão para se certificar de que não estava dor 
mindo: não, não estava. O assessor de colegiatura Kovalióv 
pulou da cama e estremeceu: nada de nariz! ... Ordenou que o 
vestissem imediatemente e saiu voando direto para a chefat� 

ra de policia (10). 
Enquanto isso é indispensável dizer alguma coisa 

sobre Kovalióv para que o leitor possa saber de que espécie 

era esse assessor de colegiatura. 
Não se pode comparar de nenhuma maneira os asses 

sares de colegiatura que recebem este titulo através de cer 

tific�dos acadêmicos com aqueles assessores de colegiatura 
que-·se fazem lá no Cáucas9. São duas espécies completamente 
diferentes. Os assessores de colegiatura acadêmicos ... Ah! 
Mas· a Rússia é uma terra tão maravilhosa que se você falar 

de um assessor de colegiatura, todos os assessores de cole 
giatura, de Riga até Kamtchátka, imediatamente se sentirão 

atingidos. O mesmo se diga de todos os outros cargos e 

graus. 
Kovalióv era um assessor de colegiatura caucasia 
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no. Estava nesse cargo apenas há dois anos e nem por um mi 

nuto podia se esquecer disso, e, para se atribuir ainda 
mais nobreza e peso, ele nunca se referia a si próprio co 

mo assessor de colegiatura, mas aomo major. "Escute, po� 
binha", dizia habitualmente ao encontrar uma mulher venden 
do peitilhos ( 11) "Vá ... minha na rua: a casa; meu apartame!! 
to � 

Sadóvaia; pergunte ali major e na apenas se mora o Kova 
Zióv e qualquer um vai lhe mostrar". Caso ele encontrasse 
alguma jeitosa (12), então dava-lhe um bilhete secreto que 
dizia: "Voei pergunta, benzinho pelo apartamento do major 

Kovalióv". E é por isso mesmo que de agora em diante vamos 
chamar de major a este assessor de colegiatura. 

O major Kovalióv tinha o hábito de perambular to 

dos os dias pela Avenida Niévski. O colarinho de seu peiti 
lho estava sempre extremamente limpo e engomado. Suas cos 

teletas eram daquele tipo que ainda se pode ver nos agri 
mensores da provlncia (13), nos arquitetos (mas só se f� 
rem russos), e também nos diferentes póliciais, cumprid� 
res de seu dever e, em geral, em todos aqueles machões 

(14) que tem bochechas cheias e coradas e sabem jogar bÓs

ton muito bem: essas costeletas passam exatamente pelo cen
tro das bochechas e vão diretamente até o nariz. O major

Kovalióv levava uma grande quantidade de sinetes de corna

lina (15) com brasões e com gravado: quarta-feira, quinta
feira, segunda-feira, etc. O major Kovalióv chegou a Pe

tersburgo por necessidade, ou melhor, para procurar um po�
to mais condizente com seu cargo: se tivesse sorte, quem
sabe, até de vice-governador, ou, pelo menos, de admini�

tra�or de algum departame�to de renome. O major KovaliEv
·não teria nada contra o casamento, mas só no caso de acon
tecer da noiva ter uma fortuna de duzentos mil rublos. E
assim, o leitor pode avaliar agora em que situação se viu

este major quando percebeu que ao invés de seu nariz, cer

tinho e nada feio, havia este estúpido lugar, plano e liso.
Para sua desgraça, não aparecia na rua nenhum co

cheiro e ele teve �ue_ ir a pé, envolto em sua capa, cobrin
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do o rosto com um lenço, dando mostras de que estava san 

grando. "Quem sabe é apenas impressão minha, não pode ser

que um nariz desapareça assim, de bobeira." Entrou numa 

confeitaria com o propósito de olhar-se no espelho. Por

sorte, não havia ninguém lá;uns rapazinhos varriam as salas e 

colocavam as cadeiras; alguns deles, de olhos sonolentos,r!!_ 

tiravam nas bandejas os pasteizinhos quentes; nas mesas e 

cadeiras estavam jogados os jornais da véspera manchados 

de café. "Bom, graças a Deus que não há ninguém", falou: 

"agora posso olhar". Aproximou-se timidamente do espelho e 

deu uma olhada. "Com os diabos, que droga!" disse cuspindo 

• • . "Ainda se tivesse alguma coisa no lugar do nariz
., mas 

nada! ... " 

Mordendo os zabios de ódio, saiu da confeitaria 

e decidiu, contrariando seu costume� não olhar e nem 

rir para ninguém. De repente, ficou petrificado junto 
ser 

porta de uma casa; diante de seus próprios olhos, ocorreu 

um fenômeno inexplicável: em frente à·entrada uma carrua 

gem parou; as portinholas se abriram e, inclinando-se um 

pouco, saltou um senhor de uniforme e subiu correndo a e� 

cada. E qual não foi o espanto e ao mesmo tempo a surpresa 

de Ko�alióv quando reconheceu o seu próprio nariz! Diante 

deste espetáculo extraordinário pareceu-lhe que tudo gir� 

va diante de seus olhos; sentiu que mal podia se manter em 

pé. Mas, de qualquer forma, tremendo como que de febre, re

solveu esperar que voltasse a carruagem. E, com efeito, ao 

cabo de dois minutos o nariz saiu. Usava um uniforme bordE 

do em ouro, com uma gola alta, calças de camurça e uma es 

pada do lado. Pelo chapéu de plumas podia-se concluir que 

ele se considerava um conselheiro de estado. Tudo indicava 

que ia para algum lugar fazer visita. Deu uma olhada para 

ambos os lados e gritou ao cocheiro: Vamos! sentou-se e 

partiu. 

O pobre Kovalióv quase perdeu o ju{zo. Não sabia 

o que pensar deste acontecimento tão estranho. Com efeito,

como era possivel um nariz que �o dia anterior estava em 
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seu rosto e que nao podia correr e nem andar, estar agora 

metido num uniforme! Pôs-se a correr atrás da carruagem 
que, por sorte, não tinha ido muito longe e havia parado 

bem em frente da catedral de Kazan. 

Dirigiu-se apressado para a catedral, abriu ca 

minho por entre uma fila de pobres velhinhas que tinham os 

rostos tão cobertos que s5 havia duas aberturas para os 

olhos e das quais antes costumava rir tanto, e entrou na i 

greja. Eram poucos os fiéis Zá dentro e estavam todos 

apinhados na entrada, _junto a porta. KovaZi5v sentia-se tão 
desolado que não teve absolutamente forças para rezar e pr� 

ourou com os olhos aquele senhor por todos os cantos. Por 

fim, viu-o de pé ao lado. O nariz escondera completamente o 

rosto numa gola grande e alta e rezava �om uma expressão de 

profunda devoção. 

"Como me aproximar dele?" pensou Kovali5v. "Pelo 

uniforme, pelo chapéu, por tudo, parece que é um conselhei 

ro de estado. Com os diabos, como fazer?!" 

Começou a tossir perto dele, mas o nariz nem por 

�m m.inuto abandonou.sua atitude devota .e as. reverências que 

continuava fazendo. 

"Exce lentis simo senhor . . .  " disse Kova l i5v, esfo"!:_ 

çando-se por mostrar-se mais animado: "Excelentíssimo 

senhor . . .  "

"O que deseja?" respondeu o nariz, virando-se. 

"t estranho, excelent{ssimo senhor ... me parece 

o se�hor deveria saber o seu lugar. E de repente o en 

contra justamente onde? Na igreja. O senhor há de convi� .. " 

"Queira desculpar, mas eu não entendo o que o 

senhor está tentando me dizer. Explique-se." 

"Como lhe explicar?!" Pensou Kovali5v e, recobran 

do o ânimo, recomeçou: "Bem, é c Zaro, eu. . . ai iás, eu sou 

major. O senhor há de convir que é inconveniente que eu 

ande sem nariz. Qualquer vendedora que vende laranjas des 

cascadas na ponte Voskresênski pode ficar ali sentada sem 

nariz, mas um rosto que aspira ao cargo de governador, sem 
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dúvida alguma ... imagine o senhor mesmo .•. não sei, excelen 

·tissimo senhor •.. (então o major Kovalióv encolhe·u os om 

bros) .. , me desculpe ... mas se considerar isto de acordo 

com as regras do dever e da honra ... o senhor mesmo poderá 

compreender ... " 

"Não estou entendendo absolutamente nada", respo� 

deu o nariz. "Explique-se de forma mais conveniente"� 

"Excelent-Íssimo senhor ... " disse Kovalióv com um 

sentimento de amor própriü: "não sei como entender suas p� 

lavras ... Aqui, tudo me parece muito claro ... Ou se 

senhor quiser ... pois, o senhor é o meu próprio nariz!" 

O nariz olhou para o major e suas sobrancelhas 

franziram-se um pouco. 

o

"O senhor está enganado, cavalhei�o. Eu sou eu 

mesmo. Além do mais, entre nós não pode haver nenhuma rela 

ção intima. A julgar pelos botões de seu uniforme o senhor 

deve pertencer ao Senado ou, quando muito, à Justiça; eu já 

sou do Departamento de Instrução". Dizendo isto, o nariz 

deu as costas e continuou rezando. 

Kovalióv sentiu-se completamente desconcertado, 

sem saber o que fazer e nem mesmo o que pensar. Nesse mame� 

to, ouviu-se um ruido agradável de um vesiido de mulher; a 

proximou-se uma senhora de certa idade toda envolta em ren 

das, acompanhada de uma jovem muito delicada, num vestido 

branco que desenhava com mui�a graça seu talhe esbelto, e 

com um chapéu cor de palha leve como um biscoito. Atrás de 

las parou e abriu uma _tabaqueira um senhor alto, com gra� 

des costeletas e uma d�zia inteira de· golas. 

Kovalióv se aproximou mais um pouco, pos à mostra 

a gola de cambraia do peitilho, arrumou seus sinetes que 

pendiam da corrente de ouro e, sorrindo para os lados, con 

centrou sua atenção na frágil mulher que, como uma flor de 

primavera, se inclinava suavemente e levava à testa sua 

mãozinha branca de dedos diáfanos. 

O sorriso no rosto de.Kovalióv abriu-se ainda 

mais quando viu sob o chapéu o queixo redondinho de uma 
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brancura radiante e uma parte de sua face coberta pela cor 

-da primeira rosa da primavera. Mas, de repente, deu um sal

to para trás como se tivesse se queimado. Lembrou-se de que
onde deveria haver um nariz não havia absolutamente nada e

as lágrimas brotaram em seus olhos. Virou-se rapidamente
com o objetivo de dizer, sem rodeios, àquele senhor de uni

forme que estava fingindo ser um conselheiro de estado, que

ele era um patife, um aanalha e que era nada mais, nada me
nos de que seu próprio nariz ... Mas o nariz já não estava

lá: tinha tido tempo suficiente de escapulir, provavelmente
para fazer alguma outra visita.

Isto levou Kovalióv ao desespero. Andou para trás 
e se deteve por um minuto diante da coluna, olhando minucio 

sarnente para todos oi lados para ver se encontrava o nariz 
em algum lugar. Lembrava-se perfeitamente que o chapéu dele 
tinha plumas e o uniforme era bordado em ouro; mas não rep� 
rava nem no capote, nem na _cor da carruagem, nem nos cava 
los e nem tão pouco se havia atrás dela algum lacaio e que 
libré vestia. De mais a mais, havia tantas carruagens cor 

rendo de um lado para outro e com tanta velocidade que se 
tornava dificil até mesmo distingui-las. E ainda que cons� 

guisse identificar alguma delas, não teria meios para fazê
la parar. 

O dia era maravilhoso e ensolarado. Na Avenida 
Niévski havia uma multidão de gente. Uma verdadeira cascata 
florida de damas derramava-se por toda a calçada desde a po� 
te da Policia até Ánitchikin. Lá estava um conselheiro da 

corte, conhecido seu, a quem chamava de tenente-coronel, es 
pecialmente se isso acontecia na presença de estranhos. Lá 

estava também Iárichkin, chefe de despacho no Senado, gra� 
de amigo seu que sempre dobrava o lance quando jogava um 

oito no bóston (16). E eis também um outro major que obte 
ve esse grau no Cáucaso e que acenava para que ele fosse 

lá ... 
"Mas que diabo!" dias� Kovalióv. "Ei, cocheiro, 

direto ao.comissário de policia!" 
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Kovalióv sentou-se na drojki (17) e gritou ao co 

cheiro: "Vai a todo vapor!" 
"Está ai o comissário de polici�?" exclamou já no 

saguao. 
"Não senhor" 

, respondeu o porteiro: "acaba de 
sair". 

"SÓ faltava essa!" 
I • - li 'Po1,s e , acrescentou o porteiro: "não faz mui to 

tempo que saiu. S� ;hegasse um minutinho antes, talvez 
ainda o encontrasse em casa". 

Kovalióv sem tirar o lenço do rosto,jogou-se para 

o cocheiro e gritou com uma voz desesperada:
"Vamos". 

"Para onde?" perguntou o cocheiro. 
"Vamos em frente!" 
"Como em frente? Aqui é uma curva: para a direita 

ou para a esquerda?" 

Esta pergunta fez Kovalióv parar e o ob�igou nov� 

mente a pensar. Na sua situação, antes de mais nada, era 
preciso recorrer à Delegacia de Ordem Pública 

(18), não apenas porque o caso tinha relação direta com 
a policia, mas também porque suas disposições poderiam ser 

muito mais rápidas do que em outros lugares. Procurar então 

satisfação com o chefe da repartição da qual o nariz se di 

zia funcionário seria insensato, pois, pelas próprias res 
postas do nariz, já se podia perceber qu e para este homem 
nada era sagrado. Poderia inclusive mentir neste caso, como 
já �inha mentido, assegurando-lhe que nunca o tinha visto 

antes. 
E assim, Kovalióv já estava prestes a ordenar que 

o levassem para a Delegacia de Ordem Pública

quando de novo lhe ocorreu a idéia de que aquele patife e
trapaceiro que já no primeiro encontro tinha se portado de
uma maneira tão desonesta, poderia tranquilamente ter-se a
proveitado deste tempo todo para fu ir da cidade. E então ,
toda a busca seria. vã.ou poderia se estender, que Deus o li
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vrasse, por um mes inteiro. 

Por fim, pareceu-lhe ter recebido uma iluminação 
celeste. Decidiu ir direto à Sede do jornal e publicar, o 

quanto antes, uma descrição pormenorizada de todas as suas 

caracteristicas para que aquele que o encontrasse pudesse 
entregá-lo na mesma hora, ou pelo menos, informar o seu p� 

radeiro. E então, tomada essa decisão, ordenou ao cocheiro 
que fosse à sede do jornal e durante todo o percurso nao 

deixou de bater com os punhos nas costas do cocheiro, rep� 

tindo: 

"Mais depressa, idiota! Mais r�pido patife!" -

"Ai, senhor!" dizia o cocheiro sacudindo a cabeça e açoita! 

do o cavalo cujo pelo era comprido como o de·um cachorro 
maltês. A drojki finalmente pariou e KovaliÔv, ofegante, en 

trou correndo numa salinha de recepção onde um funcionário 
de cabelos grisalhos, de Óculos e com um fraque surrado, e� 

tava sentado atrás de uma mesa, segurando a pena com os den 

tes e  contando moedas de cobre. 

"Quem i que recebe anúncios aqui?" gritou 
lióv. "Ah, bom dia!" 

Kova 

"Meus cumprimentos", disse o funcionário grisalho, 
levantando os olhos por um minuto e baixando-os novamente 
para as pilhas de dinheiro já separadas. 

"Eu gostaria de publicar ... " 
"Com licença, por favor, queira aguardar um po� 

co", disse o funcionário escrevendo um número num papel com 
uma mão e mudando duas contas no ábaco com a outra (19). Um 
lacaio com galões e aspecto de quem servia em uma casa a�is 
tocrática, de pé junto à mesa, com um bilhete nas maos, 
achou conveniente dar mostras de sua sociabilidade: "Creia
me, senhor, esta cachorrinha não vale nem oito gr{veniques 
(20) e eu não daria por ela nem oito groshes (21); mas a 
condessa gosta tanto dela, Santo Deus, como gosta, e dá cem 
rublos para quem a encontrar. Agora, cá entre nós, posso di 
zer, com todo respeito, que os gostos das pessoas sao �om 
pletamente diferentes: se fosse um perdigueir>o ou um poodle 

, 
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não teria pena de dar quinhentos ou ate mil rublos, mas az 
já se trataria ao menos de um bom cachorro. "

0 respeitável funcionário escutava com ar bastan 
te expressivo e ao mesmo tempo fazia o cálculo de quantas 
letras havia no bilhete. Dos lados estavam muitas velhas, 
comerciantes(22) e porteiros, todos eles com bilhetes nas 
mãos. Num dizia-se que um cocheiro de conduta irrepreensi 
vel oferecia seus serviços; um outro anunciava uma caleça 
de pouco uso, trazida de Paris em 1814; num outro dispensa. 
Va-se uma jovem criada de dezenove anos treinada para servi, 
ço de lavanderia, estando apta também para outros trabalhos. 
Além disso, uma drojki muito resistente so que sem um amor 
tecedor; um novo e fogoso cavalo malhado de dezessete anos; 
sememtes de nabo e rabanete recém-chegadas de Londres; uma 
casa de campo com todas as benfeitorias: duas estrebarias 
para cavalos e um lugar para cultivar maravilhosas bétulas 
ou um bosque de pinheiros; e ainda havia um aviso para que 
aqueles que quisessem comprar solas velhas, comparecessem 
todos os dias das 8 ás 3 no mercadinho de trocas. A sala on 
de se encontrava toda essa gente era pequena e o ar ali es 
taVa excessivamente carregado, mas o assessor de colegiatu 
ra Kovaliov não podia sentir o cheiro, pois cobria-se com 
um lenço e o seu nariz se encontrava Deus sabe onde.

"Excelentíssimo senhor, permita-me lhe pedir... 
Realmente estou precisando", disse finalmente com impacién 
cia.

"Já, já! Dois rublos quarenta e três copeques! 
Neste mesmo instante! Um rublo e sessenta e quatro cope 
ques!" disse o funcionário grisalho, atirando os bilhetes 
na cara das velhas e dós porteiros. "E o senhor o que dese
ja?" disse finalmente dirigindo-se a Kovaliov.

"Eu lhe peço..." disse Kovaliov: "aconteceu uma 
fraude ou uma patzfaria, ate agora não consigo entender di 
reito. Peço-lhe apenas que publique que aquele que me entre, 
gar esse canalha receberá uma razoável gratificação." 

"Permita-me saber, qual e seu sobrenome?"
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"Nada disso, para que sobrenome? Não posso dizer. 
Tenho muitos conhecidos: a mulher do conselheiro de Estado 
Tchertarióv ,Palaguêia Grigórievna Podtotchina, mulher do oft 
ciai do Estado maior... Dá delas ficarem sabendo. Deus m_ 
guarde! 0 senhor pode escrever simplesmente: o assessor de 
colegiatura ou, ainda melhor, portador do grau de major."

"E o foragido, era seu criado?"
"Que criado o que? Isso ainda não seria uma pati 

faria tão grande! Fugiu de mim... o nariz..."
"Hum! Que sobrenome esquisito! E esse Sr. Narizis 

lhe roubou uma quantia muito grande?"
"Nariz, isto é... não é bem isso que o senhor es 

tá pensando! 0 nariz, meu próprio nariz desapareceu não se 
sabe para onde. 0 diabo quis se divertir ãs minhas custas!" 

"Esta bom, mas de que maneira desapareceu? Eu sin 
ceramente não consigo entender muito bem."

"E eu não consigo lhe explicar como, mas o fato e 
que ele agora deve estar circulando pela cidade e se auto
denomina conselheiro de estado. E por isso lhe peço que 
ponha um anúncio para que aquele que o encontrar o traga de 
volta o mais rápido possível. 0 senhor pode imaginar o que 
e ficar sem uma parte do corpo tão visível? Isso não ê o 
mesmo que qualquer mindinho do pe que dentro do sapato nin 
guém vai ver se ele exzste ou nao. Todas as quintas-feiras 
frequento a casa da esposa do Conselheiro de Estado Tcherta 
vioVjE°dtotchina Palagueia Grigórievna, esposa do oficial 
do Estado maior, tem uma filha muito bonita e sao também 
boas conhecidas minhas, e o senhor pode avaliar por si só 
como posso então... Nao posso aparecer por lá agora."

0 funcionário ficou pensativo, o que se notava 
por seus lábios fortemente comprimidos.

"Nao, nao posso colocar um anúncio desses no jor_ 
nal", disse finalmente depois de uma longa pausa.

"Como? por que?"
"Bem. 0 jornal pode perder a sua boa reputação.

Se todo mundo começar a publicar que seu nariz fugiu, então..»
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Assim mesmo, já dizem que estão sendo publicados muitos 
absurdos e falsos rumores."

"E o que ha de absurdo nesse assunto? Nao acho na 
da de absurdo nisso."

"Ao senhor pode parecer que nao. Pois veja, na se 
mana passada ocorreu um fato semelhante. Veio um funciona 
rio e do mesmo modo que o senhor trouxe um bilhete e pelas 
contas ficou em dois rublos e setenta e três copeques, e o 
anuncio todo consistia simplesmente em que fugira um poodle 
de pelo preto. Aparentemente o que hã demais nisso? Mas 
saiu um pasquim: o tal do poodel era o tesoureiro não me 
lembro de qual estabelecimento."

"Mas eu não estou colocando um anúncio sobre um 
poodle e sim sobre o meu próprio nariz: e como se eu falas 
se de mim mesmo."

"Não, não posso de modo algum colocar um anúncio 
desses."

"Mas como, se o meu nariz realmente sumiu!"
"Se sumiu, então o caso ê com o medico. Dizem que 

hã gente por al que pode reimplantar qualquer tipo de nariz. 
Eu ca para mim, estou notando que o senhor deve ter um tem 
peramento alegre e gosta de brincar com todo mundo."

"Juro por tudo que ê sagrado! Já que chegamos a 
este ponto vou mostrar ao senhor."

"Para que se incomodar!" prosseguiu o funcionário, 
e cheirou o tabaco. "Bem, mas se não lhe for incômodo," 
acrescentou com curiosidade: "então gostaria de dar uma 
olhada."

0 assessor de colegiatura tirou o lenço do rosto.
"Realmente, muito estranho!" disse o funcionário: 

o lugar esta completamente plano como uma panqueca recêm-as 
sada. Sim, incrivelmente plano."

"E então? Ainda vai discutir? 0 senhor mesmo está 
vendo que e impossível não publicar. Eu lhe serei imensamen 
te grato e fico muito contente que este incidente tenha me 
proporcionado o prazer de conhecê-lo..." 0 major, pelo vis 
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to, decidira-se dessa vez a ser um tanto falso.
"Publicar, é claro, não seria grande problema", 

disse o funcionário: "apenas não vejo nenhuma vantagem para 
o senhor. Se o senhor preferir, entregue isto a alguém que 
seja hãbil na pena e que saiba descrev er o assunto como um 
fenômeno raro na natureza e publique um artiguinho na Abe 
lha do Norte (23) (ai cheirou mais uma vez o tabaco) em be 
neficio da juventude (ai enxugou o nariz) ou simplesmente 
para curiosidade de todos."

O assessor de colegiatura sentiu-se completamente 
desesperançado. Fixou os olhos no pé da página do jornal on 
de se anunciavam espetáculos; seu rosto já estava pronto pa 
ra sorrir ao encontrar o nome de uma atriz muito engraça 
dinha e a mão chegou a segurar o bolso para se certificar 
de que havia nele uma "boa nota" (24), pois os oficiais su 
periores, segundo Kovalióv, deveriam sentar nas poltronas 
quando a lembrança do nariz estragou tudo.

O próprio funcionário parecia estar comovido com 
a situação embaraçosa de Kovalióv. Procurando atenuar um 
pouco sua desgraça, julgou conveniente expressar o seu in 
teresse com algumas palavras:

"Eu, realmente lamento muito ter lhe acontecido 
tal percalço. O senhor não gostaria de cheirar um pouco de 
rapé? Acaba com dores de cabeça e mau humor; é bom até para 
hemorróidas". Dizendo isso, o funcionário ofereceu a taba 
queira a Kovalióv, dobrando habilmente a tampa que exibia o 
retrato de uma mulher de chapéu.

Esta atitude involuntária fez Kovalióv perder a 
paciência: "Nao posso entender como o senhor ainda tem cora 
gem de brincar", disse muito sentido. "Por acaso não perce 
be que me falta justamente o indispensável para poder chei 
rar? Que o diabo carregue o seu tabaco! Não posso agora nem 
olhar para ele, e não apenas para o seu horroroso Beresins 
ki, mas nem que me oferecessem o mais legitimo rapé". Dito 
isto, saiu do jornal profundamente magoado e se dirigiu ao 
comissário de policia.
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Kovaliov entrou no exato momento em que o comissá 
rio se espreguiçava e3 soltando um grasnido 3 dizia: "Ah!
Vou tirar uma soneca de duas horinhas!" E por ai se pode
prever o quanto a chegada do assessor de colegiatura fora
absolutamente inoportuna. 0 comissário era um grande admira 
dor de todas as artes e manufaturas 3 mas preferia um bom 
dinheirinho a tudo mais. "Isto aqui sim"3 dizia sempre: 
"não há nada melhor do que isto: não pede comidaj ocupa pou 
co espaço3 sempre cabe no bolso3 se cair não quebra".

0 comissário recebeu Kovaliov com bastante frieza 
e lhe disse que depois do almoço não era hora de se fazer 
investigações e que a própria natureza determina que depois 
de comer bem Ó necessário descansar um pouco (por ai o as 
sessor de colegiatura podia ver que ao comissário de poli 
cia não eram desconhecidas as máximas dos antigos sábios) 3 
e que de um homem honrado não iriam arrancar o nariz3 e que 
o mundo estava cheio de majores que nao tinham siquer as 
roupas de baixo em bom estado e que frequentavam os lugares 
mais suspeitos.

Isto e3 acertou em cheio! (25) É necessário notar 
que Kovaliov era uma pessoa excessivamente susceptível. Era 
capaz de perdoar tudo que dissessem a seu respeito3 mas nun 
ca desculparia se isso se referisse ao seu grau ou ao seu 
cargo. Chegava a achar que nas peças de teatro se podia dei 
xar passar tudo que se referisse aos oficiais subalternos3 
mas jamais deveríam atacar os oficiais superiores.
A recepção do comissário deixou-o tão confuso que3 sacudin 
do a cabeça e abrindo um pouco as maos3 exclamou cons cio de 
sua dignidade: "Confesso que depois de observações tão ofen. 
eivas de sua parte3 não me resta mais nada a acrescentar..." 
e saiu.

Voltou para casa, mal sentindo as pernas. Anoite 
cia. Sua casa pareceu-lhe triste e terrivelmente repugnante 
depois de todas essas buscas inúteis. Ao entrar no vestíbu 
lo3 viu seu criado Ivan deitado de costas no sofá de couro 
sujo3 cuspindo para o teto com tanta precisão que acertava
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: sempre num único e mesmo lugar. Tamanha indiferença enfu 
receu-o; "bateu-lhe com o chapéu na testa, dizendo: "Você, 
seu porco, sempre ocupado com besteiras!"

Ivan pulou imediatamente do lugar e precipitou-se 
para tirar a capa de Kovalióv.

0 major entrou em seu quarto cansado e deprimido, 
atirou-se numa poltrona e, depois de alguns suspiros, dis 
se:

"Meu Deus! Meu Deus! Por que toda essa desgraça? 
Se tivesse ficado sem um braço ou sem uma perna, ainda po 
dia ser; sem as orelhas seria "horrível, mas até isso seria 
suportável; mas sem nariz, um homem... sÕ o diabo sabe o 
que e: um pássaro que não ê pássaro, um cidadão que não é 
cidadão... simplesmente de se pegar e jogar pela janela! 
Ainda se tivesse sido cortado numa guerra ou num duelo, ou 
se fosse eu mesmo o motivo ... mas desapareceu assim, sem 
mais nem menos, desapareceu de graça, a troco de nada! (26) 
Mas não, hão pode ser", acrescentou ele depois de pensar um 
pouco. "É inacreditável que o nariz tenha desaparecido; e 
completamente inacreditável. Isto, provavelmente, ou se pas_ 
sa em sonho ou é simples alucinação; pode ser que, por enga 
no, ao invés de beber água, eu tenha bebido a vodka que cos 
turno passar após a barba. 0 besta do Ivan não pegou e eu 
com certeza a peguei (27)." E para ceritificar-se de que 
realmente não estava bêbado, o major se beliscou com
tamanha força que chegou a gritar. A dor deixou-o absoluta 
mente convencido do que estava vivendo em plena realidade. 
Aproximou-se com cautela do espelho e, a principio, semicer^ 
rou os olhos na esperança de que talvez o nariz aparecesse 
no seu devido lugar; mas na mesma hora deu um salto para 
trás, dizendo: "Que coisa infame!"

Isto era completamente incompreensível. Se tives^ 
se desaparecido um botão, uma colher de prata, um relógio 
ou qualquer coisa do gênero; mas desaparecer, desaparecer- 
lhe justamente o que? E além do mais na própria casa!... 0 
major Kovalióv, considerando todas as circunstâncias, supôs 
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quaee com certeza que a culpada de tudo isso não podia ser 
outra senão a mulher do oficial do Estado Maior Podtotchin, 
que desejava casá-lo com a filha. Ele até que gostava de 
cortejá-la, mas do desenlace definitivo se esquivava. E 
quando a esposa do oficial do Estado Maior lhe anunciou, 
sem rodeios, que queria entregar sua filha a ele, muito ha 
bilmente esquivou-se com suas amabilidades , dizendo que ain 
da era jovem e que ele precisava servir mais uns cinco 
aninhos para que estivesse exatamente com quarenta edois. E 
por isso, a dita cuja, provavelmente por vingança, decidiu 
arrasã-lo e para isso contratou algumas bruxas, pois de 
nenhuma forma se poderia admitir que o nariz fora cortado: 
ninguém havia entrado em seu quarto, o barbeiro Ivan lãkoV 
lievitch fizera-lhe a barba ainda na quarta-feira e durante 
toda a quarta-feira e até mesmo durante toda a quinta-feira 
o nariz estivera inteiro, - disto ele se lembrava e sabia-o 
muito bem; além do mais, deveria ter sentido alguma dor e, 
sem duvida, a ferida não poderia ter cicatrizado tão depres 
sa e ter se tornado chata como uma panqueca. Arquitetava 
planos em sua cabeça: chamar a mulher do oficial ao Tribu 
nal através de uma intimação formal ou aparecer ele próprio 
em sua casa para surpreende-la. Suas reflexões foram inter 
rompidas por uma luz que brilhou através de todas as fres
tas da porta, o que indicava que a vela no vestzbulo ja 
tinha sido acesa por Ivan. E logo depois apareceu o próprio 
Ivan trazendo-a diante de si e iluminando vivamente todo o 
quarto, o primeiro movimento de Kovaliov foi agarrar o len 
ço e cobrir o lugar onde na véspera ainda havia o nariz, pa 
ra que o bobo do homem não ficasse de boca aberta ao ver a 
quela coisa estranha no seu senhor.

Mal Ivan tivera tempo de ir para o seu quartinho,
quando se ouviu no vestzbulo uma voz desconhecida 
ciando: ••£ aqui que mora o assessor de colegiatura 
lióv?"

pronun
Kova

"Pode entrar. 0 major Kovaliov está aqui", disse 
Kovaliov levantando-se apressado e abrindo a porta.
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Entrou um funcionário da pollQÍa de boa aparência, 
com umas suiças nem claras e nem escuras, as bochechas bem 
cheias; é aquele mesmo que no inicio da história estava pa 
rado no fim da ponte Isakievski.

"0 senhor por acaso perdeu o seu nariz?" 
"Exatamente".
"Ele já foi achado".
"0 que é que o senhor está dizendo?" gritou o ma 

jor Kovalióv. A alegria paralisou sua língua. Olhava estate 
lado para o policial que se achava à sua frente e em cujos 
lábios cheios e em cujas bochechas refletia brilhante a luz 
trêmula da Vela. "De que modo?"

"Por um estranho acaso: foi interceptado já a ca 
minho. Estava sentado numa diligencia e queria ir para Riga. 
E o passaporte há tempo fora expedido em nome de um funcio 
nário. E o mais estranho de tudo é que eu mesmo, a princl 
pio, o tomei por um senhor. Mas, por sorte, estava com meus 
óculos e logo percebi que era um nariz. Sabe, sou míope e 
se o senhor ficar na minha frente, só consigo ver que o 
senhor tem um rosto,, mas não Vou distinguir nem o nariz, 
nem a barba, nada. Minha sogra, quer dizer, a mãe de minha 
mulher, também não enxerga nada."

Kovalióv estava fora de si. "Mas onde está ele? 
Onde? Vou já correndo."

"Não se preocupe. Sabendo o quanto lhe era neces 
eário trouxe-o comigo. E o mais curioso e que o principal 
culpado nesta questão ê o vigarista do barbeiro da rua Vos 
nesenski que já está preso na Delegacia (28), Há muito tem 
po eu já o tinha como suspeito de bebedeira e roubo e faz 
tres dias ele roubou numa lojinha um monte de botões. 0 seu 
nariz está exatamente como era."

Nisso, o policial enfiou a mão no bolso e tirou 
dali o nariz embrulhado num papel.

"É ele!" gritou Kovalióv: ê ele mesmo! Tome hoje 
comigo xzcarazinha de chá".

"Consideraria um grande prazer, mas não posso em 
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absoluto. Daqui preciso passar ainda na cadeia... Subiu mui 
to o custo de todos os. mantimentos... E ainda mora comigo 
minha sogra, quer dizer* a mae de minha mulher e os meus 
filhos; o mais velho especialmente me dá muitas esperanças: 
é um garoto muito inteligente, pena que não tenhamos meios 
para educá-lo".

Kovalióv entendeu, e enfiou na mão do policial um 
dinheirinho que ele apanhou de cima da mesa. 0 policial fez 
uma profunda reverencia e saiu. E quase ao mesmo tempo Kova 
lióv ouviu sua voz na rua xingando um mujique estúpido que 
lhe deu um esbarrão com sua carroça bem naquela hora.

0 assessor de colegiatura, após a salda do polici 
al, ficou por alguns minutos num estado indefinido e só de 
pois de alguns minutos voltou-lhe a capacidade de ver e de 
sentir, tamanho desvanecimento diante da alegria inesperada. 
Segurou com cuidado o nariz encontrado com ambas as maõs, 
formando uma concha, e mais uma vez examinou-o com muita a 
tenção.

"ê ele, é ele mesmo.1'1 dizia o major Kovalióv. 
"Olha aqui a espinhazinha do lado esquerdo que tinha apare 
cido ontem". 0 major quase pÓs-se a gargalhar de alegria.

Mas no mundo nao há nada de eterno: e por isso, 
também a alegria no minuto que se seguiu ao primeiro já não 
era tão viva; no terceiro minuto ela se tornou mais fraca 
ainda e por fim, imperceptivelmente se fundiu com o estado 
de alma habitual, como o circulo que se forma na água com a 
caída de uma pedra e que acaba se fundindo com a superfície 
lisa. Kovalióv começou a refletir e chegou à conclusão que 
o caso nao estava encerrado: o nariz havia sido encontrado * 
mas ainda era preciso coloca—lo * recolocá—lo no seu devido lugar.

"E se ele não pegar?"

Diante de tal pergunta feita a si próprio, o ma 
jor empalideceu. Tomado por um sentimento de t&rror inexpli_ 
eável lançou-se ã mesa, aproximou o espelho para não colo 
car o nariz torto. Suas maos tremiam. Com muito cuidado e 
atençao recolocou—o no antigo lugar. Oh! que horror! 0 nariz 
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não aderia!..- Levou-o junto ã boca, esquentou-o um pou 
co com sua respiração e tornou a aproximá-lo da superfície 
situada entre as duas bochechas; mas o nariz não se firmava 
de jeito nenhum.

"Vai, anda seu bobo, fica aí!n dizia para ele.
Mas o nariz parecia ser de madeira e caía sobre a mesa com 
um barulho tao estranho como se fosse uma rolha. 0 rosto do 
major contraiu-se convulso. "Serã que ele não vai aderir? 
dizia assustado. Mas, por mais que tentasse levá-lo ao seu 
próprio lugar, os esforços eram sempre em vão.

Chamou Ivan e mandou-o atrás do medico que ocupa 
va, naquela mesma casa, o melhor apartamento do andar supe 
rior. Este médico era um homem de boa aparência, tinha lin 
das suíças cor de pixe e uma mulher viçosa e saudável; pela 
manhã comia maçãs frescas e mantinha a boca extraordinária 
mente limpa, enxaguando-a todas as manhãs durante quase 
tres quartos de hora e polindo os dentes c.om cinco tipos de 
escovinhas diferentes.

0 médico apareceu num minuto. Depois de perguntar 
ha quanto tempo acontecera a desgraça, ergueu o major pelo 
queixo e deu-lhe um piparote tão forte com o polegar justa 
mente onde antes estava o nariz, que o major teve de jogar 
a cabeça para trás com tamanha força que bateu a nuca na pa 
rede. 0 medico disse que isso nao era nada e, aconselhando- 
o a desencostar um pouco da parede, mandou inclinar a cabe 
ça primeiro para o lado direito e, palpando o lugar onde an 
tes havia o nariz, disse: "Hum!" Em seguida mandou inclinar 
a cabeça para o lado esquerdo e disse: "Hum!" E, para termi 
nar, deu-lhe de novo um piparote com o polegar de tal forma 
que o major Kovalióv deu um puxão com a cabeça como um cava 
lo quando lhe examinam os dentes. Feita esta prova, o medi 
co balançou a cabeça e disse: "Não, não é possível. É me 
Ihor o senhor ficar assim mesmo porque senão poderá ser 
pior ainda. É claro que seria possível recolocá-lo; eu pode 
rva ate coloca-lo agora mesmo, mas lhe asseguro que isso se 
ria pior para o senhor".
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"Essa é muito boa! g eomo £ que eu VOu fíQar sem 
nariz?" disse Kovaliov. "Pior do que está não pode ficar. 
Mas que diabo! Onde vou poder aparecer com tamanha infâmia? 
Tenho um bom relacionamento: pois veja, hoje mesmo preciso 
ria comparecer ao sarau de duas casas. Tenho muitos conhecí 
dos: a esposa do conselheiro de Estado Tchechtarev, a senho 
ra Podtotchin, esposa de um oficial de Estado Maior.,, ape 
sar de que depois de seu recente comportamento não tenho 
mais nada com ela, a não ser através da policia. Faça-me 
uma caridade", falou Kovaliov OOm voz suplicante: "não have 
ria algum meio, ou algum modo de colocar, mesmo que não fi 
casse muito bom, mas contanto qUe se firmasse; eu poderia 
até mesmo ampará—lo de leve com a mao nos casos de perigo.
E além do mais, eu nem danço, de modo que não terei possibi

lidade de prejudicá-lo com nenhum movimento descuidado. E 
no que se refere ao agradecimento por sua visita, pode es
tar certo de que farei tudo o que os meus meios permitis
sem... ~

Acredite o senhor", disse o medico com uma voz 
nem muito alta, nem muito baixa, mas extremamente persuasi 
va e magnética: "nunca atendo por interesse. Isto vai con 
tra meus princípios e minha arte. É bem verdade que cobro 
as visitas, mas é simplesmente para não causar ofensa com 
minha recusa, g claro que eu poderia recolocar o seu nariz, 
mas juro pela minha honra, se e que não acredita na minha 
palavra, que isto será muito pior. É melhor deixar por obra 
da própria natureza. Lave com mais frequência com água fria 
e asseguro-lhe que sem nariz o senhor será tão saudável 
quanto se o tivesse. Quanto ao nariz eu lhe aconselho que o 
coloque num frasco com álcool, ou melhor ainda, ponha duas 
colheres de vodka e vinagre quente... e assim poderá conse 
guir um bom dinheiro por ele. Até eu poderia comprá-lo, se 
é que o senhor não vai pedir muito caro".

"Nao, nao! Não o vendo por nada!" gritou desespe 
rado o major Kovaliov: "melhor que pereça!"

"Queira desculpar!" disse o médico despedindo—se, 
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"eu so quis ser-lhe útil... Mas, que fazer’. Ao menos, o 
senhor viu o meu esforço". Dito isto, o médico saiu do quar 
to com ar magnânimo. Kovalióv nem sequer reparara em seu 
rosto e numa profunda impossibilidade vira apenas os punhos 
da camisa branca e limpa como a neve que despontavam das 
mangas de seu fraque negro.

Ele decidiu no dia seguinte, antes de apresentar 
queixa, escrever d esposa do oficial do Estado-maior, para 
ver se não concordaria em devolver, sem briga, o que lhe 
era devido. A carta era do seguinte teor:

Prezada senhora

Aleksandra Grigórievna

Não posso compreender a estranha atitude por par 
te da senhora. Esteja certa de que, procedendo de tal for 
ma, não ganhará absolutamente nada e nem me obrigará a ca 
sar com sua filha. Acredite que a estória a respeito do meu 
nariz me è totalmente conhecida, bem como sei que as senho 
ras são as principais cúmplices, e ninguém mais. 0 súbito 
desprendimento de seu lugar, a fuga, o disfarce ora sob o 
aspecto de um funcionário, ora, por fim, no seu aspecto pro 
prio, não pode ser outra coisa a nao ser o resultado de bru 
xarias executadas pelas senhoras ou por aqueles que, a vos 
sa semelhança, praticam ações tão nobres. Eu, de minha par 
te, considero meu dever preveni-la de que se o citado nariz 
nao estiver hoje mesmo no seu lugar, serei obrigado a recor 
rer ã defesa e ã proteção das leis.

Sem mais, com alta estima, tenho a honra de ser 
seu humilde servidor 

Platon Kovalióv
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Prezado senhor

Platon Kuzmitch

Sua carta deixou—me completamente pasma. Confes 
so—lhe com toda franqueza qué jamais esperei tal coisa de 
sua parte, tanto mais acusações tão injustas. Previno—lhe 
que o funcvonário a quem se refere nunca foi recebido em 
minha casa, nem disfarçado e nem no seu aspecto normal. É 
verdade que esteve em minha casa Felipe Ivanovitch Potant 
chikov. E embora ele realmente pretendesse a mao de minha 
filha e fosse de conduta digna e sóbria e de grande cultu 
ra, nunca lhe dei nenhuma esperança. 0 senhor ainda se refe 
re a um nariz. Se entende por isso que eu pretendia deixá- 
lo com um palmo de nariz (29), isto e, dar-lhe uma recusa 
formal, então me surpreende que o senhor mesmo esteja falan 
do nisso, uma vez que eu, como e do seu conhecimento, sou 
de opinião totalmente contraria, e se o senhor ainda quiser 
pedir a mão de minha filha oficialmente, estou pronta desde 
ja a satisfaze-lo , pois este sempre foi o meu mais vivo de 
sejo. Nesta esperança, fico sempre á sua inteira disposição

Aleksandra Podtótchina

"Nao", dizia Kovalióv, depois de ler a carta.
"Ela, realmente, não e a culpada. Não pode ser! A carta es 
tá escrita de tal modo que não pode ser de uma pessoa culpa 
da de crime. " 0 assessor de colegiatura era entendido nes 
sas coisas, pois, muitas vezes, fora enviado á região do 
Cáucaso para investigações. "De que modo e por que cargas 
d’água isto aconteceu? Só o diabo sabe!" disse finalmente , 
deixando cair os braços.

Enquanto isso, os rumores acerca desse extraordi 
nário acontecimento se haviam espalhado por toda a capital 
e, como e comum, não sem acréscimos especiais. Naquele tem 
po as mentes de todos estavam completamente predispostas pa 
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va o inusitado: ultimamente experiências ocupavam-se do e 
fezto do magnetismo. Além do mais, a estória das cadeiras 
dançantes na rua Kaniuchenaia (30) era ainda muito recente 
e por isso nao era de se estranhar que logo começassem a fa 
lar que o nariz do assessor de colegiatura Kovaliov, às 
tres horas em ponto, perambulava pela Avenida Niévski. Uma 
multidão de curiosos a fluía todos os dias. Alguém disse que 
o nariz poderia estar na loja lunker: e formou~se tamanha 
multidão em volta da lunker e um corre-corre que até a poli 
ciã teve que intervir* Um especulador de aparência respeita 
vel, de suiças, e que vendia diversos tipos de pasteizinhos 
doces ã entrada do teatro, fez especialmente uns bancos de 
madeira, sólidos e bonitos, e convidava os curiosos a subi 
rem neles por oitenta copeques cada um. Um emérito coronel 
saiu, com este propósito, mais cedo de sua casa e com muita 
dificuldade conseguiu abrir caminho entre a multidão. Mas , 
para sua grande indignação viu na vitrine da loja, ao invés 
de um nariz, uma camiseta de lã comum e uma litografia com 
a imagem de uma jovem arrumando sua meia e um janota de co 
lete aberto e de barbicha que olhava para ela por detrás de 
uma árvore; um quadro que já estava há mais de dez anos pen 
durado sempre no mesmo lugar. Afastando-se, disse com des 
dem: "Como ê possível confundir o povo com rumores tão to 
los e inverossímeis?" - Depois correu o rumor de que não 
era na Avenida Nievski que o nariz do major Kovaliov peram 
bulava, mas sim no jardim Tavrltcheski, e, segundo parecia, 
estava lá já há muito tempo e até mesmo quando ali ainda 
vivia Rhosróv-Mirza (31), este admirava muito aquele es 
tranho capricho da natureza. Alguns estudantes da Academia 
de Cirurgia dirigiram-se para lá. Uma ilustre e respeitável 
senhora pediu através de uma carta especial ao supervisor 
do jardim que mostrasse aos seus filhos aquele raro fenome 
no e, se possível, com uma explicação edificante e instruti
va para os jovens.

Com todos esses acontecimentos. todos aqueles mun 
danos, frequentadores obrigatórios dos saraus, que gostavam 
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de fazer rir as damas e cujo repertório de piadas, naquela 
ocasvao, estava completamente esgotado, sentiram-se particu 
larmente contentes. Uma pequena minoria de gente respeita 
vel e bem intencionada estava extremamente descontente. Um 
senhor dizia, com indignação, não entender como no atua.l sé 
culo esclarecido se propalavam invenções tão absurdas, e aã 
mirava-se de que o governo não tomasse providencias. Este 
senhor, pelo visto, pertencia àquela categoria de pessoas 
que gostariam de envolver o Governo em tudo, até mesmo nas 
suas brigas diárias com a mulher. Depois disso ... mas aqui 
novamente tod.o o acont ecimento se encobra por uma névoa e 
nao se sabe absolutamente o que aconteceu depois.

III

Cada uma que acontece neste mundo. Âs vezes sem 
nenhuma verossimilhança: de repente aquele mesmo nariz que 
circulava como conselheiro de Estado e que causara tanto ba 
rulho na cidade, viu-se, como se nada tivesse acontecido, 
no seu próprio lugar, ou seja, entre as duas bochechas do 
major Kovalióv. Isto ocorreu no dia ? de abril. Tendo acor 
dado e olhado por acaso no espelho, ele viu: o nariz! Pós a 
mão - com efeito, o nariz! "Arre!" diz Kovalióv, e, de aZe 
gria, por pouco não sai em disparada descalço pelo quarto 
dançando o tropák (32), mas Ivan, que entrava naquele ins 
tante, atrapalhou-o. Disse-lhe que queria lavar-se imediata 
mente e, enquanto se lavava, deu mais uma olhada para o es 
pelho: era o nariz. Enxugando-se com a toalha, novamente 
olhou para o espelho: era o nariz.

"De uma olhada, Ivan, parece que tenho uma es_ 
pinhazinha no nariz", disse ele, pensando entrementes: "que 
desgraça se Ivan disser: qual nada, meu senhor, não tem es 
pinha e tão pouco nariz!"

Porem Ivan disse: "não tem nenhuma espinha não: o 
nariz está limpinho!"

"Está bem, que diabo!" disse o major a si mesmo 
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e estalou os deãos, Nesse momento espiou pela porta o bar 
beiro Ivan lakovlievitch, mas tão tímido como uma gata que 
acabou de apanhar por ter roubado toucinho.

"Diga primeiro; as mãos estão limpas?" gritava- 
lhe Kovalióv ainda de longe.

"Estão limpas".
"Mente!"

"Juro por Deus, estão limpas meu senhor. " 
"Bem, Veja la!"
Kovalióv sentou-se, Ivan lákovlievitch cobriu-o 

com um guardanapo e num instante, com o auxílio do pincel, 
transformou toda sua barba e parte das bochechas num creme 
semelhante ao que Ó servido nas festas de aniversário dos 
comerciantes. (33) "Ora veja!" disse consigo mesmo Ivan lá 
kovlievitch ao ver o nariz, e depois virou a cabeça para o 
outro lado e o olhou de lado: "Ora! quem diria", continuou 
e ficou olhando para o nariz um bom tempo. Por fim, com mui. 
ta suavidade e com um cuidado que nao se pode nem imaginar , 
ergueu dois dedos com a intenção de apanhá-lo pela ponta. 
Era esse o sistema de Ivan lákovlievitch.

"Ôpa, Õpa! Olha aí-!" gritou Kovalióv, Ivan lákov_ 
lievitch ate deixou cavr os braços e ficou perplexo e confu 
so como jamais ficara. Por fim, com cautela, começou a ro_ 
çar a barba com a navalha, muito embora não lhe fosse nem 
um pouco comodo e até difi-oil barbear sem segurar o órgão 
do olfato. Todavia, mal apoiando seu áspero polegar na bo 
checha e na mandíbula, finalmente venceu todos os obstácu 
los e conseguiu barbear.

Quando tudo esteve pronto, Kovalióv na mesma hora 
correu a vestir-se, pegou um fiacre e foi direto a uma con 
feitaria. Ao entrar, gritou já de longe: rapaz uma xícara 
de chocolate! e no mesmo instante lá estava ele no espelho: 
o nariz estava. Virou-se para trás alegremente e, com uma 
expressão satírica, semicerrando um pouco os olhos, olhou 
para dois militares, um dos quais tinha um nariz não maior 
do que um botão de colete. Depois disso, dirigiu—se ao cs 
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critério do Departamento onde pleiteava e posto de vice-go. 
vernadoi, ou, em caso de insuc esso 3 o de executor. Ao Pa^_ 
sar pela recepção, deu uma olhada no espelho: o nariz esta_ 
Va. Em seguida, foi visitar um outro assessor de colegiatu 
ra ou major, grande go zador, a cujas observações provocati. 
vas ele frequentemente respondia: "Ah, vocc, conheço bem, 
voce é espeto!" (34). Pelo caminho pensou: "e se também o 
major não se arrebentar de rir ao ver-me, então é um sinal 
evidente de que tudo, tudo está em seu devido lugar. Mas o 
assessor de colegzatura não disse nada. "Muito bom," muito 
bom3 com os diabos!" pensou consigo mesmo Kovaliov. No
caminho encontrou a esposa do oficial do Estado maior Podto 
tchin com a filha; cumprimentou-as e foi acolhido com excla 
maçoes de alegria. Então estava tudo bem, nao havia nele 
nenhum defeito. Picou falando com elas um bom tempo e, de 
propósito, tirando a tabaqueira, ficou diante delas mais ou 
tro tempo enchendo ambos as orifreios do nariz com tabaco e 
dizendo para si mesmo: "Olha aqui para vocês, suas bobas 
(35)3 suas galinhas! E com a filha, nao casarei mesmo. Ago 
ra assim, "par amour" - ãs ordens!" E desde então, o major 
Kovaliov deu de andar pela Avenida Niévski como se nada ti 
vesse acontecido, e também pelos teatros e por toda parte. 
E também o nariz, como se nada tivesse acontecido, estava 
firme em seu rosto, sem demonstrar sequer ter-se ausentado 
dali. E depois de tudo aquilo, o major Kovaliov era sempre 
visto de bom humor, sorridente, perseguindo decididamente 
todas as mulheres bonitas. Foi até visto certa vez em fren 
te a uma lojinha, no Pátio do Comércio (36), comprando uma 
fita qualquer de condecoração, nao se sabe bem para que fi 
nalidade, pois não era cavaleiro de nenhuma ordem.

Vejam só que estória foi acontecer na capital se 
tentrional de nosso vasto império! SÓ agora, refletindo bem 
sobre tudo, vemos que há nela muito de inverossimel! Sem f^ 
lar que é realment e estranho o desprendimento sobrenatural 
do nariz e o seu aparecimento em diversos lugares, sob a 
forma de conselheiro de Estado... como Kovaliov não se deu 
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conta de que era impossível anunciar sobre um nariz no jor 
nal? Não quero dizer com isso que o anúncio tenha me pareci. 
do muito caro: seria um absurdo e não sou em absoluto uma 
pessoa avarenta. Mas é indecoroso 3 incomodo, indecente! A 
lém do mais3 como e que o nariz foi parar no pão assado e 
como é que o próprio Ivan lákovlievitch?... Não3 não enten 
do isso de jeito nenhum3 decididamente não entendo! Mas o 
que é mais estranho 3 ainda mais imcompreenslvel de tudo e 
como os autores podem escolher semelhantes assuntos. Confes 
so que isto é absolutamente inconcebível3 parece que...
não3 não3 não entendo em absoluto. Em primeiro lugar3 não 
traz beneficio nenhum para a pátria; em segundo... bem3 em 
segundo lugar também não há beneficio algum. Eu simplesmen 
te não sei o que e isto...

Mas3 apesar de tudo 3 muito embora se possa3 sem 
duvida} admitir isso3 aquilo3 e mais aquilo3 pode ser até 
... bem3 e onde é que não existem absurdos? - E3 não obstan 
te3 se refletirmos bem sobre tudo isto3 na verdade3 há algo 
Digam o qUe disserem3 mas tais fatos ocorrem no mundo; é 
rapo} mas ocorrem.
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NOTAS AO CONTO ”0 NARIZ”

0 conto "O Nariz" foi publicado pela primeira vez na re 
vista "0 contemporâneo" em 1836, tomo III, com notas de redação 
de A.S.Púshkin: "N.V.Gógol por muito tempo não permitiu a publi^ 
cação desta pilhéria, mas nós encontramos nela tanto de inespe
rado, de fantástico, de divertido e de original que o persuadi
mos a nos permitir compartilhar com o público o prazer que nos 
causou o original".

Gógol, ao que parece, começou o seu conto no final do 
ano de 1832 e terminou o trabalho da primeira edição no início 
de 1835. Ele se propôs primeiramente a publicar "0 Nariz" na re 
vista "0 observador moscovita". Enviando em 18 de março de 1835 
o original a M.P.Pogodin, Gógol escreveu: "Se por acaso a sua 
tola censura se referir ao fato de que um nariz não pode estar 
na catedral de Kazan, então, por obséquio, queira conduzi-lo a 
uma católica. Por sinal, eu não acho que ela tenha caducado a 
tal ponto".

A redação de "O observador moscovita" não publicou o 
conto, pcis, segundo atesta V.Bielínski, foi classificado de"su 
jo".

Em janeiro de 1836 Gógol enviou o conto modificado ã re 
vista "0 contemporâneo" de Púshkin.

A censura tratou esta obra de Gógol de maneira bastante 
rigorosa. No texto impresso pela primeira vez o encontro do ma
jor Kovalióv com o nariz foi obrigado a ser transferido da Cate 
dral para o Pátio do Comércio; além disso, foi retirada a passa 
gem sobre o suborno do funcionário da polícia pelo major Kovali^ 
óv, e eliminada uma série de alusões satíricas sobre a época.

Em nossa tradução os cortes da censura estão reintegra
dos de acordo com algumas edições soviéticas que se basearam no 
manuscrito de Gógol.

Na primeira redação, o fantástico dos acontecimentos e- 
ra explicado no final do conto pelo sonho do major Kovalióv.

Ao publicar "0 Nariz" em "O Contemporâneo", Gógol modi
ficou o final do conto. Retirando a motivação realista tradicio 
nal dos"acontecimentos inverossímeis", ele acrescentou ao seu 
conto um epílogo irônico, acentuando o caráter satírico de "0
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epílogo foi motivado por ataques do jornal "Abelha 

do Norte" (1834, n9192, 27 de agosto) aos "Contos de Bielkin" 

de PÚshkin. O crítico do jornal escreveu a propósito de ''O fa -

bricante de ataúdes" de PÚshkin: "Terminar o conto com o despe!_ 

tar do sonho do herói é um meio seguro de entediar o leitor. o

sonho - que intriga é essa? O despertar - que intriga é essa? 

Além disso, esta espécie de sonhos apareceu tão frequentemente 

nos contos que este procedimento está bastante desgastado". 

Em 1841-1842, preparando a edição do terceiro torno de 

suas "Obras", GÓgol novamente modificou o final do conto, tendo 

escrito o Último capítulo· (a conversa com Ivan, a sua ida à con 

feitaria, o encontro com a senhora Podtótchina,a mulher do ofi

cial de Estado-maior e sua filha). Em nova redação de "O Nariz", 

a conclusão polêmica foi reduzida consideravelmente. 

Em 1839, V.Bielínski em sua crítica na revista "O Contem 

porâneo" apontou a tipicidade da figura do major Kovalióv para 

um Estado como o russo: "Vocês conhecem o major KovaliÓv? - peE_ 

guntou Bielínski. - Por que ele interessou tanto a voces, por 

que ele causa tanto riso com o fato extraordinário do seu des -

graçado nariz? Pois ele não é o major Kovali5v, mas majores Ko

valióv, e então, depois de conhecê-lo, se vocês encontrarem si

multaneamente toda uma centena de KovaliÓv, imediatamente vocês 

os reconhecerão e os distinguirão no meio de mil". 

A modificação do conto em 1842 suscitou a seguinte apr� 

ciação de Bielínski em sua resenha: "O Nariz", este arabesco e.§_ 

boçado pela pena do grande mestre é muito significativo e esta 

foi a melhor variante para o seu desenlace�. 
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Nota (1)

Nota (2)

Nota (3)

Nota (4)

: Os nomes próprios completos, em russo são formados 
de nome, patronímico e sobrenome (que indica a fá 
mília a que pertence). NO'conto, Ivan é o nome, 
lãkovlievitch é o patronímico (filho de lãkov) e 
o "sobrenome ele perdeu", segundo o narrador.

: Os diferentes cargos do funcionalismo russo na épo 
ca eram designados por denominações bastante pompo 
sas* Existia uma infinidade de cargos dentro da 
complexa hierarquia das repartições públicas e aos 
nomes mais complicados muitas vezes correspondiam 
cargos pouco significativos. Assessor de Colegiatu 
ra (em russo. "KOJUiexcRMK aceccop") indica o grau de 
85 ciasse, equivalente no quadro militar ao grau de 
major. Graças à arbitrariedade, da administração no 
Caucaso era mais fácil de ser obtido

: Literalmente a expressão " cyxaps nop.xapMCTbiK " 
("sukhar padjãristi") significa "torrada torradinha" 
e foi transposta na tradução inicial por "pãó seco", 
modificada depois por "suá torradinha" e, finalmente 
optamos por "seu torrada queimada

: " naBOUK? " ("lavotchka") foi. traduzido por "bazar" 
por se tratar em russo de lojas péquenas ‘onde são 
vendidos diferentes tipos de produtos.

Nota (5) A s^brecasaca ("c.iopTyK " - "siurtuk") era um tipo 
de paletó transpassado e acinturadõ, vestimenta tra 
dicional na Rússia para barbeiros, garçons e certas 
outras categorias.
0 fraque (" ípaK " - "'br^q" em russo) era de uso bem
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generalizado nos cavalheiros da época, embora um 
pouco mais solene.

Nota (6) : " neruR ” ("piéguii") : malhado, mesclado. Ê um

Nota (7) : A expressão. " rjxe tohí>ko ewy ^uia oxOTa" ("gdiê
tol’ka iemú bilã akhota") ê uma expressão popular 
e significa literalmente: "onde ele somente tinha 
vontade".<Procuramos uma expressão popular corres 
pondente em português: "onde lhe dava na telha".

Nota (8) : "pud" ê uma antiga medida russa de peso:
1 pud = 16,3 Kg.

Nota (9) : " KBapTajibHbiiT Ha«3MpaTeJib " ("kvartal‘nii nadzirã
tel"). Trata-se de um responsável por determinadas 
ruas e quarteirões e que tem a função de uma espé 
cie de zelador, vigia e guarda da área que ê de 
sua responsabilidade.

Nota (10) : Do russo, via alemão: "oOep-nojijíUMWMéiíCTep "
("óoer-politsimeister"). Literalmente: "comissária 
do de polícia".

Nota (11) peitilho: peça de vestuário geralmente de cor bran 
ca que se sunerpõe à camisa sobre o peito. Também: 
punhos postiços.
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Nota (12) : Literalmente " cwasnKBeHBKaH ■" ("smazlívenkaia") 
significa: ‘'beleza adocicada" do verbo " "
("sma^zTt ’") : untar, lubrificar. Adotamos as seguin " 

tes soluções: "tetéia", "boazuda" , mas nos parece 
ram por demais vulgares. Então optamos por "jeito 
sa" por corresponder mais fielmente ao.tom gogolia 
no.

Nota (13) : "y ryÕepHCKTSõt, noBeTOBHX aeMJiewepOB " ("u gubernski 
povetovikh zembemerôv"4 traduzido por "agrimensores 
de província"-, tral^a-se de encarregados públicos das 
divisões territoriais administrativas na Ucrânia até 
1929 .

Nota (lí)' : " wyx" ("muj".): literalmente significa marido, espo 
so e também homemí^No conto, o .emprego da palavra 
tem uma certa conotação pejorativa: homens de idade 
madura, "respeitáveis" e "honrados", ligada a um con 
texto semântico de tom bastante irônico. Daí nossa 
opção por "machões" em lugar/simplesmente de "homens

Nota^dS) : sinete: utensílio com assinatura ou divisa gravada 
e que serve para imprimir no papel/ lacre, etc. 
De cornaiina: porque eram feitos desse material, um 
tips de pedra (variedade da calcedônia) de cor verme 
Iho-alaranjada.

Nota (16) ; 0 jogo "bõston" 'ê uma modalidade de carteado para
quatro parceiros.
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Nota (17) A " spoxKM " ( "drojki”) ê um tipo de carruagem 
simples, aberta e mais utilizada pelo povo 

em geral.

Nota (18) : a tradução literal de " 7npaBa BjiarouMHns " 
("Uprãva Blagotchínia") seria: Departamento da Jus 
tiça para fazer o Bem, a decência. Palavra formada 
de: " ^naro" ("blãgo"): Bem 
" ueHMTB " ("tcuenít”) : fazer, consertar. Trata-se 
de um Departamento policial que administrava também 
algumas causas judiciais. Instituídos por^-átarina 

II, esses Departamentos foram fechados por Pedro I 
e novamente restabelecidos em Moscou e Petersburgo. 
por Alexandre I.

Nota (19j Ãbaco: designação do instrumento usado na antigui 
dade (gregos e romanos) para efetuar operações arit 
méticas e ainda hoje utilizado pelos caixas de lo 
jas na U.R.S.S.

Nota (20) : "grívenik: moeda russa equivalente a lo copeques.

Nota (21) : gro"sh: antiga moeda russa equivalente a 1/2 copeque. 
Dinheiro bem miúdo.

Nóta (22) : Os " KyneweCKHki CMAejibq-t ("kupietchiski sidel'ts") 
eram tipos de mercadores (compradores/vendedores) 
que- ficavam esperando os resultados de suas transa 
ções comerciais sentados. Daí " CKHexBU " ("sidel'ts") 
do verbo " CKneTB " ("sidel"') sentar.
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Nota (2 3) :

Nota (24) :

O jornal "Abelha do Norte" era um jornal da época^ 
mantida^pelo governo e que existiu de 1825 a 1864, 

publicado por F. Bulgarin e N. Gretch.

GÓgol utiliza "Cmhhh acciírHamJH"( "-gmiaia asignãt 
sia”)^ literalmente, papel moeda azul, para indicar 
através da cor o valor alto do dinheiro, pois, na 
época, pelas cores do papel se poderia identificar
o seu valor. Preferimos a solução "uma boa nota" 
na tentativa de preservar o tom indireto e brinca 
Ihão.

Nota (25) : A expressão " we b dpoBB$ a npíwo b rnaa " ("ni v
bróv', a priámo v glaz") ríteralmente significa:
"não na sobrancelha, mas diretamente ho olho". Pre
fjérimos um correspondente popular em português:
"acertou em cheio".

Nota (26): A expressão " aa rponi " ("za gróteh") ê uma expressão 
popular ligada a "grosh" (moeda de valor mais baixo 
- v. nota , daí os seus possíveis significados:
"por nada", "por uma bagatela", "o mínimo". Optamos 
por "a troco de nada" por haver certa referência 
semântica ao dinheiro expresso literalmente em russo 
pela palavra "grosh".

Nota (27): Existe nesta frase um trocadilho com o verbo pegar: 
"O besta do Ivan não pegou e eu com certeza a peguei". 
Em russo o trocadilho se faz através de dois verbos: 
" npBHHTb " ("priniãt’") que significa pegar também 
no sentido de captar, entender; e do verbo "CXEaTUTb 
("Skhvatit' ") que significa pegar, agarrar com a mão, 
segurar e também captar. Dai a ambiguidade criada em
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russo numa frase bem mais concisa e enxuta sono 

ramente: 
11 i1 BaH-.nypaK He �pitrnfm, 11 ij BepHO CXB8.TJUI ee 11 

( "Ivan-durák ni/priniál, i iá vierno "-$khvatil ieió") 

Nota (28): A tradução de 11 1-ta c1ie3 :ir.e½n ("na siézgei") pode 
ser "na cadeia" ou "na delegacia". Trata-se do 19 
cal para os presos na Rússia pré-revolucionária, 
espécie de delegacia de policia. 

Nota ( 29) 

Nota (30): 

l 

A expressao II ocTaBllTb Bac e HOCOM" { "astávi t' vás
s nóssom") corresponde em português a "ficar de 
nariz comprido", ou "com palmo e meio de nariz", 
isto é, não alcançar o que se desejava. Está claro 
aqui o uso da expressão por Gógol como um jogo se 
mântico com a palavra "nariz", eixo do conto. 

P .. "estória das cadeiras que dançavam na rua KaniJ 
chenaia'.!-trata-se provavelmente de algo fantástico 
ocorrido na época, ·relacionado com magnetismo. G� 
gol faz alusão à curiosidaàe generalizada em Peters 

'� ' 
-

burgo pelas experiências � o "magnetismo animal" 
sobre o qual muito se escrevia nos jornais em 1832. 

"' 

� 
Nota ( 31) : fhosróv-Mirza foi um principe persa; chefiou a em

baixada que se estabeleceu na Rússia em agosto de 
1829 depois do assassinato na Pérsia do enviado 
russo A.S.Griboiédov. 

Nota (32): provavelmente de "trepák", trata-se de dança e mú 
sica populares russas. 
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Nota (33): 

Nota ( 34) 

Nota (35): 

Nota (36) 

11 Hô. r�ynetteCK�x m1.emrnax 11 
( "na kupiétcheskih
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imenináh 11

). Trata-se de festas para comemorar o 

dia do santo na casa de comerciantes, uma categ� 

ria social bem específica. Optamos pela seguinte 

tradução: " .•. num creme como aquele que é servido 

"nas festas de aniversário dos comerciantes". 

"mmrn1>1ca. 11 ( "chpíl' ka") literalmente: grampo de 

duas pontas para prender cabelo, tranças, etc. No 

texto, a palavra tem um tom pejorativo e brincalhão 

que transpusemos em português por "espeto": "Você 

é espeto". 

" 6aõ1:>e" ( "babió") de 11 6a6a " ( "bába) : terminologia 

usada no campo para "mulher": "Bába" para "mulher" 

e "mujik" para o "Homem". No texto, adquire um tom 

pejorativo-depreciativo: poder-se-iam adotar as s� 

guintes variantes: "Õ donas 11, "mulherio", "caipiras". 

Talvez "bobas 11 ofereça a vantagem da aproximação so 

nora com o termo russo. 

11 B roCTY.HOM .UBope 11 (11 v gastinom dvoré"): pátio do 

comércio. Trata-se de um espaço construído em alg� 

mas cidades antigas com espécies de ·bancos para 

comércio, geralmente feitos de pedra. 
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Ressoam de muitos sons os confins de Kiev. o esaul 

(1) Gorobiétz festeja o casamento de seu filho. Muitos convi 

dados chegaram a casa do esaul. Naqueles tempos, gostava-se 

de comer bem, gostava-se ainda mais de beber e gostava-se 

mais ainda de se divertir. Viera tambim em seu cavalo baio 

o zaparógetz (2) Mikitka de uma farra desenfreada (3) no 

campo Pereschliai, onde ele tinha embebedado com vinho tinto, 

durante sete dias e sete noites, a pequena nobreza do 1•ei 

polonis. Com sua jovem mulher Katerina e o filho de um ano 

chegou tamb�m o irmão adotivo do esaul, Danilo Burul'bach, da 

outra margem do Dniepr, onde ficavam suas terras, entre duas 

montanhas. Maravilhavam-se os convidados com o rosto branco 

de Pani (4) Katerina, suas sobrancelhas negras como veludo 

alemão, e a elegante saia de lã azul e as botas de tacões de 

prata; porim ainda mais se admiravam por não ter chegado com 

ela o velho pai. H& um ano apenas ele vivia em Zadnepr&v (5), 

mas durante vinte e um anos esti�era desaparecido sem dar noti 

aias e voltara para junto de sua filha quando esta Ja estava ca 

sada e Ja dera a luz o filho. Ele, certamente, contaria muitos 

fatos prodigiosos. E como deixar de contar, tendo estado tanto 

tempo em terra estranha! Lá as coisas não são ass.im, as pessoas 

tamb�m não e não há igrejas cristãs ... Mas ele não viera. 

Serviram aos convidados o varênukha(6) com passas e 

ameixas, e numa grande travessa o korovái (?). Os músicos come 

çaram pela parte de baixo, assada junto com as moedas e, silen 

ciando por um tempo, puseram de lado ctmbalos, violinos e pa� 

deiros. Enquanto isso, as moças e as donzelas, depois de se en 

xugarem com os lenços bordados, avançavam de novo de suas filei 

ras; e os rapazes com as mãos na cintura e olhando com altivez 

ao redor, estavam prontos para sair em disparada ao encontro de 
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las, quando o velho esaul trouxe dois· icones para abençoar os 

noivoa. 

Aqueles 1,cones lhe foram dados po2• um santo ey,emi 

ta, o velho Varfolomiei. Não é rica a sua alfa-ia; não reZu 

zem nem a prata nem a ouY'o; mas nenhuma força mdligna se 

atraverá a tocar naquele em cuja casa eles estiverem. Levan 

tando os icones pa�a cima, o esaul se preparava para dizer 

uma breve oração ... quando, de repente, as crianças que esta 

vam brincando no chão começaram a gritar; e atrás deles o p� 

vo recuou o todos apontaram com o dedo horrorizados para um 

cossaco que estava de pe no meio deles. Quem fosse, ninguém 

sabia. Mas ele já tinha dançado maravilhosamente o kozatchiók 

(8) e já tivera tempo de fazer rir a multidão que o rodeava.

Assim que o esaul ergueu os {cones, seu rosto de repente se

transformou: o nariz cresceu e caiu para o lado; de castanhos,

os olhos tornaram-se verdes e saltados, os lábios ficaram

azuis, o queixo começou a tremer e se afilou em ponta como

uma lança, da boca surgiu uma pY'esa, atrás da cabeça se ele

vou uma corcunda, e o cossaco se transformou num velho.

11t ele! t ele!" gritavam na multidão_, apinhando-se 

uns aos outros. 

"O feiticeiro apaPeaeu de 

agarrando os filhos nos braços. 

novo! gritavum as 

Majestoso e imponente, o esaul se colocou 

frente e disse com voz forte mostrando-lhes os icones: 

maes, 

a sua 

"Desaparece imagem de Satanas, aqui não h� lugar p� 

ra ti!" e soltando um silvo e rangendo os dentes como um lo 

bo, o Velho prodigioso desapareceu. Se espalharam e ressoaram 

como o mar em tempestade os rumores e murmúrios no meio do povo. 

"Quem e esse feiticeiro?" perguntaram os jovens i 

nexper>ientes. 

"Havera uma desgraça!" diziam os velhos, balançando 

a cabeça. E, em todo o canto da grande estalagem do esaul, co 

meçaram a se reunir em grupos e a ouvir histó�ias sobre o pr� 

digioso feiticeiro. Cada um contava uma história diferente, e 

ninguém sabia ao certo contar.nada sobre ele. 
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Rolaram no p&tio uma barrica de hidromel e nao fq__
Tudo ram poucos os baldes (9) de vinho grego 

se alegrou novamente. A m�sica retumbou; 

que esvaziaram. 

as moças., as donze 

las e os bravos cossacos de jupans (10) coloridos sairam em 

disparada. Os velhos de noventa e cem anos., j� �brios., pus� 

ram-se tambim a saltitar., recordando os anos que nao haviam 

se passado em vao. Festejaram ati altas horas da noite e se 

refestelaram tanto como j� n5o se costuma . Os convivas come 

çaram a se espalhar., poucos por�m conseguiam rastejar at� 
seu canto. Muitos ficaram para pernoitar no grande p&tio do 

esaul; e a maior parte dos cossacos dormiu sem 

vidada., debaixo dos bancos ., no ch�o ., ao lado do 

do estabul�: onde s� a cabeça bibada pendia., za

deitava e seu ronco se ouvia por toda KÍev. 

II 

mesmo ser con 

cavalo ., per to 

mesmo ele se 

Uma luz sua�e brilha sobre a terra. É a lua. que sur 

ge atr&s da montanha. Qual preciosa musselina de Damasco, bran 

ca como a neve, ela cobre a margem montanhosa do Dniep� e as 

sombras se afastam ainda mais para o fundo do pinheiral. 

No meio do Dniepr navegava um barco de.carvalho. À 

frente estavam sentados dois rapazes; os gorros pretos de cos 

saco a banda e sob os remos., como fa iscas., as gotas voando por 

todos os lados. 

Por que os cossacos n5o cantam? N5o falam nem dos p� 

dres poloneses que já percorrem a Ucrania, convertendo em cati 

lico o povo cos�aco., e nem da horda que lutou dois dias intei 

ros junto ao lago Sali6ni (11). Mas como cantar., como falar de 

façanhas quando Pan ( 12) Dani lo está sombrio e a manga do ,lúpan 

carmezim deslizou pelo lenho e está tocando a água? Pani Kateri 

na embala o filho em silincioi n5o iira os olho� dele, e a agua 

�Ji como um p5 cinza em seu traje de festa., sem forro. 

Dá gosto olhar do meio do Dniepr as altas montanhas, a
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vasta campina e os bosques verdes. Aquelas montanhas_, nao 

são montanhas: elas não têm sape
:, 

tanto em cima como embaixo 

xo h� um cume pontiagudo e abaixo e acima delas es�� o c�u 

profundo. Aqueles bosques nas colinas, não sâ'o bosques: sao 

cabRlos que cresceram na cabeça eriçada do senhbr dos bosques. 

Sua barba banha-se na agua e sob a barba e sobre os cabelos 

est6 o ciu profundo. Aquelas campinas, não são campinas: � um 

cinto verde que ci lha o· céu redondo pelo meio e na metade de 

c�ma e na metade de baixo passeia a lua. 

Pan Danilo não olha para os lados, olha para a sua 

jovem esposa. 

"Por que minha jovem esposa, minha dourada K.aterina, 

�aiste nessa tristeza?" 

"Eu não cai na tristeza, meu Pan Danilo.' As histó 

�ias horriveis sQbre o feiticeiro me assustaram. Dizem que 

nasceu tão pavoroso ... e, desde pequeno, nenhuma criança quis 

brincar com ele. Ouve, Pan Danilo, como·é.terrlvel o que dizem 

zem: parece que sempre imaginava que todos riam dele. E, se 

por acaso encontrava alguim numa noite escura que abrisse a 

boca� sempre lhe parecia mostrar os dentes e ri� dele. O dia 

seguinte, a pessoa era encontrada morta. Eu fiquei assombrada 

e cheia de pc xVoi> quando ouvi essas histórias ", diz ia Ka ·le:r:ina, 

pegando um lenço e enxugando o rosto da criança que dormia em 

seus braços. No lenço estavam folhas e frutos que �la mesma 

bordara com seda vermelha. 

Pan Danilo, sem dizer palavra, p3s-se a olhar grave 

para a margem escura onde, ao longe, atrás do bosque, negreja 

va um aterro e atrás do aterro se elevava um velho castelo. 

Três rugas vergaram sua fronte; a mão esquerda acariciava seu 

altivo bigode. 

"Não é tão teri,ivel· e7,.e se1, um feiticeiro", disse 

ele, "o mais terrivel é ele ser um visitante funesto. Que ca 

pricho o arrastou. até a·qui? Eu ouvi dizer que os polacos querem 

construir uma fortaleza para nos cortar o caminho dos zaparógetz. 

Mesmo que· seja verdade ... Eu varrirei esse ninho do diabo assim 

que correr o rumor de que ne Íe há algum covi 7,. ·• Queimar•ei o velho 
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feiticeiJ,o de r-a Z. modo que os corvos nada pode1°ão bicar. No 

entanto., penso que ele nio est� sem ouro ou outros bens. Eis 

onde vive este diabo! Se houver ouro com ele... Agora mesmo 

vamos passar pelas cruzes - i um cemitirio! Aqui estão apodr� 

cendo os seus antepassados malditos. Dizem que todos 

tavam prontos a se vender por.qualquer dinheiro a
eles es 

,Satanás .,

com a alma e com os jupans esfar>rapados. Se ele 

ver ouro ., então., não se pode perder tempo agora: 

na guerra se pode conseguir-... " 

1,ealmente ti 

nem sempre 

"Eu sei o que estás tI•amando. Um. 

nada de bom me pressagia ... Mas respiras tão 

tão turvo, os teus olhos ficaram tão sombrios 

encontro com ele 

pesado oZhas 

sob teu cenho 

f 
'd , ,,ranzi. o . ... 

"Cala-te, baba (13)!" disse Danilo com raiva: 

se mete contigo vira baba tamb5m. Ei., rapaz., d�-me fogo 

"Quem 

paz,a 

o cachimbo!" Então voltou-se para um dos remadores que tirou 

uma cinza em brasa de seu pr6prio cachimbo e a colocou no de 

seu pan. '1As sustar-me com um fe i t1:ceiro ! n continuou Pan !Jani 

lo. "Um cossaco., graças a Deus., não tem medo nem de diabos, 

nem de padres poloneses. Muito proveito ter{amos se nos 

semos a ouvir as esposas. Nâo é isso, rapazes? Nossas 

são o cachimbo e o sabre afiado também!" 

puse� 

esposas 

J 

Katerina calou�se, paixando os olhos para a agua 

dormente; mas o vento encrespava a água de pequenas ondas, e 

todo o Dniepr cintilava como o pelo dos Lobos no meio da noite. 

O barco bordejou e começou a seguir a margem do bos 

que. Nessa margem divisava-se um cemitério. Cruzes vetustas 

apinhavam-se em· grande n�mero. Entre elas não cresce o viburno.,

nem verdejam as ervas, s6 a lua as aquece das alturas celestes. 

"Est5o ouvindo os gritos, rapazes? Alguém está pedi� 

do nossa ajuda!" disse Pan Danilo, voltando-se para seus 

dores. 

"N6s estamos ouvindo os gritos e parece que vem 

rema 

da 

quele lado"., disseram os rapazes ao mesmo 

para o cemitério. 

tempo., 
apontando 

Mas tudo se acalmou. O barco girou e começou a contar 

' 
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nar a margem sobressalente. De repente os remadores deixaram 

cair os remos e arregalaram os olhos im6veis. Tambim Pan Dani 

Zo parou: o medo.e o frio penetraram nas veias dos cossacos. 

A cruz de uma tumba começou a balançar e levantou-se dela Zen 

tamente um morto descarnado. A barba at� a cintura; nos dedoo 

as unhas compridas, mais compridas que os próprios dedos. Vag� 

rosa estendeu os braços para cima. Todo seu rosto contor•cido 

estremeceu. Pareeia sofrer de um terr-Íve l suplicio. "Estou su 

focando! sufocando!" gemeu com voz selvagem e inumana. Sua voz 

era como uma faca que esfolaµa a coração; e o morto de 1°epente 

se abismou para baixo da terra. Outra cru� começou a mover-se 

e de novo apareceu um morto, ainda mais terrível, mais alto 

que o anterior. Todo coberto de pelos. A barba até os joelhos, 

e as garras ossudas ainda mais compridas. Ainda mais selvag� 

mente gritou: "Estou sufocando!" e se abismou para baixo da 

terra. Começou a se mexer uma terceira cruz e apareceu um ter 

ceiro morto. Pareciam ser somente ossos que se erguiam da terra 

para o alto. A barba até o calcanhar; os dedos com garras co� 

pridas cravaram-se no solo. Esticou os braços para cima de mo 

do terrível, como se quisesse alcançar a lua, e gritou tanto, 

como se alguém lhe estivesse serrando os ossos amare?os . . .

A criança que dormia nos braços de Katerina deu um 

grito e despeTtou. A própria Pani gritou. Os remadores deixa 

ram cair os gorros no Dniepr. O próprio Pan estremeceu. 

De repente, tudo desapareceu como se nada tivesse 

acontecido, mas os remadores ainda d3moraram muito para pegar 

nos remos. Preocupado, Burul'bash olhou para sua jovem espos� 

que, assustada, embalava nos braços a criança que gritava; 

apertou-a contra o coração e beijou-a na testa. "Não te assus 

tes, Katerina! Olha: não há nada! n disse ele, apontando para 

os lados. 11t o feiticeiro que quer assustar as pessoas para

que ninguém chegue até o seu ninho imouro. Mas só conseguirá 

assustar as babas, com isto.' Dá-me aqui nos braços o meu filho!" 

Com estas palavras Pan.Danilo ergueu o filho para 

cima e aproximou-o·dos labios: "Não é, Ivan, tu n�o tens medo 

de feiticeiros, não é? Diga, não papai, eu sou um cossaco.pois 
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então, basta de chora�! Vamos para casa! Para casa, vamos! A 

mãe te dará e mingau, te colocará para dormir no berço e aan 

tará: 

Ziuli, Ziuli, Ziuli! 

liuli, filh1.:nho, liuli! 

Cresce, cresce em alegria! 

liuli, Ziuli, liuli! 

liuli, filhinho, liuli! 
-

"Ouve, Katerina, parecem-me que o teu pai nao que.r 

viver em harmonia conosco. Chegou sombrio, severo, como se es 

tivesse aborrecido ... Bem, se está descontente, para que veio 

aqui? Não quis beber pela liberdade dos cossacos! Nem embalou 

em seus braços o pequeno. De inicio eu queria confiar a ele 

tudo o que está no meu coração, mas algo não me deixou e a con 

versa ficou engasgada. Não, ele não tem coração de cossaco. Os 

coraç5es cossacos quando se encontram em algum lugar, quase sal 

tam do peito ao abraço do outro. O quê, meus queridos rapazes >

já estamos na margem? Então eu vos darei gorros novos! A ti, 

Stetsko, darei um� enfeitado de veludo e ouro. Eu o arranquei 

da cabeça de um tártaro. Todas as suas armas passaram pai�a o meu 

poder, somente sua alma eu Jeixei sair em liberdade. Vamos,atr� 

ca.' Olha, Ivan, nós já chegamos e tu sempre a chorar! Toma-a, Ka 

terina!" 

Todos sairam. Por trás da montanha apareceu um telhado 

de colmo; 
-

dos era o casarao ancestrais de Pan Danilo. A t:Pás dele 

há ainda outra montanha, e depois o campo, onde mesmo que se an 

de cem verstas (14) jamais se encontrará um cossaco sequer. 

III 

As terras de Pan Danilo estão entre duas montanhas no 

estreito vale que desce para o Dniepr: Sua morada não� alta: na 

aparência é uma kháta {15) como a dos cossacos comuns. Há apenas 

uma sala, mas é suficiente para alojar a ele, à sua mulher, e 
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tambim à velha criada e ainda aos dez rapazes mais valentes. 

Em volta das paredes, no alto., há preteleir•as de carvalho. Ne 

las estão amontoadas tigelas e potes para o repasto. Viem-se 

também ta_ças de py,ata e copinhos folhados a ouro, alguns 

doados, outros pilhados na guerra. Mais abaixo estão pendurados 

mosquetes, preciosos sabres, arcabuzes e lanças que, por bem ou 

por mal, vieram dos tártaros, turcos e polacos. Nem por isso, 

porem, estão pouco afiados. Olhando para suas marcas, Pan Dani 

lo lembra-se dos combates. Embaixo, junto às paredes há barcos 

de carvalho aplainado. Ao lado, diante da liejanka (16), preso 

por cordas que passam por uma argola rosqueada no teto, está o 

berço. Por toda a sala, o chão é liso e recoberto por uma massa 

de argila bem batida. Sobre os bancos está dormindo Pan Danilo 

com sua mulher. Na liejanka, a velha criada. No berço brinca e 

adormece o p6queno. No chão pernoitam, enfileirados como rolos, 

os rapazes. Mas para o cossaco, o melhor é dormir no chão liso 

sob o céu aberto. Não precisa nem de colchão, nem de edredão. 

Ele põe sob a cabeça o feno fresco e se estende à vontade na 

relva. Alegra-se quand6 acorda no meio da noite a olhar para o 

céu alto salpicado de estrelas e a estremecer com o frio noturno 

que traz fres cor• a seus osso"s de cossacos. Estirando-se e sus sur 

rando entre conhov, acende o cachimbo e se envolve mais apertado 

no seu capote quente. 

Não era cedo quando Burul'bash acordou, depois da fe� 
ta da véspera. E depois de acordar, sentou-se em um canto do 

banco e começou a afiar seu novo sabre �urco, obtido numa troca 

E Pani Katerina p5s-se a bordar em ouro uma toalha de seda. De 

repente entr>ou o pai de Katerina, feroz e sombrio, com um cach-im 

bo estranho entre os dentes, aproximou-se da filha e começou a 

perguntar-lhe com aspereza porque raz�o ela voltara tão tarde p� 

ra casa. 

"Destas coisas, meu sogro, não é a ela,. mas a mim que 

deveis perguntar.' Não é a mulher, mas o marido que responde. Aqu·i 

é assim que se faz, não vos zangueis!" disse Danilo, sem interro� 

per o seu afazer. "Talvez, em certas terras infiéis isto n� ocor 

ra, não sei. 11 

Scanner
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A cor cobriu o rosto severo do sogro e seus olhos 

br>i lha1�am sel1)0.gens. "E quem., venão o pa"l,_, deve cuidar ae sua 

filha? 11 - murmurou para si.. 1tEntão, eu ·te pergunto
., 

por onde

vadiaste at·é tar·de da noite?" 

"Agora sim, querido sogPo! A isso vos direi que j& 
ha tempo deixei de ser um daqueles a quem as babas trocam as 

fraldas. Sei como montar um cavalo. Sei como segurar nas maaa 

um sabre afiado. E ainda sei fazer mais alguma coisa. 

tambim n�o prestar contas a ninguém daquilo que faço." 

"Eu vejo, Danilo, que estas querendo briga! 

se esquiva, não ha d�vida
., tem alguma maldade na cabeça." 

sei 

Quem 

"Pensais o que qu-iserdes '\ disse Danilo: eu também 

faço o mesmo. Pela graça de Deus, ainda n�o me meti em nenhuma 

açao desonrosa; sempre defendi a f� ortodoxa e a patria; não 

sou como tantos vagab�ndos que andam Deus sabe por onde, enqua� 

to os ortodoxos lutam até a morte, e depois aparecem para colher 

os frutos que não foram semeados por eles. Nem mesmo parecem 

unia tos ( 1 'l), nem sequer se impo11tam co�n a Lgr•ej a de Deus. A es 

tes é que convém pe'Y'guntar por• onde têm andado. 11 

"Ei, aos saco.' sabias que. . . eu atir•o mal: a cem saj en 

(18) de dist�ncia minha bala atPavessa um coraç5o. E também sou

pouco invejado no sabre: faço um homem em pedaços menorea que

os grãos com os quais se prepar-a a Kácha (19)".

"Estou pronto", disse Pan Danilo, cruzando o ar com 

o sabre, como se soubesse para que o havia afiado.

"Dani lo.' 11 gri tau alto Ka terina, agarrando-o pelo bra 

ço e pendurando-se nele. Lembra-te., louco, para quem est�s le 

vantando a mão! Paizinho, os vossos cabelos estão brancos como 

a neve, e vos inflamais como um rapaz insensato!" 

"Mulher! 11 gr•itou ameaçador Pan Danilo: "sabes que isso 

não me agrada. Vai tratar dos teus assuntos de baba!" 

Os sabres soam assustadores; o ferro corta o ferro e 

as faiscas caem sobre os cossacos como poeira. Katerina, em pra� 

to, vai para o aposento privado; atira-se ao leito e tapa os ou 

vidos para não ouvir os golpes. Mas os cossacos não lutam mal e 

seus golpes não podem ser abcifados. O coração de Katerina está 
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pa�a se desfazer em pedaços. Os ruldcs atravessam-lhe o corpo 

inteiro: n:,k, tuk. "Néio, n
ã

o suporto., não 2U!)m•to ••• • rá nâó sePá que seu 

sangue escarlate joPra come uma fonte do corpo branco? Ser& 

que meu amado desfalece agora enquanto cu estou aqui deitaàa?,, 

E palida e quase sem respirar entra na Kh&ta. 

Com força igual lutam te�r{veis os aossacos. nem um 

nem outro esta vencendo. Ora o pai de Katerina toma a ofensiva 

e Pan Danilo cede, ora Pan Danilo ataca e o duro pai cede
., e 

assim est�o de igual para igual. Fervem. Erguem as m5os . . .  Ah! 

os sabr•es soam ... e ressoando voam paro.: os lados as lâminas. 

"Obrigada, meu Deus!" diz Katerina e de novo lança 

um grito quando os cossacos pegam os mosquetes. Ajustam o si 

lex e armam o gatilho. 

Pan- Danilo atira, n5o acerta. Aponta o pai ... t velho 

e n5o ve t5o agudamente como o Jovem; no entanto, sua mas n5o 

-treme. O tiro ressoa ... Pan DaniZo cambaleia. O sangue escarla

te tinge a manga esquerda de jupan de cossaco.

"N5o.'" grita el-e: ';não me vender•ci ass·im tão ba�"ato. 

N�o a mão esquerda, mas a direita� o ataman (20). Tenho presa 

a parede uma pistola turca: nem uma vez em toda minha vida ela 

me traiu. Desce agora, velha companheira! presta serviço a um 

amigo! n Danilo estende a mão. 

11Dani lo! 11 grita Kater-ina em desespero, agan"ando-o 

pelos braços e atirando-se a seus pis: "Não suplico por mim. 

Para mim ha um fim: indigna i a mulher que sobrevive a seu mari 

do. O Dniepr, o frio Dniepr ser� para mim o túmulo. Mas olha 

para teu filho! Quem vai aquecer essa pobre criahça? Quem vai 

afag5-la? Quem vai ensina-ia a correr num cavalo mouro, a lutar 

pela liberdade e pela fé, a beber e vagar como os cossacos? 

Estás _perdido, f1:lho meu_, perdido! Teu pai não quer sabe1· de tl! 

Vê como desvia o rosto. Oh! agora te conheço! És uma fera e nãc 

um homem! Tens o coraç5o de lobo e a mente de uma vibora perve� 

sa. Pensava que tinhas ao menos uma gota de piedade, e que o s� 
timento humano pudesse arder no teu corpo de pedra. Pois me ilu 

di loucamente. A ti, isto agr•ada. Os teua ossos começarão a dan 

çar de alegria no ataúde quando ouvirem as feras impuras dos po 
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lacas lançarem teu filho as chamas; quando teu filho gritar 

sob as facas e o líquido ferverâe. Ah, _eu te conheço! Ficarás 

contente de levantar do ataúde e avivar com à gorro o fogo 

flamejante!" 

"Espera� Katerina! Vem, meu querido Ivan, 

jar-teJ Não, minha criança, ninguém tocará em teus 

Crescerás para a glória da pátria; como um furacão.,

lJOU bei 

cabelos. 

irás 1,ioar 

na frente dos cossacos, com um gorro de veludo na cabeça, com 

um sabre afiado na mão. Dái a mão, pai! Esquecei o que ocorreu 

entre n6s. Reconheço que fui injusto para convosco. Por que 

não me dais a mão? 11 diz Danilo ao pai de Katerina que perman� 

ce imóvel sem expressar em seu rosto c6lera ou clemincia. 

"Pai! 11 exclama Kate1"ina, abraçando-o e beijando-o: 
11Não seja-is .insensível, perdoai Danilo: ele não mais vos afro!:!_ 

tará!" 

"Somente por ti, filha minha, perd3o!" responde ele, 

beijando-a e se�s olhos brilham de um brilho assombrado. 

Katerina estremece: parece-lhe estranho o beijo e 

aquele brilho nos olhos. Apoia-se na mesa sobre a qual Pan en 

faixa sua mão ferida, enquanto pensa ter agido mal e não como 

cossaco, em pedir perdão sem ser culpado. 

IV 

Nasceu o dia, mas nao brilhou ensolarado: o céu esta 
' 

. 

va sombrio e uma chuva fina caía sobre os campos e os bosques, 

no caudaloso Dniepr. Pani Katerina despertou sem alegria, co� 

fusa e inquieta, os olhos cheios de pranto. "Meu amado., meu qu� 

rido marido. Tive um sonho prodigioso!" 
"Que sonho, minha amada Pani Katerina?" 

"Sonhei algo tão assombroso e tão vivo como se fosse 

real; sonhei que meu pai era aquele mesmo monstro que nósvimos 

na casa do esaul. Mas peço-te., não acredites nele: quantastoli 

ces não se sonha! Era como se eu estivesse diante dele, tremen 



do toda de medo e a cada palavra sua gemiam as minhas 

Se ouv1.'.sses o que ele diz-ia ... 11 

"Mas o que dizia ele., minha Katerina 

"Di-z-ia: olha pa::t•a mim ., K.aterina., olha como 

65 

veias. 

dourada? 11 

sou be 

lo! As pessoas mentem quando dizem que sou feio. Eu serei 

ra ti um excelente marido. Vi com que olhos eu te olho! 

pa 

Então 

ele virou para mim seus olhos fulgurantes ., eu dei um grito., e 

acordei. 11 

"Sim., os sonhos dizem muitas ve1�dades. Mas sabes 

atrás da montanha nem tudo é tão tranquilo. Por pouco os 

cos não apareceram de novo. Gorobitz mandou avisar que eu 

que 

polÇ!;_

ntz.o 

dormisse. Ele se preocupa inutilmente, pois eu nao 

Esta noite meus rapazes cortaram doze abatises. 

ameixas de chumbo com generosidade ., e os nobres 

dançar também a toque de bastão. u 

"E meu pai sabe disso?" 

- dormi.P·ia.

Vamos servir 

polacos -Jão 

"J� não posso mais com teu pai! Eu dté agora não con 

segui decifrá-lo. Deve ter cometido muitos pecados em terra es 

tranha. Que raz5o pode haver: mora aqui há quase um mes e nem 

uma vez sequer soube alegrar-se como um bom cossaco! N5o quis 

beber hidromel! Estás ouvindo Katerina, não quis beber o hidro 

mel que arranquei dos judeus de Brest. Ei, rapaz!"- gritou Pan 

Danilo: "corre, amigo., ati a adega e traze o hidromel j udeu! 

Tampouco bebe aguardente. Que desperdício. Eu acho., Pani Kateri 

na, que ele nem mesmo crê em nosso senhor•. Ah! E o que te parece?" 

"Deus sabe o que est�s falando, Pan Danilo!" 

11t estranho, Pani .' 11 cont-Z:nuou Dani lo pegando um caneco 

de barro de um cossaco: "at� mesmo os sujos cat6licos são loucos 

por uma vodka; apenas os turcos não bebem. O que é, Stetska, to 

maste muito hidromel no porão?" 

"Somente provei_, Pan! 11 

'!Estás mentindo, filho d e um cão! Vê como as 

atacaram teu bigode. Estou vendo pelos teus olhos que 

moscas 

bebeste 

um meio balde. Eh! Os cossacos! Que povo valente! Sempre pronto 

a dar tudo ao amigo., mas a bebida, ele a s�ca sozinho. Eu� Pani 

Katerina, há quanto tempo não fico bêbado, hem?" 
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"Ora, faz tempo! A Última vez.,." 
li - -Nao tenhas medo, nao tenhas medo, mais do que um 

caneco n�o beberei! Mas e�s o ahad� (? J.�) t � - - urco que se esgue�
ra pela porta!" disse entredentea, vendo de esguelha que entra
va pela porta o sogro. 

"Mas como, minha filha!" diss_e o pai, tirando o gorr•o 

da cabeça e ajustando o cinto no qual estava preso um sabre com 

pedras preciosas: "o sol j� est5 alto e o almoço ainda não esta 

pronto?" 

"Est� pronto o almoço, meu pai, agora mesmo vamos ser 

vi-lo! Tira o pote com galúshki (22)!" disse Pani Katerina a

velha criàda que passava o pano nas escudelas de madeira. 11E"'.,..,e.JVl! -

ra, é melhor que eu mesma tire," prosseguiu Katerina: 

mar os rapazes!"

Todos se sentaram no chão em circulo: em 

"Vai cha

frente do 

pakut (23) o pai, a esquerda Pan Danilc, a direita Pani Kateri 

na e os dez jovens mais fiéis com jupans azu�s e amarelos. 

"Eu não gosto destes gal�shki!- disse o pai, 

um pouco e largando a colher: "não têm gosto de nada!" 

comendo 

"Sei que para ti é muito melhor o talharim (24) judeu 11
, 

pensou Dani lo. "O que é, sogro'\ prosseguiu em voz alta: "estais 

dizendo que os galúshki não têm gosto de nada? t,'stão mal feitos, 

por acaso? Minha Katerina faz uns galúshki que nem mesmo o hetman 

(25) consegue comer iguais. Não h� nada para· que os desprezeis.

t uma comida cristã! Todos os santos e os servidores de Deus co

miam gatúshki."

Nenhuma palavra do pai. Calou-se também Pan Danilo. 

Serviram um javali assado com· repolho e ameixas. "Eu 

não gosto de carne de porco!" di�se o pai de Katerina, separando 

o repolho com a colher.
11E por que n5o gostar de carne de porco?" - disse Dani

to: "somente os turcos e os judeus nao comem carne de porco." 

O velho pai enrijeceu-se mais ainda. 

Comeu apenas uma lemichka (26) com leite e, ao invés 

de vodka, sorveu algo parecido com uma água preta do cantil que 

estava em seu peito. 
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Depois de almoçar, Danilo dormiu um sono pe;;ado e 
acordou a noitinh�. Sentou-se e p5s-se a escrever 

rios do exircito cossaco; enqvanto Pani Katerina 

o berço çom o pi, sentada na liejanka.

013 relatá 

ba Z.r:rnçava 

Pan Danilo
J 

sentado, olha com o olho esquerdo para 

o escrito, e com o direito atrav;s da janela. Pela janela, ao

longe, brilham as montanhas e o Dnicpr. Alim do Dniepr, azulam

os bosques. Fulgura no alto o c�u claro da noite; mas n5o é o

céu longÍ-nquo e nem o bosque azul que Pan Danilo admira; está

olhando para o promont6rio no qual se_ destaca negro, o veZho

castelo, Pareceu-lhe ver o brilho de uma janela estreita, Zu

minada, no castelo. Mas tudo está em calma. Com certeza, foi

somente impress5o. Apenas se ouve o Dniepr sussurrar surdo l�

embaixo e, dos tr�s lados, ressoam, um atrás do outro, o� ba

ques das ondas que despertaram de s�bito. O rio n5o está revol

to. Como um velho, resmunga e se queixa; tudo lhe desagrada;

tudo se transforma ao Seu redor; ele hostiliza em surdina as

montanhas, os bosques e os campos ribeirinhos, e leva seu lOJnen

to para o Mar Negro.

De repente, pelo amplo Dniepr, um barco negreja e no 

castelo novamente parece brilhar algo. Danilo assobi a suavemen 

te e o fiel rapaz 

"Stetska, pega já um sabre afiado, uma espingarda tam 

b�m, e vem comigo!" 

"Vais sair?" - pergunta Pani Katerina. 

"Vou, mulher. t preciso examinar todos os 

ver se tudo está em ordem." 

lugares, 

"Mas tenho medo de ficar sozinha. Estou sentindo sono, 

E se eu sonhar aquele mesmo sonho? Nem estou certa se aquilo foi 

mesmo um sonho, tudo aconteceu t5o vivamente." 

"A velha ficará contigo; e nas entradas e no pátio es 

t5o dormindo os cossacos!" 

"A velha já está dormindo e quanto aos cossacos, nao 

confio neles. Ouve, Pan Danilo, fecha-me no. quarto e leva a cha 

ve. Assim não terei tanto medo, e os cossacos, que deitem diante 

das portas!" 
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"Que assim aeja"� disse Danilo, tirando o po da es 
pingarda e colocando-o na aPma. 

O fiel Stetska j� estava vestido com todo seu arse 

nal d6 cassaco. Danilo Vestiu o gorro de pelo� fechou a jan� 

la, cory,eu os f sr1•0 lhos da porta, tra;-wou-a e saiu EJOY'1:?a tt?iro 

da p�tio para as montanhas, passando entre os cossacos que der 

miam. 
� 

O ce;,._ estava quase todo limpo. Apenae uma DT'isa fre!!_ 

ca soprava do Dniepr. N5o fosse ao Longe o gemido de uma gaiv� 

ta, tudo estaria mudo. Mas de repente, eis um ruldc ... Bur,ul' 

bash e seu fiel servidor escondem-se em siZincio 

abrunheiro que cobre um abatis. 

do 

Alguim vestido com um jupan vermelho, com duas pist� 

las e com um sabre do lado, desce a montanha. 

"R o sogro! -.diz Pan Danilo, olhando-o por 

de um arbusto. 

"Para onde ele vai a essa hora e por qu5? 

detrás 

Stetska? 

Presta bem atenç5o, observa bem que caminho vai tomar o senhor 

pai. "

O homem de jupan vermelho desce pela mesma margem e 

vira em direção ao promont3tio. 

"Ah! Ai está para onde vai ele!" - à-iz Pan Dc:.niZo. 

"Vi, Stetska, ele está indo justamente para a toca do feitiaei 

ro. "

"Sim, Pan Danilo, não pode ir para outro lugar! Do 

contrário nós o teríamos visto do outro lado. Mas ele desapar� 

ceu junto do castelo." 

"Espera ent5o, vamos sair daqui, e depois seguir suas 

pegadas. Tem alguma coisa estranha. Ah! Katerina, eu bem dizia 

que teu pai não era um homem bom e que nao agia como um ortodo 

xo,,. 

Pan Danilo e seu fiel servidor surgem na encosta ele 

vada. E agora já não podem ser vistos. A floresta profunda que 

circunda o castelo oculta-os. 

A janela superior começa a brilhar suavemente. Embai 

xo estão os cossacos e pensam como penetrar ali. Não se vi nem 



po1.•ta;s n,em paPtces. Ce1,-t;amente há -:.,1ma. c,dY'adc: pelo r;,-:!;,tio ma.s 

como chegar at� l;? Ao Zonge ouvem-ce correntes rangendo e 

cachorros a corre�. 
110 que tant,o c-':stau pensando?'' -

� . a 1,::: Pan Dawi lo 
ver diante âa :ianeZa um atto ca..r'VaZ.ho: 111·1.·c·r · · 

r� , ,,,[, aqu-i rapaz. 

ao 

su 

birei no car1-,alho; dele po de--se clhar- dirt.:tamente pel-a janela. 11 

Então tira o cinto� joga o sabre para que 

barulho� e� agarrando-se 2s ramas� começa a subir. 

nao faça 

A janeZ.a 

est6 toda iluminada. Sentado num galho, pr6ximo da mesma jan� 

la, segura-se a �rvore e olha: no quarto não h& sequer uma ve 

la acesa, no entanto h� lua. Nas paredes veem-se sinais 

estranhos. Nelas estão presas algumas· arma.s ., mas são todas des 

conhecidas: não as usam nem os turcos ., nem os crimeua ., nem os

polacos, nem os c�iat�os e nem a bravo povo sueco. Sob o teto 
- � 

vao e vem morcegoo J e sua sombra projeta-se nos muros� pelan 

portas .,. pelo estrado. De repente, sem ranger� a porta se abre. 

Entra um hcmem de jupan vermelho e aproxima-se da mesa coberta 

com uma toalha branca. E ele3 o sogro! Pan Danilo 

mais um pouco e agarra-se ma�s fortemente a arvorq. 

. 

l. 1 .. n.c & n,a - B e 

Mas o sogro n�o teve tempo de perceber se alguim e� 

tava olhando pela janela. Chegou sombrio, de mau hum�r, arra� 

cou a toalha da. mesa o. de repente pc>I' -1_:odo o q1.wri-o se e,c;y;cZ.hou 

suave, uma Z.u z d e um azul trans lúc1.:do. 8Ó que e,sta luz não se 

misturou às ondas anteriores pálida-douradas que se in:sa"Jam e.,.

mergulhando como num mar azul., se es ficavam em CG.1nadas como mm' 

more. Então 3 colocou um pote na mesa e começou a jogar nele al 

gumas ervas. 

Pan Danilo pôs-se a o.bser1)éi-lo e viu que ,já não vestia 

o jupan vermelho; ao inv�s disso viu bombachas como as que usam
� " 

os turcos; p.resas ao cintoJ as pistoZas; na cabeç:a nv.m escY'anno

gorro, todo rabiscado com uma inscrição nem russu nem polonesa..

Olhou-o no rosto - e o rosto começou a se transformar: o nariz

alongou-se e ficou penso por cima dos lábios; a boca num instan

te abriu-se at� as orelhas; um dente despontou da boca� torto

para o lado, e de repente.,. diante dele surgiu aquele mesmo feiti

ceiro que aperecera no casamento, na casa do esaúl. "É verdadei
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ro o teu sonho Katerina!" pensou Burul'hash. 

O feiticeiro p6s-ae a dar voltas ao redor da 
os sinais começaram a se transformar mais rapidamente na
de, e os morcegos começaram a voar com mais vigor para 
para baixo, para frente, para trás. A luz 

tornou-se cada Ver- mais débil como se fosse extinguir-se 
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mesa, 

cima
.,

azu z. 

por 
completo. E a sala iluminou-se ent5o de uma luz leve e rosada. 

Parecia que num tiZ.intar sua·,;e essa luz marav·ilhosa se dePramas 

se por todo canto. De repente, desapareceu e a treva encobriu 

tudo. Ouvia-se apenas um sussurro como se fosse o vento, numa 

hor•a calma da noite, que tocasse, rodopiando, o espelho d'água
.,

vergando ainda mais sobre ele os chor5es de prata. E parecia a 

Pan Danilo que na sala brilhasse a lua, vagassem as estrelas, 

surgisse confusamente o azul-escuro do céu e o frio do a1' · rwtur 

no soprasse em seu rosto. E ainda parecia a Pan Danilo (aqui 

ele se pos a puxar as bigodes, para ver se nao sonhava) que já 

nao era mais aquela, mas a sua pr6pria alcova; estavam presos 

à parede os seus sabres tártaros e turcos; junto à parede, as 

prateleiras
., 

nas prateleiras os utensilios domésticos; na mesa 
- � 

o pao e o sal; o berço balançava ... mas no lugar dos �cones 

surgiam rostos horriveis; na liejanka . . .  mas uma nevoa espessa 

enoobriu tudo e de novo escureacu, e de nodo, com um ti lin ta1� 

surpreendente, toda a sala se iluminou de uma luz rosada, e de 

novo o feiticeiro ficou imóvel com seu estranho turbante. os 

sons se fizeram mais fortes e mais cheios, a luz tinue se torwu 

mais viva e algo esbranquiçado., semelhante a uma nuvem, flutuou 

no meio da kháta; e pareceu a Pan Danilo que a nuvem nao era 

uma nuvem, mas sim uma mulher; mas de q�e era ela feita? se�ia 

feita de ar? E como poderia estar de pi sem tocar o chio, sem 

apoiar-se em nada e através dela passar a luz rosada e refleti 

rem-se na parede os traços? Eis que de repente ela move um pouco 

a cabeça transparente: brilham suaves seus olhos - azul-pálido; 

os cabelos ondulam e espalham-se sobre os ombros como uma nevoa 

cinza-claro; os lábios avermelham-se como se atravis do c�u ma 
tinal branco, transl�cido se derramasse imperceptível a luz ru 

bra da aurora; as sobrancelhas mal se distinguem ... Ah! 2 Kate 
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riina! 

E ent�o Pan DaniZo sente que seus membros 

esforça-se por falar, mas os lábios mov�m-se sem 

Imóvel, permar.ece de .pe o feiticeiro em seu 

se enriJ'!:_ 
cem; som. 

lugar. 

"Onde estavas?" - perguntou, e aquela que se encontrava dian

te dele começou a tremer. 

"Oh! Para que me chamastes?" gemeu debilmente. "Es 

tava t5o feliz. Encontrava-me no mesmo lugar onde nasci e vi 

vi por quinze anos. Oh: como era bom lá! Como era verde e pe� 

fumado aquele prado onde brincava na inf&ncia: as florzinhas 

do campo são as mesmas� e a nossa kh&ta, e a horta! Oh! aomo 

me abraçava minha bondosa - 1 mae. Que amor em seus olhos! 

ciava-me, beijava-me na boca e nas faces, penteava com um pen 

te fino minha trança. castanha ... Pai!" - então ela cra·va os 

olhos claros no rosto do feiticeiro·: "por que matastes 

mãe? 11 

Terrtvel, o feiticeiro ameaça�a com o dedo. 

minha 

"Por acaso eu te pedi para falares soby,e isso? 11 e a 

etérea beldade começa a tremer. "Onde estás agora a tua Pan'l'.? 11 

"Minha Pani, Katerina, agora ado1•meceu, eu me alegrei 

com ·isso, me elevei e sal em vôo". "Há muito tempo que eu qu 5!_ 

ria ver minha mãe. De repente tinhu de novo quinze anos; fiqu6i 

leve como um passara. 

"Lembras do 

ticeiro tão baixo que 

Por 

que 

mal 

que 

eu 

se 

me chamastes?" 

te disse ontem?" - perguntou e fei 
podia·ouvir. 

"Lembro, lembro; mas o que não daria eu para esquece

lo. pobre Ka terina ! e la não sabe tudo o que· sabe sua alma. 11 

11t a alma de Katerina"i pensou Pan Danilo;. sem ousar 

mover-se. 

"Confessai, pai! Não e terrível que depois de cada um 

de vossos crimes os mortos se levantem das tumbas?" 

"Outra vez a velha hist6ria!" interrompeu-a severame� 

te o feiticeiro. "Vou obrigar-te a fazer o que desejo. Katerina 

me 
J 

1 11 amara . . . .

. • 1 11 7 111Va-·. O "Oh! Sois um monstro e nao meu pa-i. eva geme, 

será à vossa maneira! E verdade que com vossos feitiços impuros, 
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conseguistes o poder de evocar uma alma e atorment5-la; 

só Deus pode obrigá-la a fazer> a que lhe apraz. 'não, 
mas 

nunca 
Katerina, enquanto eu estiver contida no .seu cor•po, 

atreverá a nada conti·a Deus. Pai, está próximo O Ju-tzo 

nao se 

F·inal .1 
-

E mesmo que nao fosseis meu pai, não poderíeis obrigar-me a 

trair o meu querido e fiel marido. Mesmo que meu marido 

me fosse fiel e não me amasse, tambim não o enganaria, 

Deus não ama as almas perjuras e infi;is. 11

�-

nao 

pois 

Nesse momento fixa seus claros olhos na janela, sob 

a qual Pan Danilo está sentado e fica completamente im6veZ. 

"Para onde estás olhando? Quem estás vendo ali?" -

grita o feiticeiro; a etirea Katerina estremece. Mas já há 

tempo Pan DaniZo está em terra e se dirige para as montanhas 

com o SRU fiel Stetska. 11R terrlüeZ, terrlvêl!" diz ele para 

si, sentindo vacilar seu coração de guerreiro. E atravessa 

1•apidamerdc o pátio onde ainda dormem pr·ofundamente os cossacos, 

exceto um que está sentado de guarda e fuma um cachimbo. 

O c�u estava todo coberto de estrelas. 

V 

"Que bom que me fizeste acordar! 11 - disse Kater-Z:na� 

esfregando os olhos com a manga bordada de sua camisa e olhando 

dos pés à cabeça para o �arido que estava diante dela. 

"Que sonho horrlvel· tive! Como meu peito ofegava pesa 

do e com dificuldade! Oh! •.. parecia-me estar mo�rendo . . .  "

"E que sonho fo1: o teu, não seria este?" e Burul 'bash 

p;s-se a contar à sua mulher tudo o que tinha visto. 

Katerina. 

"Como soubeste disso, marido meu?" perguntou 

"Não, muito do que contas me i desconhecido. 

surpresa 

Não, nao 

sonhei que meu pai matou minha mãe� e nem com mortos e nem nada. 

do que falas me apareceu. Não, Danilo, não estás contando direi 

to. Ah! como� terrlvel meu pai!" 

"Não é de se admirar que não tenhas visto muita coisa. 

' 
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acaso que te'L,t. paf, é um anti-Cr1:sto? Ainàa no ano 
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Sabes por 

passado.,

quando me ju.nte·i aos polacos <:ont1•a os crimes (naquele tempo 

eu ainda. apeY.'·ta?)a a. m/io desse .povo infié l) ., me dizia o prior>

do Mos teir·o de L/r•at;s k ., ( 2?) ele, mulher., que é u.m santo homem, 

que o anti-Cristo tem o poder de evocar a alma de qualquer 

pessoa; e a alma fica vagando por sua pr6pria vontade ., enqua� 

to a pessoa est& dormindo , e Piaa voando J0unto dos arcanjos < ., 

ao lado da n,orada de Deus. Desde a primwz'.ra vez não gostei de 

aspecto de teu pai. Se soubesse que tinhas um pai assim, 

teria casado contig o; eu teria te abandonado e nao teria 

bido em minh'alma o pecado de ier parentesco com a 

um ant·i-Cristo. 11 

ca.sta 

com 

'" 

nao 

rece 

de 

a.s 11Dani Zo ! " disse Kater1ina., C: obrindci o rosto 

mãos e sotuçando: "8eY'ia eu cutpada de alguma coisa perante 

ti? Por acaso enganei�te, meu querido ma�ido? Por que � que 

provoquei a tua ira? Acaso tenho eido infiél? Diss� eu alguma 

palavra de reprovação todas as vezes que voltaste alegre de 

alguma farra? N5o te dei um filho de sobrancelhas negraa? .. "

11N5o choresJ Katerina., eu agora te conheço e n5o te 

abandonarei por nad�. Todos•os pecados recaem sobre teu pai._" 

11N�o� n5o chames de meu pai! Ele n�o � meu pai. Deus 

e ter; temunha que o x•e nego, y,enegc-o como -pai! É um an t1'.-CrÚJ to·_, 

um ap6stata! Que morra., que se afogue! Não lhe estenderei a 

mão para salvi-lo. Que definhe por causa de uma erva misteriosa 

- não lhe darei água para bebei", Tu és o meu pai! 11 

VI 

No fundo porão da casa de Pan Danilo� sob três cadea

dos, esta o feiticeiro, preso por correntes de ferro; um pouco

al�m sobre o Dniepr arde o seu castelo diab6Zico� e ondas ver

melhas c omo sangue fustigam e si avolumam ao redor dos velhos

muros. Não� por magia e nem por pactos contra Deus que o fei 
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esti Zá por uma trai��º secreta, pur sua confabulação com ini
migas da terra rusea 01•todoxa, e por vender o povo ucraniano
aos catÓl·iccs e queimri.1• c;s -z'.grejas CY•-is tãs. O .fe-z'.tice·i1?o cs tá
sombrio; em sua mente� pensamentos negros como a 

lhe apenas um dia de vida, e amanhã sera hora de 

do mundo. Amanhã a execução o espera. E não i nada 

cução que o espera: será ainda uma caridade se o 

�· + no ...... e. Resta-

despedi1•-se 

leve a e.r,e 
• 1 coz-znr..arem 

vivo no caldeirão ou se lhe arrancarem e pele pecadora. 

ticeiro está sombrio e cabisbaixo. Quem sabe ele já está 

pendido ante a hora da mort�, embora seus pecados n�o 

daqueles que Deus possa perdoar: No alto_, d-iante dele, há 

janela estreita, entrelaçada per vigas de ferPo. Fa�endo 

O fei 
< 

-

8e,jam 

uma 

1"Jun10 

rejar as cor�entes, aproxima-se dela� pava ver se por acaso 

passa por l& sua filha. Ela i doce, n5o guarda rancor, como uma 

pomba, não se enternecera por seu pai ... ? Mas ndo h5 ningu�m. 

Ahai;::.o estende-se o caminho 
-

. 
-

e nao passa n�nguem. 

corre o Dniep�; este n5o se comove com ninguém: 8St�

e e penoso para o preso ouvir o seu m�n6tono �uldo. 

abaixo 

agitado, 

De repente alguém surge no cam1.'.nho. É' um cossaco!· e 

o prisioneiro suspira pesadamente. E de novo tudo fica deserto.

Eis alguim descendo ao longe ... o kunt�ch (28) verde flutuandc

Em sua cabeça reluz um adorno dourado (29) . . .  tela! Encos-

ta-se ainda mais a janela. Ela Ja est� se aproximando ...

nxaterina! filha! tenha piedade, por caridade! ... � 

Emudecida, não quer escutar e nem sequer voltar os 

olhos para a prisão. Passa e desaparece. O mundo todo est� 

deserto. Triste ressoa o Dniepr. A melancolia instala-se em seu 

coraç5o. Mas sentir& o feiticeir0 esta melancolia? 

O dia declina. O sol Já se p5s. Já n5o existe ma�s. 

Já é noite: faz f1°io; em algum lugar um boi está mugindo; de 

algum lugar chegam sons; com certeza3 o povo está vindo ruidóso 

do trabalho; um barco passa pelo Dniepr ... Quem vai se importar 

com um enclausurado! No c�u brilha uma foice de prata. De repe� 

te vem algu�m pelo lado oposto do caminho. Dificil 

na escurid5o. E Katerina que .est� voltando. 

distingu-i.r
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zes depedaçam 

criminoso!" 

B U ü. mae ., .filha ., ao menos olha para esse teu 

R1 a -.,na-.o °' �1,, , ouve e segue seu caminho. 

np,-[, tha ! Pelo amoy, de tua d esgY'a.çada mãe!. 11 

Ela para. 

"Vem ouvir minhas �ttimas palavras!" 

11Para que me e hamas te s., heP�ae? N5o me chameis de 
.., 

filha! Entre nJs n5o existe nenhum parentesco. O que 

de mim em nome de minha desgraçada mãe?" 

quere-is 

11 Ka terina ! Meu fim está prÓ.rr;lmo., eu sei que teu mar·i 

do quer me amarrar ao rabo de uma �gua e soltar-me peZo campo., 

ou., talvez invente uma execuçao ainda mais terrivel . . .  "

"E ser� que existe no mundo uma execuçao a altura 

de vossos pecados? Esperai; ninguém vai interceder em vosso 

favor. 11

11Katerina! Não· é a execuçao que _me assusta., mas os 

tormentos no outro mundo .•. 2s inocente ., Katerina
., 

tua alma 

voar� no paraíso ao lado de Deus; m�s a alma herége de teu 

pai vai arder na chama eterna., e aquela chama nunca se extin 

guir&: cada vez mais forte ela ir� arder, e ningu�m deixará 

cair uma gota de orl)alho sequer., ne·m meDmo o 1-'ento soprará ... 11 

11Não tenho poder para amenizar essa execução 11 � diz

Katerinar virando-se de· costas. 

11Katerina! Espe.1'a., uma palavra mais: podes sa-lvar 

minha alma. Não sabes ainda·quanto Deus i bom e mise�icordioso. 

Não ouviste falar do ap5stolo Paulo que foi um pecador., mas 

depois se arrependeu e se tornou santo?" 

11Que posso fazer eu para salvar vossa alma? 11 

Ka terina. 11 Cabe pensar nisso a uma mu ther fraca como eu? 11 

disse 

11$e eu conseguir sair daqui., abandonarei tudo. Arr� 

pender-me-ei:. irei as cave�nas., porei sobre o corpo um aspero 

ci ltcio ( 3 O); d-ia ·e·. noite rezarei a Deus. Não somente abandona 

rei carne e leite., ·mas nem mesmo pe&xe eu levarei a boca. Não 

estenderei nem mesmo trapos para dormir! Ficarei s6 rezando! 

E se a miseric6rdia de Deus �ão tirar de mim pelo menos a cent� 
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até. o

comiclu. ., 

Dem beb·ida., e mor·1 °er·e1� ., e hei de entr•egcn.0 aos monges todos 08 

meus ben� para que durante quarenta diaa e quarenta noites re 

zem urna missa de r�quiem paPa mim. 

KateP1:na ficou pensat'i.vc.. "Mes1r10 que eu des -tr•anque 
-·

a porta
., 

nao posso soltar as correntes."

"N5o tenho medo das correntes"� disse ele: 

dizendo que eles acorrenta?em meus braços e minhas pe.rnas? 

Nâ'o., eu lancei-7..hes uma névoa aos olhos e" no lugar dos br•a 
ços., estendi um ramo secQ. Veja

., n5o h& nenhuma corrente sobre 

mim! 11 disse ele ., pondo-se de nê. "Eu na-,, ter..,·a me �o seq o d L' • ..., , ,..-, � .U�Y' �e!!._

sas paredes e ter1:a pasGado por elas., mas nem mesmo teu ma11ido 
-

sabe que paredes sao .3ssas. Um santo monge as construiu nenhu 

ma força maligna pode tirar alguém que esteja aqui encerrado.,
e 

n5o se pode abrir a cela sem aquela meima chave pom a qual o 

santo a fechou. Uma �ela aesim esaavarei para mim, pecador em 

pedernido ., quando estiver em liberdade." 

"Ouvi" vos dcixa1°ei sair., mas e se estiverdes me eng� 

nando?" disse Kater·ina, parando diante da porta: "e se., ao i,1 

vês de ar•repender-vcc" vos torna1°eis de novo ir-r15o âo diabo? 11 

11Não
., 

Kater-ina.
., 

jcÍ. n5o me 1° esta muii:o tempo de vida. 

Mesmo sem execuçio o meu fim eot& pr6ximo. Por acaso . pensas 

que nao me entregarei eu mesmo ao martirio eterno?"-

Os cadeados tiZ.intaram. "Perdoa-me! que De·us miscri 

cordioso te proteja, filha minha!" disse o feiticeiro., 
beija� 

do-a. 

11N5o toqueis em mim, pecador empede�nido., ide 

depressa! ... " disse Katerina, mas ili j� n5o estava l�. 

mais 

"Eu o deixei sair"" disse eld assustada e olhando as 

paredes com olhar selvagem. "Ô que vou rie·sponder agora ao meu 

marido? Estou perdida. Enterrar-me-ei viva �o i�mulo!" e, rom 

pendo em soluços, ·quase caiu sobre o tronco no qual estava seu 

tado o prisioneiro. "Mas eu salvei sua alma", disse baixinho: 

"fiz um ato misericordioso. Mas o meu marido . . .  Pe l·a primeira 

vez o enganei. Oh.' que terrive l., que difici l será mentir diante 
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dele. Alguém vem ·()indo.' t' ele! Meu mtu1ido!'1 Px,,7,,,.,_•. ,'nou d - - -•·- �eDeBp� 

rada e caiu ac chio sem sentidos. 

VII 

"Sou eu, minha filha querida! Sou eu, meu coraç:ao·-

zinhc!" ouviu Katerina, ao recobrar-se e viu diante 

velha criada. A ama, curvando-se, parecia murmuraP 

estendendo sob11 e ela a mão ressecada, borr•ifava-a 

frla. 

de ser a 

aZgo e
.,, 

com ague, 

"Onde estou?" dizia KateJ-1ina_, levantando-se e olhan

do ao l"edo:e. 11 Di.ante de mim ressoa e Dniep1•, atrás de mim, 

montanhas. para onde me trouxeste� baba?" 

"Não te trouxe, mas te fis sair e te �etirei em meus 

braços do porão sufocante. Fechei-o � chave para que Pan 

lo n�o te castigasse. 

Dani 

"E onde está a chave? 11 disse Kate1"ina._, olhando para 

o seu
. 

.,_ ci.n,,,o. "Não a estou vendo. 11 

11Teu marido desam�rrou-a para ir ver 

filha minha.'' 

o f ei tic eira�

"Ver? .. , Baba, es tau perdida! ,r exc Zam;ou 

"Que Deus nos pr�teja, filha minha! Fica 

minha Pa.ni, ninguém vai saber de nada!" 

"Ele fugiu, o maldito a.n ti-Cr·is to! Estás 

Ka terina. 

co.lada, 

ouvindo 

Katerina� fugiu."' disse Pan Danilo, aproximando-se da esposa 

Os olhos lançavam fogo; o sabre tilintava, sacudindo-se do 

lado. A esposa esmoreceu. 

mendo. 

"Alguim o soltou, meu marido amado?" disse eia tre 

"Tens raz�o� soltaram-no; mas o diabo o soltou! V� 

em seu lugar, h� um tronco acorrentado. E Deus permitiu que 

o Diabo nao temesse as garras de um cossaco! Se isso

passado pela cabeça de um dos meus cossacos, e eu

disso ... não sei que execução encontraria para ele!"

tivesse 

soubesse 



11 E se tivesse s1: do eu? . . .  " p1?onunaiou 

Katerina e se deteve assustada. 
sem 
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querer.> 

"Se t-iv esses tido essa -idéia� então deixarias de 

ser minha esposa. Eu te costuraria num saco 

bem no meio do Dniepr! ... 11 

e o afunda2•ia 

Katerina perdeu a respiraç5o� e lhe pareceu que 

os cabelos começassem a se desprender de sua cab�ia. 

VIII 

Numa estalagem, no caminho da fronte i-:r_,a, 

est5o reunidos em festa já há dois Jias. Parece que 

os polacos 

poucos esses canalhas. Reuniram-se, com certeza, para 

investida: alguns at� mosquetes tim; batem as esporas, 

nao sao 

alguma 

reti 

nem os sabres. Os Pans divertem-se e gabam-se de seus feitos 

extraordinários; zombam da ortodoxia, chamam o povo ucraniano 

de servo, e com ar majestoso torcem os bigodes e arrogantes 

de cabeça erguida, refastelam-se nos bancos. Junto deles está 

tambim um padre cat6iico. Mas o padre é da mesma laia� e ati 

na aparincia n�o pareoe um pope criRt�o. Bebe e. se dive�te 

com eles e diz palavras pecaminosas com sua l{ngua profana. 

Em nada ficam a dever também os lacaios: arregaçam as mangas 

de seus jupans rotos e pavonei�m�se como se valessem alguma 

coisa. Jogam cartas e batem com elas no nariz um do outro. To 

mam as mulheres .alheias. Gritos, brigas! ... Os Pans se enfur� 

cem e fazem brincadeiras: agarram um judeu pela barba� pintam-

lhe uma cruz na testa impura; atiram nas babas com 

de festim e dançam o krakoviák (31) com o seu pope 

cartuchos 

profano. 

N5o havia ocorrido tal profanaç�o na terra russa desde os t&r

taros. Pelo visto Deus predestinou-a, pelos pecados, a tolerar 

tal humulhaç5o. No meio de toda aquela algaza1°ra ouve-se falar 

das terras de Pan Danilo que ficam na outra margem do Dniepr e 

de sua linda mulher ... E n�o � para boa coisa que esta 

se reuniu! 

corja 
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IX 

Pan Danila está sentado� mesa em seu quarto� apoi� 
do num dos cotovelos, e est� pensativo. Sentada na liejanka, 
Pani Katerina canta uma canção. 

"Como estou tY'iste, esposa rn1:nha!'" diz ele. "DÓi-
me a cabeça e tarnh5m d5i meu coração. Sinto um peso 

Parece que a morte está rondando em algum lugar não 
mim. "

"Oh! meu marido amado! Apoia tua cabeça em 

Por• que alimentas -tão negros pensamentos? 11
, pensou 

es tr•anho ! 

longe de 

. 
,m1,m. 

Katerina 

sem atrever-se o dizi-lo. Era-lhe doloroso, e sentia-se culpada 

em aceitar as car{éias do marido. 

"Ouve, esposa mi-nha ! " disse Dani Z.o: "não abandones 

nosso filho quando eu não existir mais. Se o fizeres., Deus não te 

dará felicidade nem neste e nem no outro mundo. Meus ossos vao 

se decompor com grande pena na terra �mida; mas pena maior es

tará na minha aZma." 
110 que est�s dizendo, marido meu! N�� eras tu que 

zombavas de n5s, frágeis mu.Z,heres? E agora estás falando como 

uma fr�gil mulher. t preciso que vivas ainda muito tempo. 11 

"Não ., Katerina., a alma preDsente a sua morte 

ma. Est& s� tornando triste o mundo. Tempos dif{ceis se 

- .
prox1-

ap1•.e_ 

ximam. Oh.' como me lembro, lembro dos anos que não mais 1.10 l ta 

rãa! Ele ainda estava vivo., o velho Konachevitch (32) .,
honra 

e glória de nosso exircito! E como se diante dos meus olhos 

estivessem passando agora os regimentos cossacos! Era um tempo 

de ouro, Katerina! O velho hetman· estava sentado num cavalo 

mouro. Em suas mãos briihava o cetro; ao seu redor os cerd1.:uki 

(33), dos lados agitava-se o mar vermelho dos zapar6getz. O

hetman começava a falar e todos ficavam im6veis, como que .plan 

tados. O velhinho começava a cho�ar quando se punha a lembrar

nos os feitos a as batalhas de outrora. Ah! se soubesses
3 Kate 

rina, como nós combatemos então contra os turcos! Em minha ca 

beça vê-se até hoje uma cicatriz. Quatro balas atravessaram-me 
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v “ ' " 1'" ' fedidas cicatrizou completa
m<,m-e. quanto ouro conseguimos entãn’ 7 •

J »'^ao. Os cossacos encntam 
os gorros com pedras preciosas. Que cavalos, Katerina, 
soubesses^- cavalos l^mos então! ohi não vou mai& guevv^v 

' ° est-'u velho & tenho o corpo vigoroso, mas a espada
de cossaco. escorrega-me da 'mão viv^

J oíVo sem ocupaçao e nem mesmo
sei para que estou vivendo. Não hà ordem da Ucrânia: os coro 

e<>aüls brigam en^re si como cães. Não hã a cabeça de 
um chefe sobre todos. Nossa nobreza habituou-se aos costumes 
polacos; adquiriu malícia... vendeu a alma, aceitando a união. 
Os judeus oprimem o pobre póvo. oh!, tempo! Tempo passado! 
Para onde fostes, anos meus? Anda, rapaz. vaiao porão, traze- 
me uma barrica de hidromel! Beberei pela sorte de outrora e 
pelos anos passados!"

'Como vamos receber as visitas, Pan? Do lado da cam
P 0S tao V 'LYido OS Y)ò1 fjpn^ d-/ orj Q / _/ 7 . 1 -

pobacos- ai»se Ste^sKa^ entrando na Khata
Sei para que esdão vindo", pronunciou. Danilo, levan 

tando se do lugar. Encilhai cs cavalos, meus fieis servidores! 
Colocai os arreios! Arrancai os sabres! Não esqueçais de pagar 
também a farinha de chumbo. Ê preciso receber as visitas com 
honra!"

Mas os cossacos não tinham tido tempo de montar nos 
cavalos e nem de carregar os mosquetes quando os polacos, como 
folhas caindo das ãrvores no outono, se espalharam pela montanha.

En, já temos aqui- com quem travar conhecimento?1 disse 
Danilo, olhando os corpulentos Pans que se balançavam majestosos 
sobre os cavalos com arreios de ouro.."Pelo visto, mais uma vez 
vamos nos divertir a valer! Diverte-te pois, alma eossaca, pela 
última vez! Diverti-vos, rapazes, nossa festa chegou!"

E começa.uma algazarra nas montanhas. Começa o festim: 
divertem-se as espadas,* voam as balas, relincham e pisoteiam os 
cavalos. A cabeça enlouquece com os gritos; os olhos ficam' cegos 
com a fumaça. Tudo se mistura... Mas o cossaco pressente onde está 
o amigo e onde esta o inimigo; ressoa uma bala - cai do cavalo 
um bravo cavaleiro; silva um sabre - rola pelo chão uma cabeça 
murmurando palavras desconexas.
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Mas.ve-se na multidão o topo do gorro vermelho cos 
saco de Pm Danilo; reflete-se nos nlhos o cinto de ouro no 
jupanazul; como um turbilhão voa a crina do cavalo- mouro. 
Como pássaro surge aqui- e acolá; grita brandindo o sabre de 
Damasco e despedindo golpes para a dir eita e para a esquerda 
Corta, cos saco f diverté-te, cossaco'. alegra o teu bravo cora 
çao; mas nao olhes para os arreios de ouro e para os 
pisa sob os pês o ouro e as pedras! Espeta cossaco! 
te cossaco’. mas olha para trás; os impios polacos já 
incendianao as- khatas e tangem o gado assustado. E, 
turbilhão, Pan Danilo vira para trás e o gorro com 
vermelho já aparece ao lado das khátas e a multidão 

3 upans.’ 
diverte- 

es tão
o orno um

° topo
ao seu

redor vai se dispersando.

Nao uma hora, nem duas, combatem polacos e cossacos. 
Não restam muitos destes nem daqueles. Mas Pan Danilo não se 
cansa.: derruba das selas com sua lança comprida e com o bravo 
cavalo pisoteia os que estão a pe. 0 pátio já está limpo., os 
polacos 'jã começam a se dispersar; os cossacos já estão arran
cando dos mortos os jupans dourados e os ricos arreios; Pan 
Danilo se prepara para a perseguição quando olha a sua volta 
para chamar os seus... e ferve todo de raiva: pareceu-lhe Ver 
o pai de Katerina. Es^tava' sobre a montanha e lhe apontava o 
mosquete. Danilo lança o cavalo sobre ele... Cossaco, estás ã 
beira da morte’... 0 mosquete ressoou e o feiticeiro desapare 
ceu atrás da montanha. Apenas o fiel Stetska viu quando passou 
a roupa vermelha e o gorro estranho. 0 cossaco cambaleou e caiu 
ao.chão. 0 fiel Stetska se atirou sobre seu Pan - estava deita 
do o Pan, estendido no chão com os claros olhos fechados. o 
sangue escarlate borbulhava em seu peito. Mas, parecia sentir 
a presença do seu fiel servidor. Devagar levantou as pálpebras; 
os olhos brilharam: "Adeus; Stetska.’ diz a Katerina que não 
abandone o filho'. E nem vós os abandoneis, meus fiéis servido 
res!" e calou-se. A alma cossaca saiu voando do nobre corpo; os 
lábios fiqaram azuis. E o cossaco adormeceu- num sono eterno.

0 fiel servidor caiu em soluços e acenou para Kateri 
na: "Vai, Pani, vai: o teu Pan se embebedou. Ele está embriaga
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do sobre a terPc �mida. Por muito tempo nao voltará a · • 1 li 
r,-z.,. 

Katerina Zeuanta os braços e cai de um so golpe 
sobre o corpo morto. '�arido meu, seras tu quem está a{ dei 

tado com.os olhos fechados? Levanta-te, meu falcao querido 

estende tua mão! Ergue-te. Olha pelo menos uma vez para a 
tua Katerina, move os lábios, pronuncia ao menos uma pequ� 

na palavr,a! ... Mas est'ás calado, estás calado, 

Pan ! Ficas te azul como o negro mar. Teu cor•ação 

meu 

nao 

ser•eno 

bate! 

Po1? que estás tào .frio, meu Pan? Ser•ão minhas lágrimas que 

não são ardentes e não tim o poder de te aquecer! Meu pranto 

não � forte bastante para te despertar! Quem comandar& agora 

os teus regimentos? Q��m sairá em disparada sobre o teu cava 

Zo mouro e urrará foI'te e agitará o iabre diante dos cossacos? 

Coesacos! Cossacos! Onde estão vossa honra e vossa gl6ria? 

Vossa honra e vossa g l61?ia jaz em com os olhos fechados sobre 

a terra �mida. Enterrai-me tambim, enterrai-me ju�to dele! 
Cobri-me os olhos com a te1?1°a! Aper-tai--me as tábuas Je bordô 

nos seios brancos! Nio preciso mais de minha beleza!" 

Chor'a e se consome Katerina, e a 1)astidão toda se 

cobre de poeira: vem galopando o velho esa�Z Gor,obits em socar 

ro. 

X 

t encantador o Dniepr quando o tempo é sereno, qua� 

do solto e fluido lança por entre bosques e montanhas suas 

águas plenas. Não rumoreja, nem ressoa. Ao contemplá-lo n5o 

se sabe se flui ou não em sua majestosa largura, e parece que 

todo ele é f eito de cristal, como se um caminho azul e espelh� 

do, desmedido na lar,gura, infinito no comprimento, ondulasse 

e serpenteasse pelo verde mundo. Então, é ag�adável para o sol 

ardente olhar-se das alturas e mergulhar os raios no frio de 

suas águas cristalinas e também para as florestas ribeirinhas 

refletirem-se brilhantes nas suas águas! Verdes cachos! Junto 



a 3 águas estão apfr1hado3 coa: as f loN:" s do campo e 

bruçados sobre elas, olham e n5o se cCTnsam de olhar, 
olham dr: 

e nao 
se ca�sam de admirar com suas pupilas claras, e c.orriem 

ra ele e o Raudam, acenando com se�s ramos. Mas 3 para o meio 

do rio, n�o se atrevem a olhar: ninguim se atreve, a n�o ser 

o soí, e o céu azul. Uma mJe r•a1?a ehega at_é o meio do Dniepr•. 

Magnifico! Nao h� no mundó rio igual. t tamb�m encantador o 

Dn-iepY' nas noi·l:;N:; quentes de verão quanào tudo tudo 

ce: o homem, o animal, a ave; e s6 Deus poderoso 

ador,n2-

contempla 

o ciu e a terra� e majestoso sacode o seu manto. Do mrni to 
e s p a Y' r or,1 am -se as e .s t Y' e las . As e s t r e las r• e luz em e re.,;plandece,:; 

sobre o mundo e todas de uma s6 vez entregam-se ao Dniepr. 

A ·todc:1s e Za s o Dni epY· mantém em seu r•egaço escuro. Nem uma lhe 

escapa; a menoa que se apague no ciu. O negro bosque coberto 

de corvos do�mentes e ao montanhas outrora recortadas, curvan 

do-se, esf'orçam·--ee p<U"a cobri-lo ao menos com sua sombria alo1.!._ 

gada. Em vão! Não há nada no mundo q,,1.e possa cob riri o Dniep1,,. 

Azul, azul ele corre transbordando fluidamante duriante a noi 

te e duriante o dia� e pode seri viato de tão longe quanto e 

possível ao olho humano. Acariciando-a, aconchega-se mais p� 

ra Junto da margem devido a� frio da noite, e desata sob�e si 

uma cor�ente de preta; esta resplandece como a raia de 

bre de Damasco; .e ele, azul, de novo adormece. Tambim 

momento é maravilhoso o Eniep.P e não há no mundo rio 

- ',.,., 
1,'l,.lll sa 

nesse 
igual! 

Mas quando passam pelo c�� as nuvens azuis como montanha� o 

negro bosque dobra-se ati as riaizes, os carivalhos cPepitam 

e um riel5mpago, arirebatando entre as �uvens. de repente ilumf 

na o mundo inteiro. Então o Dniepr é assusta dor. Morros de agua 

ressoam chocando-se as montanhas e com um gemido correm para 

tr�s resplendecentes e choram e ficam suspirando ao longe 

Assim se consome a velha mãe do cossaco ao se despedir de seu 

filho que parte para o exército. Airioso e forte, ele marcha 

valente em seu cavalo mouro, com as maos na cintura e o gorro 

� banda; enq�anto ela soluçando corre atr�s dele, agarra-o P! 
lo estribo, puxa as bridas e retorce os braços sobre ele co 

brindo-se de lágrimas ardentes. 

' 
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De modo an cus tador• entre a.s ondas 1° evo l tas, 

Jam os cepos • 7 " que�mauos e as pearaa soore o promont6rio. 

negr� 

Uma 
barca atraca� bate-se contra a margem, sub1'.ndo e � -, aescenao. 

Quem dos _cossacos se atPeve a passear em ba�ao quando O velho 

Dnicpr est� em fJria? Ati pa�ece n5o saber-se que ele engole 

as pe&soas, como moscaa. 

A barca atracou e dela saiu o feiticeiro. Não esta-

va alegre; amarga lhe era a trizna (31) que realizaram os cos 

sacos pelo seu senhor assassinado. Não foi pouco o que pag� 

ram os polaco�: quarenta e quatro pana com toda a guarnição e 

os jupa.ns, t2°ú.ta e três se1°vos cortados em pedaços; e os 

outros, mais os cavalos, levados em cativeiro para serem vendi 

dos uos t��taros (35). 

Pelos degraus de pedra, ele desceu por entre cepos 

queimados; l& embaixo, na terra profunda, est� escavado seu 

abrigo. Entrou em silincio, sem ranger a porta, colocou 

a mesa5 coberta com um pano, �m pote e jogou nele com 

sobre 

suas 

mãos c01npY•idas algumas ervas desconhecidas; pegou uma concha 

feita de uma madeira estranha, tirou água com ela e começou 

a vertê-la., 
movendo os lábios e emitindo sortilégios. Uma luz 

rosada fez-se no qua;to; e era ter�{vel olhar ent5o seu rosto. 

Par•ec-ü1 de sangue, P somente se destacavam nele rugas Yi.P-CP08 

e profundas, e os .olhos como fogo. 1mpio pecador! Já fazia 

muito tempo que a barba havia encanecido., e o rosto estava 

sulcado de rugas e todo ressecado, mas ainda assim atentava 

aontra Deus. No meio da kháta começou a flutuar uma nuvem 

branca e algo semelhante a alegria brilhou em seu rosto. Mas 

por que, de repente, ele ficou im6vel com· a boca aberta, sem 

se atrever a mover-se, e por que os cabelos se eriçaram como 

cerdas em sua cabeça? Na nuvem diante dele resplandecia um 

rosto prodigioso. Sem ser convidado e sem ser chamado, apar� 

ceu-lhe como um visitante; quanto mais se tj�nava ·n{tido �ais 

cravava nele olhos im6veis. Os seus traço�, as sobrancelhas, 

os olhos, os lábios, tudo lhe era desconhecido. Nunca em toda 

sua vida o havia visto. Parecia não haver nele nada de terr{

vel, mas um terror invencível o invadiu. E no entando a desconhe 
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cida e espantosa cabeça o lhava.·-o poi" ent;1.?e a nuv2-m do mesmo 

dos evidenc1'.a)?am--se ainda mais v·i1Jas e ot:i olhos 

não se desprega�am dele. O feitieeiPn ficou branco 

inus?.'.ta 

penetrantes 

como urr,a 

tela. Numa voz selvagem que n5o era &ua deu um grito, 

bou o pote ..• Tudo desapareceu. 

âe:r•r•u-

XL 

'�calma-te, minha querida irm5!" dizia o velho esa�l 

Gorobétz. "Os sonhos raramente dizem a verdade." "Deita-te um 

pouco, irmãzinha!" dizia sua jovem nora. "Eu chamarei a velha 

feiticeira e nenhuma força lhe resistir&. Ela derramar� para 

ti o perepalókh (36). 

"Não ten.Jia.; medo de nada!" dizia sau j'-!,'lho
., 

agarra!!._ 

do o sab'Y'e; 11ninguém te ofenderá." 

Com os olhos sombrios e turvos, Katerina olhava pa 

ra todos e não e nc on t1?ava pa lavraB.. "l!:1-<. ,n esmo. a1°mei minha de s 

graça.. Eu o soltei. 11 Por f1:m disse: "por sua causa não tenho 

mais paH! E Ja faz dez dias que estou em vossa casa cm Kiev; 

e meu desespero n�o diminuiu de uma gota sequer. Pensei que, 

quem sabe, poderia em paz cri2r o meu filho para a 

vingança ... Horrível, hcrrivel, ele me apareceu em sonho! Deus 

vos livre de vi�lo! M·eu coraç5o at� agora palpita. Esquartejq_ 

rei o teu filho, Katerina! gritava, se nio te casares comigo 
• • • 11 e soluçando se lançou junto ao ber�o; e a criança assusta

da estendia os bracinhos e gritava. 

O filho do esa�l fervia e faiscava de raiva ao ouvir 

estas palavras. 

O pr6prio esa�l Gorobitz ficou fora de si: "Pois ele 

que se atreva a vir aqui, maldito anti-Cristo; experimentara 

ent5o se ha força ou n5o nas mias de um velho doss�co. Deus 

está vendo", dizia ele, levantando pará o alto os olhos de 

aguia: 1�or acaso não voei a estender a mio ao irmão Danilo? 



Sua Santa vontade! j� o encont�ei no leito frio, no qual 
muitos, muitos do povo cossaco se d8itaram. E por acaso nao 

foi suntuosa a t:ri,1na par>a ele? Será que deixamos 1)ivo u111 

Único po Zaco? Pois ema lma-te, m-in"ha CJ.'iança ! Ninguém se a tr>e 

ver& a te ofender, a não ser que nio exista nem eu, 

f''lh li 
t. - o. 

nem meu 

Ao concluir suas palavras� o velho esa�Z aproximou

se do berço e a criança, ao ver pendu�ado em seu cinto o ca 

chimbo vermelh o  com o engaste de prata e o silex com o brilhan 

te fuzil de pedc1•nei1°a, estendeu para ele as mãozinhas s sor 

riu. 11Sairá igual ao pai! 11 disse o velho -..,esau1.,� despJ�endcndo 

o cachimbo e dando-o a e Ze: 'Ma Z. saiu do berço e já pensa em

fumar cachimbo. 11 

Katerina auspir>ok baixinho e se p5s a embalar o ber 

ço. Combinaram em passar a noite ju1ztos� e em pouco tempo to 

dos adormeceram. Kat erina também dm.·,miu.. 

No pát:io e 11a kháta tudo fie cu f�m silêncio; apenas 

não dormiam os cossacos que estavam de guarda. D� repente Kat� 

rina deu um grito, acordou, e e om e la todos acordaY'am. 11 Ele e s 

tá morto, d ego lado! 11 gri tau e se ati1• ou sobre o bel"ço. Todos 

rodearam o berço e ficaram petrificados de horror, ao ver que 

nele jazia a e.,,.,�· a"",, rr " e' ,.,, V,,· d1-v �7"' v, 7•' 'r" ? "' -, e s.i."V , .... l,,A.o •--:> · ,,1 V A• .a,c.,f .. ll.vi--•• .;,t::-l, 

sequer, sem saber a que pensar _dessa vileza sem par. 

XII 

um com 

Para além da terra ucraniana, atravessando a PoZ3nia, 

passando a populosa cidade de Lemberg, sucedem-se em fileiras, 

montanhas de altos cumes. Uma montanha atrás de outra, como CO!:_

rentes de pedra, transpassam a terra a direita e a es querda e 

acorrentam-na como uma massa pétrea para que o mar ruidoso e 

bravio não se infiltre nela. As correntes de pedra estendem-se 

até a VaZ.ár1"ia e até a região de Sedmigradsk, e gigantescas, 

em forma de f erradur>a, se postam entre os povos da Ga 7, 1-cia e 
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da Ih:.ngria. Em nossa terra não há montanhas como essas. O 

olho n5o se atreve a contemplar, e nenhum pe humano jamaic 

chegou a pisar no cume de alguma delas. O seu aspecto � es 

tarrecedor: ser� que na tempestade o mar saiu correndo em 

desafio das amplas margens, e levou num torvelinho suas 

ondas disfor-m�s e elas, petrificadas, ficaram imóveis no 

ar? Ou não seriam as nuvens pesadas que desprendendo-se 

do c�u atrava�caram-se com a terra? Pois elas tamb;m tim 

essa mesma cor tão cinza; somente o cume branco brilha e 

cintila com o sol. At� as montanhas dos Cárpatos ainda se 

ouve a falar russo, e além das montanhas, em alguma par&e, 

ainda se responde com·uma palavra familiar; mas lá a fé 

não � a mesma, e nem a llngua é·a mesma. Lá vive a popul� 

gente húngara; monta cavalo, guerreia bebe sa a e nao menos 

do 
� 

de cavalo kaftã que os cossacos: e por um arnes ou um 
-

regateia tirar caro nao em o tchervónetz (:3?) do bolso. 

En tY'e as montanhas há extensos e amplos lagos. Como cris-

tal estão imóveis e como um espelho refletem sobre si os cumes 

desnudos das montanhas e seus verdes flancos. 

Mas quem no meio da noite, brilhem as estrelas 

ou nao, passa num. imenso cavalo mouro? Que bogatir (38/ de 

altura sobrehumana galopa pelos montes
J sobre os lagos, re 

fletindo nas águas imóveis o·cavalo gigantesco, cuja sombra 

infinita passa assustadora pelas montanhas? A armadura cinze 

lada brilha; no ombro uma lança; o sabre ressoa junto da sela; 

o elmo na cabeça; o bigode negreja; os olhos estão fechados;

os cilios abaix�dos - ele está dormindo. E, inerte, segura a

rédea; e atrás, no mesmo cavalo, uma c�iança está sentada, um

pajem que também está dormindo, segurando-se no bogatir. Quem

é ele, para onde vai e para quê? Quem o sabe? Não faz um dia

e nem dois que está atravessando as montanhas. Brilha o dia�

sai o sol e não se consegue vê-lo; de vez em quando apenas

os montanheses reparam que passa pelos montes a sombra compri

da de alguém; mas o céu está claro e nenhuma nuvem passa por

ele. E mal a noite traz a escuridão, de novo ele é visto re

fZ.etido nos lagos e atrás dele galopa trêmula sua sombra. Ele
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j� atravessou muitas montanhas e auhiu ao Krivan. Não há 

montanha mQis alta que esta nos c&�patos: ergue-se como um 

t;,;ar sobre as out1°aa. Ent,'i,o o cavalo pár•a e o cavaZeiro ain 

da mais profundamente se entrega ao sono, e cs nuvens vao 

deseendo at5 cobri-lo inteiramente. 

XIII 

"Pas ... ma�(s baixo, baba! Não faça 

meu bebê do1°miu; Meu filho ficou chor•ando por 

agora está dormindo. Irei ao bosque, baba! Mas 

olha assim? Estás terrível: dos teui olhos saam 

tanto 

muito 

pari 

bay,ul.J w  

tempo, 

que me 

tenazes de 

.ferro. . . Oh! como são compr•idas ! e ardem como foge.' 

certeza, uma bruxa: Oh! se is uma bruxa3 ent5o 

És com 

desapaPece 

daqui! Vais roubar meu filho. Que es t-C,pida é 

pensa que estou' feliz em morar em J<.{el); não, aqui 

marido e meu filho; e quém �ai cuidar da kháta? 

esse esaul: 

estão meu 

eu parti 

tão silenciosa que nem o gato e nem o cachorro ouviram. Baba, 

apenas queres tornar•-te jovem? não· é nada difícil, preciso 

dançar; olha como eu danço.,. "g, dizendo palavras tão incoe 

rentes, deslizava Katerina,. olhando como louca para todos os 

lados, apoiando as mãos na cintura. Com um ganido batia com 

os pés sem ritmo e sem. compasso fazendo soar os taeões de 

prata das botas. As tranças entrelaçadas·� negras agitavam-

se sobre o colo branco. Como um pássaro e sem deter-se, ela 

voa agitando os braços, movendo a cabeç� e parede 

nuada, cairá estrondosamente ao solo ou abandonará, 

o mundo.

que, 

em 

exte 

voo 

Com tristeza, a velha ama permanece parada, e suas 

profundas rugas se enchem de lágrimas; uma pedra pesada jazz 

no coração dos fiéis rapazes que olham para sua Pani. Já 

completamente debilitad�, ela marca o passo com indolincia 

no mesmo lugar, imaginando dançar o górl-itza ( 39). "Mas eu 

tenho um colar, rapazes!" disse ela detendo-se finalmente: 
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"e vos n�o! ... Onde est� meu marido?" exclama de 

r•ancando da cint-;,.::ra um punha Z tu r>eo. "Oh! não é 

repente, a:!?_ 

esta a faca 

de que necessito. ''Com isso, as Zág2,irnas e a angústia aparecem 

em seu rosto. "O coraç5o de meu pai esta longe, nao o alcan�� 

rá. Seu coração é forjado em ferro. Uma b-1.•uxa o forjou no fogo 

do inferno. Por que meu pai não vem? Será que não sabe que é 

hora de eu o apunhalar? Pelo visto quer que eu mesma va. li 
e

sem terminai• desata a rir- de um modo est1° anho. "Veio-:-me a ca 

beça uma hist6ria divertida: lembrei-me eomo enterraram meu ma

rido. Pois o enterraram vivo ... Que acesso de riso tomou conta 

de m·im .•. Eseutai ! " Eseutai ! " e em luyar de falar ela começou 

a cantar esta canção: 

Corre uma carroça sangrenta; 

E nesta úarroça um cossaco está deitado, 

baleado, despedaçado. 

Na mão direita tem um dardo; 

Do dardo escorre o sangue. 

Vm rio de sangue escorre. 

Sobre o rio há um plátano, 

Sobre o plátano um corvo grasna. 

Pelo cossaco chora a mae. 

Não chore, m�e, n�o se lamente! 

Teu filho se casou. 

Tomou por mulher uma jovem Pani, 

!
l

a campi�a Zimpa, um abrigo, 

Sem portas, sem janelas. 

E a canção chegou ao fim. 

Dançava o peixe atrás do caranguejo ... 

E quem não me quiser, fará sua m5e tremer! 

Assim se confundem nela todas as canções. Já há dois 
dias que está em sua kháta e não quer nem"ouvir de Kiev, 

reza e foge das pessoas; e desde manhã até tarde da noite 

nao 

va 

gueia pelo escuro carvalhal. Os ramos afiados arranham-lhe o 

branco rosto e os ombros; o vento sacode as tranças desfeitas; 
as folhas velhas estalam sob os seus pia - mas ela n5o olha 

para nada. Naquela hora em que se apaga o crepúsculo, ainda n5o 
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brilham as estrelas e nem arde a lua, mas jÓ é assustador 

anda1? pelo bosque ., 
as crianças sem batismo aç;arram-se 

vares e seguram-se nos ramos, soluçam, dão gargalhadas 

as ar 

e ro 

dam como µm novelo pelos caminhos e pelo vasto urtigal; das 

ondas do Dniepr saem a correr, em fileiras, as donzelas que 

perderam a alma; os cabelos escorrem da cabeça verde até os 

ombros; a água, com um forte murm�rio, corre pelos longos 

cabelos até a terra e uma donzela reluz por entre a agua, 

como se estivesse numa veste de vidro; os lábios sorriem ma 

ravilhosos, as faces aidem, os olhos seduzem a alma... ela 

arderia de amor beijaria até cansai" ... Foge! Cristão_! Os 

seus lábios são de gelo, o leito é a água fria; ela te fará 

cócegas e te arrastará ao rio. Katerina não olha para ninguém, 

louca, não tem medo das ninfas, até tarde corre com 

à procura do pai. 

De manhã, bem cedo, chegou um visitante de 

sua faca 

boa ªP:':!. 

rincia, num jupan vermelho e se informou sobre Pan Danilo; ou 

viu tudo, enxugando com a manga os olhos �midos e encolheu os 

ombros. Ele guerreara junto com o falecido Burul'bash; juntos 

combateram os c�imeus e os turcos, jamais teria esperado seme 
muitas lhante fim para Pan Danilo, O visitante ainda 

outras coisac e quis ver Pani Katerina. 

contou 

Katerina de inicio não escutou nada do que d-izia o 

visitante; por fim começou a prestar atenç�o 5s palavras como 

uma pessoa sensata. Ele falava de como eles eram unidos come se 

fossem irmãos e como uma vez se esconderam dos crimeus, atrás 

de um remo ... Katerina escutava tudo e não tirava os olhos dele. 

"Ela voltará a si!" pensavam os rapazes, 

"Este visitante a salvará! Já está ouvindo como uma 

sata!" 

olhando-a. 

pessoa sen 

Entretanto, o visitante começou a contar como Pan Da 

nilo� numa conversa sincera, lhe dissera: "Olha, irmão Kop�ian, 

quando por vontade de Deus eu não estiver mais nesse mundo, le 

va minha mulher e que ela seja tua .•. " 
Com terror Katerina cravou-lhe os olhos nos olhos. "Ah!" gri_ 

tou: "tele! t meu pai!" e lançou-se sobre ele com a faca. 

' 
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Por muito tempo lutou o visitante, esforçando-se 
por arrancar-lhe a faca da mão. Por fim conseguiu, levantóu�a 

ameaçador e perpretou o ato terrivel: o pai matou a filha en 

louquecida. 

Os cossacos pasmados estavam prontos para se lança 

rem sobre ele; mas o feiticeiro já tivera o tempo 

no cavalo e perder-se de vista. 

de �altar 

XIV 

Pouco longe de Kiev aconteceu um milagre inaudito. 

Todos os Pans e hetmans se reuniram para admirar este prodígio· 

que de repente se tornou visível em todos os cantos mais remo 

tos do mundo. Ao longe, via-se azul o estuário do Dniepr. Por 

detrás do estuário se estendia o Mar Negro. As pessoas instruld.as reconhe 

ciam também a Criméia que se elevava do mar como uma montanha, 

e o pantanoso Sivash. À esquerda via-se a terra da Galicia. 

"E aquilo o que é?" indagava aos mais velhos o povo 

reunido, apontando os cumes longínquos que surgiam no c�u e :que 

mais pareciam nuvens cinzas e brancas. 

"São as montanhas dos Cárpat�s!" diziam os velhos:-

"entre elas há algumas, das quais a neve nunca desaparece; as 

nuvens se encostam e passam a noite ali." 

Então apareceu um novo prodlgio: as nuvens se dissi 

param daquela alta montanha e no seu cume apareceu um homem a 

cavalo, com todo o arnês de um cavaleiro, os olhos cerrados, e 

tão visível como se estivesse perto. 

E então entre as pessoas que contemplavam aterradas, 

uma saltou sobre um cavalo e, olhando selvagem para todos os la 

dos, como se procurasse com o olhar· alguém no seu encalço, pr� 
cipitadamente e com todas suas forças, fez o cavalo sair em dis 

parada. Era o feiticeiro. Por que estaria tão assustado? Olhara 

com terror para aquele estranho cavaleiro e reconhecera 

aquele mesmo rosto que, sem ser chamado, lhe aparecera 

nele 

q�ando 



92 

praticava suas feitiçarias. Ele mesmo não podia compreender 

por que se pertubara diante daquela v-isão, e, olhando ao re 

dor temeroso, pos-se a galopar at� que a noite o surpreendeu 

e as estrelas despontaram. Então virou em direção a sua casa 

talvez para perguntar ao espirita do mal o que significava 

aquele prodígio. Já e;tava pronto a saltar o estrei�o rio que, 

qual um braço, surgia no meio do caminho, quando de repente o 

cavalo em pleno galope se deteve, torceu o focinho e se pos a 

rir surpreendentemente! Os dentes brancos em duas fileiras, 

brilhavam terriveis na escuridão. Os cabelos do feiticeiro se 

eriçaram. Deu um grito selvagem e começou a chorar desvairado, 

e tocou o cavalo em direção a Kiev. Parecia-lhe que tudo, em 
todas as partes, se movia para agarrá-lo: as árvores que o ro 

deavam no bosque escuro, como se fossem vivas, movendo as bar 

bas negras e estendendo as ramas compridas, esfdrçavam-se por 

estrangulá-lo; as estrelas, pareciam correr diante dele, apon 

tando a todos, o pecador; até mesmo o caminho parecia 

por entre suas pegadas. 

Desesperado, o feiticeiro voava para Kiev, para os 

lugares sagrados. 

XV 

Solitário em sua gruta, um eremita estava sentado 

diante de uma lamparina e não tirava os olhos de um livro sagr� 

do. Já fazia muitos anos que ele se enclausurara em sua grut�. 

Já havia feito para si um ataúde de tábuas no qual se deitava 

para dormir, em lugar da cama. O santo velho fechou seu livro e 

p6s-se a rezar ... De repente, entrou correndo um homem de aspec 

to estranho e terrivel. O velho eremita surpreendeu-se e recuou 

ao ver semelhante ser. Ele tremia como a folha de uma árvore; 

os olhos reviravam-se selvagens em sua 6rbita, faiscando assusta 

dor>es, de estranho fogo; seu rosto monstruoso provocava um arre 

pio na alma. 



"Padre, reza! reza!" gritou desesperado: 

uma alma danada!" e jogou-se ao chão. 
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"r-eza por 

O santo monge persignou-se, pegou o livro, abriu-o 

e, com horror, recuou e deixou-o cair: "Não, pecador inaudito! 

Não há perd5o para ti! Sai daqui! Não posso rezar por ti!" 

"Não?" gritou como louco o pecador. 

"Olha: as letras santas do livro �e encheram de san 

gue. Jamais existiu no mundo um pecador semelhante!" 

"Padre, estás zombando de mim!" 

"Vá embora, pecador maldito! Não estou zombando. O 

medo está se apoderando de mim. Não é bom para ninguém estar 

junto de ti!" 

"Não, nao, estás zombando, não fala... estou vendo 

como tua boca se abre: como branquejam as fileiras de teus ve 

lhos dentes! ..• " 

E furioso lançou-se sobre o santo e o matou. 

Algo gemeu penosamente e o gemido se refletiu pelo 

campo e pelo bosque. Ao longe, atrás do bosque elevaram-se bra 

ços magros e secos com garras compridas; começaram a tremer e 

desapareceram. 

E ele já nao sentia mais nada, nem mesmo medo. Tudo 

lhe parecia confuso. Os ouvidos zumbiam, a cabeça dota como 

depois de uma bebedeira, e tudo, tudo que estava diante dos 

seus o lhos cobriu-se como por uma teia de aranha. Saltando sobre 

o cavalo, dirigiu-se para Kanióv, pensando ir, através de Tcher

kassi, até os tártaros e direto à Criméia, sem saber ele mesmo 

para que. 

Já andara um dia, outro, e Kanióv não aparecia. O 

caminho era o mesmo; já há muito tempo deveria ter aparecido, 

maa não se via Kanióv. 

Ao longe brilhavam cúpulas de igrejas. Mas, não era 

Kanióv, era Chumsk. O feiticeiro se espantou ao ver que se des 

viara por completo. Tocou o cavalo de volta. para Kiev e depois 

de um dia apareceu uma cidade; mas não era Kiev, era Gálitch, 

uma cidade ainda mais distante de Kiev de que Chwr.sk, e já não muito 

longe dos húngaros. Sem saber o que fazer, virou de novo o cava· 
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lo para trás, mas sentiu que novamente estava indo para o 

lado contrá:r>io, emboúi seguisse em -frente. Não poderia homem 

algum no mundo contar o que havia na alma do feiticeio; e se.· 

pudesse olhar e 1.>er o que ali se passava, então já não pod!:_ 

ria mais dormir uma noite sequer e nem sorrir uma so vez. 

Aquilo não era ira, nem medo e nem mesmo um despeito cruel. 

Não há uma palavra no mundo com a qual se possa dizê-lo. Algo 

queimava-o e ele queria pisotear tudo com seu cavalo, pegar 

toda a terra de Kiev at� Gálitch com· todas as pessoas, co� 

todas as criaturas, e afundá-la no Mar Negro. Mas não era por 

maldade que ele queria fazê-lo; não, nem ele mesmo sabia o 

porque. Ele estremeceu quando diante de si e já muito·próximo, 

apareceram as montanhas dos Cárpatos e o alto Krivan que co 

bria a sua cabeça com uma nuvem cinza como se fosse um gorro; 

e o cavalo continuava galopando e corria já pelas montanhas. 

As nuvens se dissiparam de uma vez e diante dele apareceu um 

cavaleiro numa espantosa imponência. Ele esforça-se por parar; 

puxa as rédeas com firmeza: o cavalo solta um relincho seZ�a 

gem, levanta a crina e voa até o cavaleiro. E ao feiticeiro 

pareceu então q�e_ t�do nele se_petrjfi�av�, que o cav�leiro_ 

inerte se movia e de repente abria os olhos; via o feiticeiro 

que se atirara sobre ele e começava a rir. Como um trovão, s_e 

espalhou esse riso selvagem pelas montanhas e ressoou no cora 

ção do feiticeiro, fazendo-o tremer. Parecia-lhe que alguém 

muito forte penetrava e andava dentro dele batendo com martelos 

no coração, nas veias •.. tão terrivelmente ecoava neZe aquel� 

riso! 

O cavaleiro agarrou o feiticeiro com sua mão terrivel 

e suspende-o no ar. Num instante o feiticeiro morreu e qepóis 

de morto, abriu os olhos, Mas já estava morto e olhava como mor 

to. Assim, tão terrível, não olha nem um vivo e nem um ressusci 

tado. Revirava os olhqs mortos para os lados e via levantarem

se os mortos de Kiev, da terra da Gal{cia, dos Cárpatos, que se 

pareciam com ele como duas gotas d'água. 

Pálidos, muito pálidos, um mais alto do que o outro, 

um mais espectral do que o outro, dispuseram-se ao redor do cava 



leira que mantinha na m5o a terrível presa. Mais 

cavaleiro riu e atirou-o ao abismo. E todos os 

ram no abismo, agarraram o morto e lhe cravaram 

Um deles, o mais alto de todos, o mais ·teri•lvel 

qu�s levantar-se da t?rra; mas não conseguiu, não 

para fazê-lo, tão grande crescera ele na terra; e 

uma 

mortos 

os 

de 

teve 

se o 
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vez o 

salta-

dentes. 

todos, 

fo1°ças 

fize� 

se derrubaria então os Cárpatos, as terras de Semigradsk e 

da Turquia; bastou ele se mover um pouco e um tremor se fez 

por toda a terra. E por toda parte desmoronaram khátas. E 

muita gente se feriu. 

Ouve-se frequentemente nos Cárpatos um silvo como se 

fossem mil moinhos a rumorejar com as rodas na água. E então, 

no abismo iem fim que nenhum homem ainda ousou olhar, por se 

assustar só de passar perto, os mortos roem um.morto. Com fr� 

quência, acontece no mundo todo a terra treme� de um extremo 

a outro; isto porque, explicam as pessoas instruídas, há em 

algum lugar perto do mar, uma montanha da qual se desprende 

uma chama e fluem rios ardentes. Mas os velhos que moram na 

Hungria e em terras da Galtcia conhecem isso melhor que n�n-

guém e dizem que é o enorme_morto que cresceu na terra e, 

rendo levantar-se, faz a terra tremer. 

XVI 

que. 

Na cidade de Glukhóv o povo reunira-se ao redor de 

um velho bandurrista e já há uma hora escutava o cego tocar c:t.

bandurra. Nenhum bandurrista cantava tão bem canções maravilho 

sas. Primeiro narrou dos antigos hetmans do tempo de S agaid� 

tchni e de Khemelnltzki (40). Aquele era um outro tempo: tempo 

de glória para os cossacos; pisoteavam com os cavalos os inimi 

gos, e ninguém se atrevia a 1'ir deles. O velho cantava também 

canções alegres e corria os olhos pelo povo como se fosse ca 

paz de ver; e os dedos, com o plectro atado, voavam como moscas 

pelas cordas que pareciam tocar por si mesmas; e o povo ao re 

1 
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dor, os velhos, baixando a cabeça, e os jovens, levantando 
os olhos para o velho, não se atreviam sequer a cochichar en 

tre si. 

- Esperem, - disse o ancião: - vou cantar um fato 

muito antigo. O povo se estreitou ainda mais e o cego começou 

a cantar: 

"No tempo de Pan Stepan, ( 41) prtncipe de 

dski, que foi também rei dos polacos, viviam dois 

Sedmigrá 
cossacos: 

Ivan e Pietró. Eram como irmãos. "Olha, Ivan, tudo que conqui� 

tares - tudo será repartido em parte igual. Quando para um 

vier a alegria - a alegria será para o outro também; quando pa 

ra um vier a.desgraça - a desgraça será para ambos; quando a 

um couber uma presa, em parte igual será repartida; se um cair 

prisioneiro - o outro venderá tudo e pagará o resgate, ou en 

tão se entregará ele mesmo a,o cativeiro." E na verdade, tudo o 

que conseguiam os cossacos, repartiam em parte igual; o gado 

alheio , ou os cavalos, tudo repartiam em parte igual. 

"O rei_Stepan lutava nontra os turcos. Já fazia tris

semanas que lutava contrd eles e não consegu�a expulsá-los. Os 

turcos tinham um Paxá que só com dez jantzaros conseguia des 

truir todo um regimento. E então anunciou o rei Stepan que se 

aparecesse um valente e trouxesse para ele aquele Paxá vivo ou 

morto, daria só a este o soldo que se dá a todo um exército. 

Vamos, irmão, vamos pegar o Paxá! disse d irmão Ivan para Pi� 

tró. E os cossacos partiram, um para um lado e um para o outro." 

"Pegasse 
-

Pietró Paxá, Ivan . � 
Zé·ou nao pegasse o Ja o 

vava amarrado pelo pescoço diante do r•ei. "Bravo, rapaz!" disse

o rei Stepan e ordenou que lhe dessem o soldo aue recebe todo

um exé11ci to; e ordenou que lhe concedessem terras onde ele bem

quisesse e todo o gado que desejasse. Quando Ivan recebeu o

soldo do rei, naquele mesmo dia repartiu tudo com Pietró em pa�

te igual. Aceitou Pietró a metade do -soldo do rei, mas não p�
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dia suportar que Ivan recebesse aquela honraria e guardou na 

alma um profundo sentimento de vingança." 

"Os dois ca_va'leiros foram para a terra 

rei al�m dos Cárpatos. O cossaco Ivan fez sentar 

dada pelo 

o seu filho 

junto de si sobre o cavalo, amarrando-o ao seu corpo. Já ca{a 

o crep�sculo e eles seguiam. O pequeno adormeceu, e o pr6prio

Ivan começou a cochilar. Nâo dorme, cossaco, os caminhos das

montanhas são perigosos! ... Mas o cossaco tinha um cavalo que

conhecia por si todo o caminho, não tropeçava, nem pisava em

falso. Entre as montanhas havia um abismo cujo fundo ninguém 

via; tal qual da terra ao céu, assim era a distância até o fun 

do desse abismo. E acima dele havia um caminho - duas pessoas

ainda poderiam passar, três jamais. O cavalo pôs-se a andar 

com cautela com o cossaco adormecido. Junto dele ia Pietró, 

tremia todo e prendia a respiração de tanta alegria. ·olhou ao 

redor e empurrou o irmão. O cavalo com o cossaco e o pequeno 

precipitaram no abismo." 

'Was o cossaco agarrou-se num galho e 

voou para o fundo. Com o filho nos ombros começou 

estava quase chegando, quando levantou os olhos e 

apontar uma lança para empurrá-lo para trás. 'Weu 

J 

so o 

a 

viu 

Deus 

cavalo 

escalar; 

Pietró 

miseri 

cordioso; teria sido melhor não levantar os olhos a ver o ir 

mão querido apontar a lança para empurrar-me para trás. 

Meu irmão querido! Espeta-me com a lança, já que as 

sim está escrito, mas salva o meu filho! Que culpa tem essa 

criança inocente para perecer de uma morte tão cruel?" Pietró 

pôs-se a rir e empurrou-o com a lança, e·o cossaco com a crian 
ça voaram para o fundo. Pietró tomou para si todos os bens do 

irmão e começou a viver como �m Paxa. Ninguém tinha manadas 

iguais às de Pietró. Ovelhas e carneiros não havia tantos em 

lugar algum. Mas Pietró morreu." 
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"Assim que Pietró morreu, Deus chamou as almas dos 
dois irmãos, Pietró e Ivan, para o juizo. "Grande pecado1• 

este homem!" disse Deus, 11 Ivan! Não lhe escolherei eu um cas 
tigo; escolhe-o tu mesmo!" Ivan fi�ou pensando 

imaginando um castigo, e por fim disse: 
longamente, 

"Uma grande ofensa me causou este homem: traiu o

seu próprio irmão, como Judas, e privou-me de minha honrada 

casta e da minha descendência na terra. Um homem sem uma casta 

honrada e sem descendência é como a semente de trigo, lançada 

à terra e que perece nela, em vao. Ela não brota e ninguém sa 

ber& que a semente foi lançada." 

"Então, meu Deus, faça com que toda a sua descendên 

eia não tenha felicidade na terra! que o último do clã 

tão mau, como nunca existiu outro no mundo! E qu�- para 

seja 

cada 

um dos seus crimes, nem os seus avós e nem os bisavós encontrem 

repouso nas tumbas, e, sofrendo um tormento jamais conhecido 

no mundo, delas se levantem! E que o Judas Pietró, não tenha 

forças para se levantar e que sofra então um tormento ainda 

ma�s amargo; e que coma a terra como endemoninhado, e que sob 

ela se contorça!" 

"E quando chegar a hora de julgar as maldades desse 

homem, elevai-me, Deus meu, deste abismo num cavalo até a mais 

alta montanha, e que ele venha a mim, e então o jogarei dessa 

montanha no mais profundo abismo, e todos os mortos, seus avós 

e bisavós, não importa onde tiverem vivido sua vida, que todos 

se arrastem dos diferentes cantos da terra para roê-lo pelos 

sofrimentos que lhes causou e que o roam eternamente e que 

me regozije ao ver o seu suplicio! E que o Judas PietrÓ 

possa se levantar da terra, e que tente roer a si próprio, 

eu 

nao 

mas 

ao tentar roer a si próprio, os seus ossos cresçam cada vez mais pa_

ra que assim se torne ainda mais forte a sua dor. E este sofri 

menta será para ele o mais terrível: pois não há sofrimen 

to maior para um homem do que querer se vingar e não poder." 
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"t terrtveZ o castigo que imaginaste tu, homem!" 

disse Deus. "Que sejd assim como disseste, mas ficarás tamb�m 

aZi eternamente sobre o teu cavalo, e não terás o reino do 

ceu enquanto estiveres aZi sentadol" E tudo se cumpriu assim, 

como fora dito: e até hoje nos Cárpatos há sobre um cavalo um 

cavaleiro prodigioso que veza no abismo sem fim como os mortos 

roem um morto, e sente como aquele morto que jaz sob a terra, 

cresce e roe os seus ossos entre terrtveis sofrimentos e faz 

tremer horrivelmente a terra toda .•• " 

O cego já acabara sua cançao; já começara de novo 

a dedilhar as cordas; já começara a cantar adágios cômicos · so

bre Khomá e Eriéma ... Stkliar Stokoza ... mas os velhos e os

moços nao conseguiam recobrar-se e ficaram muito tempo parados,

de cabeça baixa, meditando sobre aquele fato terrtvel que outro

ra ocorrera.
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NOTAS AO CONTO "A TERRÍVEL VINGANÇA" 

Na publicação do segundo livro das "Noites numa 

granja perto de Dikanka" (1832) o conto "A Terrível Vingança" 
possula o subtltulo "Um acontecimento antigo". o conto é base� 

do em lendas populares sobre os tempos das lutas de li bertação 
nacional dos ucranianos. 

No artigo "Sobre o conto russo e os contos do Sr. GÓ 
gol" V.Bielinski escreveu: "A Terrível Vingança" constitui ago 

ra o pendant para "T�ras Bul'ba" e estes dois grandiosos qu� 
dros mostram até onde pode chegar o talento do Sr. Gógol", ape 

sar de mais tarde (1842) o mesmo critico ter manifestado certa 
reserva quanto ao uso por Gógol do que ele chamou de "falso con 

ceito do car�ter nacional na arte". 

Nota (1) 

Nota (2) 

Nota (3) 

Nota ( 4) 

Esaul (" ecayn 11) é a denominação do grau de cavala 

ria equivalente ao de capitão do exército. 

Zaparógetz (" 3anopo)!CeJ..t 11) é a denominação do cassa 

co da antiga região de Zaparójskaia Sietch, unidade 
dos cossacos ucranianos do séculos XVI - XVIII. 

Razgul I naia papoika ( 11 pa3ryn1,Har1 nonoi:!i<a "), em. nos 
sa tradução: farra desenfreada, provavelmente referên 
eia à batalha entre zaparógetz e poloneses no campo 

   Pereschliái. Trata-se a,;--�-;�isódio histórico da lo�
ga luta de zaparógetz e polacos. A ação do conto se 

. � 

passa em meados do século XVII. 

Pan (" TiaH ") utiliza-se como forma de tratamento p� 
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Nota ( 5) 

Nota (6) 

Nota (7) 

Nota ( 8) 

Nota (9) 

Nota ( 10) 

Nota ( 11) 
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ra a nobreza na Polônia e Ucrânia antigas {"senhor") 

Pani (" ITa1-111 ") co rresponde ao feminino ( "senhora 11) • 

ZadneprÓv -( 11 3anHenpo:e0 1
1 ) : região além do rio 

Dniepr na Ucrânia. 

Varenukha { 11 BapeHyxa 11) é uma bebida típica ucrania 

na, a base de vodka, especiarias e frutas. 

Korovái { 11 nOpOBatí ") é uma espécie de pao redondo   
adocicado, típico ucraniano, servido especialmente 

nas cerimonias de núpcias. 

Kozatch.:J_Ók (" K03atle1( 11 ) trata-se de uma dança tipi ,'\ 

ca dos cossacos. 

Balde: em russo viedró { 11 Ee,n;o ") unidade de medi 
da russa equivalente aproximadamente a 12 litros 

ou a capacidade de um cubo. 
� -------------- - -----

Jupan ( 11 ».:ynaH 11) é um tipo de vestimenta masculina

ucraniana e polonesa, espécie de cafetã (em russo 

"caftán 11
). 

" ... horda que lutou dois dias inteiros junto ao 
lago Salióni". Referência à investida dos zaparógetz 
sobre o khanato da Criméia em 1620, sob o comando 
de Sagaidátchini e da batalha de Perekop nas margens

dó Sivách { "Lago Salióni 11) 

                             



Nota ( 12) 

Nota (13) 

Nota (14) 

Nota ( 15) 

Nota (16) 

Nota ( 17) 

Nota ( 18) 

Nota ( 19) 

Nota ( 20) 
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Ver nota (4). 

�ába ( 11 6a6a ") : terminologia usada no campo para 

"mulher": "bába" para "mulher" e "mujik" para o 

"homem". No texto, neste momento, adquire um tom 

pejorativo. 

Verstá (" EepcTa ") : antiga medida russa equivalente 

a 1,06 km.

Kháta (" xaTa ") é um tipo de casa camponesa na 

Ucrânia, espécie de barraca. 

Liejanka (" Jie)i(aHRa ") trata-se de uma saliência com 
- - 

prida ao lado do forno russo a lenha, para se deitar 

Uniatos ("Ym'IaTbl ") denominação de :z;epres.e-nt.a�.w�c;; da f 
Igreja católica-grega (Igreja da União), que assim 

se denominou a partir da "União" de Brest em 1596. 

Saj en (" car.eeH�_") : antiga medida russa equivalente J
a 2,25 metros. / 

Kácha (" Kawa "): espécie de mingau. 

Ataman (" aTaMaH ") denominação dada ao chefe dos 
----------

cossacos. 
-�
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Nota (21) : Turétski igúmen (" TypeuKHw Erywen "): trata-se 
do abade, aquele que governa a abadia, ou o supe 
rior de ordem religiosa. No texto adquire tom irô 
nico e pejorativo: "abade turco".

Nota (22) : Galúshki (" rajiyniKM ") é um prato ucraniano a base 
de bolinhas de massa cozidas em caldo ou em leite.

Nota (23) : Pakut (" noKyr ") trata-se da denominação para o lu 
gar de honra, correspondente àquele reservado aos 
ícones sagrados.

Nota (24) : Lapchã (" nanraa ") a denominação pode se referir
tanto ao próprio talharim, massa de farinha de tri.
go em tiras delgadas, como a sopa a base de talharim.

Nota (25) : Hetman ("reTMaa ") Chefe supremo dos cossacos.

Nota (26) : Lemíchka (" neMnmKa ") é um tipo de mingau bem ralo.

Nota (27) : Mosteiro de Bratsk, em Kiev na região de Pódol.

Nota (28) : Kuntúch ("KyHTym") é um tipo de vestimenta antiga 
para mulheres, especialmente para as ucranianas e 
as polonesas; espécie de sobretudo.
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Nota ( 29)

Nota ( 30)

Nota ( 31) 

Nota ( 32)

Nota ( 33)

Nota ( 34)

Nota (35)

104 

Karáblik ( 11 Kopa6r.itK ") é urna espécie de touca, 

chapéu ou adorno de cabeça usado antigamente pela 

mulher ucraniana casada. No texto russo figura 
zolotói karáblik ( 11 301!0TOV. K0pa6mtK ") : chapéu 
dourado, numa tradução literal. 

Vlacianitsa ( 11 BJlaCHHHUa 11) em russo, traduz-se 
literalmente por cilicio. Trata-se de pequena túni 

ca ou cinto, ou cordão, de crina, de lã áspera, às 

vezes com 

se trazia 

tratar-se 
ascética. 

farpas de madeira, que, por penitência, 

vestido diretamente sobre a pele. Parece)
da vestimenta dos monges que levam vida 

Krakov iák ( 11 KpaKo Bm< ") dança tipica polonesa. 

( 

Konachevitch - Sagaidátchini Piotr- foi um hetman 
ucraniano que participou de campanhas contra os 

turcos de 1616 a 1621. Morreu em 1622. 

: Cerd�)_ : __ :egiment�o_ ex��c�º--!'ª Uc:� 
�--- cqnsti tuldo provav��ente n_?S tem _s _ae �º!º ___ l

chenko, na segunda metade ec o X I. Na epoca 
. _ :,_._.::-------� 

de Mazepa, por volta de 1700, eram guarda-costas do 
Hetman. 

Trizna ( 11 TpH3HB 

gos eslavos. 

11): festejo funerário dos anti 

li levados em cativeiro para serem vendidos aos 
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Nota ( 3 6)

Nota ( 37) 

Nota ( 38) 

Nota (39) 

Nota (40) 

Nota ( 41) 
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tártaros". Episódio da história sobre a batalha 

de Karp Poltorá-Kojurra com os poloneses. Karp 

Poltorá-Kojurra foi um hetrnan ucraniano que lu 

tou contra os poloneses entre 1638-1642. 

PerepalÓkh ( 11 neper.0.r:ox 11) : Usava-se o "perepalókh 11 

em caso de algum grande temor e quando queria-se 

saber o porquê deste temor. Trata-se de um proc� 

dimento semelhante ao de se despejar cêra derreti 
- -------- -........�

da na água e tentar adivinhar, pela forma que toma
a cêra, aquilo que assustou o enfermo.

Tchervónetz ( 11 �epBoHe� ") era a moeda de ouro equ_! 
valente ao rublo-ouro. 

Bogatir ( 11 õ"ora.TU:P "): herói do epos russo e dos \ 
/'-

mitos -eslavos. Figura de grande estatura e força 

descomunal. 

Górlitza (" ropnv.ua 11): dança ucraniana. 

Khmelnitzki: trata-se do herói ucraniano Bogdan 
Rhmelnitzki (1596-1657), um hetman que chefiou a 

luta contra os poloneses em 1648. Conseguiu várias J 
vitórias sobre os poloneses. 

Pan Stepan, prlncipe de Sedmigradski 

ri go;ernou Sedmigradski e foi também 

de 1576 a 1586. Sob seu reinado houve 

- s_:-�fa� B�t�
;

· 
rei polones 
a investida 

dos cossacos contra os turcos, sob o comando de 
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Ivan Podkova, contudo, Stefan não apenas não 
participou dessa investida, como mandou prender 
Podkova e executá-lo para evitar uma guerra com 
os turcos.
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REFLEXÃO CRÍTICA

"Nenhuma leitura refaz exatamente o tra 
çado das precedentes: a obra sai trans^ 
formada ante cada novo olhar. Em face 
de nossa indagação t a obra ê sempre um 
valor3 jamais uma coisa"

Gaêtan Picon
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INTRODUÇÃO - PROPÓSITOS

Na história das letras européias, 
nossa jovem literatura constitui 
um fenômeno excepcional...
Nenhum país jamais produziu, em 
um século, uma constelação de 
nomes de primeira magnitude tão 
importante como a da Rússia.

Máximo Gorki

N.V.Gógol viveu entre 1809 e 1852, portanto toda a sua 

criação literária se desenvolve na primeira metade do século XIX, 

período de grandes transformações em todos os níveis do contexto 

russo.

Costuma-se ligar o nome de Gógol ao surgimento d®/ "escola 

natural" russa. Defendem alguns críticos, inclusive da época (Bie 

línski, principalmente), a idéia de que através de Gógol criou-se 

um estilo de uma escola cuja característica principal seria a des 

crição realista da vida da população das cidades. 0 gênero predo

minante dessa tendência foi denominado "ensaio fisiológico", com 

o qual Gógol guardaria estreita relação, principalmente pelo cará 

ter de protesto do gênero, aliado à documentação "objetiva" de 

uma realidade social e humana.

Embora este gênero russo tivesse provavelmente muito em 

comum com a tendência então em curso na literatura francesa, não 

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner



108

se identificava com o que se costumou chamar em literatura de "Na 

turalismo11, corrente bem posterior à Escola Natural. Conforme nos 
informa Boris Schnaiderman\ caracterizou-se mais por uma descri- | 

ção "daguerreotipica" da realidade e cuja designação de início 

tinha uma conotação pejorativa, dada pelos opositores dessa ten 

dência.

(1) cf. nesse sentido o capítulo "0 estranho senhor Prokhartchin", IN: StJaider
man, B. - Dostoiévski: Prosa/Poesia, Editora Perspectiva, São Paulo, 1982, 
especialmente a nota de rodapé da pag. 62: "0 ensaio fisiológico desenval 
veu-se na década de 1840, ccmo um gênero característico da "Escola Natural" 
russa. Caracterizou-se pela descrição "daguerreotipica", coto se dizia na 
época, da vida da população pobre das cidades. Ao mesmo tempo, esta descri 
ção, apesar de todos os reclamos de objetividade, tinha evidente caráter 
de protesto. Embora a designação de início tivesse uma conotação pejorati
va, dada pelos inimigos dessa tendência, seus seguidores acabaram assumin
do e desenvolvendo o gênero. V.G. Bielínski foi um grande defensor dessa 
tendência

Se ê certo que alguns representantes dessa tendência a 

presentavam procedimentos artísticos gogolianos (o humor e a iro

nia, o detalhe minucioso como meio de revelar os caracteres, a 

linguagem "burocrática e acadêmica" para suscitar o riso, etc.), 

a verdade é que a obra gogoliana, mesmo hoje, continua a desafiar 

o estudioso que se debruça sobre ela e se vê às voltas com um pro 

cesso criativo multiforme, rico nas suas inúmeras peculiaridades.

Nessa linha de raciocínio, pode-se objetar que Gõgol, em 

bora apresentasse (e não poderia ser de outra forma) uma simbiose 

com todo o contexto histórico-cultural que lhes serviu de pano de 

fundo (e daí sua ligação com a "Escola Natural", que tão claramen 

te refletia o pensamento russo da época), ao mesmo tempo transcen 

deu com sua obra todas as tendências que estavam então em curso e, 

sem deixar jamais de evidenciá-las, construiu através de sua arte 

uma obra solidamente plantada em sua época,mas que aô mesmo tempo 
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escapa dos seus limites, apontando infinitamente para a sua moder 

nidade.

Ê sob essa perspectiva que parece produtiva a investiga

ção das características gerais da obra gogoliana, antes de centrar 

o foco de análise nos dois contos traduzidos.

Ê curioso notar que a obra de Gógol foi e ê considerada, 

como um todo, (principalmente se levarmos em conta o que a críti

ca em geral considera suas maiores obras-primas: "O Inspetor Ge 

ral" e "Almas Mortas") expressão satírica da realidade russa de 

sua época.

No entanto, vez ou outra, os escritos gogolianos são tam 

bem analisados como verdadeiras mensagens morais e sociais, prega 

ções de regeneração humana diante das forças sociais avassalado

ras. Segundo alguns críticos,os seus últimos escritos, principal- 

mente os da época da crise moral que o levou ã morte, revelariam 

essa sua atitude ambígua que mescla a figura do crítico social, 

satirista implacável, com a do defensor de uma posição retrógrada 

ligada aos velhos valores. Significativa, nesse sentido, é uma de 

suas últimas publicações, "Trechos seletos de correspondência com 

amigos" (1847), que suscitou réplicas pelo seu caráter reacionário 

e moralista, reflexo de um Gógol que acreditaria, mais ainda no 

final da sua vida, na sua missão divina de regenerar a Rússia do 

pecado. Essa dubiedade, o desejo de uma literatura séria, trágica 

e moral, perseguido e liberado por um riso irreverente e crítico, 

tenha sido talvez uma das chaves para o poder quase que sobre-hu

mano da imaginação criadora de Gógol.

Por outro lado, revela-se através dessa contradição uma 

individualidade curiosa, um fenômeno psicológico incomum que tão 

agudamente transparece nos escritos moralistas da "Correspondência 
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com amigos", mas que se transforma na força criativa capaz de fa

zer surgir uma literatura que transcende não sõ os seus limites 

como indivíduo, mas também de de toda uma época, quer do ponto de 

vista histórico-social, quer do ponto de vista artístico-literá- 

rio.

Dessa forma, se a obra gogoliana tem relação com a de 

seus contemporâneos (Púchkin principalmente), além de evidenciar 

traços e correntes então em voga no Ocidente (Sterne, o romantis- 
- 2mo alemao, e mais tarde o naturalismo francês , aponta como carac 

terística primordial, o tratamento inovador da linguagem, a ex 

pressividade verbal que lhe serviu de instrumento para apresentar 

o real mesclado ao fantástico. A "gesticulação sonora" (cf. Boris 

Eickhenbaum, em "Como é feito o "Capote de Gógol") é o seu traço 

distintivo, a sua maneira nova de aglutinar sons para compor uma 

prosa muito próxima da poesia, e ao mesmo tempo matizada de ele 

mentos da língua falada, de jogos de palavras, de trocadilhos po 

pulares. Essa mistura de um russo literário, até retórico, com a 

língua falada popular, confere à prosa gogoliana uma vibração par 

ticular, rica de nuances que se prolonga na construção dos enre 

dos e das personagens, resultando numa obra ficcional originalmen 

te única.

(2) V.V.Vinográdov, em seu estudo "O grotesco naturalista - O enredo e a compo 
sição da novela "O Nariz" de Gógol" in: Poética da literatura russa, Edito 
ra "Ciência", Moscou, 1976, assinala o fato de que a orientação artística 
de Gógol mantinha relação ccm as tradições literárias precedentes, princi
palmente com o que ele denomina "Sternismo" ou tradição "Stemiana" que se 
manteria, segundo ele, na tradição do romantismo francês dos anos 30. Lem 
bra que a tradução em língua russa do romance de Sterne "A vida e as opi
niões de Tristfem Shandy" saiu em seis partes entre os anos de 1804 e 1807, 
o que teria provocado na literatura russa grande impacto, principalmente 
no que concerne aos procedimentos cônicos utilizados e na própria temática 
sobre "narizes cortados" ("a narizologia", em russo "nossológuia") que Gõ 
gol teria assimilado mais tarde em seu conto "O Nariz". “
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Acrescente-se a isso sua maneira peculiar de "ver" o mun 

do e as coisas, ou, por assim dizer, a sua "óptica desautomatizan 

te". 

O mundo que o cerca se apresenta não raramente transfor

mado, como se a realidade, filtrada pela imaginação criadora do 

autor, resultasse em quadros do mundo exterior simultaneamente rea 

listas e fantasticamente transformados. A sua visão molda a reali 

dade através d_a_!:_sefo�o:._ç!o:.:_ �. 1?...:,º_P����l
_: 

Dessa forma, ela se /

apresenta muitas vezes através de transformações romanticamente 

fantásticas (como em algumas de suas obras da fase inicial, ucra

niana, em que se observam fortes elementos românticos), ou atra r, 

vês da acumulação absurda de detalhes que fazem da realidade U: 1 
aglomerado de elementos contraditórios, mas que a revelam na sua� 

:�::a

p

::::

n

::e:

s

:::::::ã:�

r

:::

d

:r::::i::::of::::

s

::::�e:::

c

::::: 

gado nas suas "histórias petersburguesas", onde o fantástico, an-

teriormente buscado nas lendas e no folclore ucranianos, brota 

gora da própria realidade cotidiana e urbana de são Petersburgo. 

a

Assim se afigura também sua maneira de ver o homem que 

habita esse seu mundo. As suas personagens se apresentam constan

temente no limiar da caricatura, isto é, os seus traços são fort� 

mente marcados pelo exagero descritivo e revelam o'método de um 

verdadeiro caricaturista que, acentuando ainda mais os elementos 

salientes das personagens, transforma-as através da desproporção 

em figuras expressivas e rigorosamente verdadeirus. 

No entanto, o que é caracteristico em Gógol e a sua cap� 

cidade de transformar suas personagens-caricaturasem protótipos 

humanos convincentes, perfeitamente coerentes com aquele universo 
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<JOgoliano "fantasticamente" realista. 

Cabe aqui lembrar o texto de Krystyna Pomorska, que apo� 

ta como traço importante da obra gogoliana a hipérbole e a hipeE 
- - 3 bolizaçao de todos os fenomenos em sua obra. Nesse sentido, ta�

to o período folclórico-ucraniano das "·Noites na granja", 

também o período petersburguês, também chamado, talvez 

como 

com nao 

muita propriedade, período das obras naturalistas, estariam unif! 

cados por aquele mesmo principio que orienta a descrição dos ti

pos pela acentuação exagerada de determinados traços de caráter 

ou de aparência, tendendo assim à sua "despsicologização" e confe 

rindo-lhes muitas vezes o caráter maníaco que assumem muitos dos 

heróis. Além disso, a própria desproporção e o desequilíbrio e�} 

tre o enredo aparentemente insignificante e o relato em forma de 

conto que se abre infinitamente através das inúmeras digressões 

que recobrem e apagam a linha principal da narraçao, caracterizam 

a maneira hiperbólica com que Gógol matiza seu estilo. Também os 

alogisrnos cômicos, os elementos supérfluos do diálogo dirigem a 

narrativa para o p lano do absurdo, e portanto a hiperbolizam. 

Essa percepção 11 desautomatizante 11 com que GÓgol apreen de 

o mundo, as pessoas e as coisas, aquilo que os formalistas chama

ram de "estranhamento" e que impregna o seu estilo e seu trabalho

com a linguagem foi compreendido muitas vezes corno "rebaixamento"

da narração e do diálogo, em comparação com a prosa de PGchkin

.e Liérmontov, mas todos esses traços na verdade representa� o 

seu papel renovador na prosa russa. 

(3) Panorska, K. - "Sobre o estucb de GÓgol: rotas rnetcx:lológicas" (Ob izutchê
nii Gogólia: metodologuitcheskie zarnétki), IN: 'Ib Honor Ranan Jakobson, -
Haia-Paris, M:Juton, 1967. 
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A totalidade da obra de Gógol revela uma multiplicidade 

de planos de análise, dai a grande dificuldade, mesmo da critica 

atual, de definir um gênero especifico para a obra gogoliana ou 

de situá-la nessa ou naquela tendência literária. 

É claro que qualquer obra de arte é um fato complexo, 

multiforme na sua natureza, mas no caso de GÓgol a sua criação 

literária apresenta um pluralismo de aspectos muito particular. 

Será difícil encontrar em Gógol, por exemplo, urna temática domi

nante ao redor da qual gravitem outros aspectos ou elementos naE 

rativos. �, por outro lado, a amálgama de vários ternas, o cruza

mento de vários eixos, a convivência orgânica dos múltiplos ele 

mentos, 11 a priori" opostos e contraditórios, que constitui a qu� 

lidade primeira de sua obra. 

Sob essa perspectiva, a obra gogoliana se apresenta, 

pois, sempre no limiar do mais real e do mais fantástico, onde o 

sobrenatural e o inusitado surgem naturalmente do real e o absur 

do se destaca do cotidiano mais comezinho no qual todos os opos

tos se tocam. O trágico e o cômico que se mesclam a elementos de 

terror e humor ("Vii" é um exemplo perfeito) é um traço distint� 

vo. Observa-se nesse sentido o aspecto épico, lirico e romântico 

de 11 Táras Bulba 11
, com matizes de humor, ironia e realismo, cara� 

teristica muito presente em muitas de suas "histórias" sobre a 

Ucrânia cossaca. 

Muito tem-se discutido sobre o enquadramento de Gógol em 

determinados grupos literários unificados por estilos e tendên

cias ideológicas. Mas, com efeito, Gógol, diferente de outros gra� 

des prosadores do século XIX russo, não formou nenhuma escola ou 

plêiade de seguidores diretos. Conhecemos a famosa frase de Dosto 
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iévski "Todos^ nós salinos do 'Capote^^e^GÕ£ol2\^_mas a influência 

da sua obra se propagou de maneira específica, devido talvez ãs 

próprias transformações que muito rapidamente alteravam todo o 
/

contexto histórico-cultural russo. A própria "Escola Natural", da 

qual Gógol costuma ser indicado como grande iniciador, a partir 

da década de 40 parece apontar características gogolianas apenas 

no sentido da descrição realista voltada para os problemas da vi 

da do povo, da liberdade dos assuntos na literatura, enfim, no 

tratamento dos mais variados aspectos da realidade, anteriormen

te considerados vulgares e indignos da obra literária. Sem dúvi

da é historicamente aspecto importante do trabalho criativo de 

Gógol.

A obra de Gógol parece transcender qualquer moldura, e 

submetê-la às mais variadas classificações tem sido a tarefa da 

crítica ao longo dos séculos XIX e XX.

Krystyna Pomorska, no artigo já citado, oferece uma ex 

plicação sob o prisma histórico-literãrio para o aspecto multi 

forme da obra gogoliana. Segundo a estudiosa, não se pode esque

cer que Gógol é um fato de transição e que sua obra se desenvol

veu no limiar de duas correntes estilísticas, culturais e ideolõ 

gicas: o romantismo e o realismo. Dessa forma, a liberdade indi 

vidual de Gógol se expressaria em maior grau na medida em que vi 

via um contexto artístico para o qual confiam as mais variadas x 

tradições, sem que predominasse uma única vertente.

Por outro lado, o próprio escritor captava diferentes 

influências que, nessa época de transição, tinham livre acesso 

em seu trabalho criativo e constituíam uma gama enorme de elemen 

tos que desempenhavam papel importante em sua liberdade de cria
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ção. Nessa linha de raciocínio, observa-se em sua obra toda a tra 

dição do folclore ucraniano e do teatro de bonecos e de feira que 

marcam o início de sua fase de cunho popular das "Noites na gran

ja" e que se alia concomitantemente ã poesia heróica ucraniana ou 

ãs "baladas cossacas", tão organicamente trabalhadas em "A Terrí

vel Vingança" e em "Taras Bulba". Ao mesmo tempo, tudo isso se a 

presenta impregnado, por um lado, de todo o romantismo alemão, 

principalmente através da figura de E.T.A.Hoffmann. E também de 

outras tendências, tais como a de L. Sterne e do romantismo fran 

cês. Não se pode esquecer também a característica cômica que per

meia a totalidade da sua obra e que tem a ver com toda a tradição 

da literatura cômica e satírica desde Moliêre até os vaudevilles 

que penetravam amplamente na Rússia dos anos 20, sem contar a pró 

pria utilização e elaboração artística por Gógol, de toda a cultu 

ra cômica popular russa. Krystyna Pomorska salienta ainda a influ 

ência que até mesmo o romance do século XVIII exercia sobre Gógol, 

na medida em que, sendo originariamente um homem de província, 

submetia-se ainda mais às forças do passado, tanto mais que seu 

próprio pai cultivava a comédia burlesca do período iluminista, 

chegando inclusive a escrever composições nesse gênero.

O papel histórico-literário de Gógol pode também ser ex 

plicado, segundo Krystyna Pomorska, de um ponto de vista étnico, 

ou seja: em que medida a origem ucraniana do escritor e todo o am 

biente ucraniano poderiam determinar a criação de uma nova prosa 

russa? E, com efeito, é graças ã criação de uma linguagem autênti 

ca, com base na língua falada, em cujo sentido o primeiro passo 

foi "Noites na granja perto de Dikanka", com seu fluxo de fala po 

pular ucraniana, com seus diálogos livres e soltos, a narração do
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"contador" de histórias populares que se amolda perfeitamente ao 

surgimento de bruxas e fantasmas; graças a todos esses elementos 

já presentes em suas primeiras obras se desenvolveria uma prosa 

Viva e renovadora, mesmo quando os seus "monstros fantásticos" 

passam a fazer parte da vida burocrática de S�o Petersburgo, e 

se transformam no próprio homem da cidade, que diante de uma vi 

da absurda ora se apresenta alucinado, ora obsessivo, suicida ou 

louco, ____ sempre sob a forma de caricaturas grotescas, que sao o p�

roxismo dessa sua maneira tragi-cômica de ver são Petersburgo. 

Pense-se aqui em todos os seus contos petersburgueses:  "O Capote", 

"O Nariz", "O Diário de um louco", "A Avenida Niévski", etc. 

- . - kh . 
4 

Interessante e a posiçao de M.Ba tin , em relação a o-

bra de Gógol, na medida em que busca compreender toda a arte gogo

liana no fluxo da cultura popular de base cômica. Segundo o críti

co, toda a visão de mundo de Gógol está ligada a um riso que se e 

leva no solo da cultura cômica popular. 

Bahktin vê uma falha essencial na critica literâria que 

tenta colocar toda a literatura nos moldes de uma cultura oficial, 

enquanto existe também paralelamente uma cultura popular que resi� 

te muitas vezes à cultura oficial e produz o seu ponto de ·vista 

particular sobre o mundo e suas próprias formas de refleti-lo. 
1 

Segundo e le, a crítica literária e a estética partem em 

geral de manifestações estreitas e empobrecidas da literatura côrni 

ca dos Últimos três séculos e tentam encaixar à força o riso de a� 

tores como, por exemplo, Rabelais, nessas suas concepções restritas 

de riso e de cômico. 

(4) Bakhtin, M.M. - "Rabelais e GÕgol: Arte do discurso e cultura cômica popu
lar", IN: Questões de literatura e estética, Khuaójestvena.ia literatura, M)s
cou, 1975.
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Assim como considera Rabelais o herdeiro e realizador de 

um riso popular milenar, cuja obra é a chave insubstituivel para 

toda a cultura cômica européia, Bakhtin também vê na obra de GÓ 

gol o fenômeno mais significativo da literatura cômica dos tempos 

modernos. Isto se deve, especialmente, aos elementos da cultura 
,, 

cômica popular que se mantém em toda a sua obra, a despeito da i 

portante evolução que sofreram. 

Assim, examinando-se muitas das novelas gogolianas, pri� 

cipalmente as da primeira fase, observa-se uma ligação direta com 

as formas festivas populares da sua terra natal. A maioria dos 

contos que constam de "As noites na granja perto de Dikanka", por 

exemplo, reflete o ambiente das festas e das feiras da vida ucra

niana, determinando a atmosfera de completa alegria nos ternas, nas 

imagens e no tom dessas narrativas. Segundo Bakhtin, essa atrnosfe 

ra particular de licença que se instaura já nos seus contos ucra

nianos e que retira a vida de sua trilha habitual é que torna po� 

s1vel o impossível. 

Assim, o riso de Gógol tem um aspecto de autêntico riso 

festivo popular, que acentua sua visão carnavalesca e cômica do 

mundo. 
----
--

Além disso, aos elementos das festas populares do folcl� 

re ucraniano se juntaram aqueles do realismo grotesco dos semina

ristas e clérigos inferiores que propagavam por toda a Ucrânia a 

literatura recreativa oral das anedotas, dos jogos de palavras que 

tão orgânica e harmoniosamente se associaram em outras obras ( por 

exemplo, "Vii" e Tára·s Bulba") . 

No caso das "Novelas Petersburguesas" e em toda a obra 

posterior de Gógol, todos esses elementos da cultura cômica popu-
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lar se prolongam e se propagam principalmente através do estilo 

narrativo peculiar.

Para Bakhtin, não resta a menor dúvida sobre a influên 

cia direta, em Gógol, das formas do cômico popular da praça públi 

ca e dos teatros de feira. "As imagens e o estilo do "Nariz" rela 

cionam-se certamente cora Sterne e seus epígonos (através também 

da escola naturalista francesa), mas, ao mesmo tempo em que Gógol 

descobriría aquele Nariz grotesco que aspirava a uma vida autôno

ma, ele também descobriria outros temas do "Nariz" nas barracas 

de feira do Polichinelo russo: Petrúchka. Nelas ele encontrou tam 

bêm um estilo que se assemelhava à fala dos pregoeiros, com seus 

tons de zombaria e de louvor, com seus alogismos e absurdos preme 
“5 ditados .

Dessa forma, à sua visão de mundo cômica, determinada por 

um riso de extração "baixa", "inferior", popular, principalmente 

perante as condições da cultura "séria" do século XIX, se acoplou 

a própria poética gogoliana, através de uma estruturação renovada 

de sua linguagem, onde a vida verbal não-literãria do povo, suas 

camadas extra-literãrias, penetravam livremente. Gógol empregava 

esferas verbais inusitadas, e seus cadernos de notas eram^, repletos x / 
de palavras extravagantes, enigmáticas pelo seu sentido e som. 

Segundo Bakhtin, o autor tencionava até publicar o seu "Dicioná

rio explicativo da língua russa", em cujo prefácio afirmava: "Es

te dicionário tanto mais indispensável me parecia no meio da vida 

estrangeira da nossa sociedade quanto menos se sentia o espírito 

da própria terra o do povo, e se alterava o sentido real e paten-

(5) Ob. cit. Bakhtin, M.M.
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te das palavras russas originais, atribuindo-lhes um outro senti 

do ou esquecendo-as inteiramente" 6

� curioso, nesse sentido, o sistema criativo de GÓgol 

de fazer corresponder os nomes próprios a características curi 

osas de seus heróis. Através da escolha dos nomes, trabalhados 

no sentido de desnudar a sua própria essência semântica e sonora, 

Gógol criava máscaras perfeitas para os seus personagens que Já se 

apresentavam delineados através do próprio nome. Lembre-se, por e 

xemplo, o herói de "O Capote", cujo nome, Akáki Akákievitch, era 

cópia do nome do pai, passava a vida copiando papéis, e contém um 

cacófato tão coprológico que o fato de carregar tal nome já o ca 

racterizava como vitima da vida absurda de pobre funcionário p� 

blico . 

Ao lado disso, é interessante ainda salientar o aprove! 

tamente que Gógol faz, principalmente nas suas "novelas petersbuE_ 

guesas", de todo chamado "gênero baixo" da literatura jornalisti

ca. Toda a sua prosa "petersburguesa" admite um complexo contexto 

estilistice onde estão trabalhados, ao mesmo tempo, não só as tra 

dições literárias precedentes, mas também o material da atualida

de não-literário, a anedota oral cotidiana extraída das formas da 

linguagem coloquial, frequentemente também não-literária. Vale 

lembrar que esse procedimento já está presente, como vimos, em 

suas obras iniciais, onde a realidade imediata oferece também ma 

terial profícuo, calcado no entanto num outro contexto: o ambien

te e o cotidiano ucranianos, suas festas e crenças populares. 

Todas essas tendências caracterizam a busca de GÓgol 

{6) Apud: Bakhtin, M.M. - ob. cit. r· 't 'H.
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()-.1 
\por uma "natureza baixa", ("niskaia natura", segundo expressão de 

V.V. Vinogrâdov), numa luta constante com as tradições literárias

elevadas. No plano da sua linguagem, realiza-se uma contínua qu� 

da das normas literárias da época, pois há uma correspondência com 

realidades diferentes que revolvem a superficie oficial direta e 

"decente" do discurso: as diversas manifestaç6es da vida material, 

o barbear-se, o cuspir, um nariz muito "esquisito", uma espinha

zinha, etc., exigem da linguagem novos subterfúgios e consonâncias 

para a sua conotação, mas numa luta que leva em conta a necessida 

de de se exprimir corretamente sem ferir o cânone e sem poder e 

vitá-lo. Dai a sua tendência marcante, em todos os níveis de nar 

raçao, a manter o equilibrio e o desequilibrio ao mesmo tempo, a 

proporção perfeitamente integrada no desproporcional. 

� nessa perspectiva que Bakhtin vê na obra gogoliana a 

colisão e a mútua integração de dois mundos: o mundo inteiramente 

legalizado, oficial, decorado com graus e uniformes e o mundo on 

de tudo é cômico, leviano, onde só o riso é sério. A vida sem u 

niformes e sem graus parece ter atraido o escritor com uma força 

extraordinária, ainda que na juventude ele sonhasse com uniformes 

e graus. Assim, os direitos ao riso, tão comumente desdenhado, e� 

contraram nele o seu defensor e porta-voz, se bem que ele tivesse 

pensado a vida inteira numa literatura séria, trágica e moral. 

IMPLICAÇÕES METODOLÓGICAS 

Podemos inferir, apos um rápido e ainda incompleto leva!! 

tamente dos traços gerais da obra gogoliana, que esta engendra 
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uma multiplicidade de aspectos e desafia o estudioso a uma análi 

se atenta e englobante que possa dar conta de todas as suas pecu 

liaridades e abarcar a sua polissemia, uma vez que se encontra 

precisamente neste aspecto a sua marca distintiva e a sua auten

ticidade.

A primeira questão que se coloca é a da metodologia de 

análise, isto é, buscar a utilização de um método ou abordagem 

que possa se adequar com propriedade ao nosso objeto de estudo.

Ora, quanto mais estudamos, trabalhamos e pensamos a 

obra gogoliana, mais se nos apresentam caminhos metodológicos po£ 

síveis e estimulantes que viabilizam diferentes meios de acesso 

ao nível temático, estilístico e estrutural.

Krystyna Pomorska, no artigo já citado, nos informa que 

a história do estudo sobre Gógol oferece um quadro realmente sur 

preendente no que se refere aos tipos de abordagem aplicados ã 

sua obra e constata que, embora muitas vezes as conclusões a que 

chegavam determinadas análises fossem as mais diferentes, todas 

as abordagens ofereciam, em maior ou menor grau, sucesso e eficá 

cia. 0 fato é que, na verdade, todas as tendências histórico-li- 

terárias têm manifestado interesse pela genialidade da obra de 

Gógol e encontram nela material para o caráter específico de 

suas investigações.

Não há dúvida de que a obra gogoliana comporta uma abor 

dagem que privilegia, por exemplo, o seu aspecto de crítica e 

denúncia de um sistema político e social. Basta examinar "O Ins

petor Geral" ou "As Almas Mortas" sob esse prisma, e encontrare

mos material profícuo para esse tipo de abordagem.

Os próprios críticos contemporâneos de Gógol, principal 
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mente V.G.Bielínski, o crítico russo mais famoso da epoca, consi 

deraram, como vimos, justamente esse aspecto da obra gogoliana o 

impulso principal para o surgimento da chamada "Escola Natural" 

na literatura russa.

Por outro lado, a própria biografia de Gógol tem desper 

tado grande interesse metodológico, na medida em que apresenta 

uma personalidade bastante singular, altamente enigmática e que 

delineia um homem de educação profundamente religiosa e cristã, 

expressa indubitavelmente no seu medo patológico da morte e

castigo. Acrescente-se ainda o papel da mãe do escritor na sua

formação e a grande dificuldade de suas relações afetivas e amo

rosas. Os aspectos doentios da personalidade de Gógol (e de suas 

personagens) costumam ser fundamentados na loucura que o escritor 

manifestou no final de sua vida e que o levou à morte.

Todos esses fatos biográficos e mesmo patológicos do au 

tor permitem, sem dúvida, uma abordagem que busque nesse contex

to deduções e conclusões para a interpretação de suas obras.

Sob essa perspectiva, há quem veja nas deformações de 

acontecimentos e pessoas de seus relatos uma forma de libertação 

de seus próprios complexos e recalques, fazendo do riso o seu 

meio principal de libertação.

Pode-se ainda analisar a presença constante do diabo, 

monstros, espíritos do mal e forças impuras em seus relatos como 

reflexo de suas constantes inquietações morais e éticas, o que 

transformaria o humor gogoliano numa verdadeira gargalhada demo 

níaca. Até mesmo a ausência em grande parte de sua obra de perso 

nagens femininas mais desenvolvidas e enredos de amor, ao lado 

do medo flagrante na maioria dos heróis gogolianos perante a mu 
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lher, o amor e o casamento, ê um convite a uma interpretação ana 

lítica que focalize na própria obra a figura do escritor.

Se essa multiplicidade de aspectos dá margem à utiliza 

ção de diferentes tipos de abordagem interpretativa, ê na forma 

como Gógol trabalha artisticamente a palavra para veicular todos / 

os seus temas e transformá-los em obra de arte que a investigação 

de seus contos, novelas e romances se torna tarefa extremamente 

motivadora.

Sem dúvida, o aspecto inovador de Gógol no plano da lin 

guagem, estilo e gêneros narrativos abre para o pesquisador mais 

uma infinidade de possibilidades analíticas fecundas em direção 

ao estudo dos procedimentos artísticos de sua prosa e das rela 

ções funcionais dentro dos limites da própria estrutura literária.

Assim, para abordarmos a obra gogoliana do ponto de vis 

ta de sua "literariedade", é necessário, ao lado de avaliações so 

bre a personalidade do autor e dos fatores, raízes ou razoes do 

surgimento da obra, perscrutar fundamentalmente a sua estrutura 

como obra literária.

Nessa linha de raciocínio, se por um lado cada texto go 

goliano deve ser considerado uma criação artística em si mesma, 

regida por leis próprias de construção e de procedimentos funcio 

nais, é evidente que esta mantém uma relação dinâmica com a tota 

lidade da obra gogoliana. Parece-nos, então, extremamente produti 

va uma investigação que, partindo inicialmente do estudo in 

trínseco de um objeto específico (em nosso caso, em particular os 

dois contos traduzidos), aponte, ao final, para a complexa rede 

de relações sobre a qual está tecido o todo, isto é, o universo 

ficcional gogoliano.
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Seguir esta trajetória analítica para o estudo de "0 Na 

riz" e "A Terrível Vingança" é nosso objetivo, tanto mais que 

tais contos parecem ter um caráter exemplar com relação ao conjun 

to da obra gogoliana e podem, como tentaremos verificar, ser toma 

dos como paradigmas respectivamente para a fase petersburguesa e 

a fase ucraniana.

Cabe aqui, para finalizar, a opinião de Boris Schnaider- 

man com relação à aplicabilidade de métodos particulares de estu 

do literário ou ao "enquadramento metodológico":

"Os métodos objetivos têm de ser utilizados como instru

mentos que não se interponham no jogo de intersubjetividade, sem 

a qual não existe assimilação de nenhuma obra de arte. E nesse jo 

go intersubjetivo, o estudo literário, muitas vezes baseado no 

concreto e realmente científico, deve servir de elemento enrique- 

cedor. O método pode ser uma espécie de bússola, de balizamento , 

nunca uma prisão, um freio.Ainda, citando I. Lotman, lembra 

que o modelo lúdico é apreendido, em relação ao modelo lógico, que 

lhe ê homomorfo, não como a antítese "verdadeiro-falso", mas como 

um reflexo "mais rico-mais pobre" (ambos verdadeiros) da vida", e 

salienta que "o campo de significados de uma obra literária ê da 

do pela totalidade das interpretações passadas, presentes, futu 
ra. " 8 X. do «

(7) Cf. o capítulo "Considerações finais", In: Schnaiderman, B. - ob. cit. pag. 
140-144

(8) lotman, I. - "A estrutura do texto artístico", apud: Schnaiderman, B. 
- ob. cit., pag. 144.

Essas colocações se apresentam com muita propriedade com 

relação ao estudo da obra gogoliana, principalmente se tivermos 

em mente as suas peculiaridades gerais, sobre as quais discorreu 

nosso texto.
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110 NARIZ"

1. Fantasticamente grotesco

2. Nos limites da dupla existência

3. A arte do discurso: a paródia
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1. Fantasticamente grotesco

Ao lermos o título do conto "O Nariz" imediatamente 

nos perguntamos, com certo estranhamento: por que um nariz? O 

que se pode dizer sobre um nariz? 

Passamos a questionar quase que involuntariamente a a� 

tonomia de um Órgão do corpo humano que para nós não pode exis

tir independente do seu todo. Como se apenas o título do conto 

nos remetesse a uma subversão da ordem ontológica do mundo, ins

taurando certa idéia de desproporção, de desarmonia: por que no 

mear uma obra através de uma parte de um ser e nao através do 

próprio ser que, de certa forma, é quem dá sentido e vida a cada 

uma de suas partes, formando um todo uno e orgânico? 

Em outras palavras, corno se pode falar sobre um nariz 

sem aludir ao seu possuidor? Poderia simplesmente um nariz repr� 

sentar a personagem principal de uma obra literária, o eixo em 

torno do qual gravita o conto? 

�arece que questionamos logo de início a hierarquia dos 

seres e das coisas e sua possível transgressão,o que implica nu

ma certa rebeldia, ou até uma certa sublevação dos possuídos con 

tra os possuidores, das partes contra o todo, ou das coisas con

tra o homem, naquilo que elas têm de simbólico, de representati

vo, etc. 

Quando Gógol dá o titulo ao seu conto, a ordem habi

tual das coisas já se desfaz, a realidade já se afigura "estra -
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nha", assim como o próprio enredamente fabular que eleva "um na

riz" à categoria de elemento nrimordial da narrativa. 

Estaríamos diante de um conto fantástico? O simples r� 

sumo da fábula pode parecer uma afirmativa: o nariz do major Ko

valióv se desprende inexplicavelmente de seu rosto, passa a ter 

vida própria e anda oor são Petersburgo, esquivando-se de seu do 

no, chegando até 

tado, para evitar 

a assumir o disfarce de conselheiro de Es 

ser capturado. 

Algumas definições de fantástico podem, a priori, cor

roborar tal classificação. 

Para Todorov o âmago do fantástico está centrado numa 

ambigüidade que deve ser mantida até o fim da aventura: realida

de ou sonho? Verdade ou ilusão? "Num mundo que é exatamente o 

nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sÍlfides nem vampiros, 

produz-se um acontecimento que não pode ser explicado velas leis 

deste mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma 

das duas solucões possíveis; ou se trata de uma ilusão de senti-
. -

, 

dos, de um produto da imaginação e nesse caso as leis do mundo 

continuam a ser o que sao; ou então o acontecimento realmente o-

�

correu, e parte integrante da realidade, mas nesse caso esta rea 

lidade é regida por leis desconhecidas nor nós. O fantástico o

corre nesta incerteza; ao escolher uma ou outra resposta, deixa

-se o fantástico para se entrar num gênero vizinho, o estranho 

ou o maravilhoso. O fantástico é a hesitação experimentada por 

um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento 

aparentemente sobrenatural.111

(1) TODOROV, T. - Introdução à literatura fantástica. são Paulo,
Editora Perspectiva, 1975, o.7.
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Outras definições do fantástico revelam alguns pontos 

em comum. Para Castex: "O fantástico se caracteriza por uma in

tromissão brutal do mistério no quadro da vida rea1 112 • Louis Vax 

em "A arte e a literatura fantásticas'': "A narrativa fantástica 

gosta de nos apresentar, habitando o munâo do real onde nos en -

contramos, homens como nós, postos de súbito em presença do inex 

plicável''. Ou ainda na mesma obra:"O fantástico em sentido res -

trito exige a irrupção de um elemento sobrenatural num mundo sub 

metido à razão 113• Para Roger Caillois: "Todo o fantástico é rup

tura da ordem estabelecida, irrupção do inadmissível no seio da 

inalterável legalidade cotidiana 114 • 

As definições enfocam de um modo ou de outro a existên 

eia de acontecimentos de duas ordens, os do mundo natural e osdo 

mundo sobrenatural, estabelecendo urna nítida demarcação entre es 

ses dois mundos. Corno se eles fossem incompatíveis e irreconci -

liáveis, como se o mundo real do leitor fosse regido oor um sis

tema estável, alicerçado na noção ernoírica que tem das leis da 

causalidade, do espaço e do tempo: "os rios não invertem os seus 

cursos, os desejos não se realizam à simples formulação, os mor

tos nao retornam para atormentar os vivos, as paredes não se dei 

xarn atravessar, não se oode estar em dois lugares ao mesmo tem -

po, etc. 115•

(2) 

(3) 

CASTEX, P.G. - Le conte fantastique en France. Paris, José 
Corti, 1951, p.8. 
VAX, L. - A arte e a Literatura fantásticas, traducão de 
João Costa, Lisboa, Editora Arcádia, 1972, p.8-14., 

(4) CAILLOIS, R. - Au coeur du fantastique. Paris, Gallirnard,
1965, p.161.

(5) VAX, L. - ob. cit.
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Essas leis naturais garantem ã noção de mundo real uma 

certa estabilidade. Se esta ê ameaçada pelos terrores de um sobre 

natural, então jã estamos diante de um mundo pertencente ã "ou - 

tra ordem". Quando o nosso real ê problematizado pelas ameaças 

dessa "outridade" confrontamos de um lado, o mundo da ordem natu 

ral das coisas e do outro, o da ordem sobrenatural. A segurança 

do "sistema estável" do leitor está então abalada por um sobrena 

tural que "pode-vir-a-ser". Nesse possível que agride a nossa es 

tabilidade pode se situar a essência do gênero. Para Cortãzar:

"Lo verdaderamente fantástico no reside tanto en las 

estrechas circunstancias narradas como en su resonancia de pulsa 

ciõn, de latido sobrecogedor de um corazón ajeno al nuestro, de 

un orden que puede usarnos en cualquier momento para uno de sus 
mosaicos (...)^.

São, pois, dois sistemas irreconciliãveis (o da nature 

za e o da sobrenatureza) que o discurso fantástico põe em relevo, 

e daí o efeito psicológico produzido: o medo. A vacilação do le_i 

tor entre uma explicação racional dos fatos narrados (o fantasma 
t 

como alucinação, por exemplo) e uma explicação sobrenatural ( os 

fantasmas existem), a impossibilidade de optar por qualquer das 

alternativas, constitui o dado objetivo que se projeta no discur 

so como um questionamento das duas ordens que o leitor conhece: 

a natural e a sobrenatural. Os limites de ambas as normas, de am 

bos os códigos, são relativizados, pela irreconciliação dos fa

tos narrados, seja com a razão, seja com a não-razão. O medo sur 

ge, assim, da percepção da ameaça tanto ao sistema da natureza, 

(6) CORTAZAR, J. - "Del sentimiento de lo fantástico", In: La 
vueta al dia en ochenta mundos, 4? ed., México, 1968.
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Na verdade, esse medo é então o temor do não-sentido: 

o leitor representado é a figuração da perplexidade diante de 

uma significação ausente. Existe um esvaziamento da significação 

no fantástico e o que se oferece ao leitor são hipóteses falsas, 

sólito inquietante em si mesmo, mas porque conduz ã neutraliza 

ção da função referencial: os contrários convergem, mas nao ao 

modo da harmônica convivência, posto que o seu equilíbrio apare� 

te significa a angustiante fuga do sentido. Desestabiliza-se o 

sistema estável do leitor, questiona-se a hierarquia culturaliza 

da entre o real e o irreal, sem que no seu lugar se reponha qual:_ 

quer certeza metafisica, qualquer imanência de um estado extra

natural.8 

Ora, se prestarmos atenção ao conto "O Nariz" de GÓgol, 

percebemos que não se trata simplesmente de se antagonizar esses 

dois sistemas (Natural/Sobre-natural) .Existe, isso sim, ao lado 

de um processo de contiguidade entre as esferas do real e do ir i

real, um processo de contestação da disjunção dos elementos con 

traditórios e da irredutibilidade da oposição entre o real e o 

irreal. Na verdade, no conto "O Nariz", a própria realidade tor

nou-se estranha e imperscrutável. Não aparece mais a delimitação 

de dois mundos, o natural e o sobrenatural. Isto não significa 

que a causalidade dos eventos esteja ausente, como ocorre nos 

(7) OIIAMPI, r. - o realisrro maravilhoso. são Paulo, Ed. Perspectiva, 1980.

(8) Idem, ibidem, p.56.
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contos maravilhosos puros, onde nao existe o impossível, nem o es 

cândalo da razão. A unidirnensionalidade do conto maravilhoso nao 

provoca emoçoes especiais no leitor: os prodígios se sucedem na 

busca-viagem do herói que, inchada de fantasias, afasta-se do na 

tural: tapetes voam, galinhas põem ovos de ouro, cavalos falam, 

dragões raptam princesas, príncipes viram sapos e vice-versa.9No

entanto, sub-jaz a recusa da realidade ("era uma vez ..• ", "em CEr 

to reino .•• ") e a causalidade está simplesmente ausente: tudo po 

de acontecer, sem que se justifique ou se remeta à noção de rea

lidade. 

No caso desse conto gogoliano, permanece ainda o con -

flito e o entrechoque entre as duas esferas, mas estas corno que 

se amalgamam através da invasão de uma sobre a outra: as leis da 

nossa realidade cotidiana estão de repente suspensas e suas cate 

gerias básicas perdem a validade. Tudo é simultaneamente fantás

tico e rigorosamente verdadeiro. 

Observe-se que o narrador do conto logo de início tim 

bra em salientar que o caso não "era uma vez ", mas que se deu em 

data e local precisos: "No dia 25 de março aconteceu em Peters -

burgo wn fato extraordinaricrnente estranho". E passa a relatar, de formatam 

bém "estranha" através de piadas, brincadeiras e trocadilhos, 

o estranho aparecimento do nariz do major Kovalióv no meio do pão

do barbeiro Ivan Iákovlievitch quando este se preparava para to

mar o seu rotineiro café da manhã. 

Ora, o conceito do grotesco quase se impõe para apre -

ciar de forma adequada urna obra literária cujas características 

transcendem classificações generalizantes neste ou naquele gêne-

(9) Idem, ibidem, p.6O
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ro, nesta ou naquela categoria. O que talvez seja mais produtivo 

ê refletir sobre o conto perscrutando-o através do maior número 

possível de instrumentos crítico-teõricos que viabilizem sua com 

pleta dissecação.

Além disso, concordamos com Todorov quanto à manifesta 

çao de um gênero numa obra: "Nao hã qualquer necessidade de que 

uma obra encarne fielmente seu gênero, hã apenas uma probabilida 

de de que isso se dê. Isto é o mesmo que dizer que nenhuma obser 

vação das obras pode, a rigor, confirmar ou negar uma teoria dos 

gêneros. As obras não devem coincidir com as categorias que 

têm apenas uma existência construída; uma obra pode, por exemplo, 

manifestar mais de uma categoria, mais de um gênero".^

Fixemo-nos então sobre o aspecto grotesco do conto.
Anatol Rosenfeld, no seu artigo "A visão grotesca"!^, 

salienta de início aspectos da arte e da literatura grotescas 

que parecem iluminar a obra gogoliana, tomando-se como exemplo a 

qui especialmente o conto "0 Nariz", do ponto de vista de sua mo 

dernidade. Segundo o crítico, a arte e a literatura grotescas ter 

naram-se, no nosso século, objeto de uma valorização extremamente 

positiva. Ao surto criativo, no terreno do grotesco, corresponde 

mais recentemente também a apreciação favorável por parte dos 

teóricos. O grande número de obras dedicadas ao grotesco corres

ponde evidentemente a um interesse profundo da nossa época. Sa

lienta ainda o crítico que se trata de uma arte fortemente antia 

cadêmica e contrãria aos padrões clãssicos, além de expressar,

(10) TODOROV, T. - ob. cit-, p. 26
(11) ROSENFELD, A. - "A visão grotesca", In: Texto/Contexto. São 

Paulo, Ed. Perspectiva, 1976.

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner



132 

nas suas formas mais extremadas, crises profundas de âmbito so 

cio-politico-cultural. 

Vistos sob essa perspectiva, nao só "O Nariz", mas ou 

tros contos gogolianos petersburgueses ("O Capote'' , por exemplo) 

se integram num contexto maior, adequados dentro do panorama de 

boa parte da arte moderna. 

com efeito, o cunho grotesco desse conto,em particular, 

mesmo que atenuado pelo seu caráter lúdico e satírico, nao dei 
12xa de lhe conferir um estatuto fortemente atual. 

A busca absurda e desesperada do major Kovalióv que 

corre sem nariz por toda são Petersburgo com seu rosto ridículo 

e excêntrico, "plano como uma panqueca"; as atitudes mais inusi

tadas e inesperadas como por exemplo a tentativa de publicar no 

jornal a fuga do próprio nariz e oferecer urna gratificação para 

aquele que informasse o seu paradeiro; sem contar os diversos diã 

logos "fantásticos" entre as mais diversas personagens (inclusive 

o próprio nariz) durante a busca incessante, acabam por produzir,

através de um abrochar irracional, um mundo irreal de personagens 

e ocorrências estranhas. Tudo perde o seu aspecto familiar e a 

desproporção no miúdo sugere uma àesarmonia universal. O homem se 

reduz a um autômato movido oor forças misteriosas. 

(12) cf. sobre a teoria do grotesco o amplo estudo de W.Kayser, ID grotesco -
su configuraciõn en E'intura y li b:,ratura, Editorial Nova Buenos Aires.
Segundo o autor alemao o grotesco e urna estrutura que inst:mra um "mundo
distanciado". Mas trata-se de nosso próprio mundo que sofre uma transfor
mação, o que resulta em certo estremecimento diante de um mundo cuja se
gurança se apresenta cano mera aparência. "No caso do grotesoo r�':ío se tra
ta do medo da morte, mas da angústia :perante a vida. COrresr-onó 1 estru
tura do grotesco tudo aquilo que abala as categorias de nossa o .. �.cntaçãÕ
ro mundo. As configurações do grotesco são um jogo cano absurdo"
(ob. cit., p. 225-226).
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E essa visão dos seres e das coisas que dá ao conto "0 

Nariz", em conjunção com o forte cunho realístico, seu caráter 
t 13 grotesco.

Tanto o major Kovalióv, como o barbeiro Ivan lãkovlie-
i

vitch, como toda a população de Sao Petersburgo se afiguram como / 

verdadeiros fantoches num mundo onde as leis estão abaladas, ou y 

mesmo, inteiramente suspensas. Surge um mundo desconhecido, reple 

to de enormidades desproporcionais: as coisas revelam uma rebeldia 

traiçoeira numa verdadeira reação em cadeia contra o homem.

"Enquanto isso, os rumores acerca desse extraordinário 
acontecimento se haviam espalhado por toda a capital, e, como é 
comum, não sem acréscimos especiais. Naquele tempo, as mentes de 
todos estavam completamente predispostas para o inusitado: Ultima 
mente experiências ocupavam-se do efeito do magnetismo. Além do 
mais, a estória das cadeiras dançantes na rua Kaniuchenaia era 
ainda muito recente e por isso não era de se estranhar que logo 
começassem a falar que o nariz do assessor de colegiatura Kovali— 
óv, às três horas em ponto, perambulava pela Avenida Niêvski. Uma 
multidão de curiosos afluia todos os dias. Alguém dizia que o na 
riz podería estar na loja lunker: e formou-se tamanha multidão em 
volta da lunker e um corre-corre que ate a polícia teve de inter

vir (...)" '

(13) W. Kayser ao tratar do grotesco no "realismo" situa a obra de Gógol como 
representativa da passagem do grotesco "romântico" ao "realista" que se 
caracteriza, segundo ele, por uma^nítida atitude de critica social. Consi 
dera especialmente "0 Nariz" de Gógol expressão de um "grotesco genuíno" 
cujo desenvolvimento no conto se apresentaria em sua forma mais pura, ten 
do como motivo grotesco característico a autonomia de um membro do corpo. 
Cf. o capítulo "Lo grotesco no século XIX", ob. cit., p. 148-155,
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Kovalióv tenta o tempo todo resgatar o equilíbrio e a 

coerência das coisas, mas as categorias estão na mais vergonhosa 

confusão, todo o seu sistema está arruinado e os limites do real 

e irreal se confundem. As coisas se emancipam da realidade e to 

mam rumos próprios. Como se o chão cedesse debaixo dos pés e a । 

sua própria identidade se dissolvesse metaforicamente com a perda 

do nariz.

Qualquer vendedora que vende laranjas descascadas 
na ponte Voskresenski pode ficar ali sentada sem nariz, mas um 
rosto que aspira ao cargo de governador, sem dúvida nenhuma..." 

"Kovalióv sentiu-se completamente desconcertado, sem 
saber o que fazer nem mesmo o que pensar. Nesse momento, ouviu-se 
um ruido agradável de um vestido de mulher(...). Kovalióv se epro 
ximou mais um pouco, pos ã mostra a gola de cambraia do peitilho, 
arrumou seus sinetes que pendiam da corrente de ouro e, sorrindo 
para os lados, concentrou sua atenção na frágil mulher que, como 
uma flor de primavera, se inclinava suavemente e levava ã testa 
sua mãozinha branca de dedos diáfanos.

0 sorriso no rosto de Kovalióv abriu-se ainda mais 
quando viu sob o chapéu o queixo redondinho, de uma brancura ra 
diante e uma parte de sua face coberta pela cor da primeira rosa 
da primavera. Mas, de repente, deu um salto para trás como se ti 
vesse se queimado. Lembou-se de que onde deveria haver um nariz 
não havia absolutamente nada e as lágrimas brotaram em seus olhos." 

"-Nada disso, para que sobrenome? Não posso dizer.

Tenho muitos conhecidos: a mulher do conselheiro de Estado Tcher- 
tarióv Palagueia Grigórievna Podtóchina, mulher do oficial do Esta 
do Maior... Dá delas ficarem sabendo, Deus me guarde! o senhor po 
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de escrever simplesmente: assessor de colegiatura ou, ainda me. 
« 

Ihor, portador do grau de major.” /

É dessa desorientação em face de uma realidade tornada 

enigmática e insondável que decorre a reação de horror, espanto, 

nojo e mesmo riso arrepiado das personagens, do leitor e do pró

prio narrador, que no caso de Gógol, embora através de uma atitu- I 

de narrativa irônica e satírica, deixa transparecer um ligeiro / 

estremecimento, ante o espetáculo descomunal de um mundo cujas ca 

tegorias básicas perdem a sua validade. /

Ê exatamente isso que integra perfeitamente "0 Nariz" 

numa visão grotesca do mundo e do homem, quase esbarrando no hu 

mor negro.

Com efeito, quando, depois da mais árdua procura, Kova 

lióv se vê novamente "dono de seu nariz" (0 trocadilho é bastante 

oportuno) e não consegue de forma alguma fixá-lo no lugar, nada é 

mais cômico e mais desesperador ao mesmo tempo.

"Diante de tal pergunta feita a si próprio, o major em 
palideceu. Tomado por um sentimento de terror inexplicável lançou- 
se ã mesa, aproximou o espelho para não colocar o nariz torto. 
Suas mãos tremiam. Com muito cuidado e atenção recolocou-o no anti 
go lugar. Oh! que horror! 0 nariz não aderia!... Levou-o junto ã 
boca, esquentou-o um pouco com sua respiração e tornou a aproximá- 
lo da superfície situada entre as duas bochechas; mas o nariz não 
se firmava de jeito nenhum."

"~ Vai, anda seu bobo, fica ai! - dizia para ele. Mas o 
nariz parecia ser de madeira e cala sobre a mesa com um barulho tão 
estranho como se fosse uma rolha. (...)"

O mesmo efeito aflitivo e ao mesmo tempo engraçado se 
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verifica na tentativa absurda do médico de colocar o nariz no 

rosto de Kovalióv.

"0 médico apareceu num minuto. Depois de perguntar ha 

quanto tempo aconteceu a desgraça, ergueu o major pelo queixo e 
deu-lhe um piparote tão forte com o polegar justamente onde an 
tes estava o nariz, que o major teve de jogar sua cabeça para

trás com tamanha força que bateu a nuca na parede. 0 medico dis 
se que isso não era nada e, aconselhando-o a desencostar um pou 
co da parede, mandou inclinar a cabeça primeiro para o lado di 
reito e, palpando o lugar onde antes havia o nariz, disse: - Hum!

Em seguida mandou inclinar a cabeça para o lado esquer 
do e disse: - Hum! E, para terminar, deu-lhe de novo um piparote 
com o polegar de tal forma que o major Kovalióv deu um puxão com 
a cabeça como um cavalo quando lhe examinam os dentes. Feita es 
ta prova, o médico balançou a cabeça e disse: - Não, não é possi 
Vel. É melhor o senhor ficar assim mesmo porque senão poderá ser 
pior ainda (...)"

E todo o diálogo com o médico se afigura comicamente 

grotesco através do tom demasiado frio e indiferente, e por isso 

caricato, com que o médico diz as coisas mais absurdas como se 

fossem as mais normais do mundo, instaurando um discurso falso, 

aparentemente real e verdadeiro, mas que é apenas máscara e re 

presentação pois reflete um mundo que também aparentemente está 

ordenado, mas que no fundo reina o caos, um mundo também de apa 

rências, de máscaras, um mundo que é "representação” e que per 

deu sua ordem e coerência.

w - Acredite o senhor" - disse o médico com uma voz 
nem muito alta, nem muito baixa, mas extremamente persuasiva c 
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magnetica: - nunca atendo por interesse. Isto Dai contra meus 
princípios e minha arte. Ê verdade que eu cobro as visitas, mas 

simplesmente para não causar ofensa com minha recusa. É claro que 
eu poãeria recolocar o seu nariz, mas juro pela minha honra, se 
e que nao acredita em minha palavra, que isto seria muito pior. 
É melhor deixar por obra da própria natureza. Lave mais frequen

temente com água fria, e asseguro-lhe que sem nariz o senhor se 
ra tão saudável quanto se o tivesse. Quanto ao nariz eu lhe acon 
selho que o coloque num frasco com álcool, ou melhor ainda, ponha 
duas colheres de vodka e vinagre quente. . . E assim poderá conse 
guir um bom dinheiro por ele. Ate eu poderia comprá-lo, se e 
que o senhor nao vai pedir muito caro.

- Não, não! Não o vendo por nada! - gritou desespera

do o major Kovalióv: — Melhor que pereça!

- Queira desculpar! - disse o médico despedindo-se;

— eu so quis ser—lhe útil... Mas que vamos fazer! Ao menos, o 
senhor viu o meu esforço.

Dito isto, o médico saiu do quarto com ar magnânimo." 
O mesmo cunho de representação aparece num outro mo 

mento quando Kovalióv insiste na publicação do anúncio no jornal 

e o funcionário, após uma série de justificativas cheias de bom 

senso, perfeitamente coerentes, ajustadas pois à realidade que 

nos cerca, se utiliza de repente, para recusar o pedido de Kova 

liõv, de um argumento totalmente absurdo que leva o discurso a 

se emancipar da realidade e a tomar rumos próprios, num plano on 

de os limites do real e irreal se confundem de tal forma que do 

familiar se desprende o contorno do desconhecido. Como se as pa 

lavras os levassem às inúmeras controvérsias vazias e fantasiosas.
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Esta bom, mas de que maneira desapareceu? Eu sinceramente não 
consigo entender muito bem.

- E eu não consigo lhe explicar como, mas o fato ê 
que ele agora deve estar circulando pela cidade e se auto-denomi 

na conselheiro do Estado. E por isso lhe peço que ponha um anún

cio para que aquele que o encontrar o traga de volta o mais rãpi 
do possível. (...)

0 funcionário ficou pensativo, o que se notava por 
seus lábios fortemente comprimidos.

- Não, não posso colocar um anúncio desses no jornal- 
disse finalmente depois de uma longa pausa.

- Como? Por que?

- Bem. 0 Jornal pode perder a sua boa reputação. Se 
todo mundo começar a publicar que seu nariz fugiu, então... As 
sim mesmo, já dizem que estão sendo publicados muitos absurdos e 
falsos rumores.

- E o que hã de absurdo nesse assunto? Não acho nada 
de absurdo nisso.

- Ao senhor pode parecer que não. Pois veja, na sema 
na passada ocorreu um fato semelhante. Veio um funcionário e do 
mesmo modo que o senhor trouxe um bilhete e pelas contas ficou 
em dois rublos e setenta e tres copeques, e o anúncio todo con 
sistia simplesmente em que fugira um poodle de pelo preto. Apa 
rentemente o que há demais nisso? Mas saiu um pasquim: o tal do 
poodle era o tesoureiro não me lembro de qual estabelecimento."

Interessante observar também como esse brincar discur 

sivo, essa mesma liberdade de jogar com o absurdo ocorre nas sim 

pies estruturas frásicas e vocabulares resultando numa grotesca
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/ 

confusão linguística.

Eu} realmente, lamento muito ter lhe acontecido tal 
percalço. 0 senhor não gostaria de cheirar um pouco de rapé? Aca 
ba com dores de cabeça e mau humor; e bom até para hemorroidas." 

Com efeito, além do fato absurdo e cômico de se ofere 

cer rapé para quem não tem nariz, a própria ordenação frãsica tem 

um caráter também estranho através do não-sentido e da falta de 

conexão lógica entre dores de cabeça, mau humor e hemorroidas.

Além disso, a irrupção da palavra "hemorroidas" que 

desagrega o conceito da realidade empírica, tem também um poder 

expressivo como um gesto cômico sonoro porque soa (principalmen

te em russo) de modo estranho e irreal. A frase toda nos deixa 

antes a impressão de uma sucessão fônica terminando por uma pala 

vra enganosa, quase destituída de sentido lógico, mas muito pode 
- 14rosa em sua expressividade articulatoria.

Essa verdadeira brincadeira linguística gogoliana, ca ? _ - — i
racterística de muitos de seus contos, parece estar representada 

na própria fala do herói substancializando ironicamente a possí

vel reação do leitor diante das mais variadas cambalhotas grote£ 

cas discursivas.

" Esta atitude involuntária fez Kovalióv perder a pa 
ciência.

- Não posso entender como o senhor ainda tem coragem 
de brincar - disse muito sentido. - Por acaso não percebe que 
me falta justamente o indispensável para poder cheirar? Que o

(14) EIKHENBAUM, B. - "Como é feito o Capote de Gógol", In: Teoria da litera 
tura -íbrmalistas russos, Porto Alegre, Ed. Globo, 1971. “ 
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diabo carregue o seu tabaco! (...)"

Essas incursões no terreno do grotesco não afastam a 

possibilidade de se pensar no conto também via-fantástico, prin 

cipalmente se tomarmos o "último estado" da literatura fantásti

ca, ou seja, o fantástico contemporâneo.

Bastante esclarecedor, nesse sentido, é o ensaio de 

Jean Paul Sartre, "'Aminadab', ou do fantástico considerado como 
15 uma linguagem" , onde, a partir de um estudo comparativo entre 

o livro de Maurice Blanchot e os romances de Kafka, procura deli, 

near os traços do gênero fantástico que, segundo ele, "como os 

outros gêneros literários, tem uma essência e uma história, sen 

do esta apenas o desenvolvimento daquela".

Para Sartre, "não se pode delimitar o fantástico: ou 

nao existe, ou estende-se a todo o universo; é um mundo completo 

em que as coisas manifestam um pensamento cativo e atormentado , 

simultaneamente caprichoso e encadeado, que rói secretamente as 

malhas do mecanismo sem nunca conseguir exprimir-se."

Segundo ele, Blanchot ou Kafka já não procuram pintar 

seres extraordinários; para eles não existe senão um objeto fan 

tástico: o homem. "Não o homem das religiões e do espiritualismo, 

engajado no mundo até a metade do corpo, mas o homem-dado, o ho 

mem-natureza, o homem-sociedade, aquele que baixa a cabeça quan 

do passa um enterro, que se barbeia ã janela, que se ajoelha nas 

igrejas, que marcha a compasso atrás de uma bandeira". O homem 

"normal" é precisamente o ser fantástico (daí o seu caráter gro

(15) SARTRE, Jean Paul - '"Aminadab", ou do fantástico considerado como uma 
linguagem", In: Situações I, tradução de Rui Mário Gonçalves, Lisboa, 
Publicações Europa-America, 1968, p.110.
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tesco); o fantástico torna-se a regra, não a exceção (daí também 

o mundo grotescamente apresentado por Gógol). Este homem ê um mi 
crocosmos, ê o mundo, a natureza inteira: ê apenas nele que se 
mostrará toda a natureza enfeitiçada. Para o homem contemporâneo, 
o fantástico ê apenas um modo entre cem de reaver a própria ima 
gem.

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner



142

2. Nos limites da dupla existência

Para que se possa entender com mais profundidade a es

trutura sobre a qual o conto "0 Nariz" foi tecido, ê oportuno 

lembrar que na redação inicial do texto, a estrutura do enredo 

possuía uma motivação psicológica diferente: todos os aconteci- j 
mentos se revelavam como vindos de um sonho:

"No entanto, tudo isso que nem está descrito aqui, o 
major via em sonho. E quando ele acordou ficou tão alegre que... 
se pos a dançar só de camisolão por todo o quarto...

Segundo Vinográdov, o sonho como meio de desdobramento 

do enredo foi o procedimento preferido de Gógol, no primeiro pe 

ríodo de sua produção. A utilização do sonho era feita de forma 

a levar o leitor a aceitã-lo quase atê o final do conto como fa 

to real, sem saber que se tratava de um sonho. De repente, como 

um passe de mágica, para a surpresa do leitor, o autor fazia o 

herói voltar do sonho para a vigília que frequentemente se con- 

trapunha com muito contraste ao material onírico.

Esta intenção primeira de Gógol em "0 Nariz" (relata - 

-lo como se fosse um sonho) foi "complicada" na versão final. 

Ele faz questão de indiciar subliminarmente o caráter "desperto"

(1) Texto citado por V.Vinográdov no seu estudo "O enredo e a 
composição da novela de Gógol "0 Nariz" in: Poética da li
teratura russa, Editora "Ciência", Moscou, 1976.
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das personagens principais.

por exemplo, o discurso sobre cada um dos protagonistas

do "Nariz", é iniciado com as indicações de seu despertar, o 

que afasta jã de início qualquer suspeita do leitor de que a 

ação se desenrola em sonho:

"0 tal barbeiro Ivan lákovlievitch acordou bastante se 
do. . .

"d assessor de colegiatura Kovaliov acordou bastante 
cedo. . . ",

Ou ainda:

"Meteu os dedos e tirou - um nariz'... Ivan lãkovlie- 
vitch deixou cair os braços, começou a esfregar os olhos e a 
palpar."

"Assustado, Kovaliov pediu água e esfregou os olhos com 
uma toalha: de fato, o nariz nao estava lá!Começou a apalpar com 
a mão para se certificar de que não estava dormindo: não-,

não estava. 0 assessor de colegiatura pulou da cama e estremeceu: 
nada de nariz!..."

Além disso, todas as personagens envolvidas, discutem e 

percebem cada situação como um fato real, embora surpresos por 

sua estranheza:

"... um acontecimento fora do comum: pois o pão é uma 
coisa assada e o nariz não é nada disso. Não entendo mais nada!

tt * * *

"0 pobre Kovaliov quase perdeu o juízo. sabia o que 
pensar deste acontecimento tão estranho. Com efeito, como era 
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possível um nariz que no dia anterior estava em seu rosto e que 
não podia correr e nem andar, estivesse agora dentro de um uni

forme! "

0 funcionário do jornal:

"Eealmente, muito estranho! 0 lugar está completamente 
plano como uma panqueca recém-assada."

Assim, tudo é simultaneamente fantástico e rigorosamen 

te verdadeiro. "Graças a tal procedimento, o fantástico e o rea 

lismo se "misturam numa salada" e o leitor começa a se entregar 

à ilusão de que "onde não ocorrem coisas absurdas?... Mas no en 

tanto, pensando bem, em tudo isso há algo de verdadeiro", e as

sim este fundo de medo e surpresa é extraordinariamente realista 

e nele sobressaem ainda mais fortemente os traços comuns da 

vida cotidiana.

Embora c sonho do major Kovalióv nas redações finais 

tenha sido retirado por Gógol da estrutura do enredo de "0 Na

riz", permaneceu o mesmo procedimento de elaboração do conto, a 

traves da imitação da descontinuidade incoerente e da aglutina

ção absurda dos elementos reais, como se passa no sonho.

Segundo definição do próprio Gógol, "o sonho não tem 

nada mais do que aqueles fragmentos incoerentes daquilo que nós 

pensamos e que não possuem sentido, e que depois se aglutinam e 

formam uma salada"$

0 que se observa no conto, como estrutura da constru - 

ção artística, é um procedimento de composição por acoplamento

(2) VINOGRÃDOV, V. - ob. cit., p.22
(3) Apud VINOGRÃDOV, V. - ob. cit-, p.23 
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de pedaços fragmentários e que, com a eliminação do movimento 

de enredo através do sonho, sobressai ainda mais agudamente.

Surge então, o mundo de um absurdo fantástico cujo sicj. 

nificado ocorre também dos nexos internos sintático-semânticos 

das palavras e não sõ da conjugação do nominativo-cotidiano ou / 
— —. _ — —- — "- --- 

simplesmente das relações causais entre as "coisas" que estão 

sob as palavras. A lógica "cotidiana" dos acontecimentos, parti^ 

cipante da construção artística do mundo, se congela. Aparece 

uma nova lógica das coisas, fundada sobre a incoerência dos pe

daços fragmentários que estão em correlação pelo princípio da 

incompatibilidade e que compõem a estrutura básica do conto.

Vejamos então, com mais precisão, como se organizam 

no conto esses fragmentos "a priori" sem coerência lógica, mas 

que acabam unificados organicamente através dos traços comuns 

dos procedimentos e da composição.

O conto "0 Nariz", além da introdução e da conclusão 

do autor, se compõe basicamente de dois fragmentos paralelos in 

dependentes que possuem um início semelhante:

"0 tal barbeiro Ivan lákovlievitch acordou bastante ce 
do" (19 fragmento)

"0 assessor de colegiatura Kovaliov acordou bastante 
cedo" (29 fragmento)

Esses dois fragmentos são também concluídos quase com 

a mesma referência:

"Ivan lákovlievitch empalideceu.., Mas aqui o aconteci 
mento fica completamente encoberto por uma névoa e nao se sabe 

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner



146

absolutamente nada do que se passou depois" (19 fragmento) 

"Depois disso... Mas aqui novamente todo o acontecimen 
to se encobre por uma névoa e não se sabe absolutamente o que 
aconteceu depois" (29 fragmento)

Na terceira e última parte do conto, esses dois frag - 

mentos se juntam numa série onde todos os elementos que corre - 

ram separadamente, convergem então, para um sõ ponto. /

A relação lógica entre esses dois blocos de ação é in

tencionalmente rompida e duas linhas de aventuras do mesmo he

rói ("Nariz") vão separadamente, embora sem quebrar uma certa i_ 

lusão da relação entre as duas partes, na medida em que o moti

vo "nariz" ê o traço comum que problematiza, em ambas as partes, 

duas personagens diferentes: o barbeiro Ivan lãkovlievitch ( na 

1? parte) e o Major Kovalióv (na 2? parte). Além disso, existem 

na fabulação, certas referências que fazem crescer involuntária 

mentey. a convicção na plausibilidade e consecução dos aconteci-. ./ 

mentos: o barbeiro Ivan lãkovlievitch encontrou no pão quente 

um nariz "não de todo estranho". Ao mesmo tempo, um cliente seu, 

o major Kovalióv, acorda e não vê o nariz em seu rosto.

Entretanto, mais adiante, as partes acabam por se sepa 

rar completamente e o nariz se desdobra e se bifurca, não sõ no 

estilo do autor e aos olhos de Kovalióv, mas também na compreen 

são do leitor que se depara, de repente^com dois sistemas irre- / 

conciliãveis: o real e o irreal.

0 nariz vive nos limites da dupla existência, ora fa - 

zendo parte do mundo das pessoas, ora de novo assumindo a cate

goria das coisas. Embora no final possa surgir a idéia da unida 

de do nariz e a tentativa de explicação e concatenação das par
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tes isoladas, principalmente através da indicação do inspetor 

do quarteirão na participação do barbeiro no desaparecimento do 

nariz do major Kovalióv, o que permanece ê a dúvida,a incerteza, 

através da aglutinação dos fragmentos que preserva uma certa a- 

logicidade, intencionalmente elaborada.

A qualquer ligação entre os fragmentos, corresponde um 

corte brusco intencional: Por exemplo, Gógol obriga o próprio 

major Kovalióv a negar completamente a participação da Ivan lã- 

kovlievitch no desaparecimento de seu nariz, embora em outros 

momentos essa ligação seja sugerida:

"... de nenhuma forma se podería admitir que o nariz 
fora cortado: ninguém havia entrado em seu quarto; o barbeiro 
Ivan lákovlievitch fizera-lhe a barba ainda na quarta feira e du 
rante toda a quarta-feira e ate mesmo durante toda a quinta-f ef 
ra, o nariz estivera inteiro, - disto ele se lembrava e sabia - 
-o muito bem; alem do mais, deveria ter sentido alguma dor, e, 
sem duvida, a ferida não podería ter cicatrizado tão depressa e 
ter se tornado chata como uma panqueca".

Resulta uma estruturação do conto orientado num labi - 

rinto de aparentes incoerências resultantes da união de elemen

tos opostos, entre os quais parece não haver relação alguma por 

que intencionalmente são destruídas as associações habituais e 

reais das palavras e dos acontecimentos.

Por esse mesmo princípio de atração/repulsão dos ele - 

mentos, se constrói cada uma das partes constituintes. A mesma 

linha de estruturação do conto permeia também cada um dos seus 

fragmentos.

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner



148

0 primeiro fragmento se desenvolve através de um ritmo 

retardado. Isto porque a narrativa move-se como que aos trope

ços : a linha narrativa é freqúentemente interrompida por comen- 

tários ou desvios explicativos do autor que além de retardar a 

ação, exercem no nível de encadeamento verbal, a função de gan

chos sintáticos que desviam o relato de seu curso normal, inst£ 

tuindo rupturas no plano da lógica verbal.

Através desse procedimento, evidenciam-se blocos ver - 

bais contrastantes que se assemelham a um mosaico de grupos ver 

bais, pela aparência sintática de sua organização, mas sem uma 

justificação lógica.

"No dia 25 de março aconteceu em Petersburgo um fato ex_ 
traordinariamente estranho. 0 barbeiro Ivan lãkovlievitch, resi_ 
dente na avenida Vosnesienski(° seu sobrenome perdera-se, e até 
mesmo em sua placa - onde se via um senhor com a bochecha ensa

boada e a seguinte inscrição: "Faz-se também sangria" - não apa. 
recia nada mais).

As inserções do autor também se sucedem no discurso in 

direto onde bruscamente se separam da sequência verbal pelo seu j 
matiz expressivo, tanto mais que elas não estão ligadas umas ãs 

outras por passagens semânticas diretas:".-, ele viu que sua es 
posa, uma senhora bastante respeitável e que gostava muito de t;' 
mar café, acabava de tirar os pães recém-assados do forno".

Os comentários do autor também tomam a forma de uma ex 

plicação contrastiva das peculiaridades nos discursos das perso 

nagens:

"... não tomarei café... em lugar disso gostaria de co 
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mer pão quente..., (quer dizer3 Ivan lákovlievitch queria um e ou 
trot mas sabia que era absolutamente impossível exigir duas coi

sas ao mesmo tempo...)"

Assim/ a sequencia verbal esta toda construída sobre a y 

quela mesma aglutinação de elementos que se justapõem, ãs vezes 

não relacionados um com o outro, e que resulta na alogicidade cais 

truída no procedimento da obra.

Depois de muitos "vai-e-vem" narrativos e que se retoma 

o"fato extraordinariamente estranho".

0 "nariz cortado" que aparece no 19 fragmento não sai 

da categoria das coisas, nas formas do relato narrativo. Em toda 

essa 1? parte o lexema "nariz" move-se através da linha plana se 

mantica dos significados, sem saltos inesperados.

Embora a passagem do nariz para a categoria das pesso

as, construída de acordo com a composição do conto através de um 

salto semântico rápido e inesperado, ocorra no 29 fragmento, na 

estrutura do 19 fragmento já se encontram muitos indícios da fu

tura metamorfose. Esses indícios, minuciosamente velados, se evi_ 

denciam muitas vezes através da ambiguidade resultante da insta- [ 

bilidade lógica de certas construções fraseológicas, onde a or - 

dem das palavras contradiz completamente a compreensão de seu sen 

tido. Observe-se como no seguinte segmento sintático, a ordena - 

ção lógica da palavra dá ao encadeamento uma ambiguidade especi

al, produzindo uma vacilação diante do significado "real" do le

xema "nariz":

Não quero nem ouvir! Acha que vou permitir que no 
meu quarto fique um nariz cortado?... Acha que vou responder por
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voce na policia?... Ah! Sujo, burro como uma porta! Fora daqui! 
Fora! Leve-o para onde quiser! Nao quero sentir nem o cheiro de

le !u

Com efeito, toda esta relação de incompatibilidade en

tre os elementos fraseolõgicos, faz vibrar um significado ambí - 

guo apontado para a personificação expressiva do nariz que vai 

acontecer no 29 fragmento.

"... para que eu não ouça nem a alma dele!"(conforme o 

coloquial: "... para que eu não veja nem a sombra dele aqui !"). Fi 

ca claro aqui a variação semântica de nariz cujo "eco" serã res

pondido somente com o aparecimento do "Senhor Nariz" no 29 frag

mento .

Em contraposição ao 19 fragmento, no 29, o movimento de 

desenvolvimento da ação não apresenta aquele mesmo ritmo lento 

da narrativa, mas, principalmente no início, a ação se desenvol

ve muito rapidamente.

• Além disso, observa-se a construção da segunda parte 

através do esquema de paralelismo em relaçao a primeira:

"Ivan lákovlievitch acordou bastante cedo"; (1?)

"0 assessor de colegiatura Kovaliov acordou bastante ce 
do"; (2?)

"Ivan lákovlievitch, para sua surpresa, viu...um nariz;" 
- (1?)

"Kovaliov, para grande surpresa viu que em vez do na

riz, havia uma superfície completamente lisa!"; (2?)

"Ivan lákovlievitch...começou a esfregar os olhos e a 
o 

palpar: um nariz, realmente um nariz!"; (1.)

c
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"Kovalióv pediu agua e esfregou os olhos com a toalha: 
de fato, o nariz nao estava la! Começou' a palpar com a mao...”(í)

"Ivan lákovlievitch "achou sua roupa de baixo e as bo

tas t vestiu todos estes trapos... e saiu para a rua"; (1?)

"Kovalióv ordenou que o vestissem imediatamente e saiu 
voando". (2?)

Devido ã rapidez do movimento da ação, cria-se a expec 

tativa de que ela se precipita a alcançar de modo absoluto a ca

deia do enredo do "Nariz" do primeiro fragmento.

Mas, de repente, o paralelismo no desenvolvimento do 

enredo sobre o desaparecimento do nariz se interrompe devido ã 

mudança inesperada de toda ação para um novo plano.

O desdobramento verbal do nariz, que no 19 fragmento 

era apenas sugerido por algumas referências veladas das persona-
* 4gens (de Prascovia Osipovna, por exemplo), surge cada vez mais / 

concretamente e as palavras começam a se combinar de modo que o 

nariz ora se eleva ã categoria de pessoa, ora passa desta catego 

ria para o "nada" impessoal, para uma coisicidade indefinida .

Estas metamorfoses verbais em relação ao narizcriam j 
uma ambiguidade semântica que reflete no plano da narrativa a va 

cilação do narrador e do próprio leitor entre uma explicação ra

cional dos fatos narrados (trata-se, por exemplo, de uma alucina 

ção) e uma explicação sobrenatural (tais fatos podem ocorrer).

Nesse sentido, ê interessante notar que a primeira apa 

rição do nariz personificado, embora jã preparada, ocorre no pia 

no da consciência do major Kovalióv:

"De repente, ficou petrificado junto d porta de uma ca 
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sa; diante de seus próprios olhos, ocorreu um fenômeno inexplica 
vel: em frente da entrada uma carruagem parou; as portinholas se 
abriram e, inclinando-se um pouco, saltou um senhor de uniforme 
e subiu correndo a escada. E qual não foi o espanto e ao mesmo 
tempo a surpresa de Kovalióv quando reconheceu o seu próprio na

riz! ".

A partir dai, inicia-sa um verdadeiro jogo, não sõ com 

o "herõi-nariz", personagem central, eixo em volta do qual gravi 

ta a narrativa, mas também com a palavra nariz que brinca nas me 

tamorfoses verbais através dos vários trocadilhos utilizados por 

Gógol nesta 2? parte.

A palavra "nariz", passando para a categoria de pessoa, 

na imagem do "Senhor conselheiro de Estado", desenvolve poetica

mente na.esfera semântica, uma "homonímia" original, onde se en

trelaça um jogo de dualidade de significações. Assim, o jogo pe

la significação metafórica e real da palavra "nariz"t faz surgir / 

dois planos, dois contextos que se chocam, se cruzam, se super - 

põem um-A palavra "nariz" se instala naquelas li-Jx 

gações do jogo verbal, principalmente nos diálogos das persona - 

gens, que põem em destaque o caráter artístico dos trocadilhos.

Ésse jogo de trocadilhos com a palavra nariz instaura 

uma confusão verbal e um movimento de ambiguidade simbólica que 

perpassa o conto até o final.

"E o foragido, era seu criado"

"Que criado^O quê? Isso ainda não seria uma patifaria 

tao grande! Fugiu de mim... o nariz...

"Hum! Que sobrenome esquisito! E esse Sr.Narizis lhe 
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roubou uma quantia muito grande?"

"Nariz! Isto é. . ♦ não e bem isso que o senhor está pe,i 
sando! 0 nariz, meu próprio nariz desapareceu e não se sabe para 
onde. 0 diabo quis se divertir ãs minhas custas!"

Outras construções verbais evidenciam choques contí 

nuos das duas séries diferentes de significado, ligadas pela pa

lavra nariz:

"... pelas próprias respostas do nariz já se podia per 
ceber que para esse homem nada era sagrado. Poderia inclusive 
mentir nesse caso, como já tinha mentido antes, assegurando-lhe 
que nunca o tinha visto antes."

Também os efeitos cômicos são construídos a partir des

sa dupla movimentação:

"... e o mais estranho de tudo ó que eu mesmo, a prin

cipio, o tomei por um senhor. Mas, por sorte, estava com meus ó- 
culos e logo percebi que era um nariz. Sabe, sou míope, e se o 
senhor ficar na minha frente, só consigo ver que o senhor tem um 
rosto, mas não vou distinguir nem o nariz, nem a barba, nada. Mi

nha sogra, isto e, a mãe de minha mulher, também não enxerga na

da. "

"... - Mas eu não estou colocando um anuncio sobre um 
poodle, e sim sobre o meu próprio nariz: e como se eu falasse de 
mim mesmo."

Além disso, Gógol utiliza, no processo desse jogo, os 

trocadilhos populares que assumem carãter artístico dentro dessa 

rede de oscilações entre o emprego do nariz no sentido metafórico 
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e no sentido próprio:

"0 senhor ainda se refere a um nariz. Se entende por 
isso que eu pretendia deixá-lo com "um palmo de nariz", isto é, 
dar-lhe uma recusa formal, então me espanta que o senhor mesmo 
esteja falando nisso, pois como é de seu conhecimento sou de opi 
nião totalmente contrária. - E se ainda quiser pedir a mão de mi. 
nha filha oficialmente, estou disposta agora mesmo a satis faze - 
-lo".

Ainda neste 29 fragmento, de repente começa uma nova 

reviravolta semântica na correlação das duas cadeias de sentido. 

A partir do momento em que o nariz fugitivo é preso e devolvido 

ao major pelo inspetor do quarteirão, a tendência básica do enre 

do retorna ao curso da significação direta (real) do lexema "na

riz", através do motivo da "colagem do nariz" que sustenta a a- 

ção até o final do conto.

No entanto, ocorrem desvios permanentes para o plano 

da personificação, e, num mesmo encadeamento verbal, podem sur

gir novamente as duas linhas de "discordâncias semânticas":

"Vai, anda seu bobo, fica aí!" Mas o nariz parecia de 
madeira e cala sobre a mesa fazendo um barulho tão estranho como 
se fosse uma rolha."

Essa vibração semântica se mantêm também no 39 e últi

mo fragmento. Aqui, mais um salto inesperado liga-se "mecanica - 

mente" aos outros dois, aglutinando-se uns aos outros, sem coe - 

rência lógica, mas criando um todo orgânico através dos procedi

mentos comuns da composição.
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Quando tudo parece voltar "aos devidos lugares" o cho

que dos trocadilhos e das metamorfoses verbais ainda ecoa na úl

tima parte, e os seus efeitos contaminam toda a rede verbal, as

sim como o plano da ação narrativa.

"Cada uma que acontece neste mundo.’ Às vezes sem nenhu

ma verossimilhança: de repente aquele mesmo nariz que circulava 
como conselheiro de Estado e que causara tanto barulho na cidade, 
viu-se como se nada tivesse acontecido, no seu próprio lugar, ou 
seja, entre as duas bochechas do major Kovalióv. "

E o lexema "nariz" continua vibrando entre as duas sé

ries de significação, arrastando nesse movimento o entrechoque 

entre as duas esferas (real/irreal) que num processo de contigui 

dade, se amalgamam no conto através da invasão de uma sobre a ou 

tra e da contestação da irredutibilidade da oposição entre o re

al e o irreal.

"E o major Kovalióv, desde então, deu de andar como se

nada tivesse acontecido pela Avenida Niévski, pelos teatros e 
por toda parte. E também o nariz, como se nada tivesse aconteci

do , estava firme em seu rosto, sem demonstrar siquer ter-se au

sentado dali. "

Ê oportuno lembrar aqui que com a eliminação do so -

nho na redação final de "O Nariz", Gõgol, desprezando este tipo 

de motivação para justificar no final a liberação do herói de um 

labirinto, fez desaparecer da sequência dos elosum deles ( o■ • *
sonho), ao qual estavam acoplados todos os outros. Constitui-se 

uma ruptura ainda maior: jã não ê o sonho que se opõe racionalmen 
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te ã realidade, mas a própria realidade torna-se enigmática e in 

sondãvel.

Observe-se que o terceiro capítulo (como os dois pri

meiros) também se inicia com o despertar do herói e com as refe

rências sobre o nariz cortado. Imediatamente porém, com a elimi

nação dos limites entre o sonho fantástico e absurdo e a realida 

de, o labirinto de incongruência se faz ainda mais confuso e Gó 

gol ironicamente justifica o "absurdo" e a "inverossimilhança":

"Bem, e onde é que não existem absurdos? E, não obstan 
te, se refletirmos bem sobre tudo isto, na verdade, há algo. Di

gam o que disserem, mas tais fatos ocorrem no mundo; e raro, mas 
ocorrem. "

Por outro lado, ném o encontro das duas personagens en 

volvidas (Ivan lákovlievitch e o major Kovaliov) no último seg - 

mento, revela o mistério do caso do nariz cortado. Tudo é apenas 

sugerido, as alusões são incompletas e intencionalmente cortadas 

ao meio, deixando vibrar, juntamente com a palavra "nariz",a in

solubilidade da "realidade artística" no plano da verossimilhan

ça "cotidiana".

"Nesse momento espiou pela porta o barbeiro Ivan lákov 
lievitch, mas tao tzmido como uma gata que acabou de apanhar por 
ter roubado toucinho. "

"Ora veja", disse consigo mesmo Ivan lákovlievitch ao 
Ver o nariz. Depois virou a cabeça para o outro lado e o olhou 
de lado: "Oral Quem diria"...

MOpa, opa! Olhat az!" gritou Kovaliov.

"Ivan lákovlievitch até deixou cair os braços e ficou
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perplexo e confuso como jamais ficara".

Tudo isso está repleto de alusões indiretas e incomple 

tas sobre o "crime" de Ivan lákovlievitch. Conclue-se o conto a- 

travês da opção consciente do não-sentido, e o leitor representa ri 

do é a figuração da perplexidade diante de uma significação au - 

sente. Com o esvaziamento da significação o que se oferece ao 

leitor são hipóteses falsas, arbitrariedades da razão, questiona 

mento das convenções culturais mas tudo construído sobre uma ver 

dadeira "poética da incerteza".

Daí a justificativa irônica do autor nas linhas finais 

que soa como réplica de defesa em resposta à "indignação" do lei 

tor.

Vinográdov vê no estilo das linhas finais de "O Nariz" 

uma paródia da crítica literária da época, principalmente daque

la veiculada pelo jornal "Abelha do Norte" a propósito da obra 

"Nevasca" de A.S.Puchkin: "Nesta novela cada passo é inverossimi 

lhança. Quem concorda em se casar de passagem, não sabendo com 

quem? Como a noiva poderia não olhar para seu marido sob a coroa? 

Como as testemunhas não o conheceram? Como o sacerdote se enga - 

nou? Mas tais "como" podem levar milhares ã leitura da "Nevasca".

Com efeito, a conclusão do "Nariz" está muito próxima 

desse tom, acrescida ainda de uma "impotência fingida", dissimu

lada na ironia do autor:

"Vejam sÓ que estória foi acontecer na capital seten - 
trional de nosso vasto império.' SÓ agora, refletindo bem sobre tw 

do,vemos que ha nela muito de inverossímil!... Como Kovalióv não 
se deu conta de que era impossível anunciar um nariz, no jornal?
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... Além ão mais, como o nariz foi parar no pão assado e como e 

que o próprio Ivan lãkovlievitch... ? Não, não entendo isso de jei 
to nenhum... Mas o que é mais estranho, ainda mais incompreensí

vel de tudo é como podem os autores escolher semelhantes assun - 
tos. "

Ê interessante observar que o aproveitamento do gênero 

"baixo" da literatura jornalística não aparece somente no final 

do conto. Toda a construção do "Nariz" admite um complexo contex 

to artístico onde estão trabalhados ao mesmo tempo, não sõ as tia 

dições literárias precedentes, mas também o material da atualida 

de não literário, a anedota oral cotidiana extraída das formas da 

linguagem coloquial, frequentemente também "não literária".

Neste sentido, ê oportuno salientar que a temática do 

"nariz" trabalhada artisticamente por Gógol, está ligada também 

a toda uma realidade da vida cotidiana que discutia então com . 

muita efervescência, inclusive através de jornais e revistas cien 

tíficas da época, a questão da plástica de nariz ou de outras 

partes do corpo, as técnicas cirúrgicas, e a medicina de modo ge 

ral.

Observe-se na seguinte passagem como todo esse material 

da literatura jornalística é transformado artisticamente através 

do tratamento irônico e que se adequa perfeitamente ao mundo de 

"absurdo fantástico" do conto, construído por meio do desenvolvi 

mento artístico de uma "nova lógica das coisas".

u— Bem, se sumiu (o nariz) então o caso e com o medico. 
Dizem que hã gente por ai que pode reimplantar qualquer tipo de 
nariz."

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner



159

w- Publicar isso, e claro, nao seria grande problema, 
apenas não vejo nenhuma vantagem para o senhor. Se o senhor pre

ferir, entregue isto a alguém que seja hãbil na pena e que sai

ba descrever o assunto como um fenomeno raro da natureza e publf 
que um artigozinho na "Abelha do Norte" em beneficio da juventu

de (ai enxugou o nariz) ou simplesmente para curiosidade de to

dos. "

Toda a cena do médico Õ desenvolvida diametralmente o- 

posta aquelas indicações e ás grandes promessas que faziam as co 

municações das revistas e jornais sobre a plástica. Não sõ o mé

todo de exame médico:

"... ergueu o major Kovaliov pelo queixo e deu-lhe um 
piparote tão forte com o polegar justamente onde estava antes o 
nariz... Depois mandou-o inclinar a cabeça... E, para terminar 
deu-lhe de novo um piparote com o polegar de tal forma que o ma

jor Kovaliov deu um puxão com a cabeça como um cavalo..."; mas 

também o diagnóstico e o tratamento médico:

"- Não, não é possivel. É melhor o senhor ficar assim 
mesmo porque senão poderá ser pior ainda. (...) É claro que eu 
poderia colocar o seu nariz, mas juro pela minha honra, se é que 
não acredita na minha palavra, que isto será muito pior. Ê me

lhor deixar por obra da própria natureza. Lave mais frequentemen 
te com água fria, e asseguro-lhe que sem nariz, o senhor será tão 
saudavel quanto se o tivesse. Quanto ao nariz eu lhe aconselho 
que o coloque num frasco com álcool, ou melhor ainda, ponha duas 
colheres de Vodka e vinagre quente... e assim poderá conseguir um 
bom dinheiro por ele. Até eu poderia comprá-lo, se é que não fos 
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se pedir muito." Tudo ê absolutamente lógico.

Também o motivo da "bruxaria”, recusado pelo próprio 

major, se explica comicamente através da "fantástica" atualidade 

da época: "Naquele tempo as mentes de todos estavam completamen- 

te predispostas para o inusitado: ultimamente experiências ocupa 
Dam-se do efeito do magnetismo.”.-,

Todas essas tendências caracterizam a busca de GÕgol
4 ~ -por uma "natureza baixa" , numa luta com as tradições literárias 

elevadas.

Neste sentido, ê importante também, compreender a obra 

de Gógol no fluxo da cultura popular de base cômica. Toda sua vi 

são de mundo está atrelada a um riso que se eleva no solo da cul 

tura cômica popular.
Conforme já referimos na introdução, M.Bakhtin^ detec

tou como falha essencial da crítica literária de sua época o fa

to de que esta procurava colocar toda a literatura nos moldes de 

uma cultura oficial. Notou a existência de uma cultura popular 

que corre em paralelo e que resiste muitas vezes à cultura ofici. 

al, produzindo o seu ponto de vista particular sobre o mundo e 

suas próprias formas de refleti-lo.

Daí a posição bakhtiniana de que a crítica literária e 

a estética partem em geral de manifestações estreitas e empobre

cidas da literatura cômica dos últimos três séculos, tentando en 

caixar ã força o riso de autores, como por exemplo, Rabelais,ne£ 

tas suas concenções restritas de riso e de cômico, as quais, se- 

(4) Em russo: "NÍskaia natura"
(5) Bakhtin, M.M. - "Rabelais e Gógol: Arte do discurso e cultu 

ra cômica popular" in: Questões de literatura e estética.- 
Khudõjestvennaia literatura, Moscou, 1975.
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gundo ele, estão longe de ser suficientes ate mesmo para se com

preender Molière.

Neste sentido, viu na obra de Gógol o fenômeno mais sig 

nificativo da literatura cômica dos tempos modernos, assim como 

considerou Rabelais o herdeiro e o realizador de um riso milenar 

cuja obra ê a chave insubstituível para toda a cultura cômica eu 

ropêia nas suas manifestações mais vigorosas, profundas e origi

nais .

O que chamou a atenção de Bakhtin foi, sem dúvida, a 

base popular do riso de Gógol, o riso permeado de elementos da 

cultura cômica popular que se mantêm em toda sua obra, a despei

to da importante evolução que sofreram.

Nao hã dúvida de que o riso gogoliano de "O Nariz" es

tá ligado aquele autêntico riso festivo popular e que acentua a 

visão carnavalesca e cômica do mundo gogoliano, determinada por 

sua ligação direta com as formas festivas populares da sua terra 

natal, tão claramente expressas principalmente nos contos ucra -

nianos que constam de "Noites na granja perto de Dikanka".

Lá estão a temática da própria festa "A Feira de Sorotchínski"
■i

as crenças populares ligadas a ela, a atmosfera festiva das fei

ras da vida ucraniana ("Noite de Natal"), a completa alegria nos 

assuntos, nas imagens e no tom destas narrativas.

Em "O Nariz" encontramos também a atmosfera particular 

de licença e que retira a vida da sua trilha habitual, tornando 

possível o impossível. Há alguma coisa daquela demonologia joco

sa de Gógol, profundamente aparentada por seu caráter, tom e fun 

ção com a visão carnavalesca e cômica dos infernos e das diabru

ras dos contos ucranianos.(Cf., por exemplo, as várias falas das 
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personagens em "O Nariz": "SÓ o diabo sabe como é que isto se 
fez", ou "So o diabo sabe o que ê"3 etc.).

Além disso, assinale-se o enorme papel dos disfarces e 

das mistificações de qualquer espécie e ainda as bastonadas e des 

sacralizações.

Acrescente-se também os traços do realismo grotesco.Se 

gundo Bakhtin, as tradições desse realismo grotesco na Ucrânia e 

ram muito fortes e resistentes,e seus focos eram preferencialmen 

te as escolas religiosas» os seminários e as academias. Os estu

dantes seminaristas, os clérigos inferiores, os "diãconos de mos 

teiro", propagavam por tod^tyücrânia a literatura recreativa oral / 

das anedotas, dos jogos de palavras triviais , da gramática parõ 

dica. As recreações escolares, com os seus costumes específicos 

e direitos à licença poética, desempenharam o seu importante pa

pel no desenvolvimento da cultura ucraniana. Na época de Gógol e 

mesmo depois, as tradições do realismo grotesco ainda estavam V£ 

vas nos estabelecimentos de ensino ucranianos e não só nas insti^ 

tuições religiosas. Elas viviam nas conversas de mesa da intelli y 

gentsia ucraniana das diferentes classes, saída principalmente 

do meio clerical.

Ê claro que Gógol não poderia deixar de tê-las conheci 

do diretamente na sua forma oral. Além disso, ele as conhecia per 

feitamente por suas leituras e assimilou de uma forma ou de ou - 

tra os elementos do realismo grotesco.

Dessa forma, o riso livre e recreativo do seminarista 

se aproximava do riso popular festivo que ressoava nas "Noites" 

e, ao mesmo temoo, este riso ucraniano dos seminaristas era um 
longínquo eco Rievano do "risus paschalis"ocidental $. Por isto,

(6) Bakhtin, M.M. - ob. cit.p.<iiV
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os elementos das festas populares do folclore ucraniano e aque - 

les do realismo grotesco dos seminaristas se associaram tão orgâ 

nica e harmoniosamente em “Vii" e em "Taras Bul’ba": o caráter ê 

pico e jocoso, as hiperboles do tipo "rabelaisiano", as carnifi

cinas, os banquetes e o proprio modo de representar a organiza - 

ção e os costumes específicos d^ Sietch livre (acampamento forti / 

ficado dos cossacos zaoorõgetz) revelariam também os profundos e 

lementos do utopismo das festas populares.

Ora, em "0 Nariz", e de maneira geral, em todos os con 

tos e novelas petersburgueses, encontramos também estes e outros 

elementos da cultura cômica popular e, antes de tudo, no estilo 

em si.

Está evidente no conto a influência direta das formas 

do cômico popular da praça pública e dos teatros de feira. Deixe 

mos a palavra com o proprio Bakhtin: "As imagens e o estilo de 

"0 Nariz" relacionam-se certamente com Sterne e seus epígonos;na 

época estas imagens eram correntes. Entretanto, ao mesmo tempo en 

que Gógol descobria aquele "nariz" grotesco, que aspirava\úma vij 

da autônoma, ele também descobria outros temas do Nariz, nas bar 

racas de feira do nosso Polichinelo russo: Petrüchka. Nelas, ele 

encontrou também um estilo que se assemelhava à fala dos pregoe_i 

ros, com seus tons de zombaria e de louvor, com os seus alogismcs 

e absurdos premeditados (elementos do "coq-à-11âne"). Em todas es 

tas manifestações do estilo e da imagética de Gógol, a expressão 

sterniana (e consequentemente, a influência indireta de Rabelais) y 
- -7confundem-se com a influencia direta do comico popular."

(7) Bakhtin, M.M. - ob. cit. p.W
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Esses elementos do "coq-i-l'ãne" a que se refere Bakh 

tin, tanto nos seus alogismos particulares, como nos seus absur

dos verbais mais desenvolvidos são, como vimos, bastante numero

sos em "O Nariz•� mas aparecem também em toda obra de Gógol, esp� 

cialmente nos seus contos petersburgueses. Eles são particular -
. l 

mente frequentes na re�resentação de litígios, protelações buro- / 

cráticas, bisbilhotices e mexericos. Não há dúvida sobre a rela

ção destes elementos com as formas do cômico popular e com o 

realismo grotesco. 

Interessante assinalar de passagem a própria concepçao 

gogoliana grotesca do corpo. Veja-se o seguinte trecho, esboço 

para o priMeiro tomo das "Almas MOrtas": 

"E de fato, que pessoas nao há neste mundo! A ca�a de 

uma nao se parece com a de outro. Em uma o nariz exerce a funçro 

de comandante; na outra são os lábios;nurna �erceira sao as faces 

que ampliam os seus domínios até ocupar o lugar dos olhos, dos 

ouvidos e mesmo do próprio nariz, o qual acaba parecendo não mai 

or do que um botão de colete. E neste homem então o queixo é tão 

comprido que a todo instante deve cobri-lo com um lenço para nao 

o encher de cuspe. E quantos há que não se parecem com gente. Es

te é um autêntico cachorro de fraque, de tal modo que você se ad 

mira pelo fato dele trazer um bastão na mao que, ao que parece, 

qualquer um pode arrancar •.. 118

O grotesco em GÓgol não é, uor conseguinte, uma simpls 

ruptura da norma, mas a negação de todas as normas abstratas, f! 

xas, com pretensões ao absoluto, ao eterno. Ele nega a evidência 

{8) � Bakhtin, M.M. - ob. cit. p,\%�. 
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e o mundo "que se_ compreende por si próprio "em nome de uma verd� 

de inesperada e imprevisível. t como se ele dissesse que nao 

preciso esperar boas coisas do que é estável e habitual , mas ap� 

nas do "milagre". Nisto está encerrada a sua idéia popular ,  reg� 

neradora e vivificante. 

� nesta perspectiva que GÓgol sentia profundamente o 

caráter universal da sua visão de mundo cômica e ,  ao mesmo tempo, 

não podia encontrar um lugar adequado , nem um fundamento teórico 

e nem uma interpretação para este cômico nas condições da cultu-

ra "séria II do século XIX. Quando , nas suas digressões, expl� 

cava porique ria, ele , evidentemente,  nao se atrevia a descerrar x 

- L / .... 

a natureza cômica a fundo, o seu caráter universal , popular e 

•:.: volvente. Com frequ'.ªncia ele justificava o seu cômico por me- f

da moralidade limitada di época. Nestis justificações , calcu

ladas para o nível de compreensão daqueles a quem eram endereça

das, GÓgol involuntariamente se reduzia e se limitava; por veze� 

atê se esforçava para enquadrar nos moldes convencionais aquela 

enorme força transfiguradora que jorrava de suas obras. 

Este riso de GÕgol , "positivo" , "luminoso" e "elevado", 

se descerra inteiramente na sua poética, na orópria estrutura de 

sua língua. Nela, a vida verbal não literária do povo, suas cama 

das extra-literárias penetram livremente. 

No discurso gogoliano de "O Nariz" observa-se de manei 

ra aguda a luta entre o elemento popular verbal e o estrato mor 

to e exteriorizante da língua, resultando em revoluções verbais, 

numa contínua libertação de significações esquecidas e proibidas, 

na busca incessante de um retorno à fala popular viva. 

O discurso cômico se organiza, pois, de tal modo que o 
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seu fim nao é a mera indicação de certos fenômenos negativos, mas 

a revelação de um aspecto particular do mundo como um todo. 

t neste sentido que no conto "O Nariz" a zona do riso 

torna-se uma zona de contacto. O contraditório e o incompatível 

se congregam para renascerem como ligação. As palavras arrastam 

atrás de si as impressões totais dos contactos entre os gêneros 

verbais, quase sempre muito distanciados na literatura. A simples 

tagarelice de alguma personagem ressoa nesse contexto como um 

problema verbal, como algo importante, que transparece 

lado e que dá a impressão de não ser uma coisa insignificante. 

Daí resulta, no plano da linguagem, a contínua queda 

das normas literárias da época, na medida em que realidades dif� 

rentes revolvem a superfície oficial do discurso, exigindo novos 

meios de expressão, mas numa luta pela necessidade de se exprimir 

corretamente sem ferir o cânone e sem poder evitá-lo. 

E assim, também sob este aspecto, produz-se no conto 

uma dissociação, um salto inesperado do pensamento de um extre

mo a outro, aquela tendência gogoliana em manter o equilíbrio e 

as "desproporções" ao mesmo tempo. Segundo Bakhtin, "trata-se do 

travestimente cômico de uma palavra que revela a sua naturezamul 

tiforme e mostra o caminho da sua renovação." 

A partir daí, surge em "O Nariz" aquela colisão e mu-

tua interação de dois mundos: o mundo inteiramente legalizado, � 

ficial, decorado com graus e uniformes e o mundo onde tudo é cô

mico e leviano, onde só o riso é sério. Isto está perfeitamente 

expresso e amalgamado na própria figura do nariz que aparece tr� 

vestido de conselheiro de Estado, com um "uniforme bordado em o� 

ro, com uma gola alta, calça de camurça e uma espada do lado". 
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As inépcias e as absurdidades trazidas por ele revelam-se, ao ccn 

trário, como um verdadeiro princípio unificador, pois através do 

riso gogoliano, instaura-se uma zona de contato onde todas as 

coisas tornam-se tangíveis, verdadeiras.

Essa força transfiguradora do seu riso, o seu caráter

universal e popular e que não era compreendido pela morale pelas 

convenções da época, o próprio Gógol tentava explicar, referindo

-se ao "0 Inspetor Geral":

"Mas por que razão meu coração se torna triste? Ninguém

percebeu a personagem honesta que vivia na minha peça... esta per 
sonagem honesta e nobre era o riso. Ele era nobre porque resolveu 
aparecer em cena apesar da pouca importância que lhe foi dada."

E ainda:

"Nao, o riso e muito mais importante e mais profundo do

que se pensa",.. "Não se trata daquele riso que se engendra por 
uma irritação passageira, biliosa, doentia ou por uma disposição 
de caráter; nao se trata tampouco daquele riso leve que se usa 

para o entretenimento de festas e como passatempo das pessoas,mas 
tra.ta-se daquele riso que se desprende inteiramente da natureza 
^^draula do homem, despreende-se dela porque e o fundo da mesma

Que encerra um manancial que jorra sem cessar... Mas não se per

cebe a força deste riso: aquilo que faz rir e baixo, diz o mundo;

30 aquilo que se pronuncia com voz severa e tensa, só a isto é 
dado o tvtulo de elevado." $

<9) Apud Bakhtin, M.M. - ob. cit.
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3. A arte do discurso : a parodia

As reflexões precedentes nos encaminham a uma outra cha 

ve significativa para o estudo de ”0 Nariz" de Gógol: o fenôme

no da carnavalização teorizado por M.Bakhtin. Em seu livro so
bre Dostoiévski^, apôs traçar um quadro desde a Antiguidade . da( 

evolução e particularidades dos inúmeros gêneros interiormente 

cognatos no campo, denominado pelos próprios antigos, do cômico 

-serio, Bakhtin ressalta como característica comum a profunda 

relação com o folclore carnavalesco. Variando de grau, todos os 

gêneros do cômico-sêrio estariam impregnados de uma cosmovisão 

carnavalesca específica e alguns seriam variantes literárias di^ 

retas dos gêneros folclóricos-carnavalescos orais.

Informa-nos Bakhtin: "a cosmovisão carnavalesca que pe 

netra totalmente esses gêneros, determina-lhes as particularida 

des fundamentais e coloca-lhes a imagem e a palavra numa rela

ção especial com a realidade. Ê bem verdade que em todos os gê

neros do cômico-sêrio hã também um forte elemento retórico, mas 

este muda essencialmente no clima da alegre relatividade da cos 

movisão carnavalesca: debilitam-se a sua seriedade retórica uni 
2 lateral, a racionalidade, a univocidade e o dogmatismo".

(1) Trata-se do livro Problemas da Poética de Dostoiévski (Pro- 
blêmi poétiki Dostoiêvskovo), 1963, nova edição refundida 
de seu livro de 1929, Problemas da obra de Dostoiévski (Pro 
blêmi tvórtchestva Dostoiêvskovo). Utilizamos no presente 
estudo a tradução direta de Paulo Bezerra da 3f edição da e 
ditora "Khudójestvienaia Litieratura", Moscou, 1972: Bakhti> 
M. -Problemas da Poética de Dostoiévski, Editora Forense-Uni^ 
versitaria, Rio de'Janeiro, 1981.

(2) M.Bakhtin, ob. cit., p. 92.
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Destaca Bakhtin a importância de dois gêneros do campo 

do cômico-sêrio: o diálogo socrãtico e a sátira menipéia como 

gêneros carnavalescos que geraram juntamente com o circo, o sim 

pósio uma certa estética da obra que ele denomina "dialõgica". .________________________________________________ - __ __  
0 que nos interessa particularmente ê a concepção bakh 

tiniana sobre a natureza carnavalesca da parodia. Segundo o crí 

tico, a paródia ê um elemento inseparável da antiga "sátira me- 

nipêia" e de todos os gêneros carnavalizados. Organicamente es

tranha aos gêneros puros (epopéia, tragédia), a paródia, ao con 

trãrio, ê organicamente própria dos gêneros carnavalizados. Já 

na Antiguidade, a paródia estava indissoluvelmente ligada â co£ / 

movisão carnavalesca: o parodiar ê a criação do duplo destronan 

te, do mundo "às avessas". Daí seu caráter ambivalente: tudo tem 

a sua paródia, vale dizer, um aspecto cômico, pois tudo renasce 

e se renova através da morte, aspecto este de matiz essencial - 

mente ritualístico. 0 parodiar carnavalesco era, na Antiguidade, j 

empregado de modo muito amplo e apresentava formas e graus varia 

dos: diferentes imagens (os pares carnavalescos de sexos dife - 

rentes, por exemplo) se parodiavam umas às outras de diversas 

maneiras e sob diferentes pontos de vista e isto parece consti

tuir um autêntico sistema de espelhos deformantes, espelhos que 

alongam, reduzem e distorcem em diferentes sentidos e em dife - 

rentes graus.

Cabe considerar que interessa a Bakhtin a paródia de 

registro essencialmente cômico que revira o texto parodiado e 

nos dá o farsesco, o sexual, o coprológico, a grande gargalha

da das ruas e das praças, o carnavalesco, a irrupção do riso, a 

caçoada com os grandes temas, a irreverência do espírito popu - 

lar, sua esfuziante alegria posta de lado durante séculos pela
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3 cultura oficial.

No entanto, interessa para a leitura de "O Nariz" de 

Gõgol, ao lado da concepção bakhtiniana de paródia, a utiliza

ção mais ampla do conceito, de acordo com a acepção etimolôgica 

do termo referida pelo poeta e crítico Haroldo de Campos e que 

encerra a idéia de "canto paralelo" e não deve ser necessária - 

mente entendida no sentido de imitação burlesca. De acordo com 

a apreensão do crítico brasileiro^, a noção ampla de paródia,en 

quanto "canto paralelo", acerca-se da idéia bakhtiniana de dia- 

logismo e de intertextualidade mas destaca sua importância funda y 

mental como recurso estilístico estrutural.

Essa noção mais lata de paródia também diverge da de 
- 5 -I.Tinianov , segundo a qual a parodia e quase que necessariamen 

te inversão da obra parodiada, distinguindo-a de "estilização" 

onde hã correspondência exata entre os planos das obras em jogo.

Nesse sentido, H.Campos privilegia uma concepção mais 

abrangente de "dialogismo" carnavalesco, transpondo-o mesmo pa

ra o campo da metalingüística e, alicerçando-se em J.Kristeva 

nos informa: " o riso do carnaval não ê simplesmente parodísti- 

(3) Cf. a respeito, Boris Schnaiderman, "Paródia e Mundo do Ri
so" in: s°bre a Paródia, Tempo Brasileiro, n962, Julho-Setí 
de 1980. Ver também neste mesmo número da Revista Tempo Bra ’ 
sileiro: Emir Rodríguez Monegal, "Carnaval/ Antropofagia 7 
Paródia".

(4) O conceito de paródia é discutido por Haroldo de Campos na 
introdução crítica a Oswald de Andrade - Trechos Escolhidos, 
Agir, Rio de Janeiro, 1967. Aparece também explicitado em 
dois ensaios importantes sobre o Fausto de Goethe:"A escri-। 
tura Mefistcfélica" in: Deus e o Diabo no Fausto de Goethe, I 
Perspectiva, S.Paulo, 1981 e"A escritura Mefistbfélica: pa
ródia e carnavalização no Fausto de Goethe" in: Sobre a pa 
rõdia, Tempo Brasileiro, n962, Julho/Set. 1980. A noçao am
pla da paródia foi também manipulada pelo crítico em seu 
Morfologia do Macunaíma, Perspectiva, S.Paulo, 1973.

(5) Cf.Tiniãnov, i. - "Dostoiévski e Gõgol (Per una teoria delia' 
parodia)" in: Ayanguardia e tradizione, Bari, Dedalo 
Libri, 1968. “

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner



171

co, não é mais cômico que trágico; é os dois ao mesmo tempo; ê, 

se quisermos, sério, e ê só assim que a cena não é nem a da lei, 

nem a da paródia, mas sua outra. A menipéia é simultaneamente 

cômica e trágica, e sobretudo séria, no sentido em que o é o cet^ 

naval e, pelo estatuto de suas palavras, ê política e socialmen 

te desorganizante.

Ora, o conto gogoliano sobre o qual nos debruçamos se 

insere de modo especial dentro desta perspectiva e se apresenta 

como um texto fundamentalmente dialõgico e polifônico que leva 

o procedimento paródico à sua mais larga utilização nos diver - 

sos níveis de sua construção artística.

Está evidente que Gógol focaliza no conto, do ponto de 

vista da fabulação, as aventuras (ou desventuras) do herói Kova 

liôv em função de seu duplo, representado por seu próprio nariz 

que nada mais ê do que o seu desdobramento paródico, ou se qui

sermos, sua máscara paródica.'

Em nenhum momento, durante a trajetória que cada um de 

les (modelo e duplo) segue separadamente no conto, a autonomia 

individual se concretiza de maneira completa, uma vez que cada 

um vive em função do "outro", tornando-se simultaneamente mode

lo e paródia. Os dois heróis se apresentam amalgamados e ao mes 

mo tempo desdobrados, acentuando-se assim, a idéia de paralelis/ 

mo e inversão simultâneas entre a imagem modelo e a duplicata, j 
1 procedimento típico da própria praxis parõdica. !

(6) Apud Haroldo de Campos, ob. cit., Nota de rodapê__pos dois 
ensaios sobre o Faustq^d^Ggethp^ C f. tainbêmares p e i to" & 
a^tíge^e~Davíá3laymanz "Um passo além de Bakhtin : por uma 
mecânica dos modos" in : Sobre a Paródia, ob.cit., onde o 
autor propõe uma discussão mais aprofundada das teorias de 
Bakhtin no que concerne a ambivalência do Carnaval e da fun 
ção das máscaras.
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É o próprio Kovalióv que nos dá a pista no diálogo que 

mantém com o funcionário do jornal no qual insiste em publicar 

o ocorrido:

" - Mas eu não estou colocando um anúncio sobre o poo- 
dle e sim sobre o meu próprio nariz: é como se eu falasse de 
mim mesmo. "7

Mas na conversa com o seu próprio nariz, é este que 

insiste em sua autonomia e independência em relação ao"outro":

" - Queira desculpar, mas eu não entendo o que o senhor 
está tentando me dizer. Explique-se.

- Não estou entendendo absolutamente nada respon

deu o nariz. - Explique-se de forma mais conveniente.

- Excelentíssimo senhor... disse Kovalióv (...)

0 nariz olhou para o major e suas sobrancelhas franzi

ram-se um pouco.

- 0 senhor está enganado, cavalheiro. Eu sou eu mes

mo, Alem do mais, entre nos não pode haver nenhuma relação znti 
ma. (...)"

Em toda a passagem do encontro dos dois heróis, perce

be-se ura procedimento parõdico que percorre a totalidade do con 

to, qual seja, a parodização da linguagem mesma, da qual nos o- 

cuparemos mais adiante em nossa análise. Entretanto, já podemos 

salientar que o diálogo que se estabelece entre Kovalióv e o Na 

riz não ê simplesmente um diálogo composicionalmente expresso,

(7) Todos os trechos de “0 Nariz" de Gógol citados neste capítu 
lo referem-se à nossa tradução do conto, em anexo.
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mas aponta para um outro nível dialógico: o dialogo intratextual 

entre modelo e paródia, dramatizado pelo herói (criação original) 

e seu duplo (o "outro" destronante).

Observe-se, por exemplo, como as falas dos heróis se re 

fletem mutuamente; o mesmo tom formal e protocolar, a mesma cons 

trução frãsica se entrecruzam especularmente, fazendo de uma vez 

o duplo da outra, como se as falas pertencessem a uma mesma e ú 

nica voz. Na verdade, cada fala do discurso serve simultaneamen 

te de modelo e paródia para a outra.

Ora, essa parodização da linguagem mesma torna o conto 

um exercício intratextual da polifonia bakhtiniana, onde as re

lações dialógicas se dão entre todos os elementos da estrutura 

artística. A construção do todo é concebida como um grande diá

logo no qual todas as relações entre as partes externas e inter 

nas e os elementos do conto têm caráter dialógico e paródico.

Já vimos no capítulo anterior que o conto, além da in

trodução e da conclusão do autor-narrador, se compõe basicamen

te de dois fragmentos paralelos que se refletem especularmente. 

Temos, já a partir daí, uma estrutura narrativa que se organiza 

em duplos. Cada uma das partes "dialoga" com a outra e consigo 

mesma e serve de modelo e paródia à outra.

Lembremos, a propósito, que as partes têm início e fins 

semelhantes:

1? parte:

"0 tal barbeiro Ivan lákovlievitch acordou bastante ce_ 
do "

parte:

"0 assessor de colegiatura Kovalióv acordou bastante

cedo "
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Final da 1^ parte:

"Ivan lákovlievitch empalideceu... Mas aqui o aconteci 
mento fica completamente encoberto por uma névoa e não se sabe 
absolutamente nada do que se passou depois. "

Final da 2^ parte:

"Depois disso... Mas aqui novamente todo o acontecimen 
to se encobre por uma névoa e não se sabe absolutamente o que 
aconteceu depois."

Cada parte do conto ê uma parte que contêm a outra -enu 

si. Ê ao mesmo tempo uma negação, uma rejeição e uma alternati

va, na medida em que diz o que a outra deixou de dizer, mas in

sistindo no fato de não ter sido dito.

Neste sentido, enquanto a 1^ parte/fragmento mostra o 

barbeiro Ivan lákovlievitch ãs voltas com um nariz que lhe apa

receu no pao, a 2? parte/fragmento, como imagem reflexa, autôno 

ma, porém não de todo independente, lhe responde dialógicamente 

retratando a personificação de um nariz em conselheiro de Esta

do que se esquiva de seu dono, o major Kovaliov.

A última parte conclusiva responde a esse grande diãlo 

go de forma não menos inusitada e portanto, parodicamente, se 

apresenta como a síntese de uma contradição, dando, porem, ênfa 

se para as varias antíteses em detrimento de qualquer tese que 

pudesse ser proposta pelo conto:

"Cada uma que acontece neste mundo. Às vezes sem nenhu 
ma verossimilhança: de repente aquele mesmo nariz que circulava 
como conselheiro de Estado e que causara tanto barulho na cida

de, viu-se, como se nada tivesse acontecido, no seu próprio lu
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gar, ou seja, entre as duas bochechas do major Kovalióv. Isto 
ocorreu no dia 7 de abril. (...) E desde então, o major Kovali

óv deu de andar pela Avenida Nievski como se nada tivesse acon

tecido, e também pelos teatros e por toda a parte. E também o 
nariz, como se nada tivesse acontecido, estava firme em seu ros 
to, sem demonstrar sequer ter-se ausentado dali.(...)

Vejam só que estória foi acontecer na capital seten - 
trional de nosso vasto império! Só agora, refletindo bem sobre 
tudo, Vemos que há nela muito de inverossímil’ Sem falar que e 

realmente estranho o desprendimento sobrenatural do nariz e o 
seu aparecimento em diversos lugares, sob a forma de conselhei

ro de Estado... Como Kovalióv não se deu conta de que era impos 
slvel anunciar sobre um nariz no Jornal? (...) Além do mais, co 
mo e que o nariz foi parar no pao assado e como e que o próprio 
Ivan lãkovlievitch?... Não, não entendo isso de jeito nenhum, de

cididamente não entendo.’ (...)’’

E assim, realiza-se a essência da polifonia neste gran 

de dialogo que ê o conto como um todo: as vozes permanecem inde 

pendentes e, como tais, combinam-se numa unidade, onde se con - 

gregam as várias vontades individuais: a do barbeiro Ivan, a do 

major Kovalióv e a do próprio autor-narrador. Resulta uma pro - 

funda ambivalência e a polissemia do fenômeno narrativo,pois 

as partes/fragmentos, as vozes, os diálogos, as palavras (já vi 

mos anteriormente o trabalho artístico com a palavra "nariz"), 

as personagens, se desenvolvem em um plano como contíguos e con 

trãrios, consonantes mas imiscíveis ou como irremediavelmente 

contraditórios numa discussão interminável e insolúvel entre 

eles.
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Nao hã dúvida que essa ambivalência composicional está 

atrelada em Gógol a uma percepção carnavalesca do mundo, um ti

po de percepção vasta e popular e que se caracteriza pela radi

cal oposição ao sério, ao oficial, ao monológico, ao dogmático.

Observa-se no conto a busca gogoliana da suspensão das 

diferenças hierárquicas, da familiarização e da desierarquiza - 

ção, da atmosfera de total liberdade onde a ambigüidade genera- I 

lizada das relações resulta na dessacralização de tudo. 0 "altd' 

e o "baixo" coexistem, aproximados em convívio derrisório; o d_i 

vino, o diabólico, o misterioso se humanizam, familiarizados. O 

corre em "0 Nariz" uma verdadeira dialética da ordem e do caos 

que ê levada ãs últimas instâncias. Em torno das duas figuras 

centrais do conto (Kovalióv e o Nariz) toda a vida se carnavalji 

za, transforma-se num "Mundo ãs avessas": as tradicionais situa, 

ções mudam radicalmente de sentido; desenvolve-se um dinâmico 

jogo carnavalesco de contrastes flagrantes, de mudanças e trans 

formações inesperadas. A atmosfera fantástico-carnavalesca pene 

tra todo o conto e Kovaliõv/Nariz configuram-se como um verda - 

deiro par carnavalesco.

Há toda uma lógica carnavalesca na "elevação" do nariz 

impostor ao cargo superior de conselheiro de Estado e no "des - 

tronamento" público e cômico-grotesco da figura do pobre major 

Kovalióv que vaga desesperado sem nariz e que deseja o cargo de 

vice-governador.

Além disso, a própria figura do nariz: "... usava um u 
niforme bordado em ouro, com uma gota alta, calças de camurça e 
uma espada de lado. Pelo chapéu com plumas podia—se concluir que 
ele se considerava um conselheiro de Estado."; além de ser a mãs 
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cara paródica do próprio Kovaliov que "chegou a Petersburgo por 
necessidade, ou melhor, para procurar um posto mais condizente 
com seu cargo: se tivesse sorte, quem sabe, até vice-governador 
ou pelo menos, administrador de algum departamento de renome", 
êt ao mesmo tempo, a exaltação típica da "anatomia carnavalesca" 

orientada pela visão das partes de um corpo separado em partes. 

Bakhtin salienta que esse tipo de visão do corpo humano foi mui 

to difundida como um método cômico na literatura carnavalizada 

da época do Renascimento, encontrado com muita freqüência até j 

mesmo em Rabelais e, em forma menos desenvolvida, em Cervantes?

0 próprio homem medieval estava impregnado de certa atmosfera 

carnavalesca que dominava os dias de feira, as festas da colhei 

ta da uva, os dias das representações dos milagres, mistérios, 

etc. Assim, era como se o homem medieval levasse, grosso modo, 

duas vidas: uma oficial, monoliticamente séria e sombria, subor 

dinada â rigorosa ordem hierárquica, impregnada de medo, dogma- 

tismo, devoção e piedade e outra público-carnavalesca, livre, 

cheia de riso ambivalente, profanações de tudo o que é sagrado 

e de indecência do contato familiar com tudo e com todos.

Ha, sem dúvida, uma reflexão gogoliana sobre a nature

za ambivalente do homem que se expressa através do par carnava

lesco Kovalióv-Nariz e que aponta também para uma nova consciên 

cia cultural na Rússia do século XIX (época de grandes transfor 

mações sociais), produto de uma explosão de conhecimento e de 

pensamento capaz de abalar as tradições e de abrir caminho para 

maneiras novas e desconcertantes de ver e de sentir.

Por isso, tudo no conto ê inesperado, inoportuno, in-

(8) M.Bakhtin, ob. cit., pag.lll.
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compatível e inadmissível no curso comum, "normal" da vida. A 

lógica do conto ê a lógica específica da vida carnavalesca de 

rua. O conto ê a própria praça pública, onde as ações carnava - 

lescas são possíveis, o livre contato familiar, as cenas de co 

roações e destronamentos públicos.

Sob essa ótica ocorre, por exemplo, a cena tragicômi - 

ca, de clima essencialmente carnavalesco, onde Kovalióv, com o 

nariz entre as mãos, não consegue recolocá-lo no lugar e pede 

auxílio ao medico. 0 diálogo entre os dois se afigura inusitado, 

assim como o exame medico ê absurdo, mas supreendentemente lógi 

co segundo a lógica artística orientada para uma cosmovisão car / 

navalesca do todo: I

"0 medico apareceu num minuto. Depois de perguntar há 
quanto tempo acontecera a desgraça, ergueu o major pelo queixo 
e deu-lhe um piparote tao forte com o polegar justamente onde 
antes estava o nariz, que o major teve de jogar a cabeça para 
tras com tamanha força que bateu a nuca na parede. 0 médico dis 
se que isso nao era nada e, aconselhou-o a desencostar um pouco 
da parede, mandou inclinar a cabeça primeiro para o lado direi

to e, palpando o lugar onde antes havia o nariz, disse: "Hum.’" 
Em seguida mandou inclinar a cabeça para o lado esquerdo e dis

se: "Hum!" E, para terminar, deu-lhe de novo um piparote com o 
polegar de tal forma que o major Kovalióv deu um puxão com a ca 
beça como um cavalo quando lhe examinam os dentes. (...)"

Também acentuadamente carnavalesca ê a cena que se pas 

sa na sede do Jornal onde Kovalióv pretende publicar a fuga de 

seu nariz, dando "uma descrição pormenorizada de todas as suas 
características para que aquele que o encontrasse pudesse entre 
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gá-lo na mesma hora, ou pelo menos, informar o seu paradeiro".

Tod^ambiéncia da salinha de recepção do Jornal se 

transforma em verdadeira praça publica carnavalesca, onde se 

cruzam e se entrelaçam os mais variados tipos sociais que têm em 

mãos os anúncios mais"escandalosos". Ha nesta cena uma polifo - 

nia de vozes cujos discursos (mesmo que expressos através de a- 

núncios) dialogam entre si refletindo-se uns nos outros, fazen

do transparecer um através do outro, ao alternarem o sério e o 

cômico, o baixo e o elevado. Tomadas em conjunto as vozes para

lelas criam um todo ambivalente:

"0 respeitável funcionário escutava com ar bastante ex_ 
pressivo e ao mesmo tempo fazia o cálculo de quantas letras ha

via no bilhete. Dos lados estavam muitas velhas, mensageiros e 
porteiros, todos eles com bilhetes nas mãos. Num dizia-se que 
um cocheiro de conduta irreprensivel oferecia seus serviços; um 
outro anunciava uma caleça de pouco uso, trazida de Paris 
em 1814; num outro dispensava-se uma jovem criada de dezenove a 
nos treinada para serviços de lavanderia, estando apta também 
para outros trabalhos. Além disso, uma drojki muito resistente 
sÓ que sem um amortecedor; um novo e fogoso cavalo malhado de 
dezessete anos; sementes de nabo e rabanete recem chegadas de 
Londres; uma casa de campo com todas as benfeitorias: duas es

trebarias para cavalos e um lugar para cultivar maravilhosas bé

tulas ou um bosque de pinheiros; e ainda havia um aviso para 
que aqueles que quisessem comprar solas velhas, comparecessem to_ 
dos os dias das 8 ãs 3 no mercadinho de trocas. A sala onde se 
encontrava toda essa gente era pequena e o ar ali estava exces

sivamente carregado, mas o assessor de colegiatura Kovalióv não 
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podia sentir o cheiro, pois cobria-se com um lenço e o seu na 
riz se encontrava Deus sabe onde. "

E a argumentação do funcionário do Jornal em função de 

sua recusa em publicar a fuga do nariz de Kovaliov, se insere 

perfeitamente nessa sinfonia de vozes que se desviaram do curso 

comum e "normal" da vida:

" - E o que hã de absurdo nesse assunto? Não acho nada 
de absurdo nisso.

- Ao senhor pode parecer que não. Pois veja, na sema 
na passada ocorreu um fato semelhante. Veio um funcionário e do 
mesmo modo que o senhor trouxe um bilhete e pelas contas ficou 
em dois rublos e setenta e tres copeques, e o anuncio todo con

sistia simplesmente em que fugira um poodle de pelo preto. Apa

rentemente o que hã demais nisso? Mas saiu um pasquim: o tal do 
poodle era o tesoureiro não me lembro de qual estabelecimento."

Toda a cena que se passa na sede do Jornal é quase que 

um microcosmo de todo o conto: tudo ê descrito com a maior se

riedade e, ao mesmo tempo, os pormenores cômicos que chegam ao 

grotesco, recortam-se sobre este fundo "sério".

Ê difícil detectar no conto quais cenas se deixam sacu 

dir em maior ou menor grau por esse estremeção carnavalesco. Na 

verdade, o conto está saturado de cenas que se materializam nu

ma série constante de escândalos, atos excêntricos, mistifica - 

ções, coroações e destronamentos. As cenas como que dialogam en 

tre si, contaminam-se mutuamente, parodiam-se umas às outras e 

correm como "cantos paralelos", resultando no intenso colorido 

carnavalesco do conto.
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E ê neste sentido que toda a vida de são Petersburgo 

assume, ao final, nítido caráter carnavalesco:

"Enquanto isso, os rumores acerca desse extraordinã - 
rio acontecimento se haviam espalhado por toda a capital e, co

mo é comum, não sem acréscimos especiais. Naquele tempo as men

tes de todos estavam completamente predispostas para o inusita

do (...) e por isso nao era de se estranhar que logo começassem 
a falar que o nariz do assessor de colegiatura Kovalióv, ãs 
tres horas em ponto, perambulava pela Avenida Niévski. Uma mul

tidão de curiosos afluóa todos os dias. Alguém disse que o na

riz poderia estar na loja lunker e formou-se tamanha multidão 
em volta da lunker e um corre-corre que até a polzcia teve de 
intervir. (...)"

É característico em Gógol o papel do espaço no qual de 

corre a ação: no caso dos contos petersburgueses, S.Petersburgo 

se apresenta sempre na fronteira da existência e da inexistên - 

cia, da realidade e da fantasmagoria "que está prestes a dissi-
Q 

par-se como a neblina e desaparecer".

Cabe observar que a cosmovisão carnavalesca também de£ 

conhece o ponto conclusivo, ê hostil a qualquer desfecho defin_i 

tivo, pois todo fim é apenas um novo começo. As imagens carna 

valescas renascem a cada instante, são imagens biunívocas que 

refletem segundo o princípio das figuras das cartas de baralho:

(9) Bakhtin vê na obra de Dostoiêvski (ob.cit.,p.145) a mesma 
sensação carnavalizada de S.Petersburgo, principalmente em 
toda^obra inicial do escritor, marcada pela influência gogo 

' liana. A relação Gógol-Dostoiêvski está tratada no estudo 
de I.Tiniánov (cf. nota 5). Também B.Schnaiderman trata 
com insistência do diálogo inter-textual Dostoiêvski-Gõgol 
em seu Dostoiêvski - Prosa/Poesia, Perspectiva, São Paulo,/ 
1982.
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os contrários se encontram, se olham mutuamente, refletem-se um 

no outro, conhecem e compreendem um ao outro.

O conto se estrutura segundo este princípio, pois tudo 

em seu mundo vive em plena fronteira com o seu contrário: nasci. 

mento/morte, alto/baixo, afirmação/negação, elogio/impropério, 

trãgico/cômico, amor/ódio, real/irreal, etc.

É de se notar que tal ambivalência ocorre de maneira 

indiscutível no nível do discurso. A linguagem gogoliana está 

impregnada de relações dialõgicas e parõdicas que apontam para 

uma verdadeira carnavalização do discurso.

Hã no conto uma inter-relação especial do discurso do 

autor-narrador e do discurso das personagens, na medida em que 

se aproximam da relação de reciprocidade entre duas réplicas de 

um diálogo. 0 autor-narrador em 3? pessoa, inclui no seu plano 

o discurso do "outro"(as personagens) e, neste sentido, ocorre 

a parodização do próprio discurso das personagens através do 

discurso do narrador. Evidenciam-se fronteiras instáveis entre 

a narração e o discurso das personagens, pois o narrador, dialo 

gicamente voltado para o herói (ou heróis), soa nos seus pró 

prios ouvidos como voz do "outro" que o provoca, embora a nar

ração esteja formalmente dirigida ao leitor.

''Enquanto isso ê indispensável dizer alguma coisa so

bre Kovaliov para que o leitor possa saber de que espécie era 
esse assessor de colegiatura.

Nao se pode .comparar de nenhuma maneira os assessores 
de colegiatura que recebem este título através de certificactos 
acadêmicos com aqueles assessores de colegiatura que se fazem 
lá no Cáucaso. São duas espécies completamente diferentes. Os 
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assessores de colegiatura acadêmicos... Ah! Mas a Rússia e uma terra tão ma 
ravilhosa que se voce falar de um assessor de colegiatura, todos os assesso. 
res de colegiatura de Riga até Kamtchatka, imediatamente se sentirão atin

gidos. 0 mesmo se diga de todos os outros cargos e graus.

Kovalióv era um assessor de colegiatura caucasiano. Es. 
tava nesse cargo apenas há dois anos e nem por um minuto podia 
se esquecer disso, e, para se atribuir ainda mais nobreza e pe

so, ele nunca se referia a si proprio como assessor de colegia

tura, mas como major. "Escute, pombinha", dizia habitualmente 
ao encontrar uma mulher vendendo peitilhos na rua: "Vá ã minha 
casa; meu apartamente ê em Sadóvaia; pergunte apenas se mora a- 
li o major Kovalióv e qualquer um vai lhe mostrar”. (...) E e

por isso mesmo que de agora em diante vamos chamar de major a

este assessor de colegiatura."

0 narrador não sõ parodia (e portanto dialoga) o pró - 

prio estilo discursivo do herói, como também a própria maneira 

típico-social e mesmo caracterológica-individual de o "outro" 

ver, pensar e falar.

Efetua-se no conto a constante orientação voltada para 

o discurso do "outro" e, consequentemente, obtem-se o caráter / 

bivocal deste discurso. Daí o tom irônico, resultante do empre

go ambíguo do discurso do "outro".

"0 sorriso no rosto de Kovalióv abriu-se ainda mais 
quando viu sob o chapéu o queixo redondinho de uma brancura ra

diante e uma parte de sua face coberta pela cor da primeira ro

sa da primavera. Mas, de repente, deu um salto para trás como 
se tivesse se queimado. Lembrou-se de que onde deveria haver um 
nariz nao havia absolutamente nada e as lágrimas brotaram de 
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seus olhos. Virou-se rapidamente com o objetivo de dizer, sem 
rodeios, aquele senhor de uniforme que estava fingindo ser um 
conselheiro de Estado, que ele era um patife, um canalha e que 
era nada mais, nada menos de que seu próprio nariz... Mas o na

riz já nao estava lá: tinha tido tempo suficiente de escapulir, 
provavelmente para fazer alguma outra visita."

Ha aqui nitidamente o discurso bivocal, pois o discur

so do "outro" se vê convertido em diálogo interno e refletido 

no discurso do autor-narrador, entrelaçado por uma linha tênue 

do discurso protocolar informativo.

Do mesmo modo, o segundo herói (o Nariz) nada mais ê 

do que a segunda voz interior personificada do próprio Kovalióv 

(o herói), e a voz do narrador se espelha nessa decomposição dia 

lógica do herói. Por outro lado, a voz interior de Kovalióv é 

em si apenas um substituto, um sucedâneo específico da voz real 

do "outro".

É graças a isto que entre Kovalióv e o seu duplo obtém 

-se a mais estreita relação de suas vozes e uma extrema tensão. 

A replica do "outro" (o Nariz) ofende pessoalmente a Kovalióv, 

já que reflete parodicamente a sua própria palavra na boca dos 

outros, uma palavra reflexa, às avessas.

" - Como lhe explicar? - pensou Kovalióv e, recobrando 
o animo, recomeçou: - Bem, ê claro, eu... aliás, eu sou major. 
0 senhor há de convir que e inconveniente que eu ande sem nariz. 
Qualquer vendedora que vende laranjas descascadas na ponte Vosk 
resenski pode ficar ali sentada sem nariz, mas um rosto que as

pira ao cargo de governador, sem dúvida alguma... imagine o se

nhor mesmo... não sei, excelentíssimo senhor... (então o major
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Kovaliov encolheu os ombros) me desculpe... mas se considerar 
isto de acordo com as regras do dever e da honra... o senhor 
mesmo poderá compreender... (...)

- 0 senhor está enganado, cavalheiro. Eu sou eu mes

mo. Além do mais, entre nós não pode haver nenhuma relação Ínti_ 
ma. A julgar pelos botões de seu uniforme o senhor deve perten

cer ao Senado ou, pelo menos, ã Justiça; eu já sou do Departa - 
mento de Instrução. - Dizendo isto, o nariz deu as costas e con 
tinuou rezando."

Quanto ao discurso do narrador, segue sendo um discur

so entre os discursos. A palavra do herói e a palavra sobre o 

herói fundem-se, refletem-se especularmente, determinando uma a 

titude dialõgica aberta entre elas.

"Isto era completamente incompreensível. Se tivesse de_ 
saparecido um botão, uma colher de prata, um relógio ou qualquer 
coisa do gênero; mas desaparecer, desaparecer-lhe justamente o 
que? E além do mais na própria casa!..."

O estilo narrativo gogoliano é determinado pela sua di 

retriz dialõgica interior voltada para o "outro", em cuja cate

goria se enquadram não só o herói Kovaliov e seu duplo, mas to

das as outras personagens: o barbeiro Ivan lákovlievitch, o fun 

cionário do Jornal, o médico, a mulher do oficial, etc. Ê preci 

samente essa mirada para o "outro" que determina as "deformaçóe^' 

do estilo gogoliano, o seu caráter de rompimento com o sério da 

língua, aliado á descontração das formas carnavalizantes. Daí

a presença dos trocadilhos, do humor verbal, dos jogos de som e 

significado: a parodização da palavra mesma.
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já vimos anteriormente o jogo que se estabelece no con 

to com a palavra "nariz" (11 nos" em russo). 0 trocadilho popular 

russo que aparece no discurso da mulher do oficial (" astãvit1 

vás s nóssom"; "ficar com um palmo de nariz", isto é, não alcan

çar o que se desejava) é não só uma replica paródica do discur

so do próprio Kovalióv, mas alude a todo o tecido narrativo, e£ 

truturado a partir de um constante desarticular da linguagem e 

subverter da lógica. Note-se que o diálogo entre ambos se ex 

pressa composicionalmente através de um discurso epistolar que 

se auto-parodia também e que remete ao mesmo colorido estrutu - 

ral do conto.

Lembre-se, a propósito, como na boca do funcionário do 

Jornal, a palavra "nariz" se transforma em sobrenome "Sr. Nari- 

zis"(em russo, "Nóssov").

Muitas outras metamorfoses verbais, jã tratadas no ca- 
< & 

pitulo anterior, evidenciam a busca do narrador .per uma constru 

ção carnavalizada das frases que adquirem o sabor de trocadi - 

Ihos, de velhos provérbios e ditos populares, matizados por re 

cursos sonoros que se adequam, com toda propriedade, aos discur 

sos sério-cômicos de todas as personagens do conto.

Vejamos alguns outros exemplos:

A expressão popular "gdiê tol*ka iemú bilá akhÕta":"on 

de lhe dava na telha", apresenta efeito sonoro expressivo, sub

linhado pelas rimas internas e serve, na boca do narrador irôni 

co, como forma discursiva de caracterização do herói: "E Ivan 

lákovlievitch por isso mesmo, depois de cheirar o tabaco, o en

saboava nas bochechas, debaixo do nariz, atrás da orelha e de

baixo da barba, quer dizer, onde lhe dava na telha."
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Ou ainda a expressão *'ni v brõv', a priãmo v glaz" que 

literalmente significa: "não na sobrancelha, mas diretamente no 

olho" (em português corresponde aproximadamente a "acertou em 

cheio") evidencia também um recurso sonoro expressivo.

Ou simples palavras que adquirem forte efeito sonoro e 

semântico e, por isso, de difícil transposição para o português. 

Por exemplo: "smazlívenkaia1,1 adjetivo do verbo "smazãt1 " (untar, j 

lubrificar) literalmente significa "beleza adocicada", emprega

do no conto em meio ao tom jocoso e brincalhão de caracteriza - 

ção da personagem. (Cf. nota 12 da tradução)

E também o insulto sêrio-cômico da Prascõvia Õssipovna 

dirigido ao marido, o barbeiro Ivan lákovlievitch: " sukhãr

padjãristi" literalmente "torrada torradinha".(Cf. nota 3 da tia 

dução)

É interessante salientar, ainda, a passagem que marca 

um dos momentos de maior desespero de Kovaliov, quando, após a 

busca incessante de seu nariz, volta ã casa e, quase alucinado, 

passa a proferir um discurso desconexo, fragmentado, às vezes i_ 

lõgico, cuja construção frãsica e os efeitos sonoros resultan - 

tes, atestam toda a ambiguidade cômico-grotesca da situação.

— "Meu Deus! Meu Deus! Por que toda essa desgraça? Se 
tivesse ficado asm um braço ou sem uma perna, tudo seria melhor; 
sem as orelhas seria horrível, mas até isso seria suportável; 
mas sem nariz, um homem,.. só o diabo sabe o que é: um pássaro 
que não é pássaro, um cidadão que não é cidadão,., simplesmente 
de se pegar e jogar pela janela! Ainda se tivesse sido cortado 
numa guerra ou num duelo, ou se fosse eu mesmo o motivo... mas 
desapareceu assim, sem mais nem menos, desapareceu de graça, a

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner



188

troco de nada!... (...) Isto, provavelmente, ou se passa em so 
nho ou é simples alucinação', pode ser que, por engano, ao invés 
de beber água, eu tenha bebido a vodka que costumo passar apos 
a barba. 0 besta do Ivan não pegou e eu com certeza a peguei."

Toda essa passagem se expressa, principalmente em rus

so, através de uma verdadeira "confusão" linguística, matizada 

por jogos sonoros, frases rimadas, ritmos específicos, ambigúi-j 
dades verbais que conferem ao texto um clima que se aproxima do 

criado por uma construção poética, ampliando assim todo o seu 

campo semântico.

Observe-se apenas alguns momentos onde isto ocorre de 

modo mais flagrante.

Vejamos o ritmo, as aliterações, os paralelismos das 

seguintes orações: "Bud1 iá biez ruki ili biez nogui... )

Bud' iã biez uchei ...

adnãka ge vsiõ snosnee, no biez nossa"

Ou: "ptítsa ne ptítsa, grajdanin ne grajdanin"

"no ved' propal ni za tchto, ni pro tchto, 

propal daram ..."

Note-se o acúmulo de sons sibilantes na seguinte ora - 

ção: "Éta, vierna, ili va sniê snítsia, ili prosta grézítsia". / 

Tentamos recuperar em português: "Isto, provavelmente, ou se pas 

sa em sonho ou é simples alucinação".

E, finalmente, o jogo ambíguo com o verbo "pegar/tomar" 

em russo "priniãt'" e "skhvatit1": "Ivan-durãk ni priniãl, i iâ 

vierna skhvatil ieió": "0 besta do Ivan não pegou e eu com cer

teza a peguei". (Cf. nota 27 da tradução).
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Ê bom lembrar aqui que jã foi referida, mais de uma 

vez, a importância dos jogos sonoros com os nomes próprios das 

personagens gogolianas, cuja função ê a de colocar mascaras ver 

bais para melhor defini-las.

De tudo isso resulta, certamente, o caráter zombeteiro 

da narração, como se as palavras das personagens dessem seqüên-J 

cia ãs palavras do narrador e vice-versa. Trata-se de uma espé

cie de discurso sobre o discurso, voltado para o discurso, um 

discurso que contata dialogicamente com outro discurso. E por is 

so a narração está repleta de palavras dos próprios heróis, mas 

o narrador dá a essas palavras um tom de zombaria e em parte de 

reproche, como forma de provocação e ofensa. Ê justamente essa 

narração zombeteira que se transforma no próprio discurso dos 

heróis e pode soar em sua cabeça como uma segunda voz.

A própria colocação de aspas em todo o conto se faz de 

maneira a tornar a transformação especialmente sutil e impercep 

tível, como se o autor-narrador pudesse colocar aspas em qual - 

quer lugar, sem mudar o tom,a voz, nem a construção da frase.

jã no início do conto, observa-se essa fusão que faz da 

narração a continuação imediata e o desenvolvimento de uma se - 

gunda voz: aqui, a voz e a consciência do barbeiro Ivan lãkov - 

lievitch ao encontrar o nariz no pão:

"Meteu os dedos e tirou - um nariz! ... Ivan lákovlie

vitch deixou cair os braços, começou a esfregar os olhos e a

(10) Cf. neste sentido o famoso trabalho de B.Eikhenbaum, "Como 
ê feito "0 Capote" de Gógol", onde discute o "gesto verbal) 
relacionando o discurso das personagens ãs suas caracterís 
ticas físico-psicológicas, por vezes sublinhadas pelo pró
prio nome ou sobrenome.
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palpar: um nariz, realmente, um nariz! E ainda por cima pareceu 
-lhe não de todo estranho. O horror se refletiu no rosto de Ivan 
lákovlievitch. (...)

Decidiu ir em direção ã ponte Isakievski: será que não 
daria um jeito de atirá-lo no Nievá?... (...)

-"SÕ o diabo sabe como ê que isto se fez", disse final 
mente coçando atrás da orelha. Teria eu voltado bêbado ontem,ou 
não? Já não sei dizer ao certo, não. Mas, de qualquer maneira, 

deve ser um acontecimento fora do comum: pois o pão e uma coisa 
assada e o nariz não e nada disso. Não entendo mais nada!" Ivan 
lákovlievitch calou-se. A idéia de que a polícia descobriría o 

nariz em sua casa e o culparia, deixou-o completamente atordoa

do. Parecia que já estava ate vendo a gola vermelha com borda - 
dos bonitos em prata, a espada... e ele tremia pelo corpo todo. 
(...)"

No final do conto, e mesmo na conclusão de cada um dos 

fragmentos, o narrador se apresenta então^ sem a perpectiva ne

cessária para uma abrangência artisticamente concludente da ima 

gem dos heróis e de suas atitudes como um todo. Ha como que uma 

perversão da narrativa, tornando o leitor seu cúmplice, frus 

trando seu desejo de ordem e de coerência, enquanto que, ao mes_ 

mo tempo, ela lhe impõe uma nova figura da ordem: fantástica e 

inacessível.

Compare-se:

Final do 19 fragmento: "Ivan lákovlievitch empalideceu 
... Mas aqui o acontecimento fica completamente encoberto por 
uma névoa e não se sabe absolutamente nada do que se passou de.
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pois. "

Final do 29 fragmento: "Depois disso... Mas aqui nova

mente todo o acontecimento se encobre por uma névoa e não se sa 
be absolutamente o que aconteceu depois."

No final do último fragmento e, portanto, como conclu

são do conto, o narrador responde dialogicamente e argumenta co 

mo que discutindo o próprio problema do narrar:

"Vejam só que estória foi acontecer na capital seten - 
trional de nosso vasto império.* só agora, refletindo bem sobre 
tudo, vemos que hã nela muito de inverossímel! Sem falar que e 
realmente estranho o desprendimento sobrenatural do nariz e o 
seu aparecimento em diversos lugares, sob a forma de conselhei

ro de Estado... (...) Não, não entendo isso de jeito nenhum, de_ 
cididamente não entendo! Mas o que ê mais estranho, ainda mais 
incompreensível de tudo e como os autores podem escolher seme - 
lhantes assuntos. Confesso que isto e absolutamente inconcebí - 
vel, parece que... não, não, não entendo em absoluto. Em primei, 
ro lugar, não traz benefício nenhum para a pãtria; em segundo 
lugar... bem, em segundo lugar também não ha benefício algum.Eu 
simplesmente não sei o que e isto..."

Afirma-se aqui uma narração sem perspectiva, onde o na: 

rador não pode afastar-se dela para a devida distância a fim de 

apresentar uma imagem sintetizadora e integral das atitudes e 

ações dos heróis e mésmO dos acontecimentos. O narrador se en - 

contra numa proximidade imediata do herói e do acontecimento em 

processo e, desse ponto de vista aproximado ao máximo, ele cons 

trói a imagem do herói e do acontecimento.
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As ultimas palavras do narrador-autor são uma reflexão 

sobre o fazer literário, a escrita ficcional, sobre um espaço 

criador que permite a irrealidade, de modo a fazer coexistirem 

vários planos de ficção e romper a empatia entre o mundo do con 

to e o mundo do leitor.

O conto expressa, sem dúvida, a discussão sobre o pro

blema do narrar através do próprio processo de sua realização; 

é o questionamento, no nível estrutural, do seu próprio proces

so de enunciação. Há aqui uma inequívoca reflexão metalinguísti^ 

ca através do recurso paródico.

Com efeito, o encontro, no final, do conto, de Kovalióv 

com seu nariz atesta a solubilidade no nível da intriga, onde 

Kovalióv passa a assumir a própria imagem, a identificar-se, a 

autodeterminar-se:

"Quando tudo estava pronto, Kovalióv na mesma hora cor 
reu a vestir-se, pegou um fiaere e foi direto a uma confeitaria. 
Ao entrar, gritou já de longe: rapaz, uma chicara de chocolate! 
e no mesmo instante lá estava ele no espelho: o nariz estava.Vi. 
rou-se para tras alegremente e, com uma expressão satírica, se— 
micerrando um pouco os olhos, olhou para dois militares, um dos 
quais tinha um nariz não maior do que um botão de colete. De

pois disso, dirigiu-se ao escritório do Departamento onde plei- 
teava o posto de vice-governador, ou, em caso de insucesso, o

de executor. (...) e desde então, o major Kovalióv deu de andar 
pela Avenida Nievski como se nada tivesse acontecido, e também 
pelos teatros e por toda parte. (...) E depois de tudo aquilo,o 
major Kovalióv era sempre visto de bom humor, sorridente, perse. 
guindo decididamente todas as mulheres bonitas.(...)"
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Mas esta constituição e autonomia do sujeito se dã atra 

vês da conquista do "outro" (o nariz), da assimilação e fusão 

com o "outro". Ao incorporar o "outro", passa a reconhecer como 

si mesmo, porque ê, ao mesmo tempo, reconhecido por ele. Um não 

pode passar sem o outro e seu mútuo reconhecimento e espelhamen 

to. Ê a presença do "outro" no "eu" que revela o caráter dúpli- 

ce do ser humano no seu aspecto trãgi-cômico: a sua capacidade 

de separar-se de si mesmo e identificar-se com o "outro" e, co

mo um ator, desempenhar papéis, libertando-se de sua unidade na 

tural e projetando-se além de si mesmo no palco do mundo, da 

vida social. Revela ainda a necessidade do homem de cindir-se, 

de sair de si para chegar a si mesmo, para adquirir um Eu pró - 

prio. Ele o faz tomando o lugar do "outro". Ê somente no expan

dir-se e auto-perder-se que ele encontra a si mesmo e somente na 

identificação consigo mesmo ele é uma estrutura capaz de expan

são, isto ê, um ser espiritual.A aato-consciência pressupõe 

não-identidade e identidade ao mesmo tempo; a identificação pre£ 

supõe distância, pois ê no momento em que o homem se descobre 

que ele está além de si mesmo. E então se desdobra, se reflete, 

se fragmenta.

Hã, ê certo, nessa alegre reconstituição final de Kova 

liõv uma prefiguração metalingúística de todo o conto, tecido aj 

través do procedimento parõdico que se constrói através do "ou

tro", incorpora-o, nega-o, dialoga com ele, distancia-se dele

(11) Cf. Anatol Rosenfeld, "0 Fenômeno Teatral", in: Texto/ Con 
texto, Perspectiva, são Paulo, 1976, onde discute a dupli
cidade humana em função da fusão e identificação entre a 
realidade sensível do ator e a irrealidade imaginária da 
personagem na qual ele se metamorfoseia. Salienta que o a- 
tor apenas executa de forma exemplar e radical o que e ca
racterística fundamental do homem.
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para vê-lo e ver a si mesmo melhor. Alude, assim, ao infinito 

"diálogo" da literatura com o "outro", o entrelaçamento das di

versas obras, diversos estilos, diversos heróis que se amalga - 

mam e se separam, se negam e se aceitam, para formar a todo o 

momento uma nova unidade, uma nova obra de arte, fruto de um in 

finito processo de absorção e rejeição, num vasto espaço lúdico 

onde confrontam-se "outros" heterogêneos que se desdobram livre 

mente para conquistar um mundo imaginário.

Configura-se assim, a essência do dia-logos, o logos 

fragmentado, dicotômico, expressão de conflito, do choque de vcn 

tades, da discordância, mas, ao mesmo tempo, forma imediata da 

comunicação humana. Reflete esta divisão, enquanto separa e une 

ao mesmo tempo, um dos fenômenos fundamentais não só da litera

tura, mas da arte em geral e do próprio homem.

*

Em resumo, a leitura do conto "O Nariz" esbarra, como 

vimos, com uma espécie de impulso interno de auto-problematiza- 

ção da forma. Como se o conto se construísse destruindo as pró

prias convenções e caminhos, desfazendo-se na percepção fragmen 

tãria do universo como texto, mas organizando-se na consciência 

de sua própria dispersão.

Ê sob essa perspectiva ambígua do conto enquanto fenô

meno literário que se instaura a realidade de uma não-realidade 

que perpassa, na instância do próprio texto, o questionamento 

da realidade "tal como ela ê", desfazendo o sentido tradicional 

da mimesis.
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Torna-se problematizada no conto a sua compreensão en

quanto representação simbólica da vida e encenação de sua tota

lidade. Não hã como encaixar neste prisma este conto gogoliano, 

embora fosse esta a chave do realismo convencional oitocentista, 

com a qual Gógol conviveu de forma incômoda, jã que desfaz a to 

do momento a onipotência realista da palavra poética como simbo 

lização única e coerente captação do sentido totalizante da e- 

xistência, para fazer surgir de seu processo criativo o estatu

to da ambivalência enquanto exercício oblíquo de expressão da 

relatividade das coisas do mundo.

Neste sentido, o conto "0 Nariz" parece se edificar no 
J 

exercício pleno de sua ambiguidade estrutural, como coro de fa- 

las e contrastes, o que aponta para o procedimento típico da pra 

xis paródica. Por isso, o contó deixa transparecer o dialogismo i^ 

nerente a formalização paródica, sua polissêmica abertura, sua 

assumida dissonância, no convívio paralelo de discursos e sujei 

tos, indicação da convivência estrutural, na fisionomia de toda 

produção gogoliana, do seu comprometimento inevitável com as le 

is estéticas de seu tempo e, ao mesmo tempo, a sua irreverência 

diante dos comportamentos e convenções estereotipados.

Fica destacada, assim, a importância fundamental da pa 

ródia como "recurso estilístico estrutural" o que se mostra re

levante para o entendimento deste conto gogoliano, notadamente 

insubmisso a uma classificação convencional e, portanto, muito 

afim com as maiores criações da literatura moderna atual.

Evidencia-se uma linguagem que corta a linguagem con - 

vencional, invertendo o significado de seus elementos. Gógol in 

troduz uma significação contraditória â palavra da sociedade, 
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instaurando uma crítica ao próprio sistema. Cria-se um distan

ciamento em relação à verdade comum e opera-se a liberdade de 

uma outra verdade. Na tentativa de descongelar o lugar-comum,Gó 

gol através da utilização da paródia neste conto,põe em confron 

to uma multiplicidade de visões e apresenta o processo de produ 

ção do texto. Trata-se de uma escrita de ruptura e como tal pro 

cura um corte com os moldes anteriores, realizando uma inver - 

são e um deslocamento. O conto retoma e se utiliza de uma lin

guagem anterior, mas inverte-a, revelando assim a ideologia sub 

jacente, destruindo para construir. Ê ao mesmo tempo o corte 

com a tradição e a instauração de uma linguagem. Ao se destacar 

da linguagem que critica, o autor configura melhor sua própria 

linguagem pela diferença ou inversão de significados.

O conto "O Nariz" se situa neste espaço de uma escritu 

ra ambivalente, porque absorção e rejeição e daí o seu caráter 

paródico, onde a escritura finge ser o real, o objetivo, masca- 

rando-o para desmascarar o que é, fazendo de sua própria produ

ção objeto de indagação.

Ocorre a desmistificação do discurso realista e sua i- 

lusão de referencialidade na suposta ligação da narrativa com a 

realidade. 0 texto gogoliano não tem a pretensão de verdade, em 

bora jogue com isto, numa brincadeira com o leitor, e,

paradoxalmente, como que minando a realidade, torna-se mais pró 

ximo dela.
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4. Ã procura de um herói: Morfolo- / 
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6. A arte mágica: o delírio gogoliano
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4. À procura de um herõi: Morfologia de "A Terrível Vingança"

O conto "A Terrível Vingança" de N.V.Gógol abre-se com 

a irrupção de um acontecimento insólito. Em meio à grande festa 

de um casamento ucraniano em que os convidados comem, bebem, 

dançam e se divertem a valer, ocorre a súbita aparição do pro

dígio: a metamorfose inusitada de um dos convidados no exato 

momento em que dois ícones são erguidos para a bênção dos noi

vos .

"Assim que o esaul ergueu os ícones, seu rosto, de re

pente, se transformou: o nariz cresceu e caiu para o lado; de 
castanhos seus olhos tornaram-se verdes e saltados, os lábios 
ficaram azuis, o queixo começou a tremer e se afilou em ponta 
como uma lança, da boca surgiu uma presa, detrás da cabeça se 
elevou uma corcunda e o cossaco se converteu num velho." (1)

Somos assim, abruptamente transportados para um mundo 

fantástico. Na verdade, estamos de início diante de acontecj^ 

mentos de duas ordens: os do mundo natural (festa de casamento) 

e os do mundo sobrenatural (aparição do prodígio). Sabemos que 

a narrativa fantástica implica num esvaziamento de sua signifi

cação, resultante de sua antinomia constitutiva. O acontecimen

to insólito, privado de qualquer probabilidade interna (paten-

(1) Os trechos citados de "A Terrível Vingança" referem-se à 
tradução em anexo.
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te, mas sem causa) superpõe duas probabilidades externas: uma 

racional e empírica (lei física, sonho, delírio, ilusão visual) 

e outra irracional e meta-empírica (mitologia, teologia, mila

gres, ocultismo). A impossibilidade de se optar por qualquer das 

alternativas, constitui o dado objetivo que se projeta no dis - 

curso fantástico como um questionamento das duas ordens que o 

leitor conhece: a natural e a sobrenatural. Daí o medo virtual 

do discurso fantástico, um certo efeito psicológico que se def_i 

ne como o temor do não-sentido e da percepção da ameaça tanto 

ao sistema da natureza, como ao da sobre-natureza. E o leitor 

representado ê a figuração da perplexidade diante de uma signi

ficação ausente. A leitura torna-se um exercício conflitual, 

não porque seja o insólito inquietante em si mesmo, mas porque 

conduz à neutralização da função referencial: os contrários con 

vergem, mas não ao modo da harmônica convivência, posto que o 

seu equilíbrio aparente significa a angustiante fuga do sentido, 

Desestabiliza-se o sistema estável do leitor, questiona-se a 

hierarquia culturalizada entre o real e o irreal, sem que no 

seu lugar se reponha qualquer certeza metafísica, qualquer ima- 

nência de um estado extranatural (2).

No entanto, neste conto, Gógol ao trabalhar com a "fan- 

tasticidade" narrativa, pretendeu poupar ao leitor o esforço de 

imaginação. Não deixou em suas mãos a tarefa de uma leitura con 

flitual, pois o evento insólito que irrompe já nas primeiras li 

nhas do conto e que o matiza até o final, não solicita ao lei

tor qualquer explicação (natural ou sobrenatural), confiando -

(2) Chiampi, I. - O realismo maravilhoso. são Paulo, Ed. Pers 
pectiva, 1980.
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lhe apenas o encargo de compor o mosaico dos insólitos aconteci 

mentos. Ela lhe ê dada quase que imediatamente através da asser 

ção religiosa que abole qualquer paradoxo da situação:

"Aqueles ícones lhe foram dados por um santo eremita, o 

velho Varfolomiei. Nao e rica a sua alfaia; não reluzem nem a 
prata nem o ouro; mas nenhuma força maligna se atreverá a tocar 
naquele em cuja casa eles estiverem."

A expectativa, no leitor, de um evento sobrenatural é 

perfeitamente satisfeita pelo narrador em 3a. pessoa. O aconte

cimento realmente ocorreu. Não hã hesitação nem do leitor( o a- 

contecimento ê parte integrante da realidade, mas nesse caso es 

ta realidade ê regida por leis desconhecidas) e nem das persona 

gens que em nenhum momento do conto neutralizam a explicação 

transcendental, sem deixarem no entanto, de manifestar certas 

reações, em particular o medo, embora ligado mormente aos seus 

sentimentos e não tanto a um acontecimento material que desafie 

a razão.

Tudo se presta ao projeto de dar crédito ao prodígio e 

as conjeturas metafísicas logo de início timbram em salientar a 

plausibilidade do que é "outro":

"— É ele! Ê ele! ~ gritavam na multidão, apinhando-se 
uns aos outros.

— 0 feiticeiro apareceu de novo! - gritavam as mães a- 
garrando os filhos nos braços.

— Quem é esse feiticeiro? - perguntavam os jovens inex 
perientes.

— Haverá uma desgraça! - diziam os velhos..."
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Se arriscássemos a utilização das classificações ou sub 

divisões do gênero fantástico que propõe T.Todorov (3), tais co 

mo: estranho puro (os fatos são insólitos, mas explicáveis ra - 

cionalmente), fantãstico-estranho (os fatos recebem ao final una 

explicação racional), fantástico puro (a vacilação entre o racão 

nal e o irracional se mantém), fantástico-maravilhoso (o relato 

conclui pela aceitação do irracional), maravilhoso (os fatos 

não pertencem ã ordem racional), estaríamos tentados a situar 

"A Terrível Vingança" no limiar dos dois últimos estatutos nar

rativos, unificados talvez por uma única tendência: a do sobre

natural aceito.

Entretanto, em se tratando de Gógol, as tendências com 

certeza são sempre mais complexas. Suas narrativas nunca obser

vam condições estritas deste ou daquele gênero, ao contrário, 

constituem frequentemente casos-limite. As muitas particularida 

des do texto gogoliano sugerem sempre perspectivas novas, dife

rentes, o que o transforma em objeto vivo, autônomo, único.

De qualquer forma, uma narrativa que apresenta uma acei 

tação do sobrenatural sugere-nos, através de uma explicação não- 

racionalizada, a existência desse sobrenatural (feiticeiros, dia 

bos, espíritos do mal, existem).

Toda a cena inicial da metamorfose do estranho cossaco, 

assim como todo o insólito que permeia o conto, não podem ser 

explicados pelas leis da natureza tais como são conhecidas. No 

entanto, os prodígios vão se sucedendo e a narrativa, inchando- 

se de fantasias, afasta-se do "natural". Nela gradativamente tu

(3) Todorov, T. - Introdução à literatura fantástica. São Pau
lo, Ed. Perspectiva, 1975.
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do se torna passível de acontecer: não existe o impossível e nem 

o veto da razão.

A busca de uma outra realidade que no conto maravilhoso 

puro (por exemplo o de fadas) se expressa através dos "Era uma 

vez...", “Em certo reino...", se manifesta neste conto de Gógol 

através do distanciamento do tempo e do espaço da narrativa.Nar 

ram-se acontecimentos sobrenaturais num tempo remoto em relação 

ao do autor-narrador e, consequentemente, ao do receptor implí

cito do texto. Além disso, a ação se desenrola em regiões lon - 

gínquas da antiga Ucrânia o que faz supor um distanciamento que 

instrumentaliza o receptor para a apreensão e aceitação do so - 

brenatural.

Não se trata pois, como ocorre em "O Nariz" e nos contos 

petersburgueses, da irrupção do inadmissível no seio da inalte

rável legalidade cotidiana. Embora não opte pela completa inde- 

terminação espaço-temporal, característica dos relatos do mara

vilhoso puro (o "dêpaysement" simbolizante), o conto tampouco 

deixa de oferecer ao leitor um certo "exotismo", não sõ no tra

tamento do tempo e do espaço, como também das personagens e da 

própria temática da narrativa.

Narra-se, como o título bem expressa, a história de uma 

terrível vingança que repercute sobre um clã inteiro de cossacos 

cujos últimos descendentes (Danilo, Katerina, o filho e o pai- 

feiticeiro) sofrem durante o conto as adversidades mais cruéis 

e inusitadas, resultando ao final no seu total extermínio. Exis 

te nesta virgança em cadeia que torna tragicamente infeliz o 

destino da família de cossacos, a expiação de uma culpa metafí

sica e inexplicável para aqueles que a experimentam (protagonis 
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tas e antagonistas), mas cuja origem e causa remotas estão ex - 

pressas e rigorosamente explicadas através do epílogo do conto 

onde se dá a inserção de uma outra narrativa: a lenda sobre os 

dois amigos Ivan e Pietró.

Assim, estabelecem-se no conto dois blocos narrativos 

de acontecimentos:

No primeiro, narra-se a história de uma família de cos- 

sacos, cujo pai-feiticeiro, depois de matar a todos e cometeras 

crueldades mais inusitadas, acaba sendo morto por um cavaleiro 

fantástico e misterioso que habita as montanhas dos cãrpatos (o 

bogatír: herói dos mitos eslavos) e cuja identidade se explici

ta apenas no epílogo do conto (bogatír: alma vingadora de Ivan).

No segundo (o epílogo), narra-se a história de traição 

e vingança entre dois amigos, Ivan e PietrÕ, cujas almas, chama 

das para julgamento depois da morte, são ambas castigadas por 

um Deus implacável e inexorável que, ao mesmo tempo que satis - 

faz a ânsia de vingança de Ivan, qual seja o sofrimento eterno 

de Pietró por ter causado a sua morte, e de todà sua descendên

cia (da qual o feiticeiro do 19 bloco narrativo é o último re - 

presentante), o torna também eternamente cúmplice desse sofri

mento, transformando-o num eterno cavaleiro dos cãrpatos (um bo 

gatír) e lhe negando o reino do céu (trata-se do mesmo bogatír 

que aparece no final do 19 bloco narrativo e mata o pai-feiti - 

ceiro) .

Observe-se, então, que os dois blocos de acontecimentos 

que se apresentam justapostos e consecutivos na linha narrativa 

do conto, acabam por se interpenetrarem, estabelecendo uma rela 

ção de causa-efeito, passado-presente, tendo como polo aglutina 

dor dessa relação a figura heróica do bogatír que aparece no ar 
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to simultaneamente como perseguidor e perseguido, punidor e pu

nido, sujeito e objeto de um esquema dialético herói-anti-herói, 

cujo controle ê exercido no universo do conto por um Deus-pai 

para quem não há indulgência.

0 conto se desenvolve então segundo uma linha de ação do 

herói (ou heróis) que se caracteriza pela tentativa de reparar 

ou responder à ação de um agressor que lhe causa dano.

A inserção do fantástico, jã no primeiro bloco da narra 

tiva, se dã na medida em que o agressor (o feiticeiro: pai da he 

roína) com o qual o herói (Danilo) se defrontaz está investido de 

uma força sobrenatural, o que modifica sensivelmente a balança 

de poderes. O poder mágico que jamais se torna solidário ao he 

rói, acaba por aniquilá-lo, transformando-o num anti-herói. Por 

outro lado, esse poder mágico corporifiçado, num primeiro momen 

to, na figura do agressor (o feiticeiro) e que empurra as for - 

ças em seu favor, ao mesmo tempo que o aparelha para o sucesso 

de suas ações contra o herói-Danilo, leva-o ao final a uma si - 

tuação de impotência e auto-aniquilamento diante da constatação 

de que seu poder de invocação da magia não elimina o fato de que 

esta anuncia-se como um atributo do ambiente "natural" e que 

lhe pode também ser adverso. 0 agressor se transforma também em 

anti-agressor, pois se torna irremediavelmente vítima de um uni_ 

verso insondável, com forças remotas e metafísicas cujos desíg

nios lhe são também inacessíveis.

Esse esquema baseado numa espécie de seqüência sintagma 

tica linear na qual subjaz o fracionamento do texto e sua seg - 

mentação em uma série de ações sucessivas que incluem fundamen

talmente Herói X Agressor X Poder Mágico, nos remete à investi- 
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gaçao que fez V.Propp da estrutura do conto maravilhoso.

Conforme é sabido, em sua "Morfologia do Conto Maravi

lhoso” (1928) o estudioso russo, buscando fundamentalmente des

cobrir a especificidade do conto folclõrico-maravilhoso (4), a- 

profundou o estudo da sua forma atê isolar a estrutura.

Embora seu modelo de analise estrutural se vincule ao 

domínio das narrativas folclórico-populares, especialmente dos 

contos de magia, sua investigação e os resultados a que chegou 

se prestam ao estudo de outros textos narrativos, na medida em 

que aponta para uma reflexão sobre a natureza do fato literário 

a partir de novas categorias de caráter funcional.

Com relação ao estudo do conto "A Terrível Vingança" de 

Gógol a referência à teoria de Propp, parece propiciar o desve

lar de uma textura calcada basicamente na dialética das ações 

das personagens em face do maravilhoso, mas que culmina na con

cepção de uma culpa atávica que recai sobre eles.

Vejamos inicialmente alguns postulados teóricos de V. 

Propp para posteriormente observarmos como se processa sua dinâ

(4) Em russo, a obra intitula-se "Morfológuia Skáski", onde 
"skáski" ê o nome russo para o conto fantástico, diferente 
de "raskás", geralmente uma estória relacionada com o coti 
diano. Como se^suprimiu uma palavra do título inicial dõ 
livro ("Morfológuia volchêbnoi skáski"), onde "volchébnoi" 
aludia à "feitiçaria", as traduções se concentram em "skãs 
ki" que pode ser "conto popular", "folclórico", "maravilho 
so". A recente tradução brasileira de Yasna Paravich Sarhan 
com organização e prefácio de Boris Scfínaiderman (Propp,V. 
- Morfologia do Conto Maravilhoso, Editora Forense-Univer- 
sitãria, Rio de Janeiro, 1984) estabelece, como mostra o 
título em português, um rigor terminológico fiel ao texto 
russo, onde "conto maravilhoso" se refere ã acepção geral 
que Propp dá ao termo "skáska", e”conto de magia"("volchêb 
nii", de magia, de feitiçaria) se restringe a uma catego - 
ria particular daquele ao qual é dedicado o trabalho de 
Propp para obtenção de uma morfologia de conto maravilhoso 
em geral.
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mica no conto.

Ao estudar a especificidade do conto maravilhoso, Propp 

procurou os elementos constantes (as invariantes), elementos sem 

pre presentes, independentemente dos assuntos. Estas invarian - 

tes descobertas por Propp e sua correlação na composição do con 

to são o que constitui a estrutura do conto maravilhoso. Demons 

trou em sua obra que a especificidade do conto maravilhoso não 

reside em suas motivações, mas em algumas unidades estruturais 

em torno das quais se agrupam as motivações. Analisou assim, o 

desenvolvimento dos acontecimentos no interior dos contos mara

vilhosos, especificamente nos contos de magia, tomados de um 

grande corpus ao qual aplicou o seu estudo, e descobriu que es

se desenvolvimento coincidia na maioria dos casos, mesmo que 

suas motivações fossem as mais variadas.

O investigador postulou que as funções das personagens 

são os elementos constantes e repetidos dos contos. As persona

gens por mais diferentes que sejam, realizam sempre as mesmas 

ações. Por Função entende a ação de uma personagem definida do 

ponto de vista de sua significação no desenvolvimento da intri

ga. O número de funções ê limitado e a ordem em que se apresen

tam essas funções, sua sucessão ê, segundo o crítico, basicamen 

te idêntica. Embora nem todos os contos apresentem todas as fun 

ções, a ausência de algumas delas não interfere na disposição 

das demais. O número total das funções ê de trinta e uma: afas

tamento, proibição e transgressão, interrogatório e informação, 

ardil e cumplicidade, dano (ou carência), mediação, início da 

reação, partida, primeira função do doador e reação do herói, 

recepção do meio mágico, deslocamento no espaço, combate, marca 
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do herói, vitória, reparação da carência, regresso do herói,per 

seguição e salvamento, chegada do incógnito, pretensões infunda 

das, tarefa difícil e tarefa realizada, reconhecimento e desmas 

caramento do engano, transfiguração, castigo, casamento.

Todas essas funções se sucedem cronologicamente, cons - 

truindo uma determinada cadeia narrativa, de forma que uma fun

ção supõe (implica) outra. Pode ocorrer também que se reconheça 

uma função unicamente devido suas conseqüências, processo que 

Propp denomina "assimilação de uma forma por outra". Embora Propp 

enfatize que as funções possuem sua individualidade e unidade, 

reconhecíveis pelo lugar que ocupam na cadeia narrativa, admite 

que a maioria delas ocorre aos pares, em momentos opositivos e 

complementares; à proibição segue-se inevitavelmente uma trans

gressão, ã interrogação, uma informação obtida, a uma tarefa di 

fícil, um cumprimento e assim por diante.

No entanto, ê a função "Dano" que dã ao conto seu movi

mento na medida em que implica na função "Reparação" do dano, 

ou em outros termos, na restauração do equilíbrio perdido, sem

pre conseguida através da interferência do elemento mágico. Eis 

aqui o processo que incorpora as funções nodais da intriga.

Resulta daí a sua definição : "Do ponto de vista morfo- 

lógico, podemos chamar conto de magia a todo desenvolvimento 

que partindo de um "dano" (A) ou de uma "carência" (a) e passan 

.do pelas funções intermediarias termina com o"casamento" ou em 

outras funções utilizadas como desenlace. A função final pode 

ser a recompensa (F), a captura do objeto buscado ou de um modo 

geral a reparação do mal (K), etc." (5)
(5) Todas as citações se referem à edição brasileira;ob.cit. , 

p.85. Utilizamos também a edição espanhola Propp,V. Morfo- 
logia dei cuento, Editorial Fundamentos, Madrid, 1977.
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E num outro momento: "A regularidade da estrutura dos 

contos de magia permite que lhes dê uma definição hipotética 

que pode ser formulada do seguinte modo: o conto de magia ê uma 

narrativa construída de acordo com a sucessão ordenada das fun

ções citadas em suas diferentes formas, com ausência de algumas 

delas e repetição de outras conforme o caso. Com semelhante de

finição, o termo magia perde seu sentido e é fácil, com efeito, 

imaginar um conto de magia feérico ou fantástico, construído de 

modo completamente diferente (...). Por outro lado, alguns con

tos não de magia, bastante raros, podem ser construídos segundo 

o esquema citado. Um número considerável de lendas, fábulas de 

animais e algumas novelas isoladas possuem a mesma construção. 

Portanto, a expressão de magia deveria ser substituída por ou

tro termo. Tal termo é muito difícil de ser encontrado e, por 

isso, conservaremos provisoriamente a antiga denominação." (6)

Daí decorre também sua definição de herói: "Podemos ago 

ra dar uma definição de herói mais exata que a anteriormente ex 

posta. O herói do conto de magia pode ser tanto a personagem que 

sofre a ação do antagonista-agressor no momento em que se tece 

a intriga (ou que sofre uma carência) como também o personagem 

que aceita reparar a desgraça ou atender ãs necessidades de um 

outro personagem. No decorrer da ação, o herói Õ o personagem 

possuidor de um objeto mágico (ou de um auxiliar mágico), que o 

utiliza ou que se serve dele". (7)

Os processos da teoria de Propp postos aqui em relevo 

são suficientes pára se verificar a peculiaridade do conto "A

(6) Idem, ibidem, pag.92.
(7) Idem, ibidem, pag.49.
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Terrível Vingança". Ao mesmo tempo em que se afasta do modelo 

canônico proposto por Propp, muitos de seus elementos estão pre 

sentes no conto, embora numa nova dinâmica, conferindo-lhe uma 

estrutura própria a qual se espelha naquela descoberta pelo 

crítico russo, porem num movimento de imagens opostas.

Como os vários contos analisados por Propp, o conto go

goliano apresenta no segmento I uma "situação inicial" que ante 

cede e justifica o Dano. Segundo Propp, os contos começam ha

bitualmente com a exposição de um "status quo" onde se enumeram 

os membros da família, entre os quais o futuro protagonista. Em 

bora não seja ainda uma função, representa a "situação inicial" 

um elemento morfolõgico importante, na medida em que inclui ou 

o herói-buscador e sua família (trata-se do protagonista que vai 

partir para reparar o Dano) ou o herói-vítima e sua família(tra 

ta-se do protagonista que vai sofrer o Dano).

Além disso, a imagem inicial oferecida ê frequentemente/ 

a de uma felicidade particular. Esta felicidade serve evidente

mente de fundo de contraste para destacar a desgraça (o Dano) 

que vem a seguir. Portanto, o aspecto da adversidade muitas ve

zes invisível, já se verifica sub-repticiamente na "família fe

liz".

Em "A Terrível Vingança"o segmento I preenche perfeita

mente essa condição. A presença do herói está duplamente repre

sentada nas figuras de Danilo e Katerina que são os protagonis

tas e se caracterizam durante o conto simultaneamente ora como 

herói-buscador, ora como herói-vítima.

A imagem oferecida de felicidade e prazer está sublinha 

da com especial ênfase na festa de casamento de cossacos que 
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abre o conto. Ao mesmo tempo o aspecto da adversidade se mostra 

latente e indiciado pela aparição do cossaco que se transforma 

em feiticeiro.

Haverá uma desgraçai- diziam os velhos, balançando a 
cabeça. "

Assim, a figura do futuro agressor também está sugerida 

na aparição do feiticeiro, cuja função consiste em desiquilibrar 

a paz da "família feliz", provocando a desgraça e causando o 

"Dano", função esta que deve, segundo Propp, se encontrar obri

gatoriamente em todos os contos maravilhosos.

A partir da "situação inicial" configurada no segmento 

I do conto, a cadeia narrativa se desenvolve através de funções 

preparatórias até o segmento IV, onde se localiza o Dano n91.

Segundo Propp, cada ação concreta se reduz a uma função 

determinada cujo nome, sob a forma de uma substantivo (separa - 

ção, engano, combate, etc.) designa uma ação de maneira abrevia 

da.

Vejamos então, como aqui se processa esse esquema:

- Grande festa de casamento cossaco. 1. Situação inicial.

Apresentação dos protagonistas:

Danilo, Katerina e filho que es

tão entre os convidados. Irrup - 

ção velada de um agressor (apari^ 

ção do feiticeiro).

- Os protagonistas navegam de volta 2. Proibição em for

da festa pelo rio Dniepr. Nova in ma debilitada de

tervenção velada do agressor (vi- conselho (de Ka-
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sões no cemitério).

Sei o que estás tramando. Nada 
de bom me pressagia um encontro 
com ele.. . "

- "Assustar-me com um feiticeiro! 
Queimarei o velho feiticeiro..."

- O agressor começa a atuar, toman

do uma aparência diferente (feiti 

ceiro/sogro de Danilo).

diálogo e altercação: agressor X 

herói.

- Obtem-se um acordo depois da luta 

entre agressor e herói. Dã-se um 

pacto enganoso.

terina para Dani 

lo) .

3. A transgressão ê 

iminente.

4. Engano: o agres

sor procura enga 

nar sua vítima 

utilizando meios 

violentos.

5. Dano prévio.

As funções anteriores ao "Dano" lhe preparam o surgimen 

to, o tornam possível ou simplesmente o facilitam.

Com efeito, no segmento IV o conto delineia o seu movi

mento, esclarece o sistema de antagonismo na medida em que a a- 

ção do agressor determina definitivamente o momento seguinte da 

intriga: o "Dano" nesta seqüência (8) da narrativa corresponde 
(8) Utilizaremos aqui a mesma acepção que Propp confere ao ter 

mo seqüência: cada seqüência corresponde no esquema de Prcpp 
a um desenvolvimento completo centrado na parelha "dano/re 
paração do dano". Assim, cada novo "dano" origina uma nova 
seqüencia, de modo que um mesmo conto pode compreender vá
rias seqüências e quando se analisa um texto deve-se em 
primeiro lugar, determinar de quantas seqüências se compõe, 
(cf. Propp, V. op.cit., pag.85).
Por segmento, denominamos em nossas reflexões cada um dos 
pequenos capítulos que integram o conto e que se acham nu
merados pelo próprio autor em algarismos romanos. O conto 
se compõe de XVI segmentos.
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ao rapto de Katerina pelo agressor. Ao mesmo tempo, irrompe o 

poder mágico que anuncia-se nesse momento como atributo de agres 

sor, na medida em que sua açao danosa resulta da invocaçao da 

magia: somente a alma de Katerina ê chamada ã presença do feiti^ 

ceiro.

Trata-se portanto, de um "Dano" (rapto) mágico, mas que 

jã esboça o sistema sobre o qual se tece o relato, sistema esse 

baseado num constante desequilíbrio das forças antagônicas, on

de o poder mágico empurra as forças em favor do agressor, o que 

impede a função (ação) "reparação do dano" dos heróis, resultan 

do ao final na sua destruição.

No segmento IV, o conto concentra várias outras ações 

(funções) que incorporam o nó da intriga: ao espionar os ritu - 

ais do feiticeiro o protagonista (Danilo) descobre a identidade 

do agressor (feiticeiro = pai de Katerina), toma conhecimento 

do "Dano" (rapto "mágico" de sua mulher Katerina) e ao mesmo tem 

po decide reagir (princípio da ação contrária).

"Pan Danilo pos-se a observá-lo e viu que já não vestia 
o jupan vermelho; ao invés disso viu largas bombachas como as 
que usavam os turcos; presas ao cinto, as pistolas; na cabeça 
um estranho gorro, todo rabiscado e com uma inscrição nem russa 
nem polonesa. Olhou-o no rosto - e o rosto começou a se trans

formar: o nariz alongou-se e ficou penso por cima dos lábios; a 
boca num instante abriu—se até as orelhas; um dente despontou 
da boca, torto para o lado e, de repente, diante dele surgiu a- 
quele mesmo feiticeiro que aparecera no casamento, na casa do 
esaúl. " (. • . )

"Os sons se fizeram mais fortes e mais cheios, a tênue 
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luz se tornou mais viva e algo esbranquiçada, semelhante a uma 
nuvem, flutuou no meio da khãta; e pareceu a Dan Danilo que a 
nuvem não era uma nuvem, mas sim uma mulher; mas de que era ela 
feita? seria feita de ar? E como poderia estar de pé sem tocar 
o chao, sem apoiar-se em nada e através dela passar a luz rosa

da e refletirem-se na parede os traços? Eis que de repente ela 
move um pouco a cabeça transparente: brilham suaves seus olhos 
azul-palido; os cabelos ondulam e espalham-se sobre os ombros 
como uma névoa cinza-claro;os lábios avermelham-se como se atra 
vês do céu matinal branco, translúcido se derramasse imperceptz 
vel a luz avermelhada da aurora; as sobrancelhas mal se distin

guem... Ah! Ê Katerina!"

A partir daí os protagonistas que, como vimos, podem ser 

de dois tipos, já se encontram caracterizados: Pani Katerina co 

nio a heroína-vítima na medida em que sofre diretamente a ação 

do agressor e Pan Danilo como o herói-buscador que busca o agres_ 

sor na tentativa de reparar o "Dano”.

A reação dos heróis (funções: ação contrária + partida) 

indiciada no segmento V:

M— Nao chores, Katerina, eu agora te conheço e não te a 
bandonarei por nada. Todos os pecados recaem sobre teu pai.

— Nao, não o chames de meu pai! Ele não ê meu pai.Deus 
ê testemunha que o renego, renego-o como pai! Ê um anti-Cristo, 
um apóstata! Que morra, que se afogue! Não lhe estenderei a 
mão para salvá-lo. Que definhe por causa de uma erva misteriosa, 
- não lhe darei água para beber. Tu és o meu pai!"

cuja conseqüência se explicita concretamente no início do segmen
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to VI com a prisão do agressor (função assimilada: o agressor ê 

vencido = vitória), conclui uma seqüência muito próxima ãquela 

canônica descrita na "Morfologia" de Propp. Segundo esta, com 

a vitória do herói o "Dano" é reparado (funções nodáis em pare

lha: dano + reparação), o que lhe atribui também a posse do po

der mágico do qual se serve para restabelecer o equilíbrio.

"No fundo porão da casa de Pan Danilo, sob tres cãdea - 
dos, esta o feiticeiro, preso por correntes de ferro; um pouco 
além sobre o Dniepr arde o seu castelo diabólico, e ondas verme 

lhas como sangue fustiaãm e se avolumam ao redor dos velhos mu

ros. (...) 0 feiticeiro está sombrio; em sua mente, pensamentos 
negros como a noite. Resta-lhe apenas um dia de vida, e amanhã 
serã hora de despedir-se do mundo. Amanhã a^execução o espera."

No entanto, a partir desse ponto, o conto "A Terrível 

Vingança" oferece uma linha de desenvolvimento específica e 

confere um tratamento especial aos elementos do conto maravilho 

so propostos por Propp. 0 "Dano" causado pelo agressor ê apenas 

momentaneamente reparado e a restruturação do equilíbrio se des 

faz.

Inicia-se então uma cadeia de novas seqüências, marca - 

das pois por novos "Danoá" que jamais serão reparados pelos he

róis. A balança de forças antagônicas pende gradativamente, no 

decorrer do relato, em favor do agressor. A cada nova seqüência 

e portanto a cada novo "Dano", desta féita definitivo na medida 

em que implica na morte de suas vítimas, torna-se irremediável 

a derrota dos heróis. E o que resta, ê um encadeamento onde se

qüência segue seqüência, dano segue dano, em busca de uma repa-
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ração que parece jamais se efetuar, resultando na impotência 

frustrante de uma intriga que não se resolve harmonicamente de 

acordo com o modelo de Propp.

Do mesmo modo, as funções relativas ao mágico que culmi 

nam, no esquema de Propp, com a atribuição do poder mágico ( um 

objeto ou um auxiliar mágico) ao herói e que lhe ê imprescindí

vel para o sucesso de seu empreendimento, não se concretizam nejs 

te conto de Gógol.

Assim, quando, no final do segmento VI, Katerina decide 

salvar o pai-feiticeiro de sua execução mortal, ela abre,do pon 

to de vista da estrutura do conto, um leque de novas possibili

dades para outras seqüências, e do ponto de vista da fabulação 

desencadeia trágica e ironicamente a morte de todos os protago

nistas.

Sucedem-se, a partir do segmento VI, três "Danos" conse 

cutivos, quais sejam:

Seqüência II : O agressor mata Pan Danilo em

combate direto (segmento IX)

Seqüência III: 0 agressor mata o filho de Da

nilo através da magia (possí- 

reparador do "Dano":"Pensei 
que quem sabe podería em paz 
criar o meu filho para a vin

gança" - segmento XI)

Seqüência IV : O agressor mata Katerina atra

vês da magia (transforma-se em 
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outra pessoa - segmento XII)

Agora, no esquema protagonistas X agressor, o equilíbrio 

estã irremediavelmente comprometido, não ê mais possível a inter 

ferência dos protagonistas, resta a trajetória do agressor na 

cadeia narrativa. Ã diferença do conto maravilhoso estudado por 

Propp, no qual são as funções do herói que basicamente orientam 

o desenvolvimento e o desfecho do relato, neste conto cabe ãs 

funções do agressor a determinação do estatuto narrativo.

No entanto, esse agressor que tem como aliado principal 

o poder mágico e sobrenatural, que o faz sujeito das funções"Da 

no", resta, ao final, simultaneamente impotente diante do uni - 

verso "mágico" em que se vê inserido e que o transforma de su - 

jeito a objeto da função.

Na seqüência V que se inicia no segmento XIV o desloca

mento sujeito-objeto estã patente na súbita inversão do movimen 

to antagônico que coloca o agressor em franca desvantagem dian

te de um novo herói: o próprio poder mágico corporifiçado agora 

na visão fantástica do cavaleiro misterioso (o bagatír "de altu 

ra sobrehumana que galopa pelos montes, sobre os lagos, refle - 

tindo o cavalo gigantesco nas águas imóveis e cuja sombra infi

nita passa assustadora pelas montanhas")

"E então entre as pessoas que contemplavam aterradas 3 
uma saltou sobre um cavalo e3 olhando selvagem para todos os la_ 
dos3 como se procurasse com o olhar alguém no seu encalço, pre

cipitadamente, e com todas suas forças, fez o cavalo sair em 
disparada» Era o feiticeiro. Por que estaria tao assustado? Olha, 
ra com terror para aquele estranho cavaleiro e reconhecera nele
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aquele mesmo rosto que3 sem ser convidado 3 lhe aparecera quando 
praticava suas feitiçarias. Ele mesmo nao podia compreender por 
que se perturbara diante daquela visão3 e3 olhando ao redor te- 
meroso3 pos-se a galopar ate que a noite o surpreendeu e as es

trelas despontaram. Então virou em direção ã sua casa, talvez 
para perguntar ao espirito do mal o que significava aquele pro

dígio. Já estava pronto a saltar o estreito rio que 3 qual um 

braço3 surgia no meio do caminho 3 quando de repente o cavalo em 
pleno galope se deteve3 torceu o focinho e se pos a rir surpreen 
dentemente! Os dentes brancos em duas fileiras3 brilhavam terri 
veis na escuridão. Os cabelos do feiticeiro se eriçaram. Deu um 
grito selvagem e começou a chorar desvairado 3 e tocou o cavalo 
direto para Kiev. Parecia—lhe que tudo3 em todas as partes3 se 
movia para agarra—lo: as arvores que o rodeavam no bosque escu- 
ro3 como se fossem vivas3 movendo as barbas negras e estendendo 
as ramas compridas 3 esforçavam-se por estrangulá-lo; as estre - 
las3 pareciam correr diante dele3 apontando a todos o pecador; 
ate mesmo o caminho parecia correr por entre suas pegadas. De - 
sesperado 3 o feiticeiro voava para Kiev3 para os lugares sagra

dos. "

Num movimento inverso, o agressor-perseguidor passa ago 

ra ã categoria de perseguido-vítima. 0 mãgico e o maravilhoso, 

inchando-se durante o relato, explodem na consecução do "Dano" 

final (destruição do feiticeiro) e tornam-se "donos" absolutos 

da narrativa. Instaura-se uma atmosfera onírica, onde as imagens 

se sucedem no discurso como um pesadelo e transformam a irreali 

dade na única plausibilidade do relato, pois as categorias, ao 
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final, se emancipam completamente das regras do mundo empírico.

A imagem que surge é resultado de um processo de redu - 

ção, acentuação unilateral, deformação; processo que distorce, 

abala ou até elimina as categorias fundamentais - tempo, espaço, 

causalidade, substância - assim como os níveis ontolõgicos- coi^ 

sa, planta, animal, homem - que moldam a realidade empírico-hi£ 

tórica.

Ê essa visão do mundo a partir de uma consciência que 

não se atém às formas básicas que ordenam a realidade empírica, 

que suscita frequentemente nos contos de Gógol a impressão de 

sonho e pesadelo.

Prevalece aqui, no entanto, uma necessidade e coerência^ 

internas; não são simplesmente imagens gratuitas e poeticamente 

fantásticas, completamente alõgicas que fecham o relato. Trata- 

se de um mundo governado por leis e por uma lógica rigorosa.

A conclusão do conto circunscrita nos domínios do mara

vilhoso e do sobrenatural acha sua explicação e, por assim di - 

zer, se justifica no conto através da sondagem de um universo 

calcado nas lendas folclóricas e nos mitos eslavos.

Está evidente no epílogo do conto a mudança do foco nar 

rativo para o velho bandurrista que canta canções folclóricas e 

que anuncia metaforicamente a mesma fonte mágica de "A Terrível 

Vingança". A imbricação dos dois contos (a lenda do bandurrista 

+ a narrativa ficcional), a fusão conclusiva de ambas as fábu - 

las, o estabelecimento de uma cadeia de causa e efeito, passado 

-presente, apontam para aquela aceitação do sobrenatural a que 

aludimos anteriormente.

A aparição do imenso cavaleiro, o bagatír de altura so
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brehumana e força descomunal, figura herõica dos mitos eslavos 

e que se funde ã criação gogoliana, remete o conto para um mun

do de teor mãgiõ-mítico, mas no qual, ao invês de vencer a har

monia e se realizarem os desejos dos inocentes e bons (como ocor 

re no conto folclõrico-maravilhoso), reina a desarmonia, o anta 

gonismo radical entre aspiração e realização, a frustração em 

permanência, construída sobre a poética "mãgica" de Gógol que 

"enfeitiça" o real pela palavra.

Assim, a utilização das lendas populares e folclóricas, 

tão em voga na literatura romântica da época, se mostra transcen 

dente e parece apontar raízes mais profundas e outras determinan 

tes que serão investigadas nos capítulos subseqüentes.
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5. Humor ou feitiçaria ?

Como em todas as suas criações, Gõgol também em "A Ter 

rível Vingança" se apresenta como criador de um mundo a parte 

que transpira o insólito. Um insólito que, deflagrado na primei 

ra página, vai se incorporando à narrativa, tomando conta da 

ação, da fábula, das personagens e do discurso, até alçar o vôo 

do monstruoso e do inacessível, como aquele enorme morto, no fi 

nal do conto, que cresceu tanto sob a terra e que "querendo le
vantar-se faz a terra tremer"\

Vai se desgarrando do universo "real" do conto, perme

ado de batalhas históricas entre cossacos ortodoxos e poloneses 

católicos, um outro universo, fundado no imaginário e regido 

por princípios extraordinários e ininteligíveis. Habitam esse 

universo inusitado personagens extremamente infelizes, vítimas 

da angústia e do terror e completamente impotentes diante de 

sua penosa existência. Tocado por essa atmosfera opressiva, pro 

jeta-se um narrador em terceira pessoa, perfeitamente integrado 

a ela, franqueando o livre jogo da imaginação ao aventurar- se, 

junto com o leitor, na sondagem do supra-real e pouco a pouco 

propondo a quebra da moldura verossímil do "realismo".

Â diferença de contos como "O Nariz", em "A Terrível 

Vingança", Gógol se lança ao imaginário sem a perspectiva do hu 

mor ou da ironia que caracteriza grande parte de sua obra. Num

(1) Todos os trechos de "A Terrível Vingança" de Gógol citados 
referem-se ã nossa tradução, em anexo.
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tom absolutamente sério o narrador nesse conto transfigura o 

real através de uma forma elevada de representação literária, 

compondo quadros carregados de absoluta melancolia e de fundo 

essencialmente trágico, onde o insólito irrompe muitas vezes 

numa zona próxima ao sonho, à loucura e ao mito, na esteira 

da mais típica tradição da literatura gótica cujo clima de mis 

tério é mais importante do que a plausibilidade em função do 

real.

"Mas tudo se acalmou. 0 barco girou e começou a con

tornar a margem sobressalente. De repente os remadores deixa

ram cair os remos e arregalaram os olhos imóveis. Também Pan 
Danilo parou: o medo e o frio penetraram nas veias dos cossacos. 
A cruz de uma tumba começou a balançar e levantou-se dela lenta, 
mente um morto descarnado. A barba até a cintura; nos dedos as 
unhas compridas, mais compridas que os próprios dedos. Vagaro - 
so estendeu os braços para cima. Todo seu rosto contorcido es

tremeceu. Parecia sofrer de um terrível suplício. 'Estou sufo - 
cando! sufocando!' gemeu com voz selvagem e inumana. Sua voz 
era como uma faca que esfolava o coração; e o morto de repente 
se abismou para baixo da terra, Outra cruz começou a mover - se 
e de novo apareceu um morto, ainda mais terrível, mais alto que 
o anterior. Todo coberto de pelos. A barba até os joelhos, e as 
garras ossudas ainda mais compridas. Ainda mais selvagemente 
gritou: 'Estou sufocando! ' e se abismou para baixo da terra. Co 
meçou a se mexer uma terceira cruz e apareceu um terceiro morto. 
Pareciam ser somente ossos que se erguiam da terra para o alto. 
A barba até o calcanhar; os dedos com garras compridas cravaram 
se no solo. Esticou os braços para cima de modo terrível, como 
se quisesse alcançar a lua, e gritou tanto, como se alguém lhe
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estivesse serrando os ossos amarelos...

A criança que dormia nos braços de Katerina deu um 
grito e despertou. A própria Pani gritou. Os remadores deixa

ram cair os gorros no Dniepr. 0 próprio Pan estremeceu.

De repente tudo desapareceu como se nada tivesse acon 
tecido, mas os remadores demoraram ainda muito para pegar nos 
remos." (...)

Outras vezes o insólito e o fantástico adquirem cará

ter claramente poético, de invenção mitopoética, como forma de 

estranhamento e expansão imaginária próprios da poesia. Veja-se, 

por exemplo, a longa descrição do rio Dniepr que abre o capítu - 

lo X, imagem emblemática da morte trágica do herói Danilo que 

ocorre no capítulo anterior, e de projeção nitidamente alegó

rica .

Ou ainda esta outra passagem inflada pela loucura de Ka 

terina que contamina as imagens e o próprio discurso narrativo:

"Assim se confundem nela todas as canções. Já hã dois 
dias que está em sua kháta e nao quer nem ouvir de Kíev, não re

za e foge das pessoas; e desde manhã ate tarde da noite vagueia 
pelo escuro carvalhal. Os ramos afiados arranham-lhe o branco 
rosto e os ombros; o vento sacode as tranças desfeitas; as fo

lhas velhas estalam sob seus pés - mas ela não olha para nada. 
Naquela hora em que se apaga o crepúsculo, ainda não brilham as 
estrelas e nem arde a lua, mas já é assustador andar pelo bos

que, as crianças sem batismo agarram-se às árvores e seguram-se 
nos ramos, soluçam, dão gargalhadas e rodam como um novelo pe

los caminhos e pelo vasto urtigal; das ondas do Dniepr saem a 
correr, em fileiras, as donzelas que perderam a alma; os cabe - 
los escorrem da cabeça verde ate os ombros; a água, com um for
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te murmúrio, corre pelos longos cabelos até a terra e uma don

zela reluz por entre a ãgua como se estivesse numa veste de vi 
dro; os lábios sorriem maravilhosos, as faces ardem, os olhos 
seduzem a alma ... ela arderia de amor ... beijaria até can

sar ... Foge! Cristão! Os seus lábios são de gelo, o leito é 
a água fria; ela te fará cócegas e te arrastará ao rio. Katerf 
na não olha para ninguém, louca, não tem medo das ninfas, até 
tarde corre com sua faca ã procura do pai. "

Há, pois, certa singularidade em "A Terrível Vingança" 

no que concerne ã criação do mundo insólito, guardando, entre - 

tanto, a mesma fascinação pelo supra-real e seu poder de revela 

ção, donde se infere a organicidade da arte gogoliana, mesmo 

quando ela se apresenta desprovida de humor cômico ou irônico.

Existe aqui, como também em "0 Nariz", um mundo fic

cional construído de forma a sugerir, pela transgressão da cau 

salidade, do tempo e do espaço ou do princípio de identidade 

do ser, o mundo do sonho. No entanto, em "A Terrível Vingança", 

estamos diante de uma narrativa que, embora lide com os elemen

tos mais disparatados e arbitrários, não persegue como trajetó

ria artística a técnica da desconstrução e da incongruência tí

pica da estruturação dos sonhos.

A narrativa, presidida por um narrador quase épico,em 

bora perfeitamente integrado e participante do universo que 

constrói, move-se de modo a confinar as personagens e o próprio 

narrador num mundo extremamente fantástico, mas traçado segundo 

uma lógica infalível. Trata-se da inserção no mundo do conto de 

um sobrenatural aceito (o feiticeiro existe) , passível de expli_ 

cação, tanto através das personagens como do próprio narrador , 
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mesmo que no nível eminentemente transcendental e metafísico, 

mas jamais posto em dúvida.

" - Eu não caí na tristeza, meu Pan Danilo! As histo

rias horríveis sobre o feiticeiro me assustaram. Dizem que 
nasceu tão pavoroso ... e desde pequeno nenhuma criança quis 
brincar com ele. Ouve, Pan Danilo, como é terrível o que dizem: 
parece que sempre imaginava que todos riam dele. E, se por aca 
so encontrava alguém numa noite escura que abrisse a boca, sem 
pre lhe parecia mostrar os dentes e rir dele. 0 dia seguinte, 
a pessoa era encontrada morta.”(...)

"De repente tudo desapareceu como se nada tivesse acon 
tecido, mas os remadores ainda demoraram muito para pegar nos 
remos. Preocupado, Burul’bash olhou para sua jovem, que, assus^ 
tada, embalava nos braços a criança que gritava; apertou- a 
contra o coração e beijou-a na testa. 'Não te assustes, Kateri

na! Olha: não há nada! ' disse ele, apontando para os lados. 
o feiticeiro que quer assustar as pessoas para que ninguém che_ 
gue até o seu ninho impuro. ' " (...)

Ora, este narrador despojado de distanciamento cômico 

ou irônico, também se espanta juntamente com as personagens e 

o leitor, e a atmosfera onírica do seu relato assume a forma 

de um pesadelo que o persegue e o torna cada vez mais assombra 

do. Trata-se de um mediador para o mundo ficcional que vive o 

choque da estranheza e que arrasta o leitor numa corrente de 

prodígios da qual perde o controle, como o feiticeiro do conto 

que se vê perseguido pelos próprios sortilégios.
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Em decorrência, o conto vai construindo gradativamen
te um mundo à parte, recluso como no sonho, onde o narrador, e 

com ele as personagens e o próprio leitor, vão se defrontando 

pouco a pouco com uma situação de enclausuramento, como se esti

vessem sob a pressão asfixiante de um pesadelo que se afigura 

cada vez mais terrível e interminável.

Neste sentido, é clara a alusão a este processo nos 

próprios sonhos de Katerina que se interpenetram com dados da 

realidade vivida.

"Meu amado, meu querido marido. Tive um sonho prodigi

oso! (...) Sonhei algo tão assombroso e tão vivo como se fosse 
real; sonhei que meu pai era aquele mesmo monstro que nos vimos 
na casa do esaul. Mas peço-te, não acredites nele: quantas toli

ces não se sonha! Era como se eu estivesse diante dele, tremen

do toda de medo e a cada palavra sua gemiam as minhas veias." 
(...)

"Mas tenho medo de ficar sozinha. Estou sentindo sono. 
E se eu sonhar aquele mesmo sonho? Nem estou certa se aquilo 
foi mesmo um sonho, tudo aconteceu tão vivamente. " (. . . )

Enquanto os sonhos de Katerina vão se sucedendo e to

mando corpo no eixo da efabulação, simultaneamente o eixo da 

narrativa vai se afastando do real verossímil ao esfacelar gra 

dativamente o encadeamento causai do tempo e da História e ao 

destruir a coesão do espaço, dos atos e pensamentos das perso

nagens. O tempo histórico fixado no início do conto dã lugar , 

ao final, para uma atmosfera onírica, de aspecto fragmentário, 
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ruinoso e fantasmagórico. Tempos e lugares apresentam-se de£ 

locados e interpenetrados, transpostos numa atemporalidade 

alegórico-simbólica.

As personagens "reais" e "históricas" vão sucessiva 

mente desaparecendo no eixo fabular. Assim, no capítulo IX 

morre o"herói" Danilo; em seguida, depois do sonho-premoni - 

ção de Katerina (cap. XI), o filho é encontrado morto e logo 

após, no capítulo XIII, também Katerina é assassinada pelo 

pai-feiticeiro. O próprio feiticeiro empreende, a partir daí, 

a sua trajetória desesperada que o consome e o leva à morte 

trágica no capítulo XV. Essa cadeia trágica que condena todas 

as personagens ã morte lhes reserva, no entanto, a possibili

dade de uma outra vida, uma outra existência, ainda dolorosa, 

mas que, regressando ao mito, transforma-as em seres arquetí- 

picosemíticos que realizam o que desejam ("a terrível vingan 

ça"). Emergem, pois, ao final, personagens que se aproximam 

da esfera mítica, idealizadas e fantasmais como as dos sonhos.

"0 cavaleiro agarrou o feiticeiro com sua mão terrí

vel e suspendeu-o no ar. Num instante o feiticeiro morreu e 
depois de morto, abriu os olhos. Mas fã estava morto e olhava 
como morto. Assim, tão terrível, não olha nem um vivo e nem 
um ressuscitado. Revirava os olhos mortos para os lados e via 
levantarem-se os mortos de KÍev, da terra da Galícia, dos Cãr 
patos, que se pareciam com ele como duas gotas d’ãgua.

Pálidos, muito pálidos, um mais alto do que o outro, 
um mais espectral do que o outro, dispuseram-se ao redor do 
cavaleiro que mantinha na mão a terrível presa. Mais uma vez 
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o cavaleiro riu e atirou-o ao abismo. E todos os mortos sal

taram no abismo, agarraram o morto e lhe cravaram os dentes. 
Um deles, o mais alto de todos, o mais terrível de todos, quis 
levantar-se da terra, mas não conseguiu, não teve forças para 
fazê-lo, tão grande crescera ele na terra; e se o fizesse der 
rubaria então os Cãrpatos, as terras de Semigradsk e da Tur

quia; bastou ele se mover um pouco e um tremor se fez por toda 
a terra. E por toda a parte desmoronaram khátas. E muita gente 
se feriu.

Ouve-se frequentemente nos Cãrpatos um silvo como se 
fossem mil moinhos a rumorejar com as rodas na ãgua. E então, 
no abismo sem fim que nenhum homem ainda ousou olhar, por se 
assustar só de passar perto, os mortos roem um morto." (...)

As imagens se afiguram monstruosas e fantásticas co

mo nos sonhos de Katerina. Como se, por uma espécie de trans

mutação, os seus sonhos se tornassem o próprio texto narrati

vo, e este, por sua vez, adquire o estatuto do sonho.

Assim como no sonho, o texto encerra algo além dele 

mesmo, algo diverso do que aquilo que nos aparece no primeiro 

momento. Ele é um "dizer-o-outro". Daí decorre o efeito de 

certa potencialidade alegórica que parece remeter sempre a um 

geral abstrato, como se todo o tempo a fábula e a totalidade 

da narrativa pudessem significar outra coisa além do que dizem 

diretamente.

O capítulo final, espécie de epílogo do conto, ao in 

cluir um outro narrador, o bandurrista, imagem reflexa do pri 

meiro, e que conduz a narrativa até o final, é uma clara alu
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são a este processo, onde um texto está dentro do outro, o 

narrador de um remete ao do outro. O epílogo, como um frag

mento, uma parte solta onde o todo refletido se repete, apre 

senta-se como um outro texto que "diz" o primeiro, fazendo- 

se simultaneamente o outro dito e o dito do outro. Ou melhor, 

ele é o outro dito no próprio dito. Enfim, apresenta-se como 

uma escrita que significa o seu outro e que é o não-ser do 

que ela representa.

Dentre as várias leituras que "A Terrível Vingança" 

possibilita, o que nos interessa particularmente evidenciar, 

nestes dois últimos capítulos, é o caráter orgânico e a efi

cácia estética de sua estruturação, não apenas na correlação 

com o conto "O Nariz", mas também com a própria natureza am

bivalente e inquietante da obra gogoliana como um todo, ex

pressa a partir da leitura contrastiva dos dois contos aqui 

selecionados.

Quanto ao nível temático, nada há, ã primeira vista, 

de singular em "A Terrível Vingança". 0 conto se insere no 

mesmo movimento recorrente de toda a obra gogoliana, especial^ 

mente de seus contos ucranianos, onde o tema da bruxaria e do 

diabólico constitui quase que uma obsessão. Daí a constante 

presença de mortos-vivos, de vidas além-túmulo ou ressurrei

ção de mortos, o que aponta para as contínuas transformações 

dos seres.

Há, na maioria das vezes, neste complexo temático, 

a mediação composicional através de um elemento constitutivo 

recorrente: o riso, mesmo quando aparece sob forma de humor 

velado ou ironia. Tal elemento se interpõe no jogo que se es 
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tabelece entre as personagens, os fatos narrados, o próprio 

narrador e o mundo imaginário que se cria a partir de tudo 

isso.

É sobre este solo que irrompe na maioria dos contos 

de Gógol o fluxo do fantástico. E a sua arte parece encontrar 

nesta mediação pelo riso, certa matriz de realimentação e de 

inspiração para sua narrativa.0 riso se afirma então como um 

poder cosmogônico da vida: esta se apresenta povoada de uma 

multidão de coisas e de criaturas nascidas do riso e encaixa

das na torrente da fábula que se separa do cotidiano para edi 

ficar seu próprio universo regido pela lei fantástica geral da 

hilaridade, como parece ter ficado evidente a propósito de "O 

Nariz".

Ora, o que parece bastante significativo e mesmo sur 

preendente em "A Terrível Vingança" é o fato dessa mediação 

estar completamente excluída do jogo inter-subjetivo texto-lei^ 

tor,embora permaneça o fantástico.

Trata-se de uma das poucas criações gogolianas em que 

o humor e o riso não estão expressos na tessitura visível de 

sua efabulação. 0 conto parece abdicar do riso manifesto, do 

humor hilariante de "O Nariz", para edificar um microcosmo 

através de um outro jogo misterioso com as personagens que, 

construídas como bonecos animados, presos e manipulados por 

fios que lhes são inacessíveis e sobre os quais não têm poder, 

reproduzem ao nível da fábula e no espelho do texto a alegoria 
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do próprio processo ficcional gogoliano.

Interessa, para a interpretação aqui proposta de "A 

Terrível Vingança", o conceito mais amplo de alegoria trazido 

à cena, em particular, por Walter Benjamin e que, nos parece, 

permite pensar a essa luz, não apenas este, mas muitos dos es 

critos de Gógol.

Como é sabido, a alegoria pode ser isolada como uma 

categoria central da teoria do filósofo alemão e de toda sua 

obra já a partir do ensaio "A Origem do Drama Barroco Alemão" 

(1925) até os ensaios sobre Baudelaire, escritos no fim dos 
3 anos 30.

Sendo a revalorização da alegoria a chave da estéti

ca de Benjamin , este estudo, a questão que se coloca, de iní

cio, é a da oposição entre a plenitude luminosa do símbolo e

(2) Davi Arrigucci Júnior observou processo semelhante na es 
truturação da obra de Murilo Rubião, que segundo o críti
co, se caracteriza por um mesmo princípio estrutural que 
parece reger o mundo fantástico muriliano desde o trata
mento temático até o processo geral de composição: "uma 
assombrosa multiplicação dos meios". Cf. "O Mágico Desen
cantado ou as Metamosfoses de Murilo", prefácio de " 0 Pi 
rotécnico Zacarias", Editora Ática, São Paulo, 1977. Cf. 
ainda o artigo "Minas, assombros e anedotas - os contos 
fantásticos de Murilo Rubião", publicado nos Folhetins n9 
314 e 315 da Folha de São Paulo, em janeiro de 1983.

(3) Recorremos, a princípio, ã edição italiana: Benjamin, W., 
"Allegoria e drama barocco" IN II dramma barocco tedesco, 
Einaudi, Torino, 1971. Com a publicação, em fins de 1984, 
da tradução brasileira de Sérgio Paulo Rouanet (Origem do 
drama barroco alemão, Editora Brasiliense), passamos a 
utilizar o texto em português para as citações que aqui 
se fizeram necessárias do texto benjaminiano. Outros tex
tos de W.Benjamin jã existiam traduzidos para o português, 
entre os quais: "A obra de arte na época de sua reproduti 
bilidade técnica", "Sobre alguns temas em Baudelaire", "0 
Narrador", "0 Surrealismo", todos integrados na Coleção 
Pensadores, Editora Abril Cultural, São Paulo, 1980. 
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a deficiência e ineficácia da alegoria que, segundo seus opo

sitores, não se bastaria a si própria, necessitando recorrer 

sempre a um sentido exterior.

Com efeito, desde Goethe e o romantismo alemão, o 

símbolo é sinônimo de totalidade, de clareza e de harmonia, 

enquanto a alegoria é recusada por sua obscuridade, seu peso 

e sua ineficiência. A alegoria foi sempre criticada por pre

tender uma tradução sensível do conceito, ao invés de fazer 
4 ver o sentido em sua imediatidade.

Nessa distinção a alegoria é focalizada como uma 

forma essencialmente anti-artística, como uma simples técni 

ca de ilustrar, visualmente, uma idéia abstrata, enfoque e^ 
te rejeitado pela teoria benjaminiana da alegoria.5

(4) Cf. Todorov, T., Teorias do Símbolo, Coleção Signos, n9 
22, Edições 70, Lisboa, 1979. Em especial o capítulo 
"Símbolo e Alegoria" (Pag.203), onde analisa toda a teo
ria de Goethe e dos românticos sobre a oposição entre 
símbolo e alegoria.

(5) Vale lembrar também que a questão da alegoria e da oposi 
ção à figura do símbolo se coloca, como frisou Jeanne Ma 
rie Gagnebin no contexto do debate marxista sobre o rea
lismo na arte, inaugurado na Alemanha no final da década 
de 30, onde a estética marxista "ortodoxa" defenderá com 
G. Lukãcs uma concepção de arte progressista como visão 
totalizadora do real e cuja função constituiria-se em sa 
ber exprimir a organização dessa realidade caótica.
As críticas de G. Lukãcs, em sua condenação ã vanguarda 
literária, se apoiavam no ideal de universalidade e de 
harmonia da arte clássica e opunham-se às tendências da 
arte moderna atreladas ã desestruturação e à fragmenta
ção, por encará-las como reflexo do individualismo bur
guês, incapaz de ultrapassar seu ponto de vista limitado 
e alcançar uma visão de conjunto da realidade e das leis 
que a governam.
Mas é exatamente nesse repres^ígio moderno da visão ale
górica que se pode vincular a "morte" do sujeito clássi 
co e a "desintegração dos objetos", donde a alegoria se 
torna mais realista no seu dilaceramento que o símbolo 
na sua harmonia. Portanto, a não-transparência das rela
ções sociais e a não-tranparência da linguagem alegórica 
se respondem, e o texto não pretende mais dar uma imagem
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A reabilitação da alegoria buscada por Benjamin pro 

põe justamente reconsiderar e repensar as suas qualificações 

consideradas anti-estéticas, na medida em que esse caráter 

arbitrário, deficiente e conceituai da alegoria como entendi 

da até então, define uma arte certamente diferente da conce

bida pela harmonia clássica, mas da mesma forma legítima e 

talvez a única legítima para a época moderna, segundo Benja

min.

Com relação ao drama barroco alemão, Benjamin res

salta o caráter melancólico e a profunda tristeza inerente à 

alegoria barroca: "Ao passo que no símbolo, com a transfigu

ração do declínio, o rosto metamorfoseado da natureza se re

vela fugazmente à luz da salvação, a alegoria mostra ao obser 

vador a facies hippocratica da história como protopaisagem pe 

trifiçada. A história em tudo o que nela desde o início é pre 

maturo, sofrido e malogrado, se exprime num rosto - não, numa 

caveira. E porque não existe, nela, nenhuma liberdade simbóli. 

ca de expressão, nenhuma harmonia clássica da forma, em suma, 

nada de humano, essa figura, de todas a mais sujeita ã nature 

za, exprime, não somente a existência humana em geral, mas,de 

modo altamente expressivo, e 33b a forma de um enigma, a histó

ria biográfica de um indivíduo. Nisso consiste o cerne da vi

são alegórica: a exposição barroca, mundana, da história como 

história mundial do sofrimento, significativa apenas nos epi

sódios do declínio. Quanto maior a significação, tanto maior 

totalizante do mundo na culminação simbólica, nem esconder 
um sentido absoluto.
Cf. Gagnebin, J.M., Walter Benjamin - Os cacos da História, 
Editora Brasiliense, Sao Paulo, 1982 e também o artigo de 
Haroldo de Campos "Para além do princípio da saudade", pu 
blicado no Folhetim n9 412 da Folha de São Paulo, em 09/12/ 
1984.
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a sujeição à morte, porque é a morte que grava mais profun

damente a tortuosa linha de demarcação entre a physis e a 

significação. Mas se a natureza desde sempre esteve sujeita
V 6 

ã morte, desde sempre ela foi alegórica.

Parece oportuno realçar alguns poucos elementos da 

teoria benjaminiana que abrem caminho para se surpreender 

não apenas a tessitura deste conto em particular, mas da sua 

relação com a poética gogoliana como um todo.

Embora o conceito de alegoria de Benjamin possua 

profunda abrangência estética e filosófica, concernente ã am 

plitude de horizontes do pensamento de seu autor, o que des

carta qualquer possibilidade de operacionalizar as suas cate 

gorias estéticas ou buscar em método seguro de análise lite

rária, propõe, de outro modo, múltiplas e ricas reflexões pa 

ra exegese da obra artística.

(6) Walter Benjamin, ob.cit., pág.188. Cf. também o artigo 
de Jeanne Marie Gagnebin, "A origem da alegoria, alego
ria da origem", publicado no mesmo Folhetim já citado, 
onde observa que se o símbolo fora até então visto como 
a totalidade do belo, revelando um sentido imediato e 
transparente, onde significante e significado estão ín
tima e naturalmente ligados, a alegoria, por seu turno, 
era condenada por construir um laço arbitrário entre a 
imagem e o sentido, e tentar uma tradução sensível do 
conceito, em lugar de dar a ver a totalidade numa inst_i 
tuição imediata. J.M. Gagnebin sublinha: "Benjamin não 
nega este lado arbitrário da alegoria. Pelo contrário , 
é aí que ele vai descobrir o que constitui sua verdade. 
Se o símbolo, em sua plenitude imediata, indica a utopia 
de uma evidência do sentido, a alegoria tira a sua vida 
da discrepância entre expressão e significação. Ela não 
tenta fazer desaparecer a falta de imediatidade do conhe 
cimento humano, mas vai além aprofundando-se e extraindo 
daí imagens sempre renovadas pois nunca acabadas. Enquan 
to o símbolo visa a eternidade da beleza, a alegoria su
blinha a impossibilidade de um sentido eterno. Para a v_i 
são alegórica, o mundo natural está marcado por uma de
ficiência originária; a sua verdadeira significação é a 
visão do sofrimento e da desintegração, do ser para a 
morte da Natureza".
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No caso específico de Gógol, importa, de início, 

considerar o aspecto polissêmico da alegoria privilegiado 

por Benjamin e que aponta para a representação a um só tem

po, de mais de um sentido, permanecendo pois "aberto e dú

bio" quanto ã sua significação. Assim, cada significado se 

inclina a tornar-se um significante de novos significados. 

Cada elemento se transforma, portanto, no outro de si mesmo.

É no próprio sentido etimológico de "dizer o outro" 

que Benjamin retoma a alegoria (allos; outro e Agoreuin: fa

lar, em grego), postanto a alegoria fala de outra coisa que 

não de si mesma. 0 símbolo, por seu turno, liga dois aspectos 

da realidade em uma unidade bem sucedida (sym: conjunto e
7 ballein: lançar, colocar).

Se a alegoria se inscreve, para Benjamin, na essên

cia mesma do mais artístico, do mais literário, pois dizendo 

o "outro", potenciando seu momento "alegórico" é que a lite

ratura pode se afastar de um conceito ingênuo da arte como 

cópia da realidade, a obra de Gógol, nesta perspectiva, pode 

ser analisada, ao lado de grande parte da arte moderna, como 

procedimento estético de caráter fortemente alegórico, atra

vés do qual a não-cópia do real alcança muitas vezes alto 

grau de conhecimento da realidade.

(7) Cf. Kothe., Para ler Benjamin, Livraria Francisco Alves 
Editora, Rio de Janeiro, 1976, especialmente os capítu
los "A ruína alegórica", "A aura" e "O Realismo artísti
co". Ver também o ensaio de Haroldo de Campos, Deus e o 
Diabo no Fausto de Goethe (Editora Perspectiva, Sao Pau
lo, 1981), em especial o capítulo "Bufoneria transcenden 
tal: o riso das esferas", onde o crítico desenvolve um 
tratamento semiótico mais nuançado da alegoria benjamini. 
ana, compreendendo a oposição entre alegoria e símbolo 
como um movimento que vai do centrífugo ao centrípeto e 
o conceito de "obra alegórica" correspondería, segundo 
ele, a algo semelhante a "obra aberta" de Umberto Eco.
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Em particular, o conto "A Terrível Vingança" pode 

ser visto, conforme referimos anteriormente, como alegoria do 

próprio processo de elaboração estética do autor.

0 processo de criação do conto, como que aludindo ao 

mistério sagrado da criação do universo, parece retomar a fi

gura do artista como uma divindade provida de um poder quase 

mítico e capaz de instaurar a criação de um outro cosmo: o 

universo da ficção artística.

Mas neste conto ucraniano o projeto estético de Gõ

gol se afigura problematizado, pois ó "fazer artístico" se 

apresenta aqui desprovido daquele poder "mágico" do riso e o 

narrador ao introduzir o movimento narrativo, como que inca

paz de exorcizar o mundo criado atravésdesse poder, se vé as 

sombrado e impotente diante da própria criação. E o que era 

um meio se converte num fim em si meem©, que resiste a serví f 

lo, tornando-se caprichoso e perdendo o caráter de instrumen 

to para se transformar em matéria sensível, autônoma e que se 

rebela.

Há, sem dúvida, na figura do feiticeiro de "A Terrí 

vel Vingança" uma alusão ao poder "mágico" do artista de ex 

trair vida da matéria inerte das palavras que aos poucos se 

anima e se torna um ser autônomo. Mas o feiticeiro, protóti

po do narrador, cai nas garras da própria magia. Na tentati

va alucinada de dominar o cosmo, metamorfosear os seres e as 

coisas conforme seus desejos, se transforma ele próprio em 

metamorfoseado ou vítima de suas fantásticas metamorfoses, o 

que o condena a escravo da própria feitiçaria, como se não 

conseguisse mais fazer cessar a magia.



235

"Pelos degraus de pedra, ele desceu por entre cepos 
queimados; lá embaixo, na terra profunda, está escavado seu 
abrigo. Entrou em silencio, sem ranger a porta, colocou sobro 
a mesa, coberta com um pano, um pote e jogou nele com suas 
mãos compridas algumas ervas desconhecidas; pegou uma concha 
feita de uma madeira estranha, tirou água com ela e começou 
a vertê-la, movendo os lábios e emitindo sortilégios. Uma luz 
rosada fez-se no quarto; e era terrível olhar então seu rosto- 
(...) Mas por que, de repente, ele ficou imóvel com a boca 
aberta, sem se atrever a mover-se, e por que os cabelos se 
eriçaram como cerdas em sua cabeça? Na nuvem diante dele res

plandecia um rosto prodigioso. Sem ser convidado e sem ser 
chamado, apareceu-lhe como um visitante; quanto mais se tor

nava nítido mais cravava nele olhos zmovezs. Os Seus traços, 
as sobrancelhas, os olhos, os lábios, tudo lhe era ábsconheci- 
do. Nunca em toda sua vida o havia visto. Parecia não haver 
nele nada de terrível, mas um terror invencível o invadiu. E 
no entanto a desconhecida e espantosa cabeça olhava-o por en

tre a nuvem do mesmo modo, imóvel. A nuvem então desapareceu, 
e os traços inusitados evidenciaram-se ainda mais vivos e os 
olhos penetrantes não se despregaram dele. 0 feiticeiro fi

cou branco como uma tela. Numa voz selvagem que não era sua 
deu um grito, derrubou o pote ... Tudo desapareceu."

Ora, se a "magia” da arte de Gógol está atrelada,na 

maioria de seus contos , ao poder do riso, da comicidade e 

da zombaria, em "A Terrível Vingança" "o feitiço vira contra 

o feiticeiro", e o narrador pasmo e amedrontado se vê às vol

tas com um universo ainda fantástico, mas trágico, onde a 
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morte, o tédio e a melancolia são as únicas possibilidades 

para este universo ruinoso. Ele próprio, narrador, está em 

ruínas porque engendra no conto a ruína de algo não-havido 

no âmbito da gênese artística gogoliana. Aponta para um 

"outro" "fazer artístico" que poderia ter sido e não foi.

Veja-se, neste sentido, que do ponto de vista da 

fábula, a situação vivida pelas personagens dispõe a todos 

para a morte como se vivessem sob a pressão do inevitável. 

Padecem de uma esteie de desastre inexorável, condenados per 

petuamente à morre. São como "bodes expiatórios", vítimas de 

um sacrifício inexplicável a que se submete também o narrador 

impotente. Este só pode articular a narrativa pela morte su

cessiva de todas as personagens e, paradoxalmente, dar-lhes 

vida, ação e expressividade somente quando os transforma em 

mortos, mortos-vivos, ruínas humanas que crescem sob a terra 

e "fazem a terra tremer". Também o narrador morre simbolica

mente, desaparecendo no final para passar a palavra ao bandur 

rista a quem confere a conclusão do relato e a fonte propici- 

atória para a criação do imaginário.

É importante salientar que a figura do bandurrista 

se caracteriza no conto como aquele típico contador popular 

de histórias e lendas folclóricas que alterna terror e medo, 

humor e comicidade nas histórias que conta.

"0 cego já acabara sua canção; já começara de novo 
a dedilhar as cordas; já começara a cantar adágios cômicos 
sobre Khoma e Eriema ...Stkhiar, Stokoza ... mas os velhos 
e os moços não conseguiam recobrar-se e ficaram muito tempo 
parados, de cabeça baixa, meditando sobre aquele fato terri 
vel que outrora ocorrera. "
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É, portanto, também na figura do bandurrista que fe 

cha o conto, que a imagem do escritor-Gógol se refrata e se 

projeta alegoricamente sobre toda a tessitura narrativa, pro 

pondo, através de um processo de espelhamento, uma reflexão 

no nível da metalinguagem.

No conto "O Nariz” e em quase todos os contos peters 

burgueses, e mesmo em muitos dos ucranianos, tem-se também o 

mais insólito, as mais "diabólicas” efabulações, mas tudo se 

encontra amalgamado àquele riso gogoliano que faz da escritu

ra uma e écie de feitiçaria cômica,onde o rir e o "feitiço" se 

interpenetram, e onde o Gógol-cômico se afigura corro um eficien 

te "feiticeiro literário".

Daí talvez, o universo criado se apresentar simulta

neamente cômico e terrível, pois se engendra por um riso que 

cria e libera a imagem da matéria morta da escritura. Neste 

sentido, é através dessa transmutação que o artista, o cômico 

e o feiticeiro se alinham em Gógol como elementos de um mes

mo manual de criação.

Â primeira leitura de "A Terrível Vingança", resta 

de imediato em nosso imaginário a constituição de um universo 

fundamentalmente trágico, onde as personagens, vítimas impo

tentes da fatalidade inexorável, carregam sua falha trágica, 

a 'hybris' que recái em cadeia sobre toda uma hereditariedade. 

Obtém-se, em decorrência, um universo melancólico, satúrneo, 

regido por uma tristeza profunda.

No entanto, uma leitura mais detida desvela em "A 

Terrível Vingança" uma escritura atada por um nó inextrincá- 

vel à totalidade da poética gogoliana, cuja unidade está apoi 

ada numa espécie de "poética do sortilégio".
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Diabólico e terrificante, o Gógol de "A Terrível Vin 

gança" se apresenta em perfeita sintonia e continuidade com o 

comediante genial de "O Inspetor Geral" e outras tantas obras, 

onde o riso parece se situar entre os limites da luz e das tre 

vas, do claro e do escuro, da vida e da morte. Existe nesta 

aliança aquela transmutação mágica do humor em uma multidão va 

riada de milagres que subverte a ordem laboriosamente elabora

da.

0 riso, manifesto em outros textos, se impõe agora 

como uma presença ausente, indicador de um sentimento e força 

poética expressos, porém, como elemento subliminar, como re

presentação de um "outro", um "outro fazer artístico" que po

dería ter sido e não foi. Nessa linha de raciocínio, o conto 

apresenta-se como uma ruína alegórica porque indicia uma per

da, registro de um lamento de algo "não-havido". Daí o univer 

so criado no conto se afigurar melancólico, onde a vida se ex 

pressa a partir da morte ou no sentido de perceber a morte na 

própria vida.

Assim,como elemento latente na obra, o riso aqui ape 

nas se insinua como algo distante, como um "outro" que se diz 

aparecendo, numa alusão ao próprio processo de escrever e ã 

gênese das formas em Gógol. Porque em Gógol todas as fibras de 

sua obra, as mais líricas e as mais trágicas se entrelaçam nes 

sa "magia" do riso que ora se manifesta na gargalhada dessacra 

lizadora, ora se expressa no pavor e no tédio que ocultam a 

melancolia profunda que subjaz em sua obra.

Se através do "riso manifesto" sempre se desvelou em 

Gógol um "trágico invisível", através deste mesmo trágico se 

desprende um riso ainda mais profundo, quase imperceptível,
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g 
mítico e mágico. Segundo A. Siniavski o processo de criação 

da arte gogoliana remeteria ao mito da criação do mundo pelo 

riso dos deuses, de acordo com o ensinamento esotérico. Como 

uma energia milagrosa e criadora, proveniente do riso divino, 

capaz de criar todo o universo, também o riso gogoliano ecoa 

ria por toda/sua cosmogonia artística, como força primordial 

de existência.

É este o princípio que rege o mundo ficcional de Gõ 

gol, isto é, espécie de antinomia constitutiva básica de sua 

obra: o fenômeno do riso popularesco e regenerador, indiciado 

em "A Terrível Vingança" apenas no inicio com a descrição que 

abre o conto.de uma típica festa de casamento de cossacos 

ucranianos, que se transforma em exaurimento angustioso e me

lancólico, predominante neste conto e representado pela figu

ra tigrina e monstruosa do feiticeiro que se encarrega de pro 

mover a desordem, o desequilíbrio, o caos e a morte, projetan 

do-se alegoricamente nos vários níveis de exegese do conto.

•Ã diferença de "O Nariz", onde o inusitado e o insó

lito acarretam um universo típico da bufoneria que tende ao 

circense, com tom de burla e caricatura, "A Terrível Vingança", 

por uma espécie extrema e estranha de contrafação adquire, na 

ostensibilidade de seus procedimentos de extremo grotesco, um 

excesso de "espiritualidade" e de "seriedade" de dimensáo trá 

gico-patética.

Por outro lado, o destino trágico de todas as perso

nagens, inclusive do próprio feiticeiro, se acha em perfeita 

correspondência com uma certa risada infernal que perpassa o

(8) Siniavski, A., Dans l*ombre de Gogol, ÈÜitions du Seuil, 
Paris, 1978.
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conto, verdadeira derrisão diabólica, frequente na cosmogo

nia artística de Gógol.

Há uma clara alusão a este processo na seguinte pas 

sagem de "A Terrível Vingança”, onde o riso desenfreado alia 

se a um esgar trágico e a risada debochada se transforma em 

aniquilação ferina, contundente e impiedosa.

" As nuvens se dissiparam de uma vez e diante dele 
apareceu um cavaleiro numa espantosa imponência. Ele esforça, 
se por parar; puxa as rédeas com firmeza: o cavalo solta um 
relincho selvagem, levanta a crina e voa até o cavaleiro. E 
ao feiticeiro pareceu então que tudo nele se petrificava, 
que o cavaleiro inerte se movia e de repente abria os olhos; 
via o feiticeiro que se atirara sobre ele e começava a rir . 
Como um trovão, se espalhou esse riso selvagem pelas montanhas 
e ressoou no coração do feiticeiro, fazendo-o tremer. Parecia, 
lhe que alguém muito forte penetrava e andava dentro dele ba

tendo com martelos no coração, nas veias ... tão terrivelmen

te ecoava nele aquele riso!

0 cavaleiro agarrou o feiticeiro com sua mão terrí

vel e suspendeu-o no ar. Num instante o feiticeiro morreu(...)"

Sem dúvida, se extrai dessa passagem potenciada, a 

imagem alegórica do próprio processo ficcional de Gógol que, 

como o feiticeiro que tinha a impressão que todos riam dele, 

se vê perseguido, por este riso mágico, infernal e divino-mi- 

lagroso ao mesmo tempo, provocado por sua própria "magia” e 

que acaba por penetrá-la, sufocá-la ate desvelar a imagem da 

própria morte.

Como uma fantástica rebelião d® meios contra os 
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fins, o riso "mágico" gogoliano que transfigura a realidade, 

enfeitiça-a e põe em cena seres inusitados, passa em "A Ter

rível Vingança" a integrar o próprio feitiço e o autor-narra 

dor (e com ele o leitor) projeta-se na figura do feiticeiro 

e também está enfeitiçado, se encontra como que hipnotizado 

por esses seres extraordinários, precipita-se no meio deles 

e torna-se presa, vítima sacrificada, perseguida eternamente 

por este riso elementar desenfreado que corrói as suas entra 

nhas, como aqueles mortos que roem os ossos do feiticeiro, 

como forma de uma eterna eterrível vingança.

Decorre de tudo isto o caráter do conto que tende 

para um fundo eminentemente trágico, onde váo cair e se en

cerrar personagens sem horizonte e que sucumbem nas malhas 

de um mecanismo que tem como base o esquema típico do confron 

to herói X antagonista poderoso, nodal para toda literatura 

"mitopéica", mas que se prolonga, de outra forma, na litera

tura contemporânea que se aventura para a criação de mundos 

fronteiriços com relação ao sonho, à loucura e ao mito e cujo 

movimento narrativo recai sobre imagens emblemáticas, de pro

jeção alegórica, tão característico da literatura gogoliana.

Em "A Terrível Vingança" desaparece um dos traços 

também característico de Gógol de construir as personagens a 

partir da "persona", a máscara social, tão evidente em muitos 

dos seus "contos petersburgueses", com a decorrente sugestão 

de realidade. 0 que aparece aqui é um movimento de sugerir a 

partir, a princípio, de personagens "históricas" o caráter de 

arquétipos psicológicos:- observe-se a constante insinuação do 

incesto (Katerina/pai-feiticeiro), a relação morte/vida, o he 

rói/anti-herói, a vingança/expiação da culpa, o que aponta pa 

ra a quebra gradativa da verossimilhança e para o universo 

fantasmal do conto.
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O caráter mítico do conto se estabelece na medida 

em que, se por um lado liga-se à narração histórica do passa

do e portanto é diacrônico e irreversível no tempo, por outro 

lado é instrumento de explicação do presente (e do futuro) e 

portanto, é sincrônico e reversível.

A noção da repetição cíclica se evidencia no conto 

através da presença de mitos universais, notados em várias 

culturas, tais como: o mito do herói, o mito do incesto, o mi. 

to da água como símbolo englobante e do seu poder obscuro, de 

moníaco, desconhecido (cf. as várias descrições do rio Dniepr 

no conto).

O típico combate do herói contra o monstro é a luta 

mitológica onde o primeiro, depois de submetido a difíceis ta 

refas, provas ou trabalhos, revela-se ao final possuidor de 

um poder sobre-humano ao derrotar gigantes, monstros, seres 

infernais ou pela astúcia ou pela força.

No entanto, o que se estabelece no conto "A Terrível 

Vingança" é a busca e a tentativa baldadas do "retorno" ã uni 

dade de um universo primevo. Com efeito, Gógol parece traçar 

o mito do herói frustrado, da busca frustrada, empreendida 

por seres cuja culpa é expiada na impossibilidade de voltar à 

ordem primitiva.

Dessa forma, ao mesmo tempo que aparecem heróis ar- 

quetípicos ã semelhança dos mitos antigos, estes se transfigu 

ram diante de "combates" frustrados, reflexo de uma ordem cós 

mica que se tornou absurda e irracional e onde eles se apresen

(9) Anatol Rosenfeld notou procedimento semelhante a propósito 
da obra de Kafka. Cf. Anatol Rosenfeld, "Reflexões sobre 
o Romance Moderno", In: Texto/Contexto, Editora Perspecti
va, São Paulo, 1976.
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tam como "heróis" exilados, filhos pródigos que desesperada 

mente procuram voltar ao "lar paterno", isto é, procuram 

inutilmente entrar numa ordem significativa e coerente.

O mergulho gogoliano no passado histórico russo o 

arrasta, assim, à esfera mítica. Vimos que o mundo de "A Ter 

rível Vingança" é "explicado" expressamente no epílogo, pela 

voz do bandurrista que menciona a lenda eslava sobre a trai

ção e inveja entre dois cossacos irmãos, lenda calcada na m_i 

tologia eslava pagã através da figura do "bogatir", o cavalei 

ro que cavalga as montanhas dos Cárpatos. Além disso, esse mi 

to eslavo nos remete também para a mitologia cristã, na passa 

gem bíblica do "Genesis" sobre os dois irmãos Caim e Abel e o 

primeiro assassínio cometido por inveja e vingança. Lembre-se, 

ainda nesse contexto, que segundo o "Genesis", o pecado origi 

nal com a "queda" de Adão acarretou não só a perda do Paraíso, 

mas a própria transformação da condição humana como fonte de 

todas as desventuras que se abateram sobre a humanidade, e que 

têm origem no desafio â onipotência e na autoridade divinas , 

aspecto esse evidenciado na conclusão de "a Terrível Vingança',' 

onde a punição divina se apresenta amplamente justificada:

" 'É terrível o castigo que imaginastes tu, homem! ' 
disse Deus. 'Que seja assim como disseste, mas ficarás também 
ali eternamente sobre teu cavalo, e não terás o reino do céu 
enquanto estiveres ali sentado! ' E tudo se cumpriu assim, como 
fora dito: e até hoje nos Cárpatos há sobre um cavalo um cava 
leiro prodigioso que vela no abismo sem fim como os mortos 
roem um morto, e sente como aquele morto que jas sOb a terra 
cresce e roe os seus ossos entre terríveis sofrimentos e faz
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tremer horrivelmente a terra toda ... "

Ora, a força alusiva do enredo, de certas situações, 

de certas cenas, enfim de certas imagens potenciadas, corrobo 

ram um movimento narrativo que torna o mundo de "A Terrível 

Vingança" progressivamente um mundo fragmentário, ruinoso e 

fantasmagórico, afigura-se como uma caveira cujos ossos apo

drecidos apenas indiciam a forma através dos fragmentos da ma 

téria gasta do real. Este mundo, vítima de uma estranha decre 

pitude, acaba por se configurar alheio ao tempo histórico, des 

familiarizando-se numa feição grotesca, agigantado monstruosa 

mente.

A sucessão linear e histórica do início se esfacela 

na exata medida e ao mesmo tempo em que aos heróis é retirada 

a condição de sujeito da História. Lembre-se a própria condi

ção do narrador "em ruínas", das personagens impotentes e tra 

gicamente aniquiladas por uma força insondável e invencível.

Da progressão temporal e do encadeamento histórico 

iniciais, irrompe uma espéciede regressão temporal, de movi

mento cíclico e circular que se reflete no espaço disforme, 

alheio ao tempo histórico, como atesta a corrida do cavalo en 

louquecido no final do conto.

n Jã andara um dia, outro, e Kaniãv não aparecia. 0 
caminho era o mesmo; jã hã muito tempo deveria ter aparecido, 
mas não se via Kaniov.

Ao longe brilhavam cúpulas de igrejas. Mas não era 
Kaniov, era Chumsk. 0 feiticeiro se espantou ao ver que se 
desviara por completo. Tocou o cavalo de volta para Kícv e de 
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litch, uma cidade ainda mais distante de Kíev do que Chumsk , 
e já não muito longe dos húngaros. Sem saber o que fazer, vi

rou de novo o cavalo para trás, mas sentiu que novamente esta 
va indo para o lado contrário, embora seguisse em frente. Não 
poderia homem algum no mundo contar o que havia na alma do fet 
ticeiro; e se pudesse olhar e ver o que ali se passava, então 
já não poderia mais dormir uma noite sequer e nem sorrir uma 
so vez. Aquilo não era ira, nem medo e nem mesmo um despeito 
cruel. Não há uma palavra no mundo com a qual se possa dizê- 
lo. Algo queimava-o e ele queria pisotear tudo com seu cavalo, 
pegar toda a terra de Kzev até Gálitch com todas as pessoas, 
com todas as criaturas, e afundá-la no Mar Negro. Mas não era 
por maldade que ele queria fazê-lo; não, nem ele mesmo sabia 
o porquê. Ele estremeceu quando diante de si e já muito prõxf 
mo, apareceram as montanhas dos Cãrpatos e o alto Krivan que 
cobria a sua cabeça com uma nuvem cinza como se fosse um gor

ro; e o cavalo continuava galopando e corria já pelas monta

nhas. "

Esta passagem que resulta na morte do feiticeiro e 

conclui o movimento do enredo destrói por completo o espaço 

das personagens, a sucessão causai do tempo e da fábula e 

transforma as personagens em mortos decrépitos que se dilace

ram, ostentando, também, a sua condição de vítimas, enquanto 

fantasmas da História.

Está patente também na lenda do bandurrista a alusão 
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a uma interpretação histórica do conto rastreada nos tempos 

heróicos dos cossacos e-de—pevo-xusso: "Aquele era um outro 
tempo: tempo de glória para os cossacos, pisoteavam com os 
cavalos os inimigos e ninguém se atrevia a rir deles." Mas 

esse outro tempo ê expresso no conto como a imagem de uma 

Historia sofrida. A Ru-ss-ia de■'"ATerrivel Vingança" se proje 

ta através de uma consciência histórica profundamente melan

cólica, onde um passado de glória se afigura no presente co

mo ruína das potencialidades não concretizadas . Por isso, o 

que resta são caveiras, ossos apodrecidos e fantasmas, frag

mentos de um mundo e de um passado que jã se foi.

Resulta a expressão de certa consciência melancóli

ca diante do mundo, que subjaz a ótica histórica do conto. 

Veja-se a seguinte fala do herói Danilo:

” 'Como estou triste, esposa minha!' diz Pan Danilo. 
'Dói-me a cabeça e também dói meu coração. Sinto um peso es

tranho! Parece que a morte estã rondando em algum lugar não 
longe de mim. ' (...) 'a alma pressente a sua morte próxima. 
Estã se tornando triste o mundo. Tempos difíceis se aproxi

mam. Oh! como me lembro, lembro dos anos que não mais volta

rão! Ele ainda estava vivo, o velho Konachevitch, honra e glo_ 
ria de nosso exército! E como se diante dos meus olhos estives, 
sem passando agora os regimentos'cossacos! Era um tempo de ou 
ro, Katerina! o velho Hetman estava sentado num cavalo mouro. 
(...) Ah! se soubesses, Katerina, como nós combatemos então 
contra os turcos! (. . . ) Os cossacos enchiam os gorros com pe
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dras preciosas. Que cavalos, Katerina, se soubesses, que ca 
valos levamos então! Oh! não vou mais guerrear assim! Não es 
tou velho e tenho o corpo vigoroso; mas a espada de cossaco 
escorrega-me da mão, vivo sem ocupação e nem mesmo sei para 
que estou vivendo. Não hã ordem na Ucrânia: os coronéis e os 
esaúls brigam entre si como cães. Não ha a cabeça de um chefe 
sobre todos. Nossa nobreza habituou-se aos costumes polacos; 
adquiriu malícia ... vendeu a alma, aceitando a união. Os ju 
deus oprimem o povo. Oh!, tempo! tempo passado! Para onde fos 
tes, anos meus? Anda, rapaz, vã ao porão, traze~me uma barri

ca de hidromel! Beberei pela sorte de outrora e pelos anos 
passados!' "

Essa desagregação evidenciada no conto e circunscri

ta no passado, num tempo e espaço históricos determinados da 

História russa do século XVII, tempo das lutas de libertação 

nacional dos ucranianos e de inúmeras batalhas entre cossacos 

e poloneses, remete, por outro lado, a um apelo para o futuro 

que é o tempo da escritura da obra, o tempo presente de Gógol 

e que aparece também fragmentado e deformado em "0 Nariz" e 

em outros contos petersburgueses. Daí o caráter lutuoso de "A 

Terrível Vingança", decorrente da visão de uma História sofri 

da, repleta de massacres e execuções, malograda por uma mons

truosa arbitrariedade que se estende e se projeta no presente 

czarista de Gógol. Uma História passada que ecoa ainda no pre 

sente e talvez não estará de todo emudecida no futuro.

A própria escritura alegórica de Gógol parece espe-
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lhar esse processo dinâmico, a gerar continuamente novas si^ 

nificações.
10Gogol, talvez, busque também, como Walter Benjamin 

recompor as ruínas de sua História, não como historiador, mas 

como artista que através de sua obra coleciona os fatos, os 

fragmentos do real para tentar criar uma outra História.

Hã algo de utópico nessa inevitável catástrofe: os 

mortos ressuscitam em "A Terrível Vingnaça" e através da cons 

ciência de seu sofrimento clamam pela justiça ou talvez pela 

redenção, mesmo que tenham de pagar o tributo do castigo e da 

vingança. Ê, em última análise, um grito de socorro ao futuro 

o que Gógol pede incessantemente em suas obras, onde a fragmen 

tação do mundo e do homem antecipa como um alerta o fenômeno

(10) Não há como deixar de pensar nas "Teses sobre a Filoso
fia da História" de Benjamin e na sua ênfase dada ao tem
po do "agora", como tempo de redenção de um passado derro 
tado e de um futuro sempre prometido, mas nunca alcançado. 
A História benjaminiana busca o passado para salvá-lo. 
Despertando os seus mortos e os seus antepassados há a e£ 
perança de resgatá-lo e recompor suas ruínas no próprio 
presente. Observe-se neste sentido, a sua Tese II: "Exis^ 
te um encontro secreto entre as gerações passadas e a 
nossa. E como cada geração anterior ã nossa, nos foi 
transmitido também uma tênue força messiânica sobre a 
qual o passado exige direitos". Ou a tese VI: "Articular 
historicamente o passado não significa conhecê-lo 'tal co 
mo ele foi verdadeiramente1. Significa apoderar-se de uma 
lembrança tal como ela cintilou no instante de um perigo. 
Importa ao materialismo histórico fixar uma imagem do pas^ 
sado tal como ela se configurou de repente ao sujeito his 
tórico no momento do perigo. O perigo ameaça tanto ao pa
trimônio da tradição quanto àqueles que o recebem." Cf. a 
tradução espanhola "Tesis de Filosofia de la Historia" In: 
Benjamin, W., Discursos interrumpidos I, Taurus Ediciones, 
Madrid. 1982.
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que acabaria por caracterizar a modernidade do século XX, re 

sultante de um mundo que ficou em pedaços, um amontoado de 

ruínas que a História nos legou.
A História russa,enr^^Terrível Vingança" como que 

salta do fluxo contínuo dos acontecimentos evocados pelo con 

to e se transforma em mônada, um fragmento de História torna 

do intemporal, alegorizado na trajetória da fábula e no des

tino das personagens que "arruinadas" nos escombros de seus 
esqueletos, buscam a ressureição do

todo, a reunificação dos pedaços perdidos. Talvez, a tentati^ 

va de fazer interagir passado-presente numa espécie de con

densação, através da qual o presente possa reencontrar e rea 

tivar aspectos perdidos do passado e retomar o fio de uma His 

tória inacabada, para tecer-lhe a continuação. Como se o pas

sado comportasse elementos inacabados que aguardam uma vida 

posterior para alcançar novas significações. Os mortos gogo- 

lianos ressuscitam porque estão encarregados de fazer o passa 

do reviver, de novo significar na recomposição de suas ruínas, 

mesmo que possível apenas enquanto obra de arte.



250

6. A Arte Mágica: o delírio gogoliano

"A palavra não é pardal: se a sol
tamos, não a apanhamos mais."

Este provérbio russo que Gógol citava, talvez como 

forma de justificativa e argumentação perante à censura da 

época, parece também se adequar com propriedade ã sua forte 

convicção de que a palavra possui uma espécie de poder, de ver 

dade suprema, um saber secreto das coisas. Para Gógol, o meio 

de compreendê-las era crer nesse poder, e era a maneira pela 

qual ele insistia em que se lessem seus escritos. Não há que 

explicar racionalmente atos e palavras, como se nos dissesse: 

"Creia no que estou dizendo e eis tudo".

A obra gogoliana, nascida sob as circunstâncias de 

sua biografia repleta de constantes crises e lutas consigo 

próprio, o que levou o escritor ã destruição de muito de sua 

obra, provém, ao que parece, de uma espécie de raiz comum do 

trabalho literário de Gógol e que aparece, como vimos, alego- 

rizada no mundo ficcional de "A Terrível Vingança": Gógol se 

vê perseguido pelo poder da palavra, sobre o qual exerce domí 

nio, ao mesmo tempo em que parece fugir constantemente de sua 

dominação, o que aponta para a crise de criação que sempre o 

acompanhou, como homem e escritor e cuja origem se encontrava 

na busca desesperada de definir-se artista, ora como um "san

to milagroso", ora como "pecador condenado".

Com efeito, o leitmotiv tanto dos escritos como da 

biografia gogoliana parece ser o tema do artista perseguido 

por sua própria obra. Como um poderoso mago, Gógol transforma 

a palavra em matéria visível. Como se para ele a arte da pala 

vra fosse já, de alguma forma, "fazer milagres". E o "fazer 
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literário" se lhe afigurava como um exercício peculiar, des

de o estado primeiro do processo poético, até o seu último 

objetivo, qual seja, o da perseguição dos próprios leitores 

pela imagem suscitada.

É sob essa óptica que podemos entender o Gógol tar

dio, com seus planos de reformas morais e que, acreditava, 

se expressariam justamente através do poder "mágico" de seus 

escritos.

Ora, este mesmo ato de "animar", "dar vida" aos se

res e aos objetos mortos manifesta na consciência gogoliana a 

angústia do castigo. Como se a magia, que para ele deveria ser 

"branca", se convertesse inopinadamente em "magia negra", pois 

se sua Arte não pudesse reverter para um "bem" perceptível ã 

humanidade, então se tornaria um "mal" radical.

Gógol-artista, "vítima" de seu prórpio ofício, espan

tava-se diante de si mesmo e pressentia qualquer coisa de satã 

nico no fundamento de sua própria atividade. Representar artís 

ticamente a vida era já um ato de transgressão. E, para Gógol, 

esse dom poderoso se deveria converter a serviço de Deus e da 

Pátria. Difícil tarefa para ele. Sua arte o traía continuamen 

te, como aquela força atávica que move as personagens de "A 

Terrível Vingança" e ao invés da "santidade artística" que 

buscava o caminho da arte gogoliana, teimava em beirar o in

fernal e o diabólico.

"... (o feiticeiro) chegou sombrio, de mau humor,

arrancou a toalha da mesa e de repente por todo o quarto se 
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espalhou suave, uma luz de um azul translúcido. Só que esta 
luz não se misturou ãs ondas anteriores pãlida-douradas que 
se irisavam e, mergulhando como num mar azul, se esticavam 
em camadas como mármore. Então colocaou um pote na mesa e 
começou a jogar nele algumas ervas. (...)

0 feiticeiro pôs-se a dar voltas ao redor da mesa, 
os sinais começaram a se transformar mais rapidamente na pa

rede, e os morcegos começaram a voar com mais vigor para ci

ma, para baixo, para frente, para trás. A luz azul tornou-se 
cada vez mais débil como se fosse extinguir-se por completo. 
E a sala iluminou-se então de uma luz leve e rosada. Parecia 
que num tilintar suave essa luz maravilhosa se derramasse por 
todo canto. De repente,desapareceu e a treva encobriu tudo. 
Ouvia-se apenas um sussurro como se fosse o vento, numa hora 
calma da noite, que tocasse, rodopiando, o espelho d'ãgua, 
vergando ainda mais sobre os chorões de prata. E parecia a Pan 
Danilo que na sala brilhasse a lua, vagassem as estrelas, sur 
gisse confusamente o azul-escuro do céu frio do ar noturno so 
prasse em seu rosto."

Observa-se, em particular, nessa passagem de "A Ter

rível Vingança" como o processo de metamorfose do feiticeiro, 

a sua magia diabólica que tudo transforma e que faz do mundo 

circundante um outro universo, onde as categorias perdem sua 

validade empírica, pode também aludir ao próprio "fazer ar

tístico", sua "arte sobrenatural", consubstanciados aqui na 

figura do feiticeiro que seduz e é seduzido pelo poder dia

bólico de insuflar vida na sombra desencarnada de Katerina,
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fazendo-se perseguidor e perseguido dessa força mágica inven 

cível.

" (...) e de novo, com tilintar surpreendente, to

da a sala se iluminou de uma luz rosada, e de novo o feiti

ceiro ficou imóvel com seu estranho turbante. Os sons se fi 
zeram mais fortes e mais cheios, a luz tênue se tornou mais 
viva e algo esbranquiçado, semelhante a uma nuvem, flutuou 
no meio da kháta; e pareceu a Pan Danilo que a nuvem não era 
uma nuvem, mas sim uma mulher; mas de que era ela feita? se

ria feita de ar? E como poderia estar de pé sem tocar o chão, 
sem apoiar-se em nada e através dela passar a luz rosada e re_ 
fletirem-se na parede os traços. Eis que de repente ela move 
um pouco a cabeça transparente: brilham suaves seus olhos 
azul-pálido;os cabelos ondulam e espalham-se sobre os ombros 
como uma névoa cinza-claro; os lábios avermelham-se como se 
através do céu matinal branco, translúcido se derramasse im- 
perceptzvel a luz rubra da aurora; as sobrancelhas mas se 
distinguem ... Ah! É Katerina!"

Extrai-se também dessa passagem, e de todo o conto 
de maneira geral, o que A. Siniavski^ chamou de ”dom da vidên 

cia", uma espécie de animação sobrenatural da efígie que pare

ce caracterizar toda a obra gogoliana. Ou, como quer o críti

co, uma certa "galvanização" da imagem que resulta em "trompe- 

l’oeil figuratif”: às imagens gogolianas basta olhar e elas 

passam imediatamente a ser videntes também, se "animam" magi

camente e saltam dos limites de suas molduras, adquirindo vi
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da própria e estabelecendo com aquele que as contempla uma 

intimidade secreta.

Pan Danilo pôs-se a observá-lo e viu que já não 
vestia o jupan vermelho; ao inves disso viu largas bombachas 

como as que usam os turcos; presas ao cinto, as pistolas; na 
cabeça um estranho gorro, todo rabiscado com uma inscrição 

nem russa nem polonesa. Olhou—o no rosto — e o rosto começou 
a se transformar: o nariz alongou-se e ficou penso por cima 
dos lábios; a boca num instante abriu—se ate as orelhas; um 
dente despontou da boca, torto para o lado, e de repente, 
diante dele, surgiu aquele mesmo feiticeiro que aparecera no 
casamento, na casa de esaúl. "

Ê desse processo de "encarnação" da imagem gogoliana 

e de seu poder de visão que decorre o motivo obsessivo da "per 

seguição".

Interessante notar que Gógol sempre manifestou inte

resse bastante acentuado pela pintura. Segundo A. Siniavski a 

pintura lhe era até mais próxima e familiar do que a própria 

literatura e exercia verdadeiro fascínio sobre o escritor.

Com efeito, a prosa gogoliana se serve amiúde de ma

terial essencialmente pictórico e das artes plásticas em ge

ral. Daí também decorre, em parte, o caráter alegórico de sua 

arte, onde o aspecto figural-icõnico da imagem se mantém em 

tensão dialética com o arbitrário-simbólico. A plasticidade 

que daí resulta, corresponde certamente à característica essen

(1) Siniavski, A., Dans 1'ombre de Gogol, Editions du Seuil, 
Paris, 1978.
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ciai de Gógol de certamente mais mostrar do que contar.

A criação de Gógol faz-se a partir de um movimento 

de contemplação: Gógol como que contempla aquilo que descre 

ve e comunica ao leitor esta espécie de "vidência". Para ele 

a palavra russa não era só descritiva, mas reflexa como um 

espelho e, segundo suas próprias palavras, "para animar de 

modo sobrenatural um objeto, é preciso olhar para ele com 

mil olhos".

Observe-se, neste sentido, a descrição do rio Dniepr 

em "A Terrível Vingança" carregada de elementos plásticos e 

pictóricos que expressam a imagem do rio como força de uma m_i 

ragem, de uma alucinação, uma representação hipnótica.

" É encantador o Dniepr quendo o tempo é sereno, quan 
do solto e fluido lança por entre bosques e montanhas suas 
aguas plenas. Não rumoreja, nem ressoa. Ao contemplá-lo não se 
sabe se flui ou não em sua majestosa largura, e parece que to

do ele é feito de cristal, como se um caminho azul espelhado, 
desmedido na largura, infinito no comprimento, ondulasse e ser 

ponteasse pelo verde mundo. Então, e agradável para o sol ar

dente olhar—se das alturas e mergulhar os raios no frio de 
suas águas cristalinas e também para as florestas ribeirinhas 
refletirem-se brilhantes nas suas águas! Verdes cachos! Junto 
as águas estão apinhados com as flores do campo e olham debru 
çados sobre elas, olham è não se cansam de olhar, e não se 
cansam de admirar com suas pupilas claras, e sorriem para ele 
e o saudam, acenando com seus ramos. Mas, para o meio do rio, 
nao se atrevam a olhar: ninguém se atreve, a não ser o sol e 
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o céu azul. Uma ave rara chega até o meio do Dniepr. Magní

fico! Não hã no mundo rio igual. É também encantador o Dniepr 
nas noites quentes de verão quando tudo adormece: o homem, o 
animal, a ave; e sõ Deus poderoso contempla o cèu e a terra, 
e majestoso sacode o seu manto. Do manto esparramam-se as es

trelas. As estrelas reluzem e resplandecem sobre o mundo e to. 
das de uma sõ vez entregam-se ao Dniepr. A todas elas o 
Dniepr mantém em seu regaço escuro. Nem uma lhe escapa; a me

nos que se apague no céu. 0 negro bosque coberto de corvos 
dormentes e as montanhas outrora recortadas, curvando-se, es

forçam-se para cobrí-lo ao menos com sua sombra alongada. Em 
vão! Não hã nada no mundo que possa cobrir o Dniepr. Azul, 
azul ele corre transbordando fluidamente durante a noite e du 
rante o dia, e pode ser visto de tão longe quanto e possível 
ao olho humano. Acariciando-a, aconchega-se mais para junto 
da margem devido ao frio da noite, e desata sobre si uma cor

rente de prata; esta resplandece como a raia de um sabre de 
Damasco; e ele, azul, de novo adormece. Também nesse momento 
é maravilhoso o Dniepr e não hã no mundo rio igual! Mas quan — 
dopassam pelo céu as nuvens azuis como montanhas, o negro bos_ 
que dobra—se ate as raízes, os carvalhos crepitam, e um relãm. 
pago, arrebentando entre as nuvens, de repente ilumina o mun

do inteiro. Então o Dniepr é assustador! Morros de agua vesso 
am chocando-se ãs montanhas e com um gemido correm para tras 
resplandecentes e choram e ficam suspirando ao longe. (...) 
Quem dos cossacos se atreve a passear em barco quando o velho 
Dniepr estã em fúria? Até parece não saber-se que ele engole 
as pessoas como moscas."



257

Com efeito, aqui a palavra adquire um corpo físico e 

palpável que abre passagem para a imagem "deíor mada" e alegó

rica que se cria, consubstanciada na sutil "deformação" da 

própria linguagem, principalmente no original russo, pela e£ 

quisitice de certos vocábulos, de certos torneios sintáticos 

e também na sonoridade e nas variações rítmicas das orações 

que insinuam o "monstruoso" e a sedução diabólica, alegoriza- 

dos na imagem do Dniepr.

Lembre-se, a propósito, que esta passagem se dá ime

diatamente após a morte trágica do herói e a melancólica cena 

de Katerina diante do marido morto. Portanto, a "deformação" 

fantástica, resultante da descrição do rioz propõe-nos, a par

tir do fragmento extrapolado, uma visão mais funda de todo 

aquele universo ruinoso, onde a morte em idílio com a nature

za atesta a transcendência desse universo e a impossibilidade 

de atingí-la.

Essa "magia" figurativa gogoliana efetua o "milagre" 

de criar a ilusão ,no leitor le um contacto quase físico com o 

mundo por ele inventado.

0 motivo da perseguição expresso, muitas vezes, pela 

obsessão do gigantesco e do enorme, se alia em Gógol ao dom 

plástico de expressar os seres e as coisas do mundo criado.

Â semelhança de um autômato ou de uma marionete, tam 

bém a imagem de Katerina, meio morta-viva, surge diante do 

feiticeiro numa espécie de transe sonâmbulo como que manipula 

da por algo exterior a ela, ou como um brinquedo mecânico que 

se movimenta. A aparição de Katerina provoca um efeito de "es 

tranhamento" porque expõe-se ã colisão de princípios que se 
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excluem reciprocamente: trata-se de um morto-animado, de um 

estado de não-vida, ou melhor, de semi-vida, como um objeto 

ou mecanismo que se põe a funcionar ã revelia, sem que se 

descubra exatamente quando e como se pôs em marcha ou quan

do cessará seu movimento.

Não seria este o processo de construção caracte

rístico de quase todas as personagens gogolianas? Não seriam 

todos, vivos ou mortos, espécie de cadáveres sonâmbulos?

Os seres e as coisas gogolianas não conhecem outro 

tipo de animação, de vida, que não seja "estranha" e "sobre

natural". Daí a frequente comparação nos inícios do século 

XX entre os heróis gogolianos e os autômatos e bonecos de ce 

ra (Cf. por exemplo a montagem de "0 Inspetor Geral" de Meyer 

hold), o que correspondería não só ãs figuras, mas ao próprio 

estilo gogoliano, a uma espécie de " atomização do gesto ", 

"desarticulação" e "fracionamento" das imagens e da linguagem 

gogoliana.

Em decorrência, as fronteiras entre vivos e mortos, 

coisas e homens se apresentam problematizadas. As personagens 

vivas se mecanizam, se automatizam (Cf. "0 Nariz) enquanto que 

as mortas adquirem vida e, muitas vezes, são mais "vivas" do 

que os vivos (Cf. "A Terrível Vingança").

É sob essa perspectiva que se pode também problemati 

zar a velha querela entre a classificação de um Gógol-realis- 

ta, "pai do realismo russo" e da "Escola Natural", e de um Gó 

gol-fantástico. Na verdade, o que parece essencial na arte 

goliana é o caráter de "artefato" das suas figuras-marionetes 

e autômatos. A verossimilhança em Gógol se assenta mais sobre 
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a base de um realismo, onde a animação do inanimado, ou mes

mo, a confecção de um robô "humanóide" apontam sempre para o 
CL- problema de como representar verdadeira e artisticamente fi 

sionomia humana nos seus mais variados aspectos. E, neste sen 

tido, na arte gogoliana se harmonizam o "mecânicô e o "maqui

nai, o que conduz ao seu caráter figurativo. Na sua prosa os 

tipos humanos, a máquina, o boneco, o cadáver e o diabo se 

unificam no plano das imagens e concorrem sempre para a anima 

ção do inanimado.

Há, cabe lembrar, toda uma literatura contemporânea 
.1 k

a Gõgol (Hoffmanr, Edgar Allan Poe, etc) que também apresenta 

e desenvolve os mesmos temas e assuntos consagrados à ressur

reição de cadáveres, animação de retratos e personagens-autô- 

matos criados ironicamente ã imagem e semelhança do próprio 

homem.

Em Gógol, o original autêntico avizinhando-se do "fa_l 

so" desprovido de vida, torna-se dialecticamente vivo e não-vi 

vo, e a imagem resultante, deformada e monstruosa, aparentemen 

te afastada da realidade empírica, sustenta, no entanto, como 

por um passe de mágica ou um ato sobrenatural, um realismo de

cisivo que projeta o próprio processo histórico que tem início 

no século XIX da mecanização do homem e do "maquinismo" (ou me 

canismo) da era moderna.

Nessa medida articula-se, sem dúvida, a figura do dia 

bo nos escritos gogolianos. O homem se apresenta sempre como 

devedor do diabo e este, por sua vez, exige o seu débito. Mas 

o diabo não é apenas um poderoso adversário que trava a luta 

com os homens; ele é sobretudo uma ficção imanente ao mundo.
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O homem gogoliano sucumbe às seduções diabólicas sem resistên 

cia, sem ter de afrontar qualquer força hostil, mas incorpora 

o ao cotidiano que se transforma no próprio diabólico.

0 diabo sempre ocupa função essencial nas intrigas, 

mesmo quando se apresenta sob outras formas de manifestação: 

o desaparecimento do nariz do major Kovalióv leva-o a um con

tacto quase metafísico com a vida humana "natural", assim co

mo, o simples encanto feminino em "A Avenida Niévski" cumpre 

o papel do diabo na medida em que leva o herói a se defrontar 

com um real contaminado de irrealidade e fantasmagoria.

Assim, o diabo em Gogol nem sempre se concretiza co

mo personagem de carne e osso, mas sua presença se imprime 

sempre, de uma forma ou de outra, na atmosfera da ação. A pa

lavra "diabo" não é o motor nem a explicação literal de todos 

os eventos em Gógol, mas sempre se acha inserida como imagem 

alegórica dentro da narração das vicissitudes da vida, como 

uma referência a uma espécie de agente principal do absurdo 

no mundo. Mesmo que ausente, estã sempre aludido ou referido 

como "o outro" alegórico. Ao diabo cabe na maioria das vezes 

o leitmotiv da ação, de tudo o que se passa de absurdo na vi 

da, como uma espécie de detonador secreto dissimulado na tra

ma do texto.

Lembre-se, a propósito, a argumentação de Ivan lãkov 

lievitch em "O Nariz", diante do inexplicável nariz cortado: 

" Sõ o diabo sabe como é que isto se fez. " Ou ainda, o major 

Kovalióv: " De que modo e por que cargas d^gua isto aconte

ceu? Só o diabo ê que sabe! "

Por outro lado, em "A Terrível Vingança" a aparição 
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inusitada do velho e monstruoso feiticeiro intervém concre

tamente na cadeia dos acontecimentos, enquanto personagem 

diabólica e atuante que projeta incessantemente o cotidiano 

da vida cossaca para o domínio do fantástico: " 'Desaparece 
imagem de Satanás, aqui não há lugar para ti! ' e soltando um 
silvo e rangendo os dentes como um lobo, o velho prodigioso 
desapareceu. (...) 'Haverá uma desgraça! ’ diziam os velhos, 
balançando a cabeça. "

Também em "0 Inspetor Geral" toda a"fantástica" rea 

lidade dos fatos é explicadanuma das réplicas finais, onde o 

diabo é referido como vetor principal de todo o inexplicável 

da confusa situação criada na cidade: "Nem que me matassem eu 
seria capaz de compreender como isso aconteceu. Foi como se o 
demônio nos houvesse cegado. "

Ora, nessa medida, é insuficiente pensar a obra de 

Gógol como frequentemente se faz em relação, por exemplo, ao 

próprio "0 Inspetor Geral", como uma obra eminentemente satí

rica, pois Gogol não se esgota em denunciar os indivíduos ou 

a sociedade. Sua óptica é mais profunda, ou talvez, mais de

sesperada: não é ao homem que cabe a responsabilidade pela de 

sordem universal; esta resulta do estatuto da própria exis

tência, de causas gerais, e mesmo, irracionais e ininteligí

veis ao próprio homem. Daí a duplicidade expressa no riso e 

na melancolia, na tragicomédia humana, onde os infortúnios 

do homem se originam de uma espécie de fossa universal enco

berta e camuflada por uma rede entrelaçada pelos caracteres 

humanos, os costumes, a família, os hábitos sociais e os tra 

ços individuais.

Mas a crítica social gogoliana vai além da mera cons 
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tatação, pois a configuração dos signos sociais retrata, para 

doxalmente, uma "falsa" realidade, um mundo de representação. 

E o meio social para Gõgol parece se expressar como uma fan- 

tasmagoria monstruosa, uma miragem ao mesmo tempo irreal

e palpável na qual o homem se insere como se penetrasse em 

areia movediça.

Em "0 Nariz" e nos contos petersburgueses de forma 

geral, essa espécie de Vogro do real aparece de maneira bas

tante evidente. A atmosfera da cidade urbana, trivial, conhe 

cida, "real", se contrapõe a uma outra que suscita a miragem, 

o delírio carnavalesco, a neblina, o mistério e o diabólico 

de seu cotidiano mais trivial. Ê nestes relatos que o diabo, 

se não está explícito no nível da fábula, marca sua presença 

metaforizada e alegorizada, infiltrando-se livremente na cons 

trução do mundo-j-f iccional, onde o homem se move num turbilhão 

demoníaco do qual não tem controle.

Em "A Avenida Niévski", esse "tonus" petersburguês 

gogoliano está patente na conclusão do relato:

" Mas o mais estranho de tudo é o que acontece na 
Avenida Niévski. Oh! Não acredite na Avenida Niévski. (...) 
Tudo é engano, tudo é sonho, nada é aquilo que parece. (...) 
Em todo o momento mente a Avenida Niévski, mas mente mais do 
que nunca quando a noite a envolve com sua massa espessa e re_ 
alça as paredes brancas e pálidas das casas, quando então to

da a cidade se transforma em trovão e resplendor e mirzades 
de carruagens despencam pelas pontes, gritam os postilhões 
saltando sobre os cavalos e quando o demônio em pessoa acende
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as luzes para mostrar tudo sob um aspecto falso."

Nessa óptica, Gógol desloca o diabo das florestas 

ucranianas para o centro da cidade petersburguesa. Faz do 

urbano o refúgio contemporâneo e seguro para as encarnações 

do "Maligno”, o reino do sortilégio, da alucinação, da de

mência. Não se trata, pois, daquele diabo"natural" das este 

pes, local onde se pode talvez, mais facilmente agarrã-lo 

com as mãos, dialogar com ele ou exigir-lhe explicações. 0 

diabo urbano de Gógol não se pode apalpar, ele é inefável, 

é a plena alteridade que se imiscui, se evapora no claro-es 

curo da cidade, e caminha por entre as criaturas urbanas se 

confundindo a elas na agitação das ruas, das repartições pú 

blicas e no inferno de suas privacidades e de suas intimida- 

des. E o fantástico gogoliano parece responder à nostalgia 

da magia como tentativa de remediar a frustração coletiva da 

sociedade.

Por isso, as encantações mágicas de Gógol tomam mui. 

tas vezes a vertente do anedótico. Mas a anedota gogoliana é 

metafisicamente extensiva: não se limitando a se situar con

cretamente num espaço e tempo determinados, ela transcende o 

real para "anedotizar" a própria semelhança do real. Nessa me 

dida, a inverossimilhança da anedota gogoliana representa uma 

espécie de mágica ou feitiçaria não motivada e inacabada e 

que se afigura então, mais monstruosa que o fenômeno sobrena 

tural "stricto sensu".

Lembre-se, a propósito, que apesar do major Kovalióv 

acreditar que o fantástico desaparecimento de seu nariz "não 
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poderia ser outra coisa a não ser o resultado de bruxarias 
executadas" pela mulher do oficial de Estado-maior, a súbita 

solução de toda a intriga se se nada tivesse aconte

cido", sem nenhuma explicação, e Gógol apenas nos informa ao 

final que " de repente aquele mesmo nariz que circulava como 
conselheiro de Estado e que causara tanto barulho na cidade, 
viu-se, como se nada tivesse acontecido, no seu próprio lu

gar, ou seja, entre as duas bochechas do major Kovalióv." E 

como se não bastasse nos diz: * Cada uma que acontece neste 
mundo. vezes sem nenhuma verossimilhança. " (...) " Digam 
o que disserem, mas tais fatos ocorrem no mundo; é raro, mas 
ocorrem. n

Com efeito, o feiticeiro enderaoninhado de "A Terrível 

Vingança” é, talvez, menos "estranho" e "fantástico" do que 

este nariz diabolicamente anedótico. Mas, de qualquer forma, 

o "sobrenatural" em Gógol parece buscar sempre explicação no 

próprio sobrenatural. Somente o sobrenatural é a mola propul

sora e a única lógica do relato. Especialmente quando ele in 

sufla a superfície da matéria, da trivialidade das coisas e 

quando então, pela anedota e pelo humor o mundo se metamorfo 

seia em encantamento e prodígio. Por isso, as raízes metafí

sicas e mágicas da anedota e do riso gogolianos estão emara

nhadas naquelas encantações ucranianas que fazem ressuscitar 

os mortos da mesma maneira que em S. Petersburgo passam a dar 

vida a retratos e narizes.

Nessas tentativas efetuadas pela alquimia da palavra 

e materializadas nas imagens do "delírio" gogoliano é que se 

situa a unidade da obra de Gógol. As divisões em "sonhador" e 
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“realista", em "artista" e "pregador", ou "poeta" e "aposto 

lo" se anulam diante dessa inclinação primeira e fundamental 

de sua arte.

Outros autores russos, na mesma época de Gógol, se 

ocuparam com freqüência dos mesmos temas e assuntos ligados 

com certa tradição popular, efabulações nascidas das lendas 

populares e da demonologia que estavam bastante em voga na 

primeira metade do século XIX. Púchkin, por exemplo, fez 

grande uso de "diabos" e "mortos-vivos". Mas o que correspon 

de talvez a um traço romântico e uma predisposição mística 

da época literária, em Gõgol encontrou raízes profundas e e£ 

senciais que traduzem a demonologia popular em termos de sua 

própria biografia e de seu próprio fazer artístico: um feiti 

ceiro que persegue a si próprio e ultrapassa a simples temá

tica da atualidade literária fixada nas raízes folclóricas, 

para penetrar profundamente na exploração da realidade subter 

rânea das lendas e dos mitos antigos, que encontrava muitas 

vezes dentro de si mesmo, fazendo-se transparecer por inteiro 

nessa transmutaçao magica que e a arte da palavra.

Daí decorre o aspecto terrificante dos seus contos 

"folclóricos", um terror onde o folclórico é tr^cendido pa- 

ra regressar ao mito e tocar mais de perto o insconsciente, a 

fantasia e o imaginário do próprio autor. As imagens e as vi

sões folclóricas em Gógol não são apenas "mimeses" do real, 

mas se definem como partes integrantes do seu ser, imagens 

buscadas e extraídas de suas profundezas. Utilizando elemen

tos canônicos do conto folclórico, Gógol os torna mais autên 

ticos e mais profundos ao arraigá-los na sua própria cosmogo 

nia artística.
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Dessa forma, o trabalho com os mitos eslavos aponta 

para um mergulho no passado como se imerso entre os mortos ti 

vesse acesso aos mistérios mais ancestrais e ininteligíveis 

para os"não-mortos" e principalmente para si próprio. 0 mundo 

real não se lhe afigurava tão presente e vivo como aquele "ou 

tro” "além-mundo", onde rodopiam os começos e os fins e onde 

o sortilégio e o sobrenatural emancipando-se das trevas do me 

do, adquirem a força radiante da arte.

" Mas o sogro não teve tempo de perceber se alguém 
estava olhando pela janela. Chegou sombrio, de mau humor, ar 
rançou a toalha da mesa e de repente por todo o quarto se es_ 
palhou suave uma luz de um azul translúcido. So que esta luz 
não se misturou ãs ondas anteriores pálido- douradas que se 
irisavam e, mergulhando como num mar azul, se esticavam em 
camadas como mármore. Então colocou um pote na mesa e come

çou a jogar nele algumas ervas."

E então, tudo está pronto para que a transmutação 

ocorra em "A Terrível Vingança" e o feiticeiro se precipite 

no universo do conto com as poções mágicas que irão se infil 

trando pouco a pouco em todos os níveis da tessitura narrati^ 

va.

Se parece evidente na obra de Gógol o contacto ínti^ 

mo com elementos e princípios irracionais da vida, este pro

cesso de investigação e conhecimento mágico desaparece em sua 

atividade de moralista e pregador religioso. Como se seu mis

ticismo, ligado aos mitos pagãos ou aos demônios que habitavam 
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o seu próprio ser, tivesse sido submetido ao controle de um 

cristianismo racionalista e opressor. Em decorrência, cons

tata-se um Gõgol-artista muito mais místico do que o Gógol- 

apologista. Este manifesta uma inclinação para o positivismo 

e o racionalismo que exclui tudo o que é místico e que elimi. 

na todo o elemento de magia pagã ã qual o outro Gógol está 

organicamente ligado.

Talvez, travava-se em Gógol o combate da própria 

Rússia impregnada de vestígios pagãos e de um cristianismo 

implantado, conflito que se reflete em Gõgol entre seu livre 

gênio criador e sua doutrinação cristã.

No entanto, mesmo este segundo Gógolparece estar 

investido de uma espécie de força mágica. Ele é "mágico" e 

taumaturgo, mago das imagens, não só quando faz arte literá

ria, mas também quando "prega" aos seus contemporâneos. Nos 

últimos anos de sua vida, durante os anos 40, seus escritos 

moralistas e religiosos não deixavam de expressar a força "má 

gica" de sua arte: a força da palavra, embora, neste caso, 

privados de arte. Mesmo seu moralismo jamais renunciou à pre 

tenção de enfeitiçar o real pela palavra. É sempre o mesmo 

frenesi de inquietar, de perseguir e se fazer perseguido, mes 

mo quando a palavra é erigida em causa do "bem público".

E então, a magia da arte se transfunde na homilia 

apologética do último Gógol. Como se a palavra para ele não 

pudesse deixar de ser o Verbo e dela jamais deixar de esperar 

um prodígio, uma ação, ou quiçá, uma revolução.

Este Gógol-final, principalmente o de "Trechos sele

tos de correspondência com amigos", que direciona sua arte da 
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palavra em prol da moral, da religião, do povo e da política, 
persegue talvez aquela função primitiva da palavra magnificen 
te dos tempos heróicos quando o verbo era ação. Ainda aqui Gõ 

gol parece ser aquele feiticeiro que busca, obstinado, recupe 
rar o antigo poder do xamã.
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