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RESUMO 

DARMAROS, M.F. Caso Jorge Amado: O poder soviético e a publicação de Gabriela, 
Cravo e Canela. 2019. 268 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

O cenário do acolhimento de Amado na URSS no período pré-1956 se mostra 

razoavelmente favorável ao escritor brasileiro, tanto nas camadas hierárquicas mais altas do 

aparato, quanto entre membros da intelligentsia que tinham algum papel na recomendação de 

autores. Assim, Os subterrâneos da liberdade sai em russo já em 1954, mesmo ano em que 

estreia no Brasil – talvez seguindo as diretivas do Comitê Central do PCUS, que se referiam 

diretamente a Amado quando explicitavam a necessidade de se apressar a publicação de 

determinada literatura traduzida para o russo. Mas os ecos do discurso de Khruschov não 

foram necessariamente favoráveis à publicação de Gabriela, Cravo e Canela na Rússia, como 

mostramos aqui. Conquanto pareça óbvio que o discurso secreto tenha determinado tanto a 

produção desta obra por Amado, como sua publicação em russo, em um círculo vicioso, a 

decisão não é tão patente no aparato soviético: pelo contrário, há um estado de hesitação 

quanto à publicação do baiano pós-discurso secreto. Meu objetivo nesta tese não foi analisar 

a recepção amadiana na URSS, mas sim as circunstâncias que possibilitaram sua publicação. 

No presente estudo, o conceito de gatekeeper (do inglês, “porteiro”, “guardião do portão”) 

tem papel fundamental. No cenário da centralização editorial na União Soviética, nem 

mercado, nem vendas definiam as decisões quanto às publicações, que eram tomadas 

seguindo a ideologia vigente – e suas variações. Assim, mostramos, por meio de documentos 

provenientes de diversos arquivos e de outras fontes, como os acontecimentos pós-1956 

geraram dúvidas quanto à publicação de Amado e como Gabriela, Cravo e Canela foi 

publicado na URSS.   

Palavras-chave: Jorge Amado, literatura e cultura russa, União Soviética, estudos da 
tradução, literatura brasileira, gatekeeping, censura 
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ABSTRACT 

DARMAROS, M.F. The Jorge Amado Affair: Soviet power and the publishing of Gabriela, 
clove and cinnamon. 2019. 268 p. Thesis submitted in fulfilment of the requirements for a 
PhD degree at the University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

The situation in the USSR before 1956 was quite favorable for the publication of 

Jorge Amado's works both on the part of the higher echelons of power, and on the part of 

literary institutions and the intelligentsia that could choose and recommend foreign writers. 

Thus, The Bowels of Liberty is published in Russian in 1954, the same year it is released in 

Brazil – maybe following CPSU commands which refer specifically to Amado when 

presenting the need of rushing the publication of certain translated literature in Russian. But 

the repercussion of Khrushchev’s speech was not necessarily propitious to the publication of 

Gabriela, clove and cinnamon in Russia, as we analyze here. Albeit it seems obvious that the 

secret speech had determined both the production of this work by Amado and its publication 

in Russian, in a vicious circle, the decision is not evident in the Soviet apparatus. On the 

contrary, there is a hesitation about the publication of Amado after the secret speech. With 

the editorial centralization in the Soviet Union, neither the market nor sales defined 

publishing decisions, but the prevailing ideology. The aim of the present study isn’t to 

analyze the reception of Jorge Amado’s works, but the conditions that made its publishing 

possible. Therefore, in the present study the concept of gatekeeper plays an important role. 

This study analyses through archival documents and other sources the reasons why the post-

1956 events provoked much uncertainty and doubts concerning the publication of Amado’s 

works and how Gabriela, clove and cinnamon was published in the USSR. 

Keywords: Jorge Amado, Russian literature and culture, Soviet Union, Translation Studies, 

Brazilian literature, gatekeeping, censorship 
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АННОТАЦИЯ 

ДАРМАРОС, Марина Фонсека. Дело Жоржи Амаду: Советская власть и издание 

романа «Габриэла, хроника одного провинциального города». 2019. 268 с. Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата наук – Факультет философии, филологии и 

социальных наук, Университет Сан-Паулу, 2019. 

До 1956 г. к творчеству Жоржи Амаду в Советском Союзе относились весьма 

благожелательно как в высшем руководстве, так и в среде интеллигенции, причастной 

к публикации литературных произведений. Например, роман «Подполье свободы», 

вышедший в Бразилии 1954 г., был издан на русском языке в том же году – может 

быть, это произошло из-за приказов ЦК КП СССР, которые требовали ускорить выпуск 

именно творчества Амаду по-русски. Резонанс, вызванный докладом Н.С.Хрущева «О 

культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС, как показано в данной 

работе, вовсе не способствовал, как можно было ожидать, изданию в СССР романа 

«Габриэла, корица и гвоздика». Решение по этому произведению не было очевидным 

для советского руководства, хотя содержание «секретного доклада», казалось бы, 

способствовало и написанию «Габриэлы…», и ее публикации на русском языке. Цель 

моего исследования заключается в том, чтобы выяснить, в каких условиях оказалось 

возможным опубликовать его работы в этой стране. В условиях централизации в 

Советском Союзе ни рынок, ни торговля не играли определяющей роли для принятия 

таких решений. Решения вырабатывались в ходе предварительного идеологического 

отбора; в силу этого в настоящем исследовании понятие «гейткипер» (англ. Gatekeeper 

– привратник, швейцар) играет ключевую роль. Через анализ архивных документов и 

других источников в данной диссертации показано, как события после 1956 г. стали 

причиной сомнений по поводу издания Амаду в СССР. 

Ключевые слова: бразильско-советские литературные связи, Жоржи Амаду, СССР, 

бразильская литература, архивные материалы, гейткипинг, переводоведение  
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INTRODUÇÃO 
 

O escritor brasileiro Jorge Amado (10 de agosto de 1912 – 6 de agosto de 2001) 

gozou de enorme prestígio na União Soviética, onde foi o mais celebrado autor progressista 

latino-americano publicado – em tiragens de centenas de milhares ou até milhões de cópias a 

cada título. Apesar do prestígio de que gozava, porém, sua obra não ficou isenta de cortes, e 

seus excessos naturalistas1 resultaram em reuniões da União dos Escritores para discutir sua 

conformidade com os parâmetros da literatura progressista que ali se impunha.  

As pesquisas sobre essas traduções e a própria presença de Amado na União 

Soviética, bem como a censura e os gatekeepers2 que a permitiam, são bastante escassas – e, 

no segundo caso, até inexistente3. Assim, levando em conta os estudos já existentes sobre 

Jorge Amado e a União Soviética, busco realizar uma abordagem original que não 

simplesmente repita os esforços prévios de outros pesquisadores. Para tanto, efetuo uma 

investigação da vida e da obra amadiana no país e um cotejo palavra por palavra da obra 

Gabriela, cravo e canela em sua primeira tradução para o russo, justificada pela análise e 

comentários, quando cabíveis, de mais de uma centena de documentos inéditos ligados a 

Jorge Amado e coletados em quase uma década de pesquisas nos arquivos de Moscou – os 

quais compõem, também neste trabalho, uma nova página na historiografia da vida e obra do 

baiano na URSS. 

Uma das principais hipóteses desta tese, assim, é a de que esses arquivos ainda 

inéditos fornecem a chave para a manutenção das publicações do brasileiro na URSS – apesar 

 

1 Assim são chamados os trechos mais sensuais do escritor durante essas reuniões estenografadas. O 
termo assume conotação negativa, como veremos no capítulo Corrida tradutória, a tradução realista e outras 
escolas. 

2  Uso o termo gatekeeper, no sentido bourdieusiano, para me referir a editores e tradutores que 
exerciam alguma influência na filtragem das publicações, distinguindo-os dos censores propriamente ditos. 

3 A pesquisadora Elena Beliakova, da Universidade de Tcherepovéts, realizou extensa pesquisa sobre 
outro tema, o da recepção de Amado na URSS, no início dos anos 2000, enquanto William Rougle concentrou-
se, ainda nos anos 1980, na presença do escritor baiano na URSS. Os vastos documentos de arquivo que 
apresento aqui são inéditos. 
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da sensualidade exacerbada presente em sua obra, sempre mote de reuniões da intelligentsia4; 

das declarações do baiano de descontentamento com o partido após o discurso secreto de 

Nikita Khruschov no 20° Congresso do Partido Comunista da União Soviética; e da virada a 

que sua obra é submetida a partir da publicação de Gabriela, que leva o regime a questionar 

se Amado é mesmo um escritor progressista. Os gatekeepers, como se verifica, não 

conseguem se desvincular de Jorge, e o que busco explicitar em minha pesquisa é a relação 

desses com a publicação de Gabriela em russo e o modo como esta obra é formatada – 

modificada, cortada, alterada, quando isso ocorre, ou apresentada em prefácios e na imprensa, 

então totalmente centralizada. 

Minha principal tese é que, conquanto pareça óbvio que o discurso secreto tenha 

determinado tanto a produção de Gabriela por Amado, como sua publicação em russo, em 

um círculo vicioso, essa decisão não é tão patente no aparato soviético. Nesta pesquisa pude 

verificar, pelo contrário, um estado de hesitação quanto à publicação de Amado pós-discurso 

secreto. 

Assim, a leitura e interpretação das inúmeras cartas, estenogramas e relatórios 

armazenados no RGALI (Arquivo Estatal Russo de Literatura e Artes), em Moscou, podem, a 

meu ver, justificar a manutenção da publicação de Amado na URSS após Gabriela e, 

inclusive, explicar as escolhas editoriais e tradutórias da primeira versão desse para o russo, 

como desenvolvo nesta tese.  

Com um mercado editorial completamente diverso do brasileiro, sobretudo devido à 

centralização das primeiras décadas de União Soviética, faz-se necessário, da mesma 

maneira, explicar neste trabalho não só como se davam as operações editoriais no país, mas 

também quais órgãos lidavam com estrangeiros, as publicações que divulgavam sua produção 

e quais eram os parâmetros para sua entrada – ou não – na URSS, além do papel do sexo e da 

 

4 A palavra intelligentsia, apesar de ser dicionarizada em português, gera debates mesmo entre os 
russos. Pode ser entendida, de acordo com alguns dicionários russos, como a camada que exerce trabalhos 
intelectuais, mas também como uma espécie de dissidência – um médico, por exemplo, também pode ser 
membro da intelligentsia. O artigo Afinal, quem (ou o quê) é a intelligensia russa? esmiuça um pouco mais o 
assunto sob um ponto de vista estritamente russo. Ver em: https://br.rbth.com/estilo-de-vida/82544-o-que-e-
intelligentsia-russa 

https://br.rbth.com/estilo-de-vida/82544-o-que-e-
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sensualidade nas artes e do tratamento rendido a esses temas por governo e sociedade, 

considerando o teor da obra amadiana.  

Por que a publicação de Gabriela, Cravo e Canela na União Soviética, apesar do 

turning point representado por essa obra? Quais as principais características desta tradução 

em um cotejamento, palavra por palavra, do russo com o original? A partir desses 

questionamentos, esta tese foi configurada em cinco partes que contextualizam e analisam as 

condições que possibilitaram a continuidade da publicação amadiana na URSS após os anos 

1960. 

A primeira parte, Mercado editorial e tradutório na URSS situa a produção da 

tradução de Gabriela, Cravo e Canela na União Soviética mostrando o funcionamento da 

censura e do mercado editorial soviético para escritores locais e estrangeiros; a cunhagem de 

uma literatura progressista; os órgãos e as publicações que divulgavam escritores 

estrangeiros na URSS; as diretivas do partido para a América Latina; o tratamento dado ao 

sexo e à sensualidade – tão presentes na obra amadiana –, pela literatura, sociedade e 

governo, além das escolas de tradução soviéticas e do prisma bourdieusiano do gatekeeping 

editorial. 

A segunda, Jorge Amado, o anti-Tintim no país dos sovietes, refaz o trajeto pessoal 

e profissional do escritor baiano ali, com as primeiras cartas trocadas com o latino-

americanista David Vigódski (1893-1943) e o início de suas relações diretas com a URSS. 

Seu exílio; o Congresso das Personalidades da Cultura Pela Paz na Breslávia (Wroclaw); as 

relações com Ehrenburg e a primeira visita à URSS; as publicações de Jorge Amado na 

URSS; os prêmios e viagens pelo país; e uma análise dos documentos coletados em arquivos 

acerca do escritor, de seus tradutores e dos principais contatos de Jorge, de cartas e de 

relatórios do governo também compõem esta segunda parte. 

Na terceira parte da tese, A Gabriela russa, trata-se do momento político de Jorge 

quando da publicação da obra, de sua insatisfação após o discurso secreto de Khruschov no 

20° Congresso do Partido, da tradução de Gabriela para o russo e de suas principais nuances, 
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do tradutor russo de Gabriela, Gueórgui/Iúri Kalúguin5, e de sua influência, em colaboração 

com Iúri Dachkiêvitch e outros, junto aos gatekeepers da intelligentsia soviética em 

estenogramas e documentos de arquivo, além de outras considerações sobre o histórico dessa 

tradução. 

Na parte 4, O público amadiano soviético, traçamos breves considerações sobre as 

tiragens de Jorge na URSS e o posterior boom de Jorge Amado nos cinemas russos.  

É importante notar que, tendo como principal objetivo analisar as condições que 

possibilitaram a publicação da obra amadiana na URSS pós-1956 e as condições dessa 

tradução, restrinjo-me aqui a um quadro temporal que se estende dos anos 1930 até 1961-62 – 

exceto na primeira parte deste trabalho, quando traço um quadro panorâmico um pouco mais 

amplo do mercado editorial e tradutório no país, a partir dos anos 1920; no capítulo 4.1, 

quando busco apresentar todas as informações possíveis sobre as tiragens amadianas na 

URSS em meio à escassez de dados oficiais; e no capítulo 4.2, quando, para tratar de 

Gabriela no cinema, foi preciso estender-me a um escopo temporal para além daquele de sua 

primeira publicação impressa no país.  

Ademais, como já explicitado anteriormente nesta Introdução, meu objetivo nesta tese 

não foi analisar a recepção amadiana na URSS, mas sim as circunstâncias que possibilitaram 

sua publicação – e, mais especificamente, a da obra Gabriela, cravo e canela. Desta forma, a 

recepção de Gabriela, assim como de obras anteriores, tem pouco espaço neste trabalho, que 

se dedica sobretudo a fontes de primeira mão e inéditas que revelam os bastidores da 

publicação amadiana – como documentos de arquivo, cartas etc. 

Do epistolário armazenado em arquivos russos e outros, indiquei, em cada caso, se a 

carta foi traduzida ou não. Como algumas das missivas não foram mantidas no original, mas 

apenas suas traduções para o russo, e outras foram enviadas originalmente em francês ou 

espanhol, verti ao português sempre que essas se apresentavam em idiomas estrangeiros, 

 

5 Inicialmente, Gueórgui Aleksándrovitch Kalúguin, que depois passa a assinar como Iúri Kalúguin. Os 
dois nomes eram um só até os anos 1930, sendo o segundo diminutivo do primeiro, mas passaram a ser nomes 
diferentes a partir de então, e não intercambiáveis. 
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indicando a “tradução nossa”. Quando, porém, não fiz tal sinalização, significa que a carta 

estava originalmente em português.  

Busquei, neste trabalho, manter a base das regras de transliteração do russo utilizadas 

pelo Departamento de Letras Orientais da USP, salvo casos em que se consagraram pelo uso 

outras formas – como é o caso de intelligentsia (e não intelliguêntsia), já assim dicionarizada, 

e Leon Trótski (e não Lev Tróstski), entre outras.   
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Parte I – Mercado Editorial e 
Tradutório na URSS 

1.1 Formação, censura e centralização do mercado editorial soviético  

“A qual extremo se pode levar a arte de uma editora? Ainda se pode imaginá-la sob 

circunstâncias em que determinadas condições essenciais, como dinheiro e mercado, 

basicamente desapareçam?”, questiona o escritor e editor italiano Roberto Calasso em seu 

The art of the editor (CALASSO, 2015, p. 12, tradução nossa). Mas a pergunta é retórica, e 

ele mesmo dá a réplica em seguida:  

A resposta, surpreendentemente, é sim. Pelo menos se analisarmos um 
exemplo que nos chegou a partir da Rússia. No ápice da Revolução de 
Outubro, naqueles dias que foram, segundo as palavras de Aleksandr Blok, 
'um misto de ansiedade, horror, penitência, esperança', quando as prensas 
foram fechadas por tempo indeterminado e a inflação elevava os preços a 
cada hora que se passava, um grupo de escritores – entre eles, o poeta 
Vladisláv Khodasévitch, o pensador Nikolai Berdiáev, o romancista 
Mikhail Ossorguín, que então registraram esses eventos resolveram se 
lançar no selvagem empreendimento de abrir uma Livraria dos Escritores 
que ainda permitiria que os livros – e, principalmente, determinados livros – 
circulassem. A Livraria dos Escritores logo se tornou, como dizia 
Ossorguín, “a única livraria em Moscou e na Rússia inteira onde o primeiro 
a chegar podia comprar um livro ‘sem autorização’”. 
O que Ossorguín e seus amigos queriam criar era uma pequena editora. Mas 
a situação impossibilitou isso. Assim, eles usaram a Livraria dos Escritores 
como um tipo de sósia de editora. [...] A livraria atingiu o ápice de sua 
nobre história quando seus fundadores decidiram iniciar uma série de 
edições com uma única cópia manuscrita, já que editar impressos era 
impraticável. (CALASSO, 2015, p. 12-13, tradução nossa) 

Não foi, porém, apenas a estrela-mor da Era de Prata que com sua Livraria dos 

Escritores ignorava mercado e dinheiro, mas, de certa forma, o próprio sistema editorial 

soviético estabelecido após a Guerra Civil. Este aspecto é fundamental por ser extremamente 

diverso daquele ao qual estamos acostumados no Brasil e em outros países capitalistas, e sem 

conhecê-lo é muito obscuro conceber a entrada de Jorge Amado na URSS, que ocorre não 

apenas no plano literário, mas também político – e tem continuidade para além das 

contradições da publicação de sua obra após 1958. 
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Para compreender o que se passava na União Soviética, porém, é preciso voltar até a 

Rússia Imperial. Na transição do século XIX para o XX, o Império Russo, transpondo o 

atraso e as consequências da crise pós-reforma entra em uma nova era, mas não consegue 

criar o mundo pacífico que se espera, o que gera ainda mais desigualdade e unilateralidade. A 

revolução industrial ocorrida entre 1880 e 1890 definiu o novo mercado capitalista do país, 

mas não conseguiu instituir uma ética, psicologia social e educação que acompanhassem os 

processos de democratização da vida. A maior parte da sociedade, que, em geral, recebeu de 

forma positiva as reformas e participou de sua realização, estava profundamente insatisfeita. 

A intelligentsia russa não era exceção, e isto se refletiu na obra de Tchékhov, Tolstói, Górki e 

outros. Somente entre 1860 e 1890, o volume de produção geral russo aumentou mais de sete 

vezes. Mas, apesar do alto nível científico e tecnológico e da grande produção artística e 

literária, a sociedade russa continuava a ser uma das mais atrasadas da Europa. Desprovida de 

direitos, a grande população marginalizada – camponeses sem terras, proletários miseráveis, 

minorias étnicas – tornou-se combustível para as revoluções no país. O período entre 1900 e 

1917 teve na Rússia duas guerras e três revoluções, o que se refletiu no mercado editorial de 

livros. No início do século continuavam a funcionar as velhas editoras de Volf, dos 

Glazunov, dos irmãos Salaev, de Rikker, Devrien, Sitin etc., que concentravam em suas mãos 

os principais tesouros do mercado. As editoras do país, ou seja, 140, estavam, em sua 

maioria, na categoria de grandes editoras, já que tinham volumes de negócios de mais de 20 

mil rublos anuais (VOLKOVA; GOVOROV; ANDREIEVA, 1998). 

A formação de um mercado interno único, a construção de ferrovias e a ampliação da 

rede de instituições de crédito privadas influenciaram na incrementação das companhias de 

acionistas, sobre as quais recaía mais de 70% da produção de impressos. No período da 

Primeira Revolução Russa e da guerra Russo-Japonesa, muitos setores da indústria sofreram 

queda, mas a edição de livros cresceu em volume. Entre 1905 e 1907, surgiram mais de 350 

editoras, que publicavam principalmente literatura política. Isto gerava receio no governo, 

que considerava que o mercado editorial podia se tornar uma arma de propaganda maléfica.  

No início do século XX, observou-se um aumento colossal no número de publicações 

periódicas na Rússia. O momento foi marcado pela formação da imprensa provinciana, que 

ajudava cada vez mais a dar volume a esse mercado específico. No início da Primeira 
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Revolução, mais de três mil revistas e jornais foram publicados no país; desses, cerca de mil 

tinham orientação política. 

As práticas na censura tinham sofrido certo endurecimento durante a Primeira Guerra 

Mundial. Mas, após março de 1917, durante oito meses, já não estava em vigor qualquer lei 

ou regulamentação. A imprensa de veio extremista (do Partido Socialista Revolucionário, 

Anarquista e, principalmente, Bolchevique) estava totalmente isenta de qualquer censura sob 

a Lei da Imprensa adotada pelo Governo Provisório, e conduziu na época uma propaganda 

desenfreada, urgindo abertamente por violência. No período entre a Revolução de Fevereiro, 

burguês-democrática, e a Revolução de Outubro, socialista, a relativa liberdade de imprensa e 

de distribuição de livros estimulou a criação de centenas de novas editoras e acentuou a luta 

pela influência sobre as massas. O livro tornou-se a principal ferramenta para a disseminação 

de ideias políticas. Os partidos e as correntes, sem exceção, tinham seus próprios órgãos de 

imprensa e propaganda. O país contava com milhares de jornais e revistas, que rodavam em 

tiragens astronômicas. Folhetos, panfletos, cartazes e lubók6 de agitação se espalhavam por 

todo lado. 

Após a queda da monarquia, a censura se manteve como instituição, apesar de sofrer 

algumas alterações. O pesquisador Pável Reifman (1923-2012), da Universidade de Tártu, 

um dos maiores especialistas no assunto, escreveu: “A censura soviética não surgiu do nada. 

Ela é herdeira da censura russa pré-Revolução, da censura da Rússia absolutista de muitos 

séculos, com sua autocracia e despotismo” (REIFMAN, 2006, tradução nossa). Estudar os 

mecanismos da censura oficial, em diferentes épocas, durante a União Soviética, pode ajudar 

a compreender o modus operandi dos tradutores e de outros gatekeepers para passar obras 

pelos filtros dos censores – e até mesmo para sobreviverem ao processo, em determinados 

períodos.  

Em 9 de março de 1917, o Governo Provisório liquidou o principal centro de censura 

da Rússia Imperial, o Comitê Central para Imprensa, e introduziu o cargo de comissário de 

imprensa. Em 16 de maio, é promulgada no “Boletim do Governo provisório” (Vestnik 

 

6 Um tipo de gravura muito popular na Rússia desde o século XVII, por vezes, satírica, religiosa ou 
literária, que os russos usam como elemento decorativo. 
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Vrêmennogo pravitelstva) a seguinte ordem legislativa: “A imprensa e o mercado de obras 

impressas são livres. Não serão admitidas as penalidades administrativas em relação a eles” 

(JIRKÓV, 2001, tradução nossa). Na realidade, porém, tal liberdade não foi completamente 

realizada. Um dos principais dirigentes do Exército Branco, Piôtr Vrânguel (1878-1928) 

escreveu que, apesar da liberdade da propaganda esquerdista, os jornais da direita foram 

fechados e confiscados. Como resultado da crise de julho, o governo concedeu ao ministro da 

guerra o direito de fechar as publicações que exortassem à rebelião e insubordinação militar 

na frente de batalha, após o que os jornais bolcheviques passaram a sofrer repressão. 

Os bolcheviques se aproveitaram da situação, objetivando uma desmoralização final 

da sociedade, e referindo-se principalmente ao okhlos (do grego, “turba”, radical de 

“oclocracia”, ou seja, uma situação crítica do governo impulsionada pela irracionalidade das 

multidões, à qual, possivelmente, referiam-se os vermelhos). Foram, porém, justamente essas 

multidões que se tornaram terreno fértil e a principal massa a realizar a Revolução de 

Outubro, que levou à queda do regime monárquico e à vitória do poder soviético em todo o 

país, acompanhada de uma luta ideológica e política que resultou na guerra civil. A 

incompatibilidade das partes em guerra manifestava-se, em primeiro lugar, nas aspirações de 

cada partido e grupo político de introduzir sua ideologia na consciência das massas. Por isso, 

a agitação e a propaganda alcançaram proporções sem precedentes. Surgiam o tempo todo no 

país novos órgãos de imprensa, ao mesmo tempo que os antigos desapareciam. Os partidos 

políticos usavam amplamente as editoras privadas e cooperativas para fins próprios. 

A política dos bolcheviques após a Revolução de Outubro refletiu-se no 

estabelecimento de uma ditadura militar em todos os ramos da economia russa. Este processo 

teve eco na produção editorial de livros e em seu comércio. A palavra impressa serviu, 

portanto, como instrumento para atrair intelectuais e burgueses experientes nesse mercado. 

Os bolcheviques concentraram esforços na neutralização e eliminação da imprensa burguesa 

e contrarrevolucionária e no estabelecimento de seu próprio sistema editorial. 

Um dos primeiros atos jurídicos dos bolcheviques ocorre já no terceiro dia após a 

Revolução de Outubro. É colocado um fim na imprensa livre com o Decreto sobre a 

imprensa, assinado por Lênin, que afirma:  
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Na dura e decisiva hora da Revolução e nos dias que se seguiram 
imediatamente a ela, o Comitê Revolucionário Provisório precisou 
tomar uma série de medidas contra a imprensa contrarrevolucionária 
de diversas matizes. 
Imediatamente, surgiram por todos os lados brados de que o novo 
poder socialista quebrou, desta maneira, o princípio fundamental de 
seu programa, atentando contra a liberdade de imprensa. [...] 
Qualquer um sabe que a imprensa burguesa é uma das mais poderosas 
armas da burguesia. [...] Assim que a nova ordem se consolidar, toda 
influência administrativa sobre a imprensa será cessada; será disposta 
para ela completa liberdade nos limites das responsabilidades diante 
de tribunal, de acordo com a mais ampla e progressista lei nesse 
sentido. [...] A situação atual tem caráter temporário e será suspensa 
por decreto especial quando se alcançarem condições normais de 
vida... (LÊNIN apud BLIUM, 2009, p. 80, tradução nossa)  

Sobre a declaração, o pesquisador russo Arlén Blium (1933-2011), outro grande 

especialista contemporâneo em censura, escreveu: “A julgar pelo desenrolar dos fatos que se 

seguiram, as ‘condições normais de vida’ só chegaram 73 anos depois, quando saiu a Lei 

sobre a imprensa – que quase foi suspensa duas vezes durante o Putsch de Moscou7” (Ibid.). 

O Decreto sobre a imprensa foi aprovado na sessão do VTsIK (da sigla em russo, 

Comitê Executivo Central Pan-russo), em 4 de novembro de 1917. Lênin participou da 

reunião com a seguinte declaração:  

Nós já havíamos declarado anteriormente que fecharíamos os jornais 
burgueses se tomássemos o poder nas mãos. Suportar a existência 
desses jornais significa deixar de ser socialista. Quem diz: ‘abra os 
jornais burgueses’ não entende que vamos com tudo rumo ao 
socialismo. (LÊNIN apud BLIUM, 2009, p. 80, tradução nossa). 

Mas a censura prévia não foi introduzida naqueles primeiros tempos. Os ideólogos do 

Partido tentavam encontrar bases em Marx, mas não encontraram nada além da afirmação, 

em suas obras iniciais, de que “a censura, assim como a escravidão, nunca pode ser 

legalizada, mesmo que ela se vista mil vezes com a farda da lei” e de que o governo não pode 

se considerar o “detentor único e exclusivo da razão estatal e da moral estatal” (Ibid.). Além 

 

7 Também conhecido como Golpe de Agosto, foi uma tentativa de golpe de Estado realizada pelo 
Partido Comunista em 1991 contra o presidente Mikhail Gorbatchov, e que resultou na ascensão meteórica da 
figura política de Iéltsin, que sucederia Gorbatchov. 
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disso, ele considerava que “um tratamento radical da censura” era a destruição completa 

dessa. (BLIUM, 2009, p. 81, tradução nossa)  

Anatóli Lunatchárski, político próximo de Lênin e primeiro comissário do povo 

(equivalente a ministro) para a Educação é ainda mais eloquente:  

Censura? Que palavra horrível! Mas para nós não são menos horríveis 
as palavras canhão, baioneta, prisão e até governo. É tudo... Mas 
consideramos sagrados canhões e baionetas, as próprias prisões e 
nosso governo, como meio para a destruição e aniquilação disso tudo. 
O mesmo com a censura. Sim, não nos assustamos absolutamente 
pela necessidade de censurar até as belas letras, já que, sob sua 
bandeira, sob sua grandiosa aparência, pode ser que introduzamos o 
veneno no espírito ainda ingênuo e ignorante da grande massa, que 
todos os dias está pronta a vacilar e pôr de lado os meios que levam 
do deserto à terra prometida devido às demasiadamente grandes 
provações do caminho. (LUNATCHÁRSKI apud BLIUM, 2009, p. 
81, tradução nossa) 

Foi neste contexto, de discussão e definição da censura bolchevique e dos meios que 

estes usariam para influenciar as massas, que Lênin disse uma frase que se tornou célebre na 

Rússia, em diálogo sobre a censura com Lunatchárski, em 1925: “O cinema é a arte mais 

importante”8. Assim como Lunatchárski relembrou em suas cartas, Lênin lhe disse, então, 

que os filmes tinham que ser de entretenimento e científicos, ao mesmo tempo que se deviam 

ser proibidos os filmes contrarrevolucionários e sensuais. 

A situação da imprensa era aterrorizante. Como colocava então a escritora Zinaída 

Guíppius (1869-1945), expoente da Era de Prata, foi um tempo “quando se encontrava a mais 

real espingarda no pescoço de cada editor, quase toda noite” (apud BLIUM, 2009, p. 81, 

tradução nossa). O maior golpe foi acometido contra os jornais e revistas “burgueses” e “de 

cadetes”. Mas eles também continuaram a rodar, mudando de nome, até maio de 1918, 

sujeitando-se às piores críticas. Nesse período, até a chamada Terceira Revolução, de 6 de 

julho, suportava-se a imprensa também dos social-revolucionários, sem os quais aquela etapa 

de outubro não teria sido possível. 

 

8  Na Rússia, a frase é lembrada até hoje, inclusive em um sem-número de trocadilhos. Cf.: 
https://br.rbth.com/historia/82401-frases-russas-explicadas-cinema-lenin 

https://br.rbth.com/historia/82401-frases-russas-explicadas-cinema-lenin
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A partir de então, praticamente qualquer oposição por meio de palavra impressa 

passou a ser impossível. Instituições com títulos aterrorizantes foram criadas, como o 

Tribunal Revolucionário de Imprensa (em russo, Revtribunal Petchati), a Censura Bélico-

Revolucionária (Voienno-revolutsionnaia tsenzura) etc. O Tribunal Revolucionário de 

Imprensa foi criado por decreto do Conselho do Comissariado do Povo em 28 de janeiro de 

1918. Sua conduta prestava-se aos “crimes e contravenções contra o povo, realizados por 

meio do uso da imprensa”. Como medida punitiva, estavam previstos: “privação de liberdade, 

expulsão da capital, de determinadas localidades e da República da Rússia”. Ele trabalhava 

de mãos dadas com uma instituição fundada ainda antes, em 20 de dezembro de 1917: a 

Tcheká (da sigla em russo, “Comissão de Emergência”), primeira polícia secreta da URSS. 

Ordens especiais eram prescritas a todos os jornais, que deviam reproduzir obrigatoriamente 

todos os decretos e resoluções oficiais para que ninguém pudesse “se apoiar no 

desconhecimento deles”.  

Um jornal que durou apenas um dia, circulando em 26 de novembro de 1917, em 

Petrogrado, sob o título Em defesa da liberdade de expressão. Jornal de protesto da União 

dos Escritores Russos é um exemplo raro da oposição feita à censura por esse estrato da 

sociedade. No meio da primeira página, ele convocava os leitores a um comício naquele 

mesmo dia, com discursos de Maksim Górki, Dmítri Merejkóvski, Fiódor Sologub, Vladímir 

Dmítrievitch Nabôkov (pai do autor de Lolita) etc. Com letras graúdas e em negrito, ainda 

anunciava “VIVA A LIBERDADE DE IMPRENSA!”. Séries de artigos se seguiam, entre 

eles, sobre o fechamento massivo de jornais “contrarrevolucionários”, “de cadetes” e 

“socialistas”, sobre a declaração de ilegalidade deles, sobre as prisões de editores etc. Um 

artigo assinado por Piotr Riss e intitulado Os extremos coincidem fazia uma analogia entre o 

poder absolutista e o bolchevique: “O absolutismo do tsar saúda o absolutismo bolchevique. 

Os defuntos Dmítri Tolstói [chefe dos gendarmes no Império Russo e contrarreformista sob o 

governo de Aleksandr III] e [o diretor do departamento de polícia sob Aleksandr III, 

Viatchesláv] Pléve cumprimentam seus discípulos: Lênin, Trótski, Bontch-Bruévitch [um dos 

mais antigos membros do Partido Comunista e chefe do Conselho de Comissários do Povo 

que, depois de se aposentar de cargos altos do governo trabalhou no Gosizdat]. Os extremos 

coincidiram desta vez”. (BLIUM, 2009, p. 83, tradução nossa) 
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Em 21 de junho de 1918, o presidente do Conselho Militar Revolucionário, Leon 

Trótski, aprovou a Disposição sobre a censura militar de jornais, revistas e todas as obras 

impressas temporárias e a Lista de obras que necessitam análise prévia. Também foram 

desenvolvidas Instruções para os censores militares e foi criado um departamento de censura 

militar da divisão operacional do Conselho Militar Revolucionário. Em 23 de dezembro, saiu 

um novo Regulamento sobre a censura militar, por meio do qual foram estabelecidos 

departamentos de censura militar. A situação era ajustada e firmava-se ainda mais ano a ano. 

Em 10 de agosto de 1920, o Conselho Militar Revolucionário adotou um documento 

segundo o qual as redações de jornais, editoras etc. deveriam “apresentar em dois exemplares 

a cópia tipográfica à censura militar prévia, com todos os impressos destinados à publicação 

(exceto formulários, livros-caixa etc.) e, após sua publicação, enviar à Direção de Censura 

Militar dois exemplares do material impresso censurado” (JIRKÓV, 2001, tradução nossa). 

Além disso, dispunha: “Todo estúdio de cinema, no lançamento de filmes novos, deve 

convidar um representante da censura militar para uma sessão de teste” (Ibid.). 

Já as funções da censura militar de correios, jornais e telégrafos foram transferidas 

para o Departamento Especial da Tcheká. A transferência completa de todas as funções de 

censura militar para a Tcheká foi concluída em agosto de 1921.  

Em 21 de dezembro de 1921, foi organizado o Departamento de Controle Político do 

Diretorado Político Estatal, que era responsável pela perliustrátsia9, ou seja, a “leitura secreta 

de correspondência” – que já existia na Rússia, no mínimo, desde os tempos de Pedro, o 

Grande, no século XVII. Diferentemente de outros tipos de censura prévia, porém, esta é 

realizada sempre em segredo. Inicialmente se referia apenas a cartas, mas depois passou a 

englobar também telegramas e, hoje, correspondência eletrônica.  

Esse departamento tinha poderes mais amplos do que a censura militar, que tinha sido 

abolida um pouco antes: além da leitura e apreensão de correspondência, os funcionários 

desse serviço vigiavam o trabalho de gráficas e livrarias, as publicações impressas importadas 

 

9 Do latim, “perlustro”; em português, segundo o Priberam: per·lus·trar - verbo transitivo: Percorrer, 
observando ou examinando, andar com cautela. 
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ao país – e também as exportadas –, as artes gráficas e a produção cinematográfica, e, a partir 

de 8 de março de 1922, ele também exercia o controle político sobre as atividades de teatros e 

cinemas. 

De acordo com relatório de Boris Etingof, que chefiou o departamento entre 1922 e 

1923, somente em agosto de 1922, os funcionários do Departamento de Controle Político 

tinham verificado 135.000 das 300.000 cartas enviadas para a República Socialista Federativa 

Soviética da Rússia a partir do exterior e todas as 285.000 cartas enviadas da RSFSR para o 

exterior (“O repressiakh v otnochenii tvortcheskoi intelliguentsii”, 1999). 

A poetisa Anna Akhmátova chamou os anos 1920, quando a censura foi centralizada e 

sistematizada, de “época relativamente vegetariana” (apud BLIUM, 2009, p. 96, tradução 

nossa), remetendo a uma suposta leveza daquela década. Mas isto depende do ponto de vista: 

talvez o período que se seguiu, do Grande Terror, tenha influenciado na opinião da escritora. 

Nos anos da NEP, a Nova Política Econômica, realizada entre 1922 e 1927, foram permitidas 

editoras privadas e cooperativas e iniciou-se certo florescimento no mercado editorial. Como 

resposta a isto, porém, foi criado um mecanismo universal de censura prévia e punitiva para 

não deixar que outras ideologias influenciassem nos pensamentos e nos corações do novo 

mundo que se criava. Iniciava-se a centralização da censura. 

Para tanto, foi criada a Gosizdat, ou seja, a Editora Estatal da Rússia Soviética. Nela, 

foram reunidos os departamentos editoriais do Comitê Executivo Central de Todas as 

Rússias, o conselho moscovita e o de Petrogrado e uma série de outros órgãos. Em 21 de 

maio de 1919, foi publicado um documento com a posição do Comitê Executivo sobre a 

editora estatal. Vatslav Vorovski foi nomeado chefe da Gosizdat, o órgão estatal que passou a 

executar as funções de censura centralizada em todas as esferas editoriais até o surgimento do 

Glavlit, em 1922.  

Com a fundação, por decreto, em 6 de junho de 1922, do Glavlit (da sigla em russo, 

Direção Central de Assuntos Literários e Editoriais), este passou a responder ao 

Comissariado do Povo para Educação – e, a partir de 1946, ao Soviete de Comissariados da 

União Soviética. O órgão se mostrou tão eficiente que existiu quase sem alterações até a 

queda da União Soviética. A Ordem sobre a criação do Glavlit estabelecia:  
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Com o objetivo de reunir todos os tipos de censura sobre obras 
impressas, institui-se a Direção Central de Assuntos Literários e 
Editoriais sob o Comissariado do Povo para Educação e seus órgãos 
locais sob os departamentos de educação popular das províncias. O 
Glavlit e seus órgãos locais estão encarregados: a) da verificação 
prévia de todas as obras, notas, mapas etc. destinados a publicação; b) 
de estabelecer uma lista das obras proibidas de serem publicadas. 
O Glavlit proíbe a publicação e distribuição de obras: a) que 
contenham agitação contra o Governo Soviético; b) que tornem 
públicos segredos de guerra das Repúblicas; c) que incitem a opinião 
pública; d) que incitem a fanatismo nacional [aqui, pode-se ler 
também como “étnico”, já que só a Rússia na atualidade se сontam 
mais de 200 “nacionalidades” ou “etnias”] ou religioso; e) que tenham 
caráter pornográfico. 
A inspeção de tipografias, o combate às publicações clandestinas e 
sua distribuição, o combate à importação do exterior de literatura 
proibida. 
As chefias de tipografias, sujeitas a responsabilidade jurídica, são 
obrigadas a cuidar firmemente para que as obras impressas em suas 
gráficas tenham o visto de permissão do Glavlit. (apud BLIUM, 2009, 
p. 96-97, tradução nossa)  

Esta disposição foi publicada na imprensa aberta. Mas tiveram muito mais 

importância as diversas circulares secretas que decifravam e definiam o sentido do artigo. A 

seção de propaganda e agitação criou, entre outros, a instrução secreta Sobre as medidas de 

influência sobre o mercado editorial, em que se definiam as bases das atividades do Glavlit:  

a) O Glavlit, na área de literatura de ficção, em questões de arte, 
teatro e música, liquidará a literatura voltada contra a construção da 
União Soviética; b) não permitirá a literatura sobre questões de 
filosofia e sociologia de corrente claramente idealista; c)  não 
permitirá a literatura sobre ciências naturais de corrente claramente 
não materialista; d) da literatura infantil e juvenil, permitirá a 
publicação apenas de literatura que permita uma educação comunista; 
e) da literatura religiosa, permitirá a publicação apenas de literatura 
de caráter litúrgico. (apud BLIUM, 2009, p. 97, tradução nossa) 

É interessante notar o quarto parágrafo do anexo ao protocolo da sessão do Politburo 

do Comitê Central de 6 de maio de 1923, no qual se lê: “nossa censura deve ter uma 

inclinação pedagógica”, deve “trabalhar com os autores”, sobretudo aqueles que “claramente 

se desenvolvem em direções revolucionárias”. Ali, recomenda-se não proibir obras de tais 

autores incondicionalmente, mas, “antes, apresentar o autor a um camarada que possa 

efetivamente lhe elucidar os elementos reacionários de sua obra”. (Ibid.)  
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O Glavlit despachava, “para conhecimento” dos membros do Politburo e órgãos da 

polícia política secreta, boletins confidenciais contendo resoluções importantes do 

departamento de censura. Esta foi uma regra de ouro seguida desde sua inauguração. Além 

disso, junto ao departamento de controle político do Diretorado Político Estatal, o Glavlit, 

desde seus primeiros passos, criou filtros seguros para a entrada da literatura dos emigrados 

russos na República Socialista Federativa Soviética da Rússia (e posteriormente, na URSS). 

Com a infinidade de documentos secretos que emitia, o Glavlit preocupava-se, em primeiro 

lugar, consigo próprio, mergulhando suas atividades em segredos. Nos anos 1920, porém, 

escritores e jornalistas ainda não estavam completamente atemorizados e tentaram, por vezes, 

tocar no assunto da censura e dos censores, o que gerou severas circulares até 1927 proibindo 

terminantemente a prática. 

Nesse período a censura se intensificou. Funcionários do Diretorado Político Estatal 

sob o NKVD (órgão que sucedeu a Tcheká, em 1922) se infiltraram entre os escritores para 

identificar e coibir a publicação de obras consideradas “antissoviéticas”. Uma das primeiras 

vítimas deste período foi Mikhail Bulgákov. Além disso, iniciaram-se as listas de assuntos 

proibidos na imprensa, que continuaram a ser lançadas por um longo período – a última delas 

foi despachada nos anos da Glásnost e da Perestroika, em 1987. Nos anos 1920, por meio 

dessas listas, proibiu-se a divulgação de informações sobre o campo de trabalhos forçados 

Solovki, sobre atentados a trens, informes sobre as sessões da Comissão de Assuntos de 

Menores de Idade, “informações sobre greves, apresentações massivas antissoviéticas, 

manifestações, desordens e agitações” e muitos outros. Tomou-se controle dos repertórios de 

teatros, conferências, clubes rurais e até dos jornais-murais. Não se podiam publicar, ainda, 

informações sobre  crimes políticos, a dissolução das alianças entre burgueses e kulaks 

(camponeses ricos) e as repressões empreendidas contra eles, as localizações de membros do 

governo (podia-se mencionar um acontecimento relacionado a eles na imprensa, mas não se 

podia mencionar a localização); era proibido, ainda, enviar fotógrafos e repórteres sem 

informar o Diretorado Político Estatal, publicar informações sobre o Krêmlin, os muros do 

Krêmlin, as entradas e saídas etc., assim como sobre seu caráter histórico; ou sobre o Teatro 

Bolchói e sua reforma. A partir de meados dos anos 1920, iniciam-se os segredos econômicos 

e torna-se proibido publicar informações sobre as colheitas e culturas agrícolas. Não se podia 

ainda publicar informações sobre desastres naturais (furacões, enchentes etc.). 
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De tempos em tempos, as circulares da censura continham suas Listas de informações 

secretas e não passíveis de divulgação com o objetivo de preservar os interesses político-

econômicos da URSS. Elas eram renovadas regularmente sob a chancela “ultrassecreto”. E, 

para evitar problemas com a censura, as redações faziam todo tipo de manobra. Desta 

maneira, por exemplo, a segunda parte da tradução do romance O mundo perdido no fundo 

do mar, de Arthur Conan Doyle, publicada nas edições 5 e 6 da revista de aventuras e ficção 

científica Vsemírni sledopít, em 1929, foi reduzida e parte do texto de Conan Doyle, 

substituída por texto do próprio tradutor (“Nikto ne ojidal ot Konan Doila podvokha...”, 

1990). Mas este não foi um caso à parte, como veremos mais adiante, e acometeu também a 

Jorge Amado em finais dos anos 1940. 

A partir de 1930, uma dessas listas passou a proibir informações sobre “atos 

terroristas contrarrevolucionários”, “métodos de combate ao crime”, “ações dos kulaks contra 

o Governo soviético e o Partido”, “assassinatos de trabalhadores por kulaks”, ao mesmo 

tempo que se permitiam usar todas as fotos do reaproveitamento de antigos meios dos kulaks 

pelos kolkhózes, “por exemplo, uma ex-casa de kulak convertida em escola” – enquanto 

continuava proibindo o uso de fotos que mostrassem os kulaks sendo expulsos com seus 

filhos de suas casas. Proibia-se, com a mesma lista, a publicação de informações sobre 

“suicídios e insanidade com base no desemprego e na fome, assim como casos de suicídio de 

membros do partido e trabalhadores soviéticos sem o consentimento do comitê do Partido”, 

ou de dados que tivessem sido extraídos de documento marcado como “secreto” ou “apenas 

para membros do Partido”. 

A partir de 1923, o Departamento de Controle Político passou a estudar cada obra 

impressa em busca de falhas que a censura pudesse ter deixado passar. Em 1928, o Gublit10 

de Leningrado chegou a confiscar livros pré-revolucionários sobre “provocadores [...] e locais 

de tortura [...]” – havia o perigo de que eles suscitassem analogias e paralelos nos leitores de 

então, já que eles usavam “os mesmos mecanismos e técnicas de tortura política que foram 

tomados dos sucessores armados dos departamentos dos gendarmes [imperiais]” (Blium, 

2009, p. 107, tradução nossa). 

 

10 Filial local do Glavlit. 
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Um caso cômico se deu nos anos 1920, quando um romance-paródia de ficção 

científica de Lev Rubus – pseudônimo coletivo do advogado Lev Rubinóv e Lev Uspênski – 

foi proibido pela censura em Leningrado. Em 1928, os autores alteraram o título da obra e a 

enviaram para a editora Kosmos, em Kharkov, onde ela acabou publicada. Vinte anos antes 

de surgir pela primeira vez, no rádio, a “criptonita” do Superman, com efeito enfraquecedor, 

a obra de Rubus conta a história da descoberta, na Rússia Soviética, de uma substância 

chamada “revoliutsionita” – fonte inesgotável de energia – e da luta dos agentes do 

Diretorado Político Estatal contra os espiões ingleses, que tentavam descobrir esse segredo. 

Era o tipo de coisa que ainda podia acontecer na década de 1920. Depois, as 

informações sobre livros proibidos por órgãos locais passaram a ser enviadas em circulares 

especiais do Glavlit para todas as localidades. Além disso, uma ordem de dezembro de 1926 

emitida pelo Glavlit ordenava destruir todo o material secreto que tivesse perdido valor, 

inclusive manuscritos rejeitados de obras de ficção. Em meados dos anos 1930, ela foi, 

porém, retificada para que todos os manuscritos proibidos fossem enviados ao aparato central 

– mas, dois anos depois, muitos acabaram destruídos, de qualquer maneira.   

O Glavrepertkom (Comitê Central para Controle de Espetáculos e Repertórios sob o 

Glavlit) foi criado em 1923. Ele era responsável, entre outras coisas, pelas listas de discos que 

deviam ser confiscadas – inclusive de coleções privadas. Em uma circular secreta de 2 de 

julho de 1924 do Glavrepkom, por exemplo, o censor veta determinadas danças “novas” e 

“excêntricas”, como o “foxtrot, o shimmy, o country western two-step” etc. “Em sua pretensa 

parcimônia e monotonia de movimentos, eles representam essencialmente uma imitação de 

salão do ato sexual e de todo o tipo de deturpação fisiológica”, lê-se no relatório (BLIUM, 

2009, p. 110, tradução nossa).  

Com esse mesmo documento, proíbem-se essas danças em “festas dançantes, clubes 

etc.”. Em 1926, porém, o Glavreptkom envia uma carta ao Gublit, que também servia ao 

controle político regional, em Leningrado, questionando a “prática” de foxtrot e shimmy em 

dois hotéis da cidade – mas o departamento responde negando as danças em um deles, 

ocupado por funcionários do partido bolchevique, e explicando que o outro tinha 50% de 

estrangeiros, e por isso da carta branca para as pistas, adquirida por meio de um acordo com o 

Departamento de Controle Político.  
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Havia, porém, certa disputa na época entre os órgãos. Por exemplo, entre o Conselho 

Científico Principal, que tinha que aprovar para publicação cada obra infantil ou escolar nos 

anos de 1920, e a Direção Principal Para Educação Social, que recomendava ou proibia os 

livros já publicados para uso nas escolas. A certo ponto, o próprio comissário da Educação, 

Lunatchárski, pede explicações do por que A galinha dos ovos de ouro foi rejeitada para 

publicação pelo Conselho, enquanto a Direção incluía a história na lista das “melhores”; o 

mesmo aconteceu com a história do Esquilinho, já que o Conselho dizia haver ali “conflito de 

classes em benefício da burguesia” (BLIUM, 2009, p. 112, tradução nossa). 

Até 1929, foram sufocadas todas as editoras privadas e cooperativas por meio de 

medidas políticas e econômicas usadas para centralizar a atividade editorial e, em 1931, 

ocorre uma conferência secreta dos órgãos de censura na qual se definem as perspectivas para 

o futuro. Nela, tem lugar central a apresentação do então chefe do Glavlit, o velho 

bolchevique honorífico e crítico marxista ortodoxo Pável Ivânovitch Lêbedev-Poliânski 

(1882-1948), que foi incumbido de chefiar o órgão quando de sua criação e assim o fez em 

seus dez primeiros anos (até 1932). Sua apresentação na conferência é intitulada Sobre o 

controle político-ideológico da literatura no período da reconstrução.  

A brincadeira com a intelligentsia chegava ao fim, e terminava o caminho a ser 

trilhado com os popúttchik (os “companheiros de jornada”, como definiu Trótski em um 

artigo de 1923 em que discorria sobre o novo papel social do escritor no período de 

reconstrução, ou seja, escritores não necessariamente bolcheviques).  A partir dos anos 1930, 

os escritores seriam todos reunidos em uma associação única: a União dos Escritores 

Soviéticos. Lêbedev-Poliánski abria a conferência dos órgãos de censura da seguinte forma, 

como verificamos em estenograma reproduzido por Blium (2009, p. 129-134, tradução 

nossa): 

Na história do Glavlit, ao longo de nove anos, houve dois períodos: o 
primeiro [a partir de 1922], foi de transição para a NEP a partir do 
comunismo de guerra, e o segundo foi o período de reconstrução da 
economia soviética.  
No primeiro período, o Glavlit deu atenção principalmente às editoras 
privadas [...] O Glavlit e seus funcionários tiveram que examinar a 
ideologia inimiga justamente nessas editoras, e nossa editora estatal, a 
editora das instituições estatais, naturalmente, ficou em segundo 
plano. Suportamos os almanaques que se apresentavam com 
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posicionamentos hostis, nos quais trabalharam figuras como 
Aikhenbald11. 
Isto não foi um engano do Glavlit, foi uma política determinada com 
a qual começamos, e a partir dessa política chegamos à atualidade, 
quando a política do Glavlit já é diametralmente oposta.  
A própria política também foi elaborada aos poucos. Nos primeiros 
tempos, havia em nossa política muitos elementos de caráter 
educativo. Colocamos como tarefa a educação do escritor, 
aproximando-o do governo soviético, principalmente no que diz 
respeito à literatura de ficção. Ocupamo-nos por muito tempo desses 
escritores, como, por exemplo, Bulgákov. Contamos que Bulgákov 
conseguiria entrar nos trilhos, aproximar-se da construção soviética e 
andar junto com ela como um popúttchik, se não à esquerda, então à 
direita, ou no meio, ou em algum outro lugar. Mas a experiência nos 
mostrou que parte dos escritores caminhou conosco, enquanto outra 
parte, como Bulgákov, não andou e continuou a ser nociva a nós até o 
último minuto.  
É hora de uma nova abordagem. Se antes dávamos atenção a 
elementos nocivos que estavam fora de nossas fileiras, agora, no 
período de ofensiva do socialismo, precisamos dar muita atenção às 
linhas políticas e posições políticas que se desenrolam em nossas 
fileiras. Temos que censurar a nós mesmos. E quando nós e nossos 
delegados formos analisar as obras da nossa União das Editoras 
Estatais [OGIZ, na sigla em russo, criada para centralizar a atividade 
editorial], não vamos buscar a contrarrevolução nua e crua que 
buscávamos nas editoras privadas.  
Por isto, o centro [das atenções] agora será transferido para o 
cumprimento à risca das linhas gerais do Partido.  
[...] 
O Glavlit deve possibilitar com que a imprensa possa seguir esta 
linha. É preciso analisar e seguir com cuidado as tendências, 
vacilações e inclinações que existem em nossa imprensa. 

Ele continua o discurso falando sobre a necessidade de todos os assuntos seguirem a 

linha do Partido, e enumera: “sociologia, história, filosofia, medicina, agricultura, literatura 

de ficção e infantil”. Além disso, critica os prefácios que se publicaram anteriormente 

elogiosos às qualidades de autores que não seguiam estritamente a ideologia do Partido. Em 

seguida, critica os livros de filosofia, sobretudo de Aleksei Lóssev (1893-1988), que diz 

incluírem não só “coisas idealistas, como totalmente contrarrevolucionárias”. O filósofo, 
 

11 Iúli Aikhenbald (1872-1928), crítico literário e historiador que foi exilado da Rússia em 1922 no 
chamado “navio filosófico”, quando o governo soviético exilou os pensadores mais famosos do país. Trótski 
explicaria mais tarde que, não tendo licença para matá-los, era preciso se livrar do problema. Cf.: 
https://br.rbth.com/historia/79472-por-que-lenin-expulsou-intelectuais 

https://br.rbth.com/historia/79472-por-que-lenin-expulsou-intelectuais
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aliás, foi preso no início dos anos 1930 e relegado a se ocupar apenas de atividades 

pedagógicas nas províncias. Poliánski prossegue: “Passo à literatura de ficção. É a frente de 

combate mais complicada e difícil, na qual nossas brigas com as editoras e autores serão 

maiores que em qualquer outra”. Ele critica então ferozmente Zamiátin e Bulgákov, subverte 

a história de Coração de Cachorro, diz que no final o professor Preobrajênski descobre que a 

glândula usada na operação para tornar o cão humano tinha pertencido a um proletário – o 

que não é verdade, pois ele era descrito como “um tocador de balalaica em tavernas” – etc. 

Tentou-se publicar, sem sucesso, o livro em 1925, e o manuscrito foi confiscado pelo 

Diretorado Político Estatal, mas em samizdat – as obras feitas e distribuídas de maneira 

clandestina para burlar a censura soviética – o material foi reproduzido em milhares de 

cópias.  

 [...] Se editássemos Dostoiévski, Píssemski, Leskóv etc. e eles 
fossem simplesmente lançados assim, claro que seria algo ultrajante. 
Estes autores não dão atualmente nenhuma orientação e paz 
psicológica. Precisamos de escritores que nos façam sentir a vida, que 
nos direcionem à batalha, à conquista do novo. Então, quando, junto 
com Dostoiévski, são publicados escritores dos anos [18]60, que 
lutam pelos êxitos da vida, isto nos serve, claro. Não é preciso tirar 
disso a conclusão de que não podemos publicar Dostoiévski. Como 
vocês veem, aqui é necessária uma abordagem à parte. É preciso 
analisar não cada escritor separadamente, mas ver como é lançado, 
com qual aspecto. Claro que se vocês resolvessem lançar Os 
Demônios em 500 mil exemplares, em uma edição bastante barata, 
então protestaríamos, mas se lançassem Os Demônios em uma 
quantidade de cinco a seis mil exemplares, em uma edição acadêmica, 
não objetaríamos.12 Agora temos a possibilidade de analisar o plano 
das editoras, ver como ele é composto, se existem ali escritores de 
quem não precisamos ou que no dado momento não nos servem 
muito.   
Quando formos lidar com uma editora, com o plano editorial, 
precisamos olhar a partir deste ponto de vista: se o plano editorial dá a 
literatura necessária ao momento atual ou não. Se forem nos encher 
para sempre de Decameron, Cervantes13, o que quer que seja mais, e 

 

12 Os Demônios não pôde, porém, ser lançado naquele tempo nem mesmo em uma tiragem minúscula  
considerando-se que a tiragem de 10 mil ali era assim considerada. O livro só passou a integrar a coleção de 
obras selecionadas de Dostoiévski a partir dos anos 1960, já que era vista como “calúnia maligna à democracia 
revolucionária da Rússia”, segundo Blium.  

13 Os dois volumes, que tinham sido lançados em traduções notáveis pela editora Academia tornam-se 
objeto de obsessão de Poliânski, que sempre volta a mencioná-los. 
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não forem dar a literatura clássica de que precisamos em nossa luta, 
então exigiremos que mudem e diremos: entendemos que os clássicos 
não respondem e não poderão responder àquelas demandas que temos 
e devemos buscar aqueles que, de maneira auxiliar, poderiam nos 
educar na direção psicológica necessária, que permitam a resolução 
desta tarefa.  
Claro, não quero dizer que [o poema épico anônimo em eslavo 
oriental antigo] Conto da Campanha de Igor (Slôvo o polkú Ígoreve), 
[o escritor Aleksandr] Griboiédov, [o poeta Aleksandr] Púchkin não 
precisam ser estudados, mas é preciso encontrar a proporção. Porque 
estudamos a literatura não pela literatura, mas, sim, a vemos como 
certo meio ideológico de educação das massas com o objetivo de 
implementação de um amplo avanço do socialismo em todas as 
frentes de batalha. (BLIUM, 2009, p. 129-134 trad. nossa) 

O texto da apresentação é uma espécie de pedra angular da censura a partir de então, e 

nele se coloca a necessidade dos planos editoriais, o modo operacional da censura, como 

tornar possível a publicação de clássicos a serviço da construção do “homus sovieticus” – ou 

ainda como derrubar outros, clássicos ou contemporâneos, como Zamiátin, Bulgákov ou 

Pilniák, que estariam a “desserviço” do socialismo. Ele toca o assunto da proibição de 

Mogno, de Boris Pilniák. Em 1929, houve um escândalo em relação à publicação no exterior 

desta obra e de Nós, de Zamiátin, e iniciou-se uma estigmatização dos dois escritores na 

imprensa. Ele também ataca escritores kulaks, como o poeta Serguei Klitchkóv (1889-1937), 

e sugere que, caso esses se suicidem – já que o último menciona a ele a possibilidade –, são 

ossos do ofício. O suicídio de escritores é um ponto de extrema sensibilidade na época, e ele 

o trata de maneira bastante grosseira, ainda mais quando se tem em conta que a conferência 

ocorre em janeiro de 1931. Menos de um ano antes, em 14 de abril de 1930, Maiakóvski tinha 

se suicidado após pesadas críticas geradas por Os Banhos – morte que poderia, inclusive, ter 

incentivado o “perdão” de Stálin a Bulgákov, como aventado por Homero Freitas de Andrade 

(1997). 

Mas Lêbedev-Poliákov acrescenta que os censores terão que lidar mais, a partir de 

então, é com a “crescente irmandade” de escritores da classe proletária. “É preciso reger esta 

irmandade, e não ser patronalmente rude com ela, porque isto não dá o resultado desejado. É 

preciso lidar com tal escritor como com um camarada” (apud BLIUM, 2009, p. 136, tradução 

nossa). E arremata: 

Se até os últimos tempos nós fomos principalmente órgãos punitivos, 
um tipo de Diretorado Político Estatal na literatura, agora se faz um 
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desvio para o outro sentido. Sem prejudicar nossa função anterior, 
devemos juntar a ela também a liderança do trabalho literário. O 
Comitê Central encarregou o Glavlit não só de acompanhar os livros 
lançados, mas também de identificar todas as tendências que se 
esboçam em áreas separadas da literatura para que ele possa saber do 
perigo iminente.  

O ápice do endurecimento na censura de deu, portanto, nos anos do Grande Terror 

(1937-1938), quando os funcionários do Glavlit, atemorizados pelos órgãos que os 

chefiavam, viam inimigos escondidos por todas as partes – das páginas de literatura e 

periódicos até as pinturas do Hermitage. Ao edifício Smôlni, em Leningrado, que abrigava o 

Conselho Municipal de Deputados e o Comitê Municipal do Partido Comunista, era enviado, 

a cada dez dias, um Boletim dos principais confiscos e infrações de caráter político-

ideológico na imprensa. Eles eram elaborados pela Direção Municipal do Glavlit de 

Leningrado. Além disso, o então secretário do Comitê Central do PCUS, Andrei Jdânov 

recebia boletins mensais desse tipo do Glavlit, que eram remetidos a ele a partir de Moscou. 

Em um relatório de 1937, por exemplo, dá-se conta de um “delator voluntário” que 

denuncia o poeta armênio Yeghishe Charents – que tinha sido traduzido diversas vezes ao 

russo, inclusive por Anna Akhmátova e Arsêni Tarkóvski:  

No livro do poeta armênio Yeghishe Charents Livro do Caminho, em 
língua armênia, lançado em 1933 em Ierevan, foi incluído o poema 
intitulado Testamento. Neste poema, as segundas letras minúsculas 
após a letra inicial, se lidas de baixo para cima (do início ao fim do 
poema), formam o seguinte slogan nacionalista: ‘Ei, povo armênio, 
sua única salvação está na força coletiva’. (BLIUM, 2009) 

O livro foi retirado de circulação e Charents, que já estava preso, foi morto no mesmo 

ano.  

É também já em meados dos anos 1930 que se começa a preparar terreno para a 

notória Ordem do Comitê Central sobre as revistas Zvezdá e Leningrad, que viria à tona uma 

década depois, em 1946, dando início à emissão de boletins referentes às obras de 

Zóschenko, principalmente seu Livro Azul. A ordem resultante teve ressonância colossal na 

sociedade e dizia respeito ao fechamento de determinadas publicações periódicas, além de 

abrir caminho para a expulsão de Anna Akhmátova e Mikhail Zóschenko da União dos 

Escritores Soviéticos – o que significa que eles dificilmente publicariam mais alguma coisa 
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sem pertencerem à organização oficial. Em 1988 a ordem finalmente foi reconhecida como 

fraudulenta e cancelada.  

Os bolcheviques se consideraram, até meados dos anos 1930, herdeiros diretos do 

movimento Narôdnaia vôlia (em português, Vontade do Povo), grupo revolucionário 

formado em 1879 e responsável pelo ataque terrorista que resultou na morte de Aleksandr II. 

Mas, após o assassinato do segundo na linha do poder atrás de Stálin, Serguei Kírov (1886-

1934), que deu início ao Grande Terror, a máquina de propaganda deu um giro de 180 graus. 

Em 14 de junho de 1935, foi publicada no Pravda a ordem do Comitê Central Sobre o 

trabalho da propaganda na atualidade, em que se lia, principalmente: “O marxismo nasceu 

em nós e se fortaleceu no combate ao movimento Narôdnaia Vôlia  como o pior inimigo do 

marxismo e com base no caos de seu estado de ideias, meios e métodos de luta política (terror 

individual que excluiria a organização de um partido etc.)” (apud BLIUM, 2009, p. 151, 

tradução nossa). 

Assim, a censura passou a erradicar da imprensa quaisquer menções aos nomes dos 

“antigos heróis” do Narôdnaia vôlia.  Em setembro de 1935, chegou a sair uma circular do 

Glavlit ordenando “retirar de bibliotecas, repositórios e centros de estudos do partido 

comunista os livros seguintes”: Anos 1970. Peregrinação ao povo. Cartogramas dos 

propagandistas narodnik revolucionários, Fotomontagem do Narôdnaia Vôlia, Fotografias 

da execução de Aleksandr II pelos membros do Narôdnaia Vôlia em 1 de março de 1881 e 

até mesmo a reprodução da pintura de Iliá Riépin intitulada Terroristas. (BLIUM, 2009, p. 

151, tradução nossa)  

Ganhava novo fôlego a lei de Roma Antiga sugestivamente intitulada Damnatio 

memoriae (em português, Condenação da Memória), dedicada a determinados imperadores 

anteriores destinados ao total esquecimento. Seguindo seu exemplo, basta apenas apagar o 

nome do “inimigo”, criando uma lista de todos os lugares onde ele aparece e extinguindo-o. 

Voilà: ele não existe e não existiu jamais. 

Algumas obras proibidas também foram queimadas em público, mas outras eram 

colocadas, com o propósito de prolongar sua manutenção, em recintos especiais nas 

bibliotecas, os chamados “departamentos de armazenamento especial”, mais conhecidos por 

sua abreviação russa: spetskhran. O funcionamento do spetskhran se aperfeiçoou no decorrer 
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do regime, comportando coleções especiais de livros proibidos que eram acessíveis a um 

número extremamente restrito de pessoas.  

Nos tempos soviéticos, os índices de censura, chamados, geralmente, de “listas [ou 

‘índices gerais’] de livros sujeitos a retirada de bibliotecas públicas e redes de comércio de 

livros” eram compostos por 300 a 400 páginas e continham até 10 mil títulos cada. A última 

lista de proibição soviética saiu em 27 de dezembro de 1988. Foi somente após a liquidação 

do Glavlit e a abolição da censura, no final de 1991, que os livros, aos poucos, começaram a 

se libertar do cativeiro, e os spetskhran das bibliotecas foram dissolvidos.  

A quantidade de livros russos que passaram pela censura oficial e, como resultado, 

foram proibidos – segundo os estudos de Blium (2009, p. 161-162) em catálogos de 

spetskhran preservados, listas do Glavlit, assim como circulares, decretos e documentos de 

arquivo – supera os 100 mil. Aí, trata-se apenas de títulos, e não de tiragens inteiras, que, 

segundo Blium, superariam o meio milhão de exemplares – contra os cerca de 250 mil livros 

confiscados antes da Revolução e destruídos, de acordo com o pesquisador e bibliógrafo Lev 

Mikháilovitch Dobravôlski (1860-1963). 

Apesar disso, é preciso ter em mente que a estimativa soviética não conta outros 

milhares de livros aniquilados como resultado de incursões bárbaras em massa em bibliotecas 

(rurais, de bairro, municipais, dos sindicatos etc.) em três ondas de “limpeza ideológica” de 

literatura considerada “antissoviética” e “burguesa”: em 1923, 1926 e 1931. As campanhas 

foram realizadas seguindo as listas do Comitê Principal Político-Educacional do 

Comissariado do Povo para Educação, chefiado por Nadiejda Krúpskaia, e levaram à 

destruição de uma enorme quantidade de edições, dentre elas, obras clássicas russas.  

Além disso, já três anos após sua criação, em maio de 1923, o Glavlit da URSS 

despachou a Instrução sobre a disposição de confisco e alocação de literatura apreendida. A 

instrução definia, entre outras coisas: “a apreensão (confisco) aberta de obras editadas 

impressas é realizada pelos órgãos do Diretorado Político Estatal com base nas ordens dos 

órgãos de censura [...] as obras identificadas como sujeitas a destruição são levadas ao 

Diretorado Político Estatal por serem inaptas para leitura, após o que podem ser vendidas 

como matéria-prima para processamento em empresas da indústria de papel, com desconto da 
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soma obtida na receita da tesouraria, com base em estimativas do Diretorado Político Estatal” 

(apud BLIUM, 2009, p. 163, tradução nossa). 

Isto, claro, não significa que todos os exemplares tenham sido submetidos à 

destruição física. Em primeiro lugar, um ou dois exemplares tinham permissão para ficar nos 

calabouços das bibliotecas – os spetskhran localizados nas maiores bibliotecas nacionais e 

repositórios científicos. Nas bibliotecas menores, e também nas empresas de comercialização 

de livros, todos os exemplares eram sujeitos a destruição “por meio do tratamento da massa 

de papel”, o que dava algum lucro à tesouraria. Em segundo lugar, nos tempos soviéticos a 

decisão sobre o confisco raramente era tomada nos estágios iniciais, quando a tiragem do 

livro ainda estava na tipografia – enquanto, no período pré-revolucionário, era nesse estágio 

que se apreendia os livros, geralmente. Era muito comum se passarem anos ou até décadas, 

após a publicação e entrada dos livros nas bibliotecas e à venda, até que eles se tornassem 

objeto de grande atenção dos órgãos de censura e afins. Assim, uma considerável quantidade 

de exemplares vendidos instalava-se nas estantes particulares – onde ocorria, por vezes, outro 

fenômeno: o da destruição realizada pelos proprietários dos tais livros, que, assustados, 

precaviam-se para o caso de uma busca. 

Blium (2009, p. 163) estima que a literatura de ficção compusesse cerca de 5% de 

todos os livros destruídos, já que a esmagadora maioria das proibições recaía sobre obras de 

caráter político-social. Mas nestes “apenas” 5% entraram mais de 5.000 títulos  – entre eles, 

reedições, assim como almanaques literários e coletâneas. Normalmente, as circulares 

proibitivas e listas eram criadas e emitidas quando a máquina ideológica dava reviravoltas 

agudas, ou seja, mudava a situação política e livros que antes eram inofensivos tornavam-se 

perigosos ou hostis. Mais complicado era o caso com as edições apreendidas no último 

momento antes de serem lançadas, no estágio da chamada “prova tipográfica”, e, por vezes, 

já após a impressão da tiragem e entrada nas bibliotecas e à venda. O próprio Glavlit 

analisava esses casos um a um, como acontecimentos extraordinários. “O confisco é uma 

medida extrema e que, não raro, gera uma séria ressonância política que, no fim das contas, 

causa um enorme dano ao Estado”, lê-se em uma circular de 1933 (apud BLIUM, 2009, p. 

164, tradução nossa). 

Também se criaram, porém, mitos sobre livros que teriam sido proibidos, segundo o 

público geral e até mesmo alguns pesquisadores, mas que nunca o foram na realidade, e não 
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constam de absolutamente nenhuma das listas de proibições, como Víktor Bábitch, de Boris 

Jitkóv; Po tu stôronu Túli (em tradução livre, “Para o lado de lá de Tula”), de Andrei 

Nikoláievitch Egunov, sob o pesudônimo de Andrei Nikolev; o livro de memórias de 

Benedikt Lífchits; Vor (em português, “Ladrão”), de Leonid Leônov. Também se fala 

frequentemente sobre a destruição total da coletânea de Anna Akhmátova, em 1940, Iz chestí 

knigui (em português, “De seis livros”), que sai, inesperadamente, após 18 anos de silêncio na 

obra dela. Mas o escândalo estourou posteriormente. Segundo Blium (2009, p. 165, tradução 

nossa), Jdânov ordenou que dessem um jeito no caso: “Como essa ‘fornicação akhmatoviana 

com oração em louvor a Deus’ conseguiu ver a luz do dia? E qual é a posição do Glavlit? 

Esclareçam e tragam uma proposta”. A deliberação do Comitê Central que se seguiu foi 

“apreender o livro de poemas de Akhmátova”. Mas, até que isso ocorresse, o livro já tinha 

sido colocado a venda e foi comprado instantaneamente. Só mais tarde é que o livro entrou 

realmente para as listas do Glavlit – junto com dois livros de Akhmátova que tinham saído 

em meados de 1946 –, já às vésperas da ordem do Comitê Central sobre as revistas Zvezdá e 

Leningrad.  

No mesmo setor de “mitos”, como classifica Blium, é preciso falar sobre uma suposta 

proibição completa de Iessênin em determinados anos – quando, na realidade, só foi 

apreendido das bibliotecas Pesn o velikom pokhode – e de todo o “arquinojento” 

(arkhiskverni, como Lênin chamava o autor14) Dostoiévski, entre outros. À disposição do 

sistema, havia não apenas meios puramente proibitórios, mas também de exclusão, como 

julgamentos artificiais e voltados a objetivos específicos na esfera cultural. Além disso, os 

capatazes ideológicos podiam, por exemplo, riscar dos chamados “planos temáticos” das 

editoras os livros de autores indesejáveis, proibir a reedição de obras “duvidosas” ou permitir 

sua impressão em tiragens puramente simbólicas – como na Era da Estagnação se 

publicavam, por exemplo, as obras de Tsvetáieva e Madelstám. Eles podiam removê-los dos 

programas de escolas e de instituições de ensino superior, distanciando-os dos leitores, por 

exemplo, nos chamados “acervos passivos” – os carimbos desses acervos podem ser 

encontrados nos livros de bibliotecas datados dos anos 1920 e 1930. Mas, frequentemente, 
 

14 Até o enorme Dostoiévski de bronze do escultor Aleksandr Rukavichnikov que recebe, ironicamente, 
os visitantes na Biblioteca Lênin, em Moscou, é pós-soviético e foi ali instalado apenas em 1997 - assim como 
muitos de seus monumentos moscovitas, que datam já do século 21. 
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essas ações obtinham um efeito diametralmente oposto, e o leitor russo considerava que 

quanto mais eles amaldiçoavam o livro, quanto mais o proibiam, melhor ele era.  

Entender os motivos para a proibição dos textos de ficção na Rússia é uma das 

maiores dificuldades de pesquisadores do mundo todo, já que as listas gerais e decretos do 

Glavlit eram bastante “lacônicas”, em certo sentido, não contendo grandes explicações e 

limitando-se a descrições formais. Além disso, há uma constante mudança nas regras do jogo, 

como no final dos anos 1930, quando a Seção de Agitação e Propaganda do Comitê Central 

considerou “sabotadora” a apreensão de literatura pelo Glavlit e, a partir de então, nenhum 

livro pôde ser proibido sem validação do Comitê Central e as edições locais, sem a resolução 

correspondente dos comitês regionais do PCUS. 

Dessa maneira, assim como Nikolai Ejóv (1895-1940) e seus comparsas foram 

declarados culpados por uma repressão física sem precedentes nos anos do Grande Terror, a 

destruição em massa de livros nesses anos também foi transferida aos “inimigos do povo em 

atividade no Glavlit [...], que realizam um trabalho de sabotagem pela apreensão de 

literatura”. Por mais que mudassem os “inimigos do povo” e que aqueles que antes eram 

heróis virassem vilões, é possível, porém, sistematizar uma tipologia das proibições, que 

Blium (2009, p. 168) divide em dois tipos: a de personificação e a de conteúdo. Na primeira, 

o que vale é o argumentum ad hominem, que não se baseia em críticas à obra, mas ao autor. 

Nesta categoria, recaem: 

- Autor que foi submetido a repressão política (prisão, na maioria das vezes, 

terminando com execução ou morte na gulag);  

- Desterrado de território soviético – por exemplo, no “navio a vapor filosófico”, que 

deixou o país em agosto de 1922, ou mais tarde, como Aleksandr Soljenítsyn, em 1973; 

- Fugido, como o diplomata bolchevique Fiódor Fiódorovitch Raskôlnikov, em 1938, 

ou o escritor e funcionário da União dos Escritores Anatóli Kuznetsov, em 1969; 

- Emigrado. Na saída massiva no início da Revolução, na segunda onda de emigração, 

na emigração de dezenas de escritores nos anos 1960-1980 (como V. Aksiônov, G. 

Vladímov, V. Voinovitch, V. Maksimov, Efim Etkind e muitos outros);  
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- Autor sob suspeita, relegado a um “ostracismo ideológico”, vítima de reiterada 

campanha, sob fogo das instituições do Partido ou da crítica oficial. Entre esses, estiveram 

Anna Akhmátova e Mikhail Zóschenko após a ordem do Comitê Central sobre as revistas 

Zvezdá e Leningrad; Andrêi Platônov após Stálin deixar anotado no manuscrito de um de 

seus livros sua opinião: “canalha”; e uma série de literatos no final dos anos 1940, no período 

do “combate ao cosmopolitismo”15 (1948-1953). 

Outro motivo de proibição frequentemente encontrado na censura de personificação 

era quando o livro tinha prefácio, posfácio, artigo introdutório ou comentários escritos por 

alguém que se encaixasse em alguma das categorias supracitadas. Muitos livros pereceram 

justamente por isto, já que continham artigos escritos por ex-líderes ou críticos literários que 

sofreram repressão. Dentre os últimos, encontram-se tanto os simpatizantes de escritores 

popúttchik, por exemplo, A.K. Vorônski e G.Ia. Gorbatchov, como seus impiedosos 

perseguidores nos “expurgos” da RAPP (da sigla em russo, Associação Russa dos Escritores 

Proletários) L. Averbakh e G. Lelevitch: todos, sem distinção, foram eliminados entre 1937 e 

1938. E, obviamente, apreendiam-se automaticamente as obras em que uma figura 

indesejável da vida real era introduzida como personagem literária ou simplesmente um 

personagem lembrasse a figura, mesmo que de leve. 

Segundo Blium (2009, p. 169), pelo menos dois terços dos livros proibidos pelo 

Glavlit entravam na categoria de personificação, ou seja, não apresentavam, no conteúdo, 

nenhum “crime” político ou ideológico, diferentemente do que ocorria no período pré-

revolucionário – à exceção, claro, do decreto de Isabel da Rússia Sobre o esquecimento de 

pessoas famosas ou o decreto de Nikolai I proibindo a menção a dezembristas (e, mais tarde, 

o nome de Herzen e outros “criminosos estatais”).  Até meados dos anos 1930, porém, 

predominava na prática da censura a proibição pelo conteúdo, quando esse não correspondia 

às demandas políticas e ideológicas do momento. A virada se dá em 1935, com o início do 

Grande Terror.  

 

15 O combate ao cosmopolitismo, foi uma campanha política conduzida na URSS entre 1948 e 1953 e 
direcionada a determinados setores da intelligensia soviética que eram vistos como céticos e pró-Ocidente. O 
movimento é considerado sobretudo antissemita, ao condenar os judeus soviéticos por seu “cosmopolitismo 
apátrida” e “animosidade quanto aos sentimentos patrióticos dos cidadãos soviéticos”. 
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Assim, nos spetskhran não havia nenhuma – ou quase nenhuma – obra 

“antissoviética” ou “contrarrevolucionária”. Pelo contrário, os autores cujos textos foram 

relegados a essas masmorras buscavam citar discursos e textos dos líderes e até introduzi-los 

na trama como personagens. O problema é que o tiro saía pela culatra: o herói de hoje era, 

muitas vezes, o “inimigo do povo” de amanhã. 

Nas listas de edições “ideologicamente nocivas” que os censores enviavam para 

aprovação do Comitê Central incluíam-se breves anotações, como: “o livro lembra, de 

maneira positiva, do inimigo do povo (NOME)”. Mas o “inimigo” podia ser retratado da 

forma que fosse no texto, neutra, positiva ou negativa: isto já era o suficiente para condenar o 

livro. Por exemplo, em livro dos poetas da “plêiade do Komsomol16” (A. Bezimênski, I. 

Útkin, A. Járov etc.), lançado entre 1926 e 1927, louvava-se Trótski. Já nas edições 

posteriores, ele era amaldiçoado. Mas ambas as edições foram parar, lado a lado, nas estantes 

do spetskhran. 

Era frequente os heróis do passado se tornarem inimigos. Mais raro era o contrário, 

mas ele também ocorria. Por exemplo, com o recuo de Béria nas repressões17, em 1939, e, em 

dimensões bem maiores, com o discurso secreto de Khruschóv, em 1956, quando centenas de 

autores foram reabilitados (muitos, postumamente), assim como milhares de livros que 

tinham sido apreendidos por equívoco. Alguns deles, porém, ainda fariam outras viagens aos 

spetskhran.  

Blium (2009, p. 174) ressalta, porém, que falhas nos mecanismos do sistema levaram 

algumas vítimas das repressões de relevo nas ciências, cultura e artes a não entrarem nas 

listas supracitadas ou somente serem incluídas nas listas do Glavlit como autoras de 

determinados livros. Entre elas, estão Nikolai Gumilióv, executado em agosto de 1921, e 

Óssip Mandelstam, morto na gulag em 1938, que não entraram para a “Lista de pessoas...”, 

 

16 Abreviatura de Kommunistítcheski Soiúz Molodiôji (União Jovem Comunista), a organização juvenil 
do PCUS. 

17 Na Rússia, é comum associar Lavrênti Béria, chefe da polícia secreta na era Stálin, com a violenta 
campanha persecutória conhecida como Grande Terror. Mas, na verdade, foi o antecessor dele, Nikolai Ejóv, 
quem chefiou a polícia secreta durante o auge do terror, entre 1937 e 1938. Stálin teria então nomeado Béria 
para chefiar o NKVD justamente para diminuir as proporções das execuções: em 1938, foram 328 mil as 
pessoas condenadas à morte na URSS; em 1939, com a chegada de Béria, esse número caiu para 2,6 mil. 
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nem nas listas gerais de livros, por motivo desconhecido. Mandelstam é mencionado somente 

em uma “Lista geral...” (de livros), de 1951, e, ainda assim, apenas como tradutor de uma 

obra francesa (que saiu em russo como Za kulisami frantsuzkoi petchati, publicada em 

Moscou, pela Gosizdat, em 1926) – e devido ao fato de sua apresentação ser assinada pelo 

jornalista e revolucionário Karl Radek, morto nas repressões, em 1939. Exemplos assim não 

são raros. 

A segunda categoria, a da censura por conteúdo, é mais difícil de ser identificada e 

depende das demandas de um momento específico, das ordens do Comitê Central quanto a 

questões ideológicas, dos editoriais do Pravda e, claro, das circulares especiais da censura. 

Muito também dependia da política externa. Era muito raro, porém, que o conteúdo tivesse 

motivos “antissoviéticos” ou “de outras ideologias”. Os principais motivos para a censura 

por conteúdo eram: 

- Representação do sanguinário conflito interno durante a Revolução e a Guerra Civil, 

dos horrores e da crueldade (quando os responsáveis eram os vermelhos), da embriaguez, dos 

pogroms, do movimento partizan, da fome em massa, casos de deserção (dos vermelhos) no 

exército etc. 

- Qualquer menção a tentativas e casos de oposição organizada ao regime: a Rebelião 

do Kronstadt de 1921, a Rebelião de Tambóv (1920-1921) etc. 

- A desmoralização do meio partidário nos anos da NEP, a decepção com a Revolução 

que levou a alguns suicídios, a embriaguez, as psicoses, as saídas do Partido etc.  

- A licenciosidade sexual no meio jovem Komsomol na segunda metade dos anos 

1920, que tinha se tornado componente bastante frequente nas obras daquele tempo, 

começando pela novela de Panteleimon Românov (1884-1938) Bez tcheriômukhi (em 

português, Sem cereja) ou a novela de Vikênti Veressaiev, Issanka. As obras em si não foram 

submetidas a repressão censória, mas seus seguidores e imitadores, a meia dúzia que tentou a 

sorte na temática da moda, frequentemente tornava-se objeto das maiores atenções dos órgãos 

do Glavlit.  

- A moda na literatura (e na vida) que recebeu o nome generalizador de iessêninschina 

(que remete ao sentimento depressivo após os acontecimentos revolucionários – o termo foi 
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criado após a morte de Iessênin); os humores decadentes, os motivos de pessimismo, a 

desesperança que transparece, novamente, na literatura jovem. 

- A demonstração dos “custos” da coletivização forçada, a manifestação por autores 

da intelligentsia do “humanismo burguês”, ou seja, a menor compaixão que seja quanto aos 

kulaks expropriados e camponeses desterrados. A representação da fuga em massa das zonas 

rurais na grande fome (Holodomor), ocorrida entre 1932 e 1933. 

- A representação negativa ou satírica de funcionários da Tcheká e do Diretorado 

Político Estatal sob ela. Foi proibido, por exemplo, o conto do início da carreira de 

Zóschenko (1923) Starúkha Vranguel (em português, “Velha Vrânguel”). Segundo o censor, 

isso aconteceu porque nele “a vida soviética é retratada exatamente como um dos pesadelos 

de E.T.A. Hoffman, o investigador da Tcheká é um cretino com um bufonear maldoso e 

prende a velha Vrânguel, que morre apavorada” (BLIUM, 2009, p. 175, tradução nossa).  

- Menção sobre a existência de campos de concentração, campos de trabalhos 

forçados e do sistema gulag em geral – sobre o que, até meados dos anos 1930 ainda se podia 

escrever, mas, claro, apenas em um contexto determinado: o de que o trabalho possibilita a 

correção dos transviados.  

- As mortes em massa de combatentes, o sofrimento de pessoas pacíficas nos anos da 

Grande Guerra Patriótica (como é chamada a participação russa na Segunda Guerra 

Mundial), a representação dos horrores do Cerco a Leningrado. 

- O louvor ou, pelo contrário, quando a situação mudava, o julgamento crítico de 

figuras políticas de países estrangeiros. Por exemplo, Tito e o regime iugoslavo em geral após 

1948, os líderes da Albânia, da China etc. Como resultado, foram proibidos livros de Serguei 

Mikhalkóv, Lev Kassíl, Nikita Tíkhonov. Ficou sob ataque até mesmo o romance Buria (em 

português, Tormenta), de Iliá Ehrenburg, já que nele “os soldados de Tito são caracterizados 

como heróis”. Depois do reestabelecimento das relações com a Iugoslávia, todos esses livros 

saíram dos spetskhran, para os quais, em troca, entraram as denúncias do regime sanguinário 

Tito-Rankovic-Djilas, publicadas em livros entre 1948 e 1953 (por exemplo, os versos e 

contos satíricos do mesmo Serguei Mikhalkóv). 
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- “Rebaixamento diante do Ocidente e de estrangeiros em geral”. Este argumento 

ganhou popularidade fundamental na esfera ideológica e censória entre 1948 e 1953 devido à 

campanha de “combate ao cosmopolitismo”. Suas vítimas foram tanto livros, como pessoas 

que colocassem em dúvida a supremacia da Rússia – até mesmo a tsarista –, literalmente em 

todas as esferas da cultura, das ciências e da tecnologia. 

- “Dar público ao inimigo”. Esta fórmula é recorrente e sagrada nos documentos da 

censura e dizia respeito à citação de autores “supérfluos e redundantes declarados culpados”, 

por exemplo, russos emigrados, “emigrantes internos” e, em geral, “inimigos” (BLIUM, 

2009, p. 177). Em reproche a um livro “prejudicial”, por exemplo, o censor explica que o 

motivo é que, apesar de falar mal de Trótski, o autor acaba “gerando no leitor uma 

curiosidade que não é saudável” (Ibid.). 

- “Falseamento da história”. Segundo Blium (2009, p. 177), o que ocorre é justamente 

o contrário: “a aspiração do autor a agarrar-se a fatos estabelecidos pela ciência histórica, 

mas, devido ao regime ideológico, considerados ‘nocivos’ ou ‘inoportunos’. Os casos mais 

característicos e que mais saltam aos olhos são as revisões, a partir de meados dos anos 1930, 

com uma reviravolta em relação ao imperialismo, à personalidade e à época de Ivan, o 

Terrível, de Pedro, o Grande, dos membros do Narôdnaia vôlia como terroristas etc.”.  

Além dessas argumentações, por vezes os censores recorriam a motivos estéticos e 

fórmulas completamente infundadas – como, por exemplo, “O livro não apresenta valor 

artístico” –, sob os quais recaíram obras até de gênios como Isaac Bábel e Selvínski. Nos 

anos 1930, os censores começaram a verificar também os desvios na própria estilística da 

obra artística do método do realismo socialista, sobre o qual discorreremos no próximo 

capítulo. Vem daí a proibição de obras completamente leais e pró-soviéticas apenas devido à 

poética não tradicional e forma vanguardista – que por vezes era o caso com a OBERIU e até 

os futuristas.  

A máquina da censura era tão kafkiana que o motivo para apreensão dos livros 

também podia ser a menção, no final do texto, de nomes de editores ou até revisores vítimas 

de repressão, ou até o fato de o livro ter sido impresso na Tipografia Camarada Bukharin – já 

que o tovarisch em questão tinha se tornado persona non grata. Resumindo, qualquer alusão 

que pudesse ser feita pelo leitor, mesmo a mais improvável, era cogitada. Em uma lista 
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selecionada por Blium sobre os títulos levados ao spetskhran, encontram-se os jogos de 

palavras (criados nas cabeças dos censores, claro) mais inimagináveis, como, por exemplo, 

um livro que é proibido por ser intitulado Material para campos. Nele, porém, a palavra 

“campo” (láguer) se refere aos acampamentos de pioneiros (pionêrskie lágueri), e não aos 

temíveis campos de trabalho forçado da gulag.  

1.2 O realismo socialista, a literatura progressista e a questão sexual 

Explicar a entrada da literatura amadiana na União Soviética tampouco seria possível 

sem analisar o método do realismo socialista, a chamada literatura progressista e os 

escritores estrangeiros que a produziam, os inúmeros tomos de coletâneas editadas no país 

dedicadas a esse ramo literário e a grande difusão do termo “progressista” na URSS – ainda 

que o último conceito e sua aplicação à literatura estrangeira no país tenha sido objeto de 

poucas pesquisas acadêmicas.  

É complexa – e, pode-se assim dizer, um terreno menos explorado do que deveria – a 

definição de literatura progressista (em russo, progressívnaia literatura ou peredovaia 

literatura) em um contexto soviético. Se ela não existe formalmente como gênero na Rússia e 

no mundo, não se pode, porém, dizer que esse movimento ou tendência não tenha existido, de 

formas variadas, na literatura publicada no país e ao redor do globo.  

Em artigo de 1937, o indiano K. Damodaran (DAMODARAN, tradução nossa) um 

dos líderes-fundadores do Partido Comunista de Kerala, explica o surgimento da literatura 

progressista sob a própria ótica, como um dos expoentes da literatura que foi assim chamada 

em seu país: 

Depois da crise econômica de 1929 a 1933, para explicar mais 
claramente, depois do ataque violento do exército da ditadura fascista 
contra todos os valores culturais, um novo movimento surgiu na 
literatura mundial, chamado literatura progressista. A conferência 
dos escritores ocorrida em Paris em 1934 [sic] – com a presença de 
figuras literárias mundiais, como Henri Barbusse, Louis Aragon e 
Romain Rolland – instaurou as bases para esse novo movimento 
literário. Como resultado dos esforços de Sajjad Zaheer, um encontro 
geral dos Escritores Progressistas da Índia ocorreu em Lucknow, em 
1935, e foi presidido pelo imperador da Literatura Hindi, Shri 
Prechand. A Associação Geral dos Escritores Progressistas da Índia 
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tomou forma depois daquele encontro e sua divisão de Kerala nasceu 
sob o nome de Jeeval Sahitya Prastanam em 1937. 

A publicação vem acompanhada de nota em que é ressaltado que o autor se refere ao 

Congresso Internacional para a Defesa da Cultura, realizado em Paris em 1935, e que a data 

mencionada pelo autor “não é a data correta da conferência, que foi realizada de 21 a 25 de 

junho de 1935”. O apontamento é importante: não apenas “Paris havia se tornado o centro da 

emigração e movimento antifascista em geral” então, segundo aponta a pesquisadora Katerina 

Clark (2011, p. 173, tradução nossa), como, tendo substituído Berlim no papel de centro das 

operações da Comintern – inclusive com seu primeiro chefe, Willi Münzenburg, tendo se 

mudado para lá –,  virou palco do enorme Congresso Internacional para a Defesa da Cultura, 

em grande parte financiado e organizado pela URSS. 

Na realidade, o congresso foi inicialmente ideia de [Iliá] Ehrenburg. 
A correspondência de [Mikhail] Koltsóv com Stálin e outros líderes 
sobre as provisões para os congressos e plenárias seguintes revela que 
ele proporia medidas para os congressos e a causa antifascista 
(financiamento, escolha de delegados e membros de comitê e 
publicação de iniciativas, inclusive para a publicação sistemática de 
literatura traduzida), enquanto a liderança gozava do direito de 
aprovação, ignorando alguns pedidos ou os vetando completamente. 
Apesar do apoio soviético, porém, a União dos Escritores e o MORP 
[União Internacional dos Escritores Revolucionários, que naquele 
mesmo ano é substituída pela Associação para a Defesa da Cultura na 
França e, na URSS, pela Comissão Estrangeira da União dos 
Escritores] decidiram que, para unir grupos incompatíveis no evento, 
não deveria ser evidente o fato de que ele era uma iniciativa soviética, 
e não haveria quaisquer resoluções explícitas de apoio à União 
Soviética. Os organizadores do Comintern ficaram muito 
envergonhados quando Gustav Regler, um escritor comunista alemão 
afiliado a eles deu com a língua nos dentes no congresso e declarou a 
importância da lealdade soviética.  (CLARK, 2011: 177-178, tradução 
nossa) 

Se é explícita, porém, a ressonância das ideias do congresso parisiense posteriormente 

na Índia, onde é possível encontrar com facilidade livros e artigos acadêmicos dedicados aos 

estudos da tendência literária categorizada como progressista, que teve grande importância a 

partir dos anos 1930 no país asiático, a história e definição da literatura progressista, sob esta 

designação, em um contexto mais amplo – e, particularmente, em território soviético – ainda 

carecem de maior sistematização, apesar da grande quantidade de coletâneas que levam este 
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termo na capa na URSS a partir dos anos 1950 e de seu extenso uso no país anterior a esse 

período.  

O primeiro movimento progressista surge antes da Primeira Guerra Mundial, quando 

seguidores do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel promoveram a ideia de 

história como progresso contra a ignorância e a divisão, em direção da paz e da prosperidade. 

Hegel teve grande influência em promover a “ideia de progresso”, que surgiu, primeiramente, 

no Iluminismo. Mais tarde, Karl Marx colocou sua ênfase em um conceito de progressão 

linear da história, ou rejeição de um conceito cíclico, na modernização da economia por meio 

da industrialização e na crítica da estrutura de classes sociais das sociedades industriais 

capitalistas.  

Nesse contexto, Marx e Engels 

enfatizaram que a arte era uma arma importante na luta ideológica 
entre as classes. Ela poderia reforçar, da mesma forma que poderia 
minar o poder dos exploradores, poderia servir para defender a 
opressão de classes, ou, pelo contrário, contribuir para a educação e 
tomada de consciência das massas trabalhadoras, aproximando-as da 
vitória sobre os opressores. Marx e Engels pediam então que se 
fizesse uma distinção clara entre o fenômeno progressista e o 
reacionário na cultura feudal e burguesa e apresentam um princípio 
da abordagem da arte pelo Partido que possa ser avaliada da posição 
da classe revolucionária (KRYLOV, 1976, tradução nossa) 

Então, Engels estava consonante com o que se passou a entender por realismo em arte 

e em que se baseia, em grande parte, também a literatura progressista no contexto soviético. 

Ele escreveu: “Por realismo, a meu ver, subentende-se, além da realidade dos detalhes, a 

reprodução verossímil de personagens típicos sob circunstâncias típicas” (MARX; ENGELS, 

1976, p. 90, tradução nossa). 

Mas, se mesmo a literatura produzida na Era de Ouro chegou a ser classificada como 

progressista 18 , utilizando-se, para tal, desde o século XX, ambas as formas em russo 

 

18  Em seu História da literatura russa do século XIX, por exemplo, de 1963, Mezentsev dedica 
capítulos inteiros ao caráter progressista da literatura no século XIX (a começar pelo primeiro, “Capítulo 1: Luta 
das forças progressistas da sociedade por um novo caminho de desenvolvimento da literatura russa”), quando 
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(peredovaia literatura e progressívnaia literatura), os termos passaram a ser usados no 

contexto soviético, sobretudo após os anos 1950, em geral, com um único sentido: o da 

literatura estrangeira que atendia às necessidades ideológicas soviéticas e que, por isso, era 

passível de ser publicada dentro das fronteiras da URSS, apontando para a luta de classes e o 

declínio da burguesia. 

Portanto, ao contrário de um movimento literário mundial que teria começado a se 

formar com o congresso de Paris de 1935, como mencionado por Damodaran, a Rússia já se 

apropria do termo no século XIX, e, posteriormente, confere-lhe um novo e peculiar 

significado com o desenvolvimento cultural soviético. 

Assim, no período imediatamente anterior à Revolução de Outubro, Gueórgui 

Valentínovitch Plekhânov (1856-1918), filósofo e um dos mais importantes teóricos e 

propagandistas do marxismo19, também já mencionava a literatura progressista russa – com 

o sentido, porém, de um movimento interno, também remetendo à produção do século XIX. 

A questão da relação da arte com a vida social sempre teve um papel 
muito importante em todas as literaturas que tenham alcançado um 
certo nível de desenvolvimento. Essa questão se resolveu e se revolve, 
mais frequentemente, em dois sentidos diretamente opostos. 
Alguns dizem: [...] A arte deve contribuir para o desenvolvimento da 
consciência humana, para a melhoria da estrutura social.  
Outros repudiam decididamente esse ponto de vista. 
[...] 
O primeiro desses dois pontos de vista encontrou uma expressão 
brilhante em nossa literatura progressista dos anos 1860. 
[...] pode-se citar Tchernichévski e Dobroliúbov como os mais 
profundos defensores desse ponto de vista na crítica de então. 
(PLEKHÂNOV, 1925, tradução nossa) 

 

afirma que, com a derrota dos dezembristas pelo absolutismo tsarista “a literatura russa se privou de suas fileiras 
progressistas e perdeu escritores talentosos e poetas, críticos perspicazes e revistas progressistas” 
(MEZENTSVEV, 1963, tradução nossa).  

19 Em 1921, Lênin conclamou o povo a estudar tudo o que tivesse sido escrito por Plekhânov sobre 
filosofia: “já que é o melhor em toda a literatura internacional do marxismo” (KONSTANTINOV F.V.). 
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Já em 17 de agosto de 1934, o político soviético Andrêi Aleksándrovitch Jdânov20, 

fundador político e ferrenho defensor do realismo socialista, exaltava, durante seu discurso 

inaugural do Primeiro Congresso dos Escritores Soviéticos, as qualidades da produção 

literária local – e instaurava as linhas que guiariam a literatura soviética e “progressista” nos 

anos que se seguiriam. Em manchete da época, seus dizeres A literatura soviética é a mais 

ideológica e progressista do mundo estampam a capa do jornal Pravda (JDÂNOV, 1934) e 

são reproduzidos por inúmeros outros jornais que circulavam no país inteiro. 

Como escreve seu biógrafo, Aleksei Nikoláevitch Volínets: 

o Primeiro Congresso dos Escritores não apenas formou a política 
literária do realismo socialista para as décadas que se seguiriam. Ele 
foi pensado e se tornou uma ação de propaganda eficiente para o 
mundo exterior. Então, a intelligentsia de todo o planeta 
acompanhava de perto os acontecimentos na URSS, e um evento 
como o congresso dos escritores era algo sem precedentes na prática 
mundial. Essa faceta do congresso também foi organizada pelo 
companheiro Jdânov. (VOLINETS, 2013, tradução nossa) 

Ali, com seu discurso inaugural, Jdânov (1934, tradução nossa) concebia um manual 

prático de realismo socialista soviético em apenas algumas linhas: 

Em nosso país, os principais protagonistas das obras literárias são os 
construtores ativos de uma nova vida: trabalhadores e trabalhadoras, 
agricultores e agricultoras dos kolkhóz, membros do partido, 
funcionários administrativos, engenheiros, membros da juventude 
comunista Komsomol, do movimento de pioneiros21. Nossa literatura 
está impregnada de entusiasmo e heroísmo. Ela é otimista, já que é a 
literatura da classe ascendente, o proletariado. Nossa literatura 
soviética é forte porque serve à nova causa: a causa da construção do 
socialismo. [...] Nossa literatura soviética é tendenciosa, e nós temos 
orgulho dessa tendenciosidade, porque nossa tendência está em 
libertar os trabalhadores – toda a humanidade – do jugo da escravidão 
capitalista. 

 

20 Jdânov foi figura importante do Partido Comunista da URSS, e esperava-se que ele sucedesse a 
Stálin no cargo de secretário-geral, mas morreu antes dele. 

21 Organização análoga à dos escoteiros na URSS, dotada, porém, de base ideológica. 
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Na busca por fundamento marxista, a tônica da ideologia soviética, Marx e Engels se 

mostravam contrários à “arte pela arte” e a colocar a literatura acima da política. Engels 

chega a escrever em carta à escritora alemã Minna Kautsky, em 26 de novembro de 1885:  

Não me oponho, de forma alguma, à poesia tendenciosa como tal. 
Ésquilo, o pai da tragédia, e Aristófanes, o pai da comédia, eram 
poetas altamente partidários, Dante e Cervantes não ficavam atrás, e o 
melhor que se pode dizer de Intriga e Amor, de Schiller, é que ele 
representa o primeiro drama alemão de problemática política. Os 
russos ou noruegueses modernos, que produzem excelentes romances, 
todos escrevem com algum propósito. (MARX; ENGELS, 1976 p. 88, 
tradução nossa) 

Mas eles também não se mostravam categoricamente a favor da “tendenciosidade 

estúpida – o didatismo moralista descarado ao invés do método artístico, e as personificações 

abstratas ao invés de personagens vivos” (KRYLOV, 1976, tradução nossa), como parece 

fazer Jdânov. Eles criticavam os poetas do movimento literário Junges Deutschland (Jovem 

Alemanha) pela inferioridade artística de seus personagens e pelas tentativas de compensar 

sua falta de maestria literária com argumentos políticos. Engels (MARX; ENGELS, 1976, 

tradução nossa) define essa tendenciosidade em carta a Kautsky: “Apesar disso, penso que o 

propósito deve se manifestar da situação e da ação em si, sem ser expressamente apontado, e 

que o autor não tem que dar de bandeja ao leitor a resolução histórica futura dos conflitos 

sociais que ele descreve”.  

O modo como a política cultural soviética dispôs a literatura progressista, porém, era 

ambivalente, segundo aponta Clark: 

Algumas vezes, ela acomodava a cultura soviética em uma jurisdição 
pan-europeia ou franco-russa, mas, outras, ela operava 
insistentemente em uma tradição totalmente russocêntrica, definindo 
o realismo socialista em termos de Tolstói e de pensadores da 
tradição radical da intelligentsia russa, como Vissarion Belínski, 
Nikolai Tchernichévski e Nikolai Dobrolíubov, ignorando o fato de 
que Belínski, por exemplo, foi altamente influenciado por pensadores 
alemães como Hegel e Schiller (CLARK, 2011, p. 173, tradução 
nossa). 

Dessa maneira, conquanto se faça uso do termo literatura progressista para qualificar 

a própria produção soviética sob os moldes do realismo socialista, ou até a literatura do 

Século De Ouro russo, ele é mais especificamente aplicado para referência à literatura 
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produzida por escritores estrangeiros e que ia ao encontro dos propósitos ideológicos do país 

durante a era soviética. Isso ocorre, provavelmente, devido ao fato de que a literatura pátria 

publicada oficialmente ali – e não aquela do samizdat – seguia, em geral, as linhas do 

realismo socialista para obter o direito de existir, sendo obrigatoriamente progressista – 

enquanto a estrangeira nem sempre o fazia, ou não em todos os aspectos, sendo por vezes 

alterada durante a tradução e a edição para se aproximar mais das linhas instituídas por 

Jdânov. Isto não significava, porém, que o título de escritor progressista trouxesse qualquer 

estabilidade a qualquer um que o angariasse: Jean-Paul Sartre, visto inicialmente como 

progressista, tornou-se imediatamente burguês, reacionário e proibido quando se pronunciou 

contra a invasão soviética de 1968 em Praga.  

A literatura progressista estrangeira publicada na URSS, porém, gozava de maior 

liberdade que a do realismo socialista realizada por escritores nacionais. Se o erotismo, por 

exemplo, era um componente problemático que passava ao largo das obras de autores 

soviéticos, ele tinha chances de existir na literatura estrangeira publicada no país: 

Nos anos 1930, por exemplo, diversas traduções de Gargântua e 
Pantagruel, de Rabelais, foram publicadas com grandes tiragens, 
inclusive com uma tradução para o cazaque e uma versão expurgada 
para crianças pelo poeta Nikolai Zabolótski. O livro de Rabelais 
naquela época virou objeto ostensivo da dissertação de 1940 de 
Bakhtin, que foi, inter alia, uma celebração da “literatura mundial” 
(CLARK, 2011, tradução nossa).   
 

Boris Boríssovitch Rodomán, professor da Universidade Estatal de Moscou (MGU) 

que ficou notável pela circulação de um livro em samizdat sobre seus casos com alunas da 

universidade ainda nos anos 1960, afirmou em entrevista para esta tese que havia, sim, dois 

pesos e duas medidas para escritores russos e estrangeiros na URSS: 

Minha obra Chefia sexual e a carreira das mulheres em instituições 
científicas22 foi escrita entre 1969 e 1974 e difundida em pelo menos 
oito exemplares batidos à máquina. Não tenho informações precisas 
sobre as reproduções posteriores. Na União Soviética, era impossível 
que um autor publicasse tal obra. Mas se uma obra do gênero tivesse 

 

22 No original, Seksualnoe chefstvo i kariera jenschin v nautchnikh utchrejdeniakh. 
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sido escrita por um autor estrangeiro, por exemplo, na Polônia, na 
Tchecoslováquia ou até no Brasil, então ela poderia plenamente ser 
traduzida para o russo e publicada na revista soviética Inostrânnaia 
literatura ou outra similar naqueles mesmos anos 1970. A 
possibilidade de publicar os livros que eu escrevi, inclusive os 
científicos, só surgiram após a ‘revolução russa’ de 1991. 
(Informação pessoal)23 

Na União Soviética o sexo era um grande tabu, que foi herdado pela Rússia 

contemporânea. Talvez o exemplo mais disseminado do enorme escrúpulo soviético em torno 

do tema tenha se refletido na frase “não tem sexo na URSS” (v SSSR sieksa niet), que ganhou 

status de provérbio popular no país. Ela nasceu como resposta de uma entrevistada em 

programa de auditório soviético. Nos idos de 1986, durante um link Moscou-Boston ao vivo 

na TV soviética entre mulheres dos dois países, uma norte-americana perguntou: “Tudo em 

nossos comerciais de TV gira em torno de sexo. Vocês têm esse tipo de comerciais?”. A 

soviética, por sua vez, respondeu: “Na URSS nós... [risos] Não temos sexo, somos 

categoricamente contra isso!”. Do auditório, que caiu na gargalhada, ressoou então a voz de 

uma espectadora: “Sexo a gente tem, o que a gente não tem é comercial!”24.  

Blium afirma que a censura era completamente intolerante com o “erotismo doentio”, 

como ela mesma chamava, de maneira exagerada, e com o léxico fora da norma. Assim, 

obras inocentes acabavam caindo sob essas classificações. “O excessivo puritanismo que 

sempre distinguiu a censura russa foi levado ao extremo nos tempos soviéticos” (BLIUM, 

2009, p. 178-179, tradução nossa). Assim, foi proibido, por exemplo, o romance Deviat 

desiatikh sudbi, de Veniamin Kaviérin, publicado inicialmente em 1925, por “banalizar 

determinadas expressões”, e uma série de outros livros bastante inofensivos neste sentido. O 

único caso em que os livros fazem jus às classificações do Glavlit, de acordo com Blium, é o 

da proibição dos livros “exageradamente francos” de Mikhail Kuzmín, principalmente 

Zanavechennie kartini (em português, Imagens encobertas), ilustrado por Vladímir 

 

23  RODOMAN, Boris Boríssovitch. Kratkoie interviu. Entrevista concedida por e-mail em 13 de 
setembro de 2016. 

24  O trecho do programa está disponível no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=y0FTbeKGPjM 

https://www.youtube.com/watch?v=y0FTbeKGPjM
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Miklachevski. Com tiragem de 307 exemplares numerados em 1920, ele trazia poemas 

homoeróticos e ilustrações fálicas sem qualquer disfarce.25  

Um dos livros que o leitor encontraria no spetskhran antes da queda da União 

Soviética, nos anos 1980, seria, por exemplo, o do prosador Nikolai Vladímirovitch 

Bogdânov Piérvaia dévuchka. Romantítcheskaia istória (em português, Primeira namorada. 

Uma história romântica), com nota do Glavlit: “Todas as edições [apreendidas]” – já que o 

tomo saiu duas vezes pela editora Molodaia gvárdia, em 1929 e 1933. Nele toca-se o tema, já 

mencionado e muito em voga na literatura do final dos anos 1920, da licenciosidade sexual 

no meio jovem Komsomol. No início dos anos 1930, o Partido ditou que o assunto estava 

“fechado”. No final dos anos 1920, quando o livro de Bogdânov foi lançado, Lunatchárski 

anunciou em uma das assembleias de escritores que a “questão sexual” na URSS estava 

“terminantemente resolvida”, o que resultou em um epigrama espirituoso que se tornou muito 

popular (apud BLIUM, 2009, p. 180, trad. nossa): 

“Луначарский сказал 

Так, что ахнул весь зал: 

«Нет у нас полового вопроса!», 

А вопрос половой 

Покачал головой, 

Не поверил словам Наркомпроса”  
 

“Lunatchárski falou 

E assim a sala toda chocou: 

‘Não temos sexual questão’ 

Mas a questão do sexo 

Chacoalhou o encéfalo, 

Não creu no comissário da educação” 

 

 

 

25 Algumas dessas ilustrações estão disponíveis em: 
https://www.liveinternet.ru/community/lj_shakko_kitsune/post393157840/ 

https://www.liveinternet.ru/community/lj_shakko_kitsune/post393157840/
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Como nota a pesquisadora Susanna Witt (DARMAROS, 2018, p. 493), da 

Universidade de Estocolmo, autores que “não eram tão progressistas” chegaram a ser 

incluídos na literatura traduzida para o russo: 

A literatura moderna progressista constituiu um cânone tradutório 
que frequentemente colocava em primeiro plano autores que não eram 
conhecidos em seus países de origem, como Howard Fast durante o 
início dos anos 1950 (o mais traduzido de todos os autores 
estrangeiros da URSS!). Durante os anos 1960, autores modernos 
ocidentais que não eram tão progressistas e até modernistas (Salinger, 
Auden, Kafka) podiam chegar até os leitores russos. 

A literatura mundial e o Iluminismo tiveram papel importante na vida intelectual e até 

política europeia principalmente a partir dos anos 1930. Tão grande foi essa influência que 

em um lugar improvável como a União Soviética se promovia a “literatura mundial” tanto 

para consumo doméstico quanto como um símbolo do movimento antifascista, mas, segundo 

Clark (2011, p. 10) seu real propósito era substituir a religião e agir como ferramenta de 

dominação soviética, auxiliando na incorporação estética da ideologia, que sozinha não 

bastava. Nos anos 1930, a URSS estava na liderança da tendência ao cosmopolitismo pan-

europeu, quando a noção de “literatura mundial” tinha arrebatado muitos intelectuais, que não 

queriam que a cultura soviética fosse definida por uma tradição puramente vernácula. A 

maior justificativa para isto se encontrava nos clássicos marxistas, como visto anteriormente. 

No Manifesto Comunista de 1848, Marx e Engels (1998) insistiam na “interdependência 

mútua das nações” e concluíam que “das diversas literaturas nacionais e locais origina-se 

uma literatura mundial”. Górki concordava com essas ideias, e na organização do Primeiro 

Congresso da União dos Escritores, em 1934, usou sua posição para convidar grandes nomes 

estrangeiros da literatura. “Pelo fato de os bolcheviques serem representantes de um sistema 

mundial de objetivos universalizantes, Moscou potencialmente constituiria o centro de uma 

nova formação imperial transnacional de algum tipo, uma ‘Roma’” (CLARK, 2011, p. 12, 

tradução nossa).   

A maior profusão de coletâneas e livros analíticos da literatura progressista e o mais 

amplo emprego do termo começam nos anos 1950 no mercado editorial da URSS. Apesar de 
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a primeira aparição do termo progressívnaia literatura em uma capa de livro soviético ter 

ocorrido em 1948 26 , com a publicação, pela editora Pravda, da estenografia de uma 

conferência sobre o escritor Howard Fast proferida por Aleksandr Abrámovitch Ánnikist 

(ANNIKST, 1948), podemos notar que o termo ganha impulso no país principalmente após o 

Congresso Mundial dos Partidários da Paz em Varsóvia, em 1950.  

O momento pode ter favorecido o vasto uso do termo progressívnaia (em lugar de 

peredovaia), já finda uma campanha completa de propaganda que se conduziu sob a égide da 

guerra pela pureza do russo a partir de 1924, quando o jornal Pravda publicou o texto curto 

de Lênin Sobre a purificação da língua russa (Ob otchistke russkogo iaziká), escrito em 

1919. O inimigo foi mudando enquanto a campanha era conduzida: primeiro, segundo o texto 

do líder comunista, eram “palavras estrangeiras empregadas sem necessidade” (LÊNIN, 

1924, tradução nossa); mais tarde, a partir do texto Cultura do discurso no jornal (Kultura 

retchi v gazete, Literatúrnaia gazieta, 1929), do crítico literário Grigóri Vinokur27 (1929), 

foram os “kantselarizmi”, palavras ou expressões empoladas que não cabem na fala e trazem 

prolixidade ao discurso, seguindo estilo de documentos, atos, prontuários (“Kantseliarizm”, 

2009); em seguida, durante a polêmica de 1934, foi a linguagem popular; depois, com o 

aparecimento do dicionário de Uchakóv, as palavras e expressões consideradas grosseiras 

nele inclusas, e assim por diante. 

Em outubro de 1951, ocorre em Moscou uma sessão acadêmica sobre o tema da 

literatura progressista no Instituto Górki de Literatura Mundial 28 , e os seminários ali 

apresentados passam a integrar uma das mais importantes coletâneas sobre o assunto, a 

Literatura Progressista dos Países do Capitalismo na Luta pela Paz (ANISSIMOV et. al, 

1952). Na apresentação desta, os editores, que intitulam o prefácio sob o signo Da redação, 

colocam a pedra fundamental das coletâneas publicadas dedicadas a esta tendência, que 

passam a abundar nas editoras naquela década: 

 

26 Os dados são baseados em pesquisa no vasto acervo da Biblioteca Lênin. 
27 Vinokur, Grigóri Óssipovitch (1896-1947), linguista e crítico literário. 
28 Institut mirovoi literatury im. A.M. Górkogo Akademii Nauk SSSR. 
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Tema grande e importante, a Literatura Progressista dos Países do 
Capitalismo na Luta pela Paz não pode, naturalmente, ser esgotado 
completamente em um livro. Este é apenas o primeiro passo, o início. 

De 1948 a 1987, são publicadas no país 33 coletâneas levando o tema da literatura 

progressista estampado no título (ver tabela na seção de apêndices) – e muitas mais que não o 

levam na capa, mas a ele se dedicam. Elas vão desde Literatura francesa progressista na luta 

pela paz (1952) a Escritores progressistas do Paquistão (1978), passando por Problemas 

Atuais da Literatura Progressista da África, Países Persas, Oriente Médio e América Latina 

(1979) e Literatura Negra Progressista dos EUA (1957)29. 

A abundância desses títulos mostra que, se escritores estrangeiros tais como os 

humanitários e vagamente utópicos Victor Hugo, George Sand, Eugène Sue e muitos outros 

que penetraram na Rússia via França, apesar dos esforços dos censores, influenciaram a 

produção de gigantes como Dostoiévski e Górki e empurraram a roda da revolução para 

frente, foi contínua também a influência posterior que o acontecimento da revolução 

ocasionou sobre determinada parte de literatura estrangeira, mais especificamente, a chamada 

literatura progressista. 

Começando pelo livro de John Reed, os acontecimentos de outubro 
tornaram-se um dos temas eternos da literatura e das artes mundiais, e 
a imagem do grande líder da revolução socialista fascina cada vez 
mais os artistas de todo o mundo.  
A construção do socialismo e o crescimento da conscientização 
socialista das massas determinam, cada vez mais, a vida espiritual da 
humanidade. A literatura progressista de todo o mundo se tornou, em 
nossos tempos, um fórum gigante que discute os caminhos do homem 
para o comunismo com o desenvolvimento multilateral da 
personalidade, e a literatura do realismo socialista tornou-se um dos 
fatores que têm o poder de consolidar a democracia socialista, educar 
as massas e autoeducar cada um, e de lutar contra a ideologia 
burguesa. (SCHERBINA, 1967, p. 3, tradução nossa) 

As qualificações da literatura progressista no contexto soviético abundam nas 

coletâneas de artigos e análises dedicadas a ela no período. Mais adiante, em Literatura 

 

29 Respectivamente, Progressívnaia frantsuzskaia literatura v borbiê za mir, Progressivnie pissáteli 
Pakistana, Aktuálnie problémi progressívnoi literatúri Áfriki, Srednego Vostoka i Latinskoi Amériki e 
Progressívnaia negritianskaia literatura SChA. 
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Progressista dos Países do Capitalismo na Luta pela Paz, o crítico literário Ivan Ivânovitch 

Aníssimov (ANISSIMOV, 1952, tradução nossa) assina o primeiro artigo, que abre com os 

dizeres: 

A literatura progressista é um fenômeno maravilhoso da atualidade. 
Enquanto o campo bárbaro do imperialismo e da guerra mortificam a 
cultura e a arte, o campo da democracia e da paz tornou-se o centro de 
forças grandiosas e espirituais da humanidade progressista. Diante da 
ciência, da arte e da literatura que defendem a causa da paz, abrem-se 
as mais amplas possibilidades, já que a criação se uniu aqui com 
interesses profundos e aspirações dos povos. A literatura autêntica do 
nosso tempo só pode ser a literatura que defende a paz. Talentos 
honestos, francos e verdadeiros aspiram naturalmente ao movimento 
vigoroso dos partidários da paz de todas as nações. A paz e a criação, 
a paz e a cultura tornaram-se inseparáveis. A consolidação das 
melhores forças da literatura no campo da democracia e da paz 
testemunham, certamente, que aqui se alicerça o futuro da 
humanidade. 

A ligação intrínseca do tomo com a manutenção da paz mostra não só uma 

preocupação em não repetir o passado no pós-guerra, mas também com a direção tomada 

pelo comunismo, que sofreria um racha no final dos anos 1950 com a ascensão do maoísmo e 

seu chamado à luta armada. O prefácio da edição ainda explica que esta apresenta noções 

sobre as obras premiadas no Congresso dos Partidários da Paz de Varsóvia de 195030 e do 

Prêmio Internacional Stálin da Paz de 1951 – que, naquele ano, é conferido a Jorge Amado. 

A concessão do Prêmio Internacional Stálin da Paz em 1951 às 
destacadas personalidades literárias Anna Seghers, Jorge Amado e Go 
Mo-Zho evidencia de maneira persuasiva o crescente poder da 
literatura progressista, o fortalecimento dos laços de amizade entre 
os povos pacíficos, o significado da obra dos melhores escritores da 

 

30 II Vsemirnii kongress storonnikov mira v Varchave (Segundo Congresso Mundial dos Partidários da 
Paz em Varsóvia), realizado em novembro de 1950, em Varsóvia. Segue-se ao Vsemírnii kongress storonnikov 
mira (Congresso Mundial dos Partidários da Paz), de 20 a 25 de abril de 1949, em Praga. A segunda edição 
resulta na criação do Vsemirnii soviet mira (Conselho Mundial da Paz), que substitui o Postoiannii komitet 
Vsemirnogo kongressa storonnikov mira (Comitê Permanente do Congresso Mundial dos Partidários da Paz). A 
primeira edição, entre Paris e Praga, conta com discursos de Caio Prado Jr. e Pablo Neruda, entre dezenas de 
outras figuras culturais importantes do mundo inteiro. A terceira edição, em Wroclaw, também na Polônia, tem 
participação de Jorge Amado. Mais sobre os congressos na Grande enciclopédia soviética: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/82785/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/82785/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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atualidade na luta da humanidade progressista pela paz. 
(ANISSIMOV, 1952, tradução nossa) 

 

Em seguida, Aníssimov (1952, p. 23-25, tradução nossa) se dedica a louvar a obra de 

Amado, com especial ênfase na biografia de Luís Carlos Prestes: 

Uma das obras mais significativas de Jorge Amado é seu maravilhoso 
livro sobre Luís Carlos Prestes, o líder dos trabalhadores brasileiros 
que o povo chama de ‘cavaleiro da esperança’. Não é apenas uma 
biografia do famoso político brasileiro, mas uma imagem do melhor 
homem do país, que personifica as qualidades mais valiosas e 
encantadoras do caráter popular.   

Dessas páginas já é possível inferir a importância que Jorge Amado angaria a partir do 

final dos anos 1940 no país, e o interesse alimentado por qualquer autor que quisesse ser ali 

publicado em ser classificado como “escritor progressista”.  

 

1.3 Corrida tradutória, a tradução realista e outras escolas 

A qualidade das traduções na URSS foi posta em jogo, por vezes, devido a uma quase 

literal “corrida tradutória” que se travou no país. Conquanto estavam desobrigadas de 

royalties, de contratos e até da fidelidade ao original, cortando e adaptando quanto e a que 

propósito quisessem as obras estrangeiras, por isentas da Convenção de Berna, as editoras, 

ainda por cima, corriam com as traduções para serem as primeiras a publicar as obras. 

Exemplo dessas modificações é São Jorge dos Ilhéus, de Jorge Amado, que sai em 1948 com 

um terço do volume original, traduzido do espanhol, e intitulado A terra dos frutos de ouro 

(Zemliá zolotikh plôdov), como veremos mais adiante. 

Para entender essas características do mercado literário na URSS, basta verificarmos o 

seguinte trecho de uma ácida carta enviada em 1925 pelo escritor Kornei Tchukóvski31 a sua 

 

31 Tchukóvski, Kornei Ivânovitch (1882 – 1969). Foi o autor infantil mais popular da URSS e é o mais 
publicado na Rússia. Somente no ano de 2017, foram publicados mais de 2 milhões de livros de sua autoria no 
país. Figura cultural de enorme relevo, tradutor e crítico literário, era amado tanto por situacionistas como por 
dissidentes.  
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agente em Berlim, Raíssa Lomonóssova: 

(…) os tradutores são todo um bando. Cada um deles arrumou um 
ótimo jeito de receber livros do exterior. Todos eles têm uma prima 
ou ex-mulher em Berlim. Quando arranja um livro, o tradutor é 
pernas para que te quero, correndo até a editora – à Misl, à Leningrad, 
à Vrêmia – e enchendo de elogios seu produto. Se o produto promete 
100% de lucro, as editoras se deixam seduzir, encomendam a 
tradução, e o tradutor, em uma tacada, traduz o livro todo em cinco ou 
seis noites. São costumes predatórios. A concorrência é furiosa [...] 
Há uns dois meses as editoras introduziram, finalmente, o ‘direito da 
primeira noite’: a primeira editora a receber algum livro informa às 
outras editoras em volta, e essas não têm o direito de publicar o 
mesmo livro. Mas isso não ajuda muito, e toda a corporação 
tradutória, a princípio, continua predatória. (TCHUKÓVSKI apud 
MALIKOVA, 2011, p. 38, tradução nossa) 

Para ilustrar a urgência que afligia esses tradutores, analisamos brevemente as ofertas 

improváveis que estes faziam às editoras, inclusive a partir do exterior. Em carta de agosto de 

1925, por exemplo, aos 70 anos de idade, o tradutor emigrante Aleksandr Mavrikievitch Volf 

(MALIKOVA, 2011, p. 40, trad. nossa), baseado em Paris, oferece à editora Vrêmia 

“traduções prontas de livros recém-lançados, com texto em russo literário impecável, sem 

necessidade de edição posterior”. A irrecusável proposta – que é, porém, declinada – ainda 

sugere o envio de traduções “dois ou três dias após o aparecimento do original, ou até antes 

de seu surgimento”. 

Já em 1929, o escritor Óssip Mandelstam, em seu artigo Potoki khalturi (Torrentes de 

trabalhos nas coxas), critica essa “fábrica de traduções”: 

O livro estrangeiro aqui sai, de fato, sem custos. A porcentagem dos 
honorários que vai para a tradução e a edição desse livro, em 
comparação com um original, é tão nula, que não convém nem falar. 
Indiferente quanto à qualidade da produção, a editora tem, ao mesmo 
tempo, um ardente interesse em sua difusão. A leitura de literatura 
russa contemporânea, em comparação à traduzida, é bastante 
insignificante. A literatura estrangeira está, literalmente, varrendo a 
russa contemporânea. É bastante lucrativo e confortável às editoras ter 
negócios com um livro cujo autor, quando vivo, está ausente. Em 
primeiro lugar, não se exige sua aprovação para a própria edição; em 
segundo, não é preciso ter com ele uma fatigante e arriscada 
negociação; em terceiro, ele não reclamará sobre como o livro saiu. 
(MANDELSTAM apud MALIKOVA, 2011, p. 37, tradução nossa) 
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Essa corrida tradutória se desenrolou na Rússia ainda por muitos anos, apesar da 

eliminação das editoras privadas e cooperativas a partir da década de 1930 e da centralização 

nas estatais, e influenciou também a publicação das traduções de Amado no país. Mesmo 

após a URSS passar a integrar o tratado de direitos autorais a partir de 1973, o principal 

tradutor de Jorge Amado, Iúri Kalúguin, mostra pressa e ciúmes da concorrência tradutora, 

característica muito presente no período pré-Convenção de Berna. Em cartas (KALÚGUIN, 

1972, 1978, 1981, 1982, 1985) localizadas a meu pedido nos arquivos de Amado em 

Salvador, ele pede que o escritor baiano envie mais rapidamente, por meio de amigos, suas 

obras, para que as receba – e traduza – antes do “atrevido” Aleksandr Bogdanóvski e de Inna 

Tchejegova: 

Aqui apareceu recentemente um jovem tradutor – Alexandr 
Bogdanovski – que comporta-se muito atrevidamente: ele publicou 
seus (sic) traduções dos dois romances que já foram traduzidos 
anteriormente por mim: Tenda dos milagres e Farda fardão camisola 
de dormir. Essas seus (sic) traduções são bastante (sic) falsos”, 
escreve o tradutor a Amado. (KALÚGUIN, 1982)  

Para entender, porém, como se desenrolaram as traduções do escritor na URSS, 

convém traçarmos um panorama da vasta história dos Estudos da Tradução soviéticos, que se 

desenvolveram ali de mãos dadas com política e ideologia. A historiografia da tradução 

literária começa com o surgimento da editora Vsemírnaia Literatura (em português, 

“Literatura Mundial”), ainda em 1918, em Petrogrado, na Rússia revolucionária. A editora 

contava com um exército de tradutores composto pela mais alta classe literária de então: os 

poetas Aleksandr Blok, Nikolai Stepânovitch Gumilióv (1886-1921), Mikhail Leonídovitch 

Lozínski32  (1886-1955), o escritor e crítico Kornei Tchukóvski (1882-1969), os filólogos 

Aleksandr Smirnóv (1883-1962), Fiódor Bátiuchkov (1857-1920) etc. Os planos da 

Vsemírnaia Literatura eram “grandiosos”, como ressalta o pesquisador Andrêi Azóv (2013, 

p. 19): tencionava-se traduzir para o russo todos os clássicos estrangeiros desde o século 

XVIII até o XX.  

 

32 Lozínski foi poeta, um dos criadores da escola soviética de tradução poética, laureado com o Prêmio 
Stálin em 1946. Tradutor do inglês, espanhol, italiano, alemão, francês, armênio e persa. 
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Já então se sentiu a necessidade de traçar algum ponto de referência para os tradutores 

dessas obras, como nota Tchukóvski em uma entrada em seu diário datada de 12 de 

novembro de 1918:  

Durante a reunião, travei um embate quente com Gumilióv. Esse 
talentoso artesão tencionou compor Regras para Tradutores. Eu acho 
que tais regras não existem. Quaisquer que sejam as regras na 
literatura, um tradutor cria e sai perfeito, enquanto outro ainda dá 
ritmo e tudo o mais, mas não, não funciona. Quais regras, então? E 
ele se irritou e começou a gritar. Mas ele é divertido, e eu o adoro. 
(TCHUKÓVSKI apud AZOV, 2013, p. 19, tradução nossa)  

Mas Tchukóvski logo se rendeu a Gumilióv e, em 12 de janeiro de 1919, lia na 

Sociedade dos Tradutores a comunicação Princípios da Tradução Literária.  

Até 1920, foram poucos os trabalhos publicados e divulgados no país sobre tradução, 

e eles saíam em publicações periódicas, como jornais e coletâneas. Mas isso passou a mudar 

a partir de 1924, quando a editora Vsemírnaia Literatura deixou de existir. Sua extinção 

levou à criação de uma divisão de tradutores na seção petersburguesa da União Pan-Russa 

dos Escritores (Vserossíski soiúz pissátelei)33. A entidade era composta, principalmente, por 

Tchukóvski, Smirnóv, Anna Vassílievna Hansen 34 , Mikhail Lozínski, Tatiana Chelkina-

Kupernik35 , Valentín Stenitch (Smetanitch) 36 , Anna Rádlova 37 , Daniil Gorfinkel 38 , e o 

importante hispanista e um dos primeiros latino-americanistas soviéticos David Vigódski, 

responsável pelos primeiros contatos soviéticos com Jorge Amado. A essa divisão se une 

mais tarde, em 1928, o jovem Andrêi Fiódorov39, que então era formando do Instituto Estatal 

de História das Artes. 

 

33 Organização profissional de escritores para escritores, jornalistas e tradutores de formação antiga 
(pré-revolucionária) que funcionou de 1920 a 1932. 

34 Hansen (1869-1942) foi tradutora de línguas escandinavas e esposa do literato e tradutor russo-
dinamarquês Peter Emanuel Hansen. 

35 Shelkina-Kupernik (1874-1952) foi escritora, dramaturga e tradutora. 
36 Stenitch (1897-1939) foi poeta, ensaísta e tradutor de literatura europeia-ocidental (francesa, inglesa 

e alemã). Seu sobrenome real era Smetanitch. 
37 Radlova (1891-1949) foi poetisa e tradutora do francês, inglês e alemão. 
38 Gorfinkel (1889-1966) foi poeta, editor e tradutor do inglês, alemão e francês. 
39 Fiódorov (1906-1997) foi filólogo, tradutor, teórico da tradução literária e um dos fundadores da 

teoria linguística da tradução.  
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Os anos 1930 se iniciam com a publicação do tomo Iskússtvo perevoda (A arte da 

tradução) pela editora Academia (1921-1937, cujo nome era grifado assim, em alfabeto 

latino). Um terço dele é ocupado pelo artigo de Tchukóvski, agora ampliado, Príntsipi 

khudôjestvennogo perevoda (“Princípios da tradução literária”), enquanto o restante é tomado 

por Priômi i zadátchi khudôjestvennogo perevoda (“Procedimentos e tarefas da tradução 

literária”), de Fiódorov. Esta teria sido a única tentativa de reunir autores tão diferentes como 

Tchukóvski e Fiódorov em um só livro, e a edição seguinte da Iskússtvo perevoda, em 1936, 

transforma o diálogo em um monólogo, trazendo apenas o primeiro.  

Isso pode ter acontecido devido à recepção pouco calorosa do primeiro livro, no qual 

Tchukóvski conclama, à época, que se traduza o mais precisamente possível e colocando a 

menor quantidade possível de bagagem do tradutor. O crítico Teodor Levit40  comentava 

então: “Assim, o tradutor ideal, em relação ao autor, é algo como uma forma gramatical: ele 

transmite o estilo e os modos, mas se esconde de todo jeito, anula não só sua personalidade, 

mas também a língua e a cultura” (apud AZOV, 2013, p. 23, tradução nossa). A tarefa, posta 

dessa forma, é “algo visivelmente humilhante para o tradutor soviético”, como aponta Azov 

(Ibid.). Mas o popular autor infantil ainda é salvo na crítica destruidora de Levit, que afirma 

que “o artigo errôneo de Tchukóvski é mais proveitoso e rico [que o de Fiódorov]: é um 

artigo de um profissional” e que “Fiódorov escreveu um artigo no vácuo para o vácuo. 

Fiódorov é um teórico abstrato”, e seu texto é “a típica obra de um formalista petersburguês”. 

(LEVIT apud AZOV, 2013, p. 23, tradução nossa). 

Já em 1934, um artigo de Smirnóv e Mikhail Aleksêiev 41  intitulado Perevod 

(Tradução), no 8° tomo da Literatúrnaia entsiklopedia (Enciclopédia literária), trazia uma 

breve história da tradução na Rússia e no exterior, junto a uma proposta de Método de 

tradução literária. O texto discutia os problemas elementares da teoria da tradução literária, 

como as questões da traduzibilidade de obras em língua estrangeira, a precisão na tradução, a 

transmissão de elementos nacionais e históricos, a incorporação de línguas estrangeiras, a 

forma nas obras poéticas traduzidas etc., além de introduzir uma terminologia da tradução. 

 

40 Teodor Markovitch Levit (1904-1942) foi poeta, tradutor e crítico literário. 
41 Mikhail Pávlovitch Aleksêiev (1896-1981), especialista em literatura russa e da Europa Ocidental. 
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Dois anos depois, em janeiro de 1936, acontece a Primeira Conferência de 

Tradutores da União Soviética (Piérvoie vsesoiúznoie soveschânie perevôdtchikov), em que 

se apresentaram figuras como Iogánn Áltman 42 , com Kultúrnaia revoliútsia i problémi 

perevoda (A revolução cultural e os problemas da tradução literária), Lozínski, com 

Iskússtvo stikhotvôrnogo perevoda (A arte da tradução em versos), e Smirnóv, com Zadátchi 

i srêdstva khudôjestvennogo perevoda (Tarefas e meios da tradução literária). 

Começam a surgir artigos sobre tradução também em edições da revista Literatúrni 

kritik (Crítico literário) e, em 1939, Evguêni Lann43 apresenta ali os princípios determinados 

por ele e sua esposa, Aleksandra Krivtsova44, como base das traduções de Charles Dickens, 

no artigo O estilo do primeiro Dickens e a tradução de As Aventuras do Sr. Pickwick (Stil 

ránnego Dikensa i perevod Posmertnikh zapissok Pokvikckogo kluba). 

Mas a necessidade premente de uma teoria da tradução passa a ser mais sentida na 

década de 1950. Isso é ressaltado durante a Segunda Conferência de Tradutores da União 

Soviética (Vtorôie vsesoiúznoie soveschânie perevôdtchikov), realizada no início de dezembro 

de 1951. Assim, em 1953, Andrêi Fiódorov publica Vvdênie v teório perevoda (Introdução à 

teoria da tradução), livro que dá início à teoria linguística da tradução na URSS. A teoria 

literária da tradução (Literaturovedtcheskaia teória perevoda) fundada por Ivan Kachkin45 

destacou-se justamente pela polêmica criada em contradição àquela.  

Em 1954, a tradução literária passa também a integrar o Segundo Congresso dos 

Escritores Pan-Soviéticos (Vtorôi vsesoiúzni siezd sovietskikh pissatelei) – no primeiro, 

realizado em 1934, não se tocou no tema. Naquela reunião, vinte anos depois, Pável 

Antokólski 46  apresenta a comunicação Tradução de literaturas dos povos da URSS 

(Khudôjestvennie perevôdi literatur narôdov SSSR). Em 1955, sai a coletânea Questões da 

tradução literária (Voprósi khudôjestvennogo perevoda), trazendo o pensamento de 

 

42 Iogann Lvovitch Altman (1900-1955), crítico literário e teatral, editor-chefe do jornal Soviétskoe 
iskússtvo (Arte soviética). 

43 Evguêni Lvovitch Lann (1893-1958), escritor russo, poeta e tradutor. 
44 Aleksandra Vladímirovna Krivtsova (1896-1958), tradutora. 
45 Ivan Aleksándrovitch Kachkin (1899-1963), crítico literário, teórico da tradução literária, tradutor e 

poeta. 
46 Pável Grigórievitch Antokolski (1896-1978), poeta, tradutor e dramaturgo. 
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partidários da teoria literária da tradução, e, a partir de 1959, passa-se a publicar a coletânea 

periódica A maestria da tradução (Mastertvô perevoda), que substitui não oficialmente a 

Vopróssi khudôjestvennogo perevoda.  

Em 1966, os estudos da tradução começavam a dar sinais de que estavam tomando 

fôlego na URSS. Como comenta então o crítico Ióssif Braguínski47 no simpósio Problemas 

atuais da teoria da tradução literária, de 1956 a 1966 “foram defendidas dissertações: três de 

doktor nauk48, de Fiódorov, Guivi Gantchetchiládze49, e Efím Êtkind50; e 32 de candidatos, 

sobre questões da teoria da tradução literária” (BRAGUÍNSKI apud AZOV, 2013, p. 25) 

Nos textos publicados nesse período, há reiteradas demandas por uma teoria da 

tradução literária, “sobretudo uma normativa, que sugerisse regras que pudessem ser 

utilizadas no ensino de tradutores iniciantes” (AZÓV, 2013). Apesar de Tchukóvski ter 

lembrado que no início da década de 1920 “não existia nenhum livro russo sobre teoria da 

tradução”, e de Fiódorov (AZOV, 2013, p. 26, tradução nossa) complementar que não existia 

então sequer uma definição de “teoria da tradução” na Rússia, e que ele foi o primeiro a 

empregar o termo em seu O problema da tradução de versos (Problema stikhotvórnogo 

perevoda), de 1927, ainda em 1954 Antokólski (apud AZOV, 2013, p. 26, tradução nossa) 

afirmava no Segundo Congresso dos Escritores Pan-Soviéticos: “A teoria da tradução está 

em um estágio inicial de formação em nosso país”. E, quase dez anos depois, em 1962, Boris 

Lárin51 apontava a falta de sentido nos embates entre as abordagens linguística e literária52 

da teoria da tradução: “A teoria da tradução, como ciência, por enquanto passa por estágio 

pueril de desenvolvimento” (Ibid.). 

 

47 Ióssif Samuilovitch Braguínski (1902-1989), orientalista e crítico literário. 
48  O sistema de pós-graduação russo difere do brasileiro, e a classificação de “candidato” seria 

equivalente à de “doutor” no Brasil, enquanto a de “doktor nauk” estaria um patamar acima desse, podendo ser 
traduzida como “livre docência”. 

49 Guivi Rajdenovitch Gatchetchiladze (1914-?), tradutor, poeta e crítico literário soviético e georgiano. 
Traduziu Shakespere, Byron etc. 

50 Efím Grigórievitch Êtkind (1918-1999), filólogo, historiador literário, tradutor e poeta, fundador da 
escola de tradução poética. 

51 Boris Aleksândrovitch Lárin (1893-1964), linguista especializado na história da língua russa, sócio-
linguística, sânscrito e tradutor do lituano. 

52 Em russo, lingvistítcheski e literaturovedtcheski. 
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Do Século de Prata, os primeiros tradutores soviéticos herdaram a ideia de 

intraduzibilidade ou da não completa traduzibilidade de obras literárias. Em 1905, Valéri 

Briússov53 (apud AZOV, 2013, p. 28, tradução nossa) escreveu, no artigo Fiálki v tíguele (em 

português, Violetas no cadinho) que versos em outra língua nunca ou quase nunca surtirão o 

mesmo efeito que na língua original; que “transmitir a obra do poeta de uma língua para outra 

é impossível”, e que o tradutor é capaz tão somente de reconstituir alguns elementos da obra 

poética, deixando outros não transmitidos. 

Ideia semelhante já havia sido aventada em 1920 quando à tradução de prosa por 

Bátiushkov no artigo Princípios da tradução literária. Segundo ele, determinados elementos 

simplesmente não são transmissíveis na tradução devido a particularidades da língua original. 

Tradução exata 

É da traduzibilidade que nasce a questão da tradução exata, ou tôtchni perevod. 

Fiódorov, que se debruçou largamente sobre a argumentação teórica da traduzibilidade, 

preferia a aplicação da tradução adequada, em russo, adekvátni perevod, ou ainda sua forma 

mais purista, polnotsêni perevod. 

Sobre a exatidão da tradução (tôtchnost perevoda) escrevia Evguêni Lann (apud 

AZOV, 2013, p. 32, tradução nossa) em 1934: 

A exatidão da tradução é uma das condições mais fundamentais que 
a tradução literária contemporânea deve satisfazer. Isso é indiscutível, 
mas também é indiscutível que o conceito de ‘exatidão da tradução’ 
tem a acepção menos exata possível.  

Mesmo assim, a exatidão (tôtchnost) era o objetivo de tradutores de diversas frentes. 

De um lado estavam o próprio Lann, que destacou as aplicações da exatidão em seu artigo O 

estilo do primeiro Dickens e a tradução de As Aventuras do Sr. Pickwick, e Gueórgui 

Chenguéli54 (apud AZOV, 2013, p. 33, tradução nossa), no qual afirmava que “a exatidão da 

tradução deve ser a principal norma da função tradutória”. De outro, Kachkin (Ibid.), que 

 

53 Valéri Iákovlevitch Bríussov (1873-1924), poeta, dramaturgo, tradutor e crítico. 
54 Gueórgui Arkádievitch Chenguéli (1894-1956), poeta, tradutor e crítico. 
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dizia que para a tradução de Dickens era “preciso exatidão, mas exatidão entendida da 

maneira correta, aquela que transmitiria tanto o humor, como a indignação, tanto o lirismo, 

como a sátira”. 

A substituição de exatidão é feita no artigo Princípios da tradução literária, de 1920, 

em que Bátiushkov troca a qualificação da tradução de exata por adequada (adekvátni). O 

termo “tradução adequada” aparece então no artigo Tradução (Perevod), de Smirnóv, e acaba 

dominado (por vezes, em russo mais purista, como polnotsênni perevod) por Fiódorov e 

outros tradutores da frente da teoria linguística da tradução. Assim, em meados dos anos 

1950, os representantes da teoria literária da tradução passaram a se opor ao termo tradução 

exata. 

Outro termo que ganhou espaço entre os tradutores do período foi substituto 

(substitut), remetendo ao uso de uma palavra ou expressão próxima do original, caso a 

tradução direta não fosse possível. Ele foi empregado por Lann, Chenguéli, Smirnóv e 

Aleksêiev nos anos 1930, mas nos idos de 1950 praticamente caiu em desuso. Em meados da 

década de 1950, Kachkin o usa quase como baixo calão e critica Lann por empregá-lo. 

Segundo ele, Lann (apud AZOV, 2013, p. 34, tradução nossa) “introduz estrangeirismos, 

normas de outros idiomas e elementos como uma terminologia pseudocientífica”. 

Traduzibilidade total 

Mais tarde, os teóricos soviéticos acabam deixando um pouco de lado a questão da 

traduzibilidade. Nesta transição, teve papel importante o artigo Tradução (Perevod), na 

Enciclopédia de literatura (Literatúrnaia entsiklopédia), que Fiódorov (apud AZOV, 2013, p. 

29, tradução nossa) classificou como o “primeiro trabalho a apresentar uma tentativa de 

aplicação dos princípios da metodologia marxista-leninista na tradução”. 

Apenas um tradutor bem munido com conhecimentos de linguística, 
história e cultura pode resolver satisfatoriamente a tarefa da tradução, 
que consiste na transmissão de conteúdo semântico, de expressão 
emocional, e de formação de estrutura verbal do original. A 
dificuldade dessa tarefa gerou a ideia bastante difundida da 
‘impossibilidade’ por princípio de uma tradução adequada que nasce 
ainda do juízo de Leibniz: ‘Não há no mundo língua que seria capaz 
de transmitir a palavra de outra língua não apenas com força 
equivalente, mas até mesmo com expressão adequada, que seja’. De 
um ponto de vista idealista, que declara a obra literária absolutamente 
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completa, fechada em si mesma e um todo único, é realmente 
impossível a tradução exata, no sentido da reprodução de um todo 
artístico único em todos os três aspectos citados (semântico, 
emocional e verbal) e suas correlações. Mas, considerando a essência 
da obra, seus efeitos no campo das ideias e no emocional, em relação 
aos quais diferentes meios verbais têm papel puramente auxiliar, 
então o problema do sentido exato, no sentido de adequação da 
tradução, pode ser resolvido. (SMIRNÓV, ALEKSEIEV, 1934 apud 
AZOV, 2013, p. 30, tradução nossa)  

Já na década de 1950, a ideia de traduzibilidade total havia se estabelecido 

completamente na União Soviética.  

Nossa prática na tradução foi edificante em muitos sentidos. Ela 
destruiu em mil pedaços as inúmeras afirmações reacionárias sobre a 
limitação e impenetrabilidade das culturas, sobre a intraduzibilidade 
de obras poéticas. Esses olhares pessimistas em suas diversas 
variações eram cultuados de todas as formas na época pré-Revolução 
de Outubro da existência humana. (LEITES, 1955 apud AZOV, 2013, 
p. 31, tradução nossa) 
 
Temos razão ao falarmos em traduzibilidade de todas as obras. Em 
princípio, todas as obras são traduzíveis, mas nem em todas as obras 
se tem êxito na tradução. (BRAGUÍNSKI, 1967 apud AZOV, 2013, 
p. 31, tradução nossa) 

Mas, enquanto Bátiushkov e Fiódorov acreditavam que nenhuma tradução era capaz 

de substituir o original, Tchukóvski (apud AZOV, 2013, p. 32, tradução nossa), já em 1930, 

tinha posição contrária e afirmava no artigo publicado lado a lado com Fiódorov: “O novo 

leitor já não quer se contentar com Dons Quixotes, Robinsons Cruzoés, Gullivers nos relatos 

de diversos senhores corajosos, ele quer traduções que substituam os originais”. 

 
Estrangeirização 

A estrangeirização e a domesticação foram instrumentos utilizados amplamente para 

resolver a questão da incompatibilidade dos idiomas. Como colocou, de maneira decisiva, o 

teólogo e filósofo Friedrich Schleiermacher (apud VENUTI, 1995, p. 19), em uma 

conferência em 1813 sobre os diversos métodos de tradução: “há apenas dois deles. Ou o 

tradutor deixa o autor em paz, tanto quanto possível, e leva o leitor em direção a ele, ou ele 

deixa o leitor em paz, o tanto quanto possível, e leva o autor em direção a ele”. Venuti 

explica isto da seguinte forma: 
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Schleiermacher permitia ao tradutor escolher entre o método 
domesticador, uma redução etnocêntrica do texto estrangeiro para a 
valores culturais da língua de chegada, levando o autor de volta para 
casa, e um método estrangeirizador, uma pressão que desvia do 
étnico sobre aqueles valores para registrar a diferença linguística e 
cultural do texto estrangeiro, enviando o leitor para fora. (VENUTI, 
1995, p. 20) 

Assim, “uma tradução fluente é imediatamente reconhecível e inteligível, 

‘familiarizada’, domesticada, e não ‘desconcertantemente’ estrangeira, capaz de dar ao leitor 

desobstruído ‘acesso a grandes pensamentos’” (VENUTI, 1995, p. 5). Sob a versão 

domesticada, “o tradutor opera para tornar seu trabalho ‘invisível’” e “natural” (Ibid.).   

Já a tradução estrangeirizante:  

indica a diferença do texto estrangeiro, ainda que apenas ao 
interromper os códigos culturais que prevalecem na língua de 
chegada. [...] Como teoria e prática de tradução, porém, o método 
estrangeirizador é específico a determinados países europeus em 
determinados momentos históricos: formulado inicialmente na cultura 
alemã durante os períodos clássico e romântico, ele recentemente 
ganhou nova vida em uma cena cultural francesa caracterizada pelos 
desenvolvimentos pós-modernos em filosofia, crítica literária, 
psicanálise e teoria social que vieram a ser chamados de pós-
estruturalismo. (VENUTI, 1995, p. 20) 

Como relembrou o literato Mikhail Leônovitch Gaspárov, essas duas abordagens, 

domesticação e estrangeirização, alternam-se em uma cultura, e a Rússia Soviética da década 

de 1920 herdou do Século de Prata o uso da maior exatidão possível na tradução e a 

manutenção de determinados matizes de estrangeirismos e da estranheza do texto, o que Lann 

(apud AZOV, 2013, p. 35, tradução nossa) convencionou em chamar de propensão à 

manutenção do estilo do autor, acrescentando: “Pela primeira vez na história da tradução 

russa, os simbolistas apresentaram a necessidade de manter o estilo do autor na tradução 

literária”. Essa, porém, não foi a primeira abordagem empregada na década de 1920. 

Em 1930, Fiódorov apresentava em seu capítulo do livro A arte da tradução uma 

posição mais imparcial. Segundo ele, é possível uma abordagem da língua materna, quando o 

tradutor evita a todo custo a estrangeirização e expressões não incorporadas a sua língua; 

uma abordagem estrangeirizadora da tradução, que consiste em “transmitir representações e 

imagens alheias como elas são, introduzir palavras alheias e, talvez, não totalmente 
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compreensíveis, reproduzir uma série de palavras e sua distribuição na frase, sem suavizar 

nada nem abrandar, menosprezando (na medida em que a demanda por compreensão 

permitir) regras de sua língua materna”; e uma abordagem de suavização, quando o tradutor 

escreve em uma língua uniforme e linear, sem manter peculiaridades de caráter nacional, 

idiomático e temático, mas sem introduzir linhas específicas de sua língua (FIÓDOROV apud 

AZOV, 2013, p. 36, tradução nossa). Para Fiódorov, porém, utilizar qualquer uma das 

abordagens separadamente das outras resultaria em fracasso: o sucesso de uma tradução 

estava na conjugação das três. 

Um defensor desse tipo de tradução era Vigódski, que, além de importante hispanista, 

era teórico da tradução e, segundo Fiódorov, tinha pronto para publicação um livro intitulado 

O problema da tradução literária, a que tudo indica, pela editora Academia, quando morreu 

no Cazaquistão, no campo de trabalhos forçados Karlag, após ter sido preso em 1938, durante 

o Grande Terror de Stálin. No livro, que não foi publicado até a atualidade, acredita-se que 

Vigódski defenderia os princípios de uma tradução estrangeirizante. 

Até mesmo os artigos publicados entre 1919 e 1920 de Tchukóvski trazem 

recomendações de que se mantenham nas traduções determinadas peculiaridades da língua 

original, como a transliteração para o russo de nomes próprios da forma mais sonora possível, 

provérbios e fraseologismos, e até a pontuação estrangeira. Isto não é, porém, o que acontece, 

já bem mais tarde, com a tradução de La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, por 

Margarita Bilinkina. Ela é publicada na URSS em 1965, cerca de três anos após o original, na 

revista Innostrânaia literatura, e em livro separado em 1967, de acordo com o pesquisador 

Michael Lavery (2019, Informação verbal)55, da Universidade da Califórnia.  

Apesar das recomendações, Tchukóvski então insistia categoricamente no fato de que 

a sintaxe da tradução devia ser russa. A ideia de manter o estranhamento na tradução era 

defendida por Lann (apud AZOV, 2013, p. 38, tradução nossa): 

 

55 LAVERY, Michael. The Latin American “Boom” in the Soviet Union: The Case of La muerte 
de Artemio Cruz. Comunicação apresentada no Congresso da Associação de Estudos Latino-Americanos 
(LASA) 2019, em 24 de maio de 2019, em Boston, Estados Unidos.  
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... a desgraça de muitos tradutores está justamente no fato, ressaltado 
corretamente meio século atrás pela redação de uma revista russa, de 
que eles ‘não desconfiam onde está a real dificuldade ali: transmitir 
por ideias e sensações o aspecto estrangeiro em um formato nacional’.  
Trabalhando no formato ‘nacional’ da expressão, mobilizando todos 
seus meios idiomáticos de expressão para a transmissão da ideia e da 
emoção do autor estrangeiro, o tradutor deve compreender com 
máxima clareza que a forma de manifestação de Balzac é pintada com 
a cor nacional francesa, e a de Dickens, com a inglesa, e cada uma 
dessas cores tem muitos tons, que correspondem a particularidades de 
estilo do escritor. Eles se esquecem disso tão frequentemente, que, ao 
ler uma tradução, não se sente qualquer diferença entre a linguagem 
de Balzac e a de Dickens. E não apenas entre línguas, mas também 
entre aquelas realidades concretas que descreve cada um desses 
clássicos.  

 

A partir de meados da década de 1930 aumenta a tendência à assimilação e 

domesticação dos textos. Durante a Primeira Conferência de Tradutores da União Soviética, 

Smirnóv (apud AZOV, 2013, p. 38, tradução nossa), ao apresentar sua comunicação, disse 

que “geralmente a parte que toma é um país mais desenvolvido social e economicamente, e a 

que dá, um país menos desenvolvido”. E se tornaram proféticas então as palavras de 

Bátiushkov sobre o fato de que, quando um tradutor pertence a um povo que valoriza ou 

considera a si próprio superior a outro povo no desenvolvimento artístico, então a imprecisão 

da tradução se realiza por princípio. 

As traduções produzidas com base em uma abordagem de estrangeirização se 

diferenciavam pela compreensão difícil, e eram consumidas por um estrito grupo de leitores 

com muito estudo e determinadas demandas estéticas (que desejavam, de acordo com Lann, 

“sentir a diferença entre a língua de Balzac e a de Dickens”). Assim, a abordagem reinante na 

literatura soviética a partir dos anos 1930 foi totalmente oposta: prezava-se pela simplicidade, 

acessibilidade e compreensão geral dos textos literários. 

A virada pode ter tido influência da campanha de propaganda que se conduziu sob o 

símbolo da guerra pelo purismo russo a partir de 1924, quando o jornal Pravda publicou o já 

mencionado texto curto de Lênin Sobre a purificação da língua russa (Ob otchístke rússkogo 

iaziká), escrito em 1919, e seus desdobramentos com outros “puristas”. 

Do ponto de vista ideológico, o combate era ora contra os camponeses 
e sua linguagem vernacular, ora contra os intelectuais com suas 
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palavras estrangeiras e expressões empoladas, e sempre contra os 
inovadores, contra a liberdade de discurso, pela unificação do 
discurso e por uma língua russa sovietizada. (AZOV, 2013, p. 39, 
tradução nossa) 

Nesse cenário, as principais qualidades a serem preservadas eram a simplicidade, a 

acessibilidade e a relativa neutralidade estilística da linguagem literária.  

Já no começo da década de 1940, com o combate ao cosmopolitismo, os empréstimos 

de palavras e expressões estrangeiras voltariam a ser considerados os principais “poluidores” 

da língua russa. 

Formalismo e naturalismo: dois palavrões 

Após as principais ideias do crítico literário marxista Pável Medvédev na polêmica 

com os formalistas nos anos 1920, a “discussão sobre o formalismo” que foi deflagrada em 

1936 após a publicação do artigo Bagunça em vez de música (Sumbur vmesto muziki)56, 

arrematou o estabelecimento da estética do realismo socialista em todas as orientações da 

arte soviética, fosse música, pintura ou literatura. A palavra formalismo (formalizm), utilizada 

nessa discussão, já não tinha relação com a escola literária dos formalistas da década de 1920, 

e agora significava qualquer dificuldade técnica, qualquer inovação estilística, qualquer 

desvio da poética da verossimilhança que era sustentada pelo realismo socialista e que 

demandava simplicidade, compreensão, acessibilidade. Como escreve Azov (2013, p. 41, 

tradução nossa), “nem toda verossimilhança era desejável: a verossimilhança indesejável era 

classificada com a palavra naturalismo [naturalizm], que, assim como o formalismo, era 

inimigo da arte soviética”. 

Em geral, uma tensão política caracterizava essa discussão: se a reflexão da estética, 

que encobria o caráter político da polêmica, ficava em primeiro plano nas discussões 

anteriores, agora acontecia o contrário e o plano político era ressaltado de todo jeito. Além 

disso, a discussão se diferenciava pela submissão resignada de todos os participantes. Até 

1934, diferentes grupos travavam discussões ferozes sobre o uso da língua russa – como, por 

 

56 Uma crítica no Pravda à montagem de Chostakóvitch para a ópera Lady McBeth do Distrito de 
Mtsênski, baseada na obra de Nikolai Leskóv. 
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exemplo, o laureado com o Prêmio Stálin Aleksandr Serafimóvitch e Maksim Górki, que 

trocaram farpas em cartas abertas e artigos (GÓRKI, 1934; SERAFIMOVITCH, 1934) para 

discordar da forma como a obra Bruski, do escritor da RAPP Fiódor Panfiôrov, empregava a 

língua.  Mas, naquele mesmo ano, os participantes que seguiam defendiam diferentes pontos 

de vista na “discussão sobre a língua”, tornavam-se todos – tanto os realistas ortodoxos, como 

os que eram classificados como formalistas – a favor, por unanimidade, do realismo e contra 

o formalismo.  

A tentativa de Daniil Kharms (apud AZOV, 2013, p. 41, tradução nossa) de renunciar 

completamente a sua apresentação na sessão da União dos Escritores Soviéticos, em 3 de 

abril de 1936, em uma atitude para ficar de exemplo para outros intelectuais, provém dessas 

classificações pejorativas: 

Tenho dificuldades em usar os termos formalismo e naturalismo 
naqueles sentidos empregados na discussão literária. O sentido do 
termo formalismo é tão diverso, e cada um que se apresenta discorre 
tanto a seu modo, que não vejo possibilidade de empregá-lo com 
determinado significado. O termo naturalismo tornou-se quase 
sinônimo de cinismo [tsinizm] e pornografia [pornografia]. 

As discussões sobre o formalismo também se refletiram naquelas sobre o método da 

tradução literária. Nesse tempo, sua elaboração já era por demais cômoda, elas tinham sido 

por demais embutidas na consciência – tão fortemente que, mais de 20 anos depois, se 

mantinham na crítica da tradução.  

Um tradutor ruim, que dava atenção demais aos matizes do 
significado de cada palavra do original, era um naturalista. Um 
tradutor ruim, que reproduzia aplicações estilísticas e poéticas 
incomuns do original, era um formalista. Tanto o naturalista, como o 
formalista eram igualmente inimigos; eles deviam ser excomungados 
das traduções ou ter suas traduções ruins reeducadas para serem boas. 
No eixo oposto da crítica soviética ao naturalismo e ao formalismo 
estava o realismo socialista. (AZÓV, 2013, p. 42, tradução nossa) 

Por isso, era totalmente natural que um bom tradutor fosse, com o tempo, anunciado 

como tradutor-realista (perevôdtchik-realist), e que um bom método de tradução literária 

fosse realista. É surpreendente, porém, que isso ocorra tão tarde, ainda que Iogánn Áltman 

tenha estado à beira de dar esse passo com seu artigo Sobre a tradução literária (O 

khudôjestvennom perevode), publicado na revista Crítico literário (Literatúrni kritik). O 
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artigo de Áltman, como ressalta Azóv, repetia em grande parte sua comunicação A revolução 

cultural e os problemas da tradução literária, lida na Primeira Conferência de Tradutores da 

União Soviética, ainda em 3 de janeiro de 1936, ou seja, algumas semanas antes da 

publicação de Bagunça em vez de música, e iniciou-se uma discussão sobre o formalismo. Já 

ali, Áltman repreendia o formalismo e o naturalismo, adiantando-se, portanto, às próprias 

linhas do partido.  

A teoria da tradução criativa  

Entre as décadas de 1930 e 1950, a expressão tradução criativa (tvôrtcheski perevod) 

significava uma tradução adequada (adekvátni perevod) ou tradução realista (realistítcheski 

perevod). Em sua primeira versão, não publicada, do artigo Tradução poética (Poetítcheski 

perevod), datada pelos arquivistas do final dos anos 1940, Gueórgui Chenguéli (AZÓV, 

2013, p. 47, tradução nossa) se expressa sobre essa: 

Esta reflexão simples permite sustentar que a exatidão da tradução 
[tôtchnost perevoda] é a principal norma do ofício tradutório, e é 
preciso formular isso de forma clara e sem restrições. 
Porém, é frequente uma teoria nociva, e uma prática ainda mais 
nociva da chamada tradução criativa [tvôrtcheski perevod] nos 
círculos da tradução. Sob esse pseudônimo suntuoso, escondem-se 
apenas produtos de uma técnica de tradução fraca, uma forte preguiça 
e uma poderosa falta de respeito ao autor e ao leitor. 

Já o há muito esquecido artigo de Áltman Sobre a tradução literária (O 

Khudôjestvennom perevode), publicado na Crítico Literário (Literatúrni kritik), em 1936, 

traz reflexão diversa, favorável à vertente da tradução criativa realista e suas adaptações do 

original. Áltman não era nem tradutor, nem teórico da tradução, mas literato e crítico. Seus 

artigos, como relembra o escritor Leonid Zórin (1924-) em memórias publicadas em 1997, 

eram “não apenas ortodoxos, mas também fanaticamente devotos” (apud AZÓV, 2013, p. 47, 

tradução nossa). Neste texto, especificamente, Áltman joga luz sobre questões como as 

principais características das traduções de obras russas para línguas dos povos da URSS e de 

traduções das obras desses povos para o russo. No material, o termo empregado para 

classificar o melhor método de tradução é tradução criativa (tvôrtcheski perevod), e ele 

adianta em quase 20 anos o discurso de Kachkin e até de Gatchetchiladze. Essa, segundo 

Azóv, é uma das primeiras tentativas de reunir a nascente teoria do realismo socialista com a 

teoria da tradução literária: 
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... a tradução literária não é um ofício, mas uma arte, e além do mais, 
uma grande arte. Devo ressaltar que o realismo socialista tange a 
tradução literária tanto quanto toda a literatura soviética. Se o 
realismo socialista é método fundamental da literatura soviética, 
então em relação à tradução literária temos um critério: o critério da 
veracidade, o critério da transmissão adequada do original. É o 
critério socialista da apreciação do original, socialista do ponto de 
vista das demandas político-ideais e realista do ponto de vista da 
abordagem artístico-veraz do original, que exclui qualquer 
deturpação. 
Em relação à tradução literária, o realismo socialista não significa, 
em absoluto, uma cópia naturalista. O realismo socialista na tradução 
literária se insurge contra a cópia naturalista à exata maneira como, 
na esfera da criação artística, ele se insurge contra a escrita de 
costumes [bitopissátelstvo] naturalista, contra a factografia57, contra 
o registro das coisas, contra a inventariação do mundo. 
Mas o realismo socialista se coloca também contra a tendenciosidade 
tosca. Isso significa o tipo tendenciosidade que difere da tendência 
artística depositada na própria obra? Isso é deturpação do conteúdo 
ideológico da obra. É o tipo de tendenciosidade que não possibilita 
compreender de maneira correta a obra... 
O realismo socialista na tradução literária se mostra fortemente 
contrário ao formalismo, em prol da sonoridade, do ritmo, da melodia 
que falseia o sentido da obra; o formalismo substitui o conjunto de 
palavras pelo conjunto de sons. O formalismo admira a parte exterior 
da obra artística. O artista-formalista vê preferencialmente a parte 
exterior e formal da obra, e não seu significado semântico (como o 
naturalista vê a parte exterior, a ‘feitura’ da obra e ‘traduz’ essa, e 
não o próprio conteúdo. (ÁLTMAN apud AZÓV, 2013, p. 49, 
tradução nossa) 

Já então, Áltman declara guerra aos inimigos do realismo socialista na tradução 

literária, o mesmo naturalismo e formalismo sobre os quais escreverá, 20 anos depois, 

Kachkin. Áltman também adianta a “tendenciosidade tosca” ou “deturpação do conteúdo 

ideológico da obra”, sobre os quais escreverá mais tarde Kachkin para provar a culpa de 

Chenguéli em um falseamento do conteúdo de Don Juan, de Byron. 

 

57 De acordo com o dicionário Efremov, faktografia é a “descrição dos fatos sem sua análise ou uma 
conclusão”. Em algumas definições contemporâneas ocidentais, porém, sua concepção é muito similar à do atual 
fake news. Por exemplo, a sinopse do livro “Factografía. Vanguardia y comunicación de masas”, de Víctor del 
Río, descreve o termo da seguinte maneira: “Se referían con esa palabra a una nueva fórmula de la vanguardia 
de izquierda con la que intentaban hacer del arte una herramienta capaz de transformar las conciencias. Lo 
harían a través de un uso estratégico y revolucionario de la prensa, el fotomontaje, el cine y las exposiciones, y 
con ello estaban descubriendo el poder inédito de los medios para contar historias como si fueran ‘reales’.”  
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No encerramento do artigo, que havia sido apresentado em forma de conferência 

anteriormente no mesmo ano, Áltman retorna à contraposição do melhor método de tradução, 

que no final ganha o título de tradução criativa (tvôrtcheski perevod), a outros, como a 

tradução naturalista (naturalistítcheski perevod), a tradução formalista (formalistítcheski 

perevod) e a tradução impressionista (impressionistítcheski perevod). Azóv ressalta que é 

assombrosa a semelhança do método com a teoria da tradução realista (realistítcheski 

perevod) de Kachkin na década de 1950. 

A tradução realista 

O grande idealizador da teoria da tradução realista foi Ivan Kachkin.  Ele foi chefe do 

departamento de tradução de ficção do Instituto de Novas Línguas (atualmente, Universidade 

Estatal de Linguística Maurice Thorez de Moscou) e dirigiu diversas agremiações até se 

tornar membro da União dos Escritores Soviéticos, em 1932, onde recebeu Menção de Honra 

em 1939 como escritor “aprovado pelo governo” (KHODASÉVITH apud AZÓV, 2013, p. 

95, trad. nossa). Nos anos 1950, ele passou a chefiar a seção de tradutores da União dos 

Escritores. Como escreveu Gaspárov (apud AZÓV, 2013, p. 96, trad. nossa): “[Kachkin] 

apoiou-se na teoria um tanto estranha de que o tradutor deve traduzir não o texto do original, 

mas a ação que se reflete nesse texto (o que se chamou de tradução realista”.  

De fato, ele foi o primeiro a falar em uma tradução realista, o que ocorreu no artigo 

Sobre a Língua da Tradução (O iazike perevoda), publicado na edição de 1° de dezembro de 

1951 da revista Literatúrnaia gazieta. Nele, Kachkin escrevia: 

Os melhores tradutores soviéticos buscam se colocar no lugar do 
autor e ver o que ele viu ao criar sua obra e, além de tudo, transmitir 
não só as palavras, mas o sentido por trás da palavra, o caráter 
concreto, a lógica interna e a coerência do representado. Eles buscam, 
de maneira orgânica, ligar todos os componentes do original, entre os 
quais, a língua do autor tem papel principal e, por fim, tentam traduzir 
de forma realista, ou seja, sem mesquinharias naturalistas e sem 
invencionices impressionistas, fiel e criativamente, transmitir, ou 
como diria figurativamente Púchkin, ‘reexpressar’ tudo isto com os 
meios da sua língua. (KACHKIN apud AZÓV, 2013, p. 97, trad. 
nossa) 

Este seria o primeiro componente da teoria da tradução realista. Em 1951, ele chega à 

conclusão, na Segunda Conferência de Escritores da Pan-União, de que é “preciso trabalhar 
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uma teoria soviética da tradução, estritamente ligada ao método do realismo socialista” 

(KACHKIN apud AZÓV, 2013, p. 97, trad. nossa, grifo nosso). Como escreve Azóv, porém, 

não é simples definir a tradução realista pois Kachkin, apesar de utilizar em profusão o 

termo a partir da década de 1950, não lhe confere uma definição estrita. Além disso, ele 

afirmou diversas vezes que a expressão era usada como uma “terminologia de trabalho” que 

podia substituir qualquer outra. Para Kachkin, a tradução de ficção é uma criação literária. O 

trabalho do tradutor é próximo do ofício do escritor. Assim, se a meta do escritor soviético é 

o realismo socialista, o mesmo diz respeito ao tradutor, segundo escreve Kachkin em 1954: 

Os tradutores soviéticos, assim como as fileiras da literatura  soviética 
têm os mesmos objetivos, tarefas e métodos criativos que todos os 
literatos soviéticos. É o método do realismo socialista. (KACHKIN 
apud AZÓV, 2013, p. 99, trad. nossa, grifo nosso) 

Kachkin (apud AZÓV, 2013, p. 100, trad. nossa) escreve ainda: 

A tradução realista transmite de modo veraz o conteúdo, mas do 
mesmo modo veraz ela deve transmitir também a forma do original, 
na qual, em particular, a singularidade nacional do original e as 
marcas da época encontram seu reflexo. (apud AZÓV, 2013, p. 101, 
trad. nossa) 

Para Azóv, é ainda mais complexo definir “transmitir de maneira veraz a forma do 

original”, segundo componente na teoria da tradução realista identificado por Azóv: 

A forma se divide em, digamos assim, proveitosa, consciente, ligada 
ao conteúdo (e passível de transmissão) ou não proveitosa, desligada 
do conteúdo (e, por isto, não passível de tradução). (AZÓV, 2013, p. 
101, trad. nossa)  

Para auxiliar nesta definição, Kachkin pega emprestada a concepção de realismo 

socialista e escreve:  

será que seria obrigatório manter na tradução, e, para além disto, 
ressaltar e saborear cada tracinho de grosseria ou sentimentalismo 
barato ou pomposidade – este tributo ao século, esta casca que caiu 
com o tempo – de alguns e, claro, não por isto feitas grandes as obras 
do século passado?  
[...] 
Ao traduzir La peau de chagrin, obra sobrecarregada pelos mais altos 
requisitos, não se pode esquecer que também aqui Balzac, segundo 
Marx, continua ser ‘doutor em ciências sociais’, e por isto não se deve 
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chamar a atenção do leitor principalmente a detalhes exteriores, como 
se fez na primeira coletânea soviética de obras de Balzac. Ao traduzir 
o Don Juan de Byron, é preciso lembrar que neste profético Byron 
não há apenas um clássico do romantismo, mas também um 
romântico rumo ao realismo. Por isto, seria um erro arrastar Byron 
para trás, para The corsair e vesti-lo com os mesmos trapos 
românticos que, naqueles tempos, o próprio autor já tinha tirado e 
jogado fora.  
Ao traduzir Dickens, não se pode considerá-lo apenas um mestre do 
grotesco, já que ele é um escritor profundamente realista, grande 
humanista, autor de livros cheios de um humor cordial. Por isto, seria 
um erro render essencial atenção, na tradução, às representações 
grotescas (não importa o quão eficazes e vantajosas elas sejam, por si 
sós, para a tradução) em detrimento da representação realista, não 
importa o quão difícil tenha sido de outra monta para o tradutor 
transmiti-las de maneira palpável. (apud AZÓV, 2013, p. 102, trad. 
nossa) 

Desta maneira, como aponta Azóv, passa a ser dever do tradutor delinear 

peculiaridades mais progressistas no conteúdo e no estilo e acentuá-los, ao mesmo tempo 

eliminando ou amenizando os traços mais antiquados.  

Existe, ainda, um terceiro componente da teoria da tradução realista proveniente da 

teoria do realismo socialista, segundo Azóv, que é a objetivação da eloquência e, ao mesmo 

tempo, da simplicidade na língua. “Isto significa traduzir de maneira tão simples que  a 

tradução chegue ao leitor, que seja compreensível – caso contrário, para que, então, 

traduzir?”, escreveu Kachkin (KACHKIN apud AZÓV, 2013, p.103, trad. nossa). Portanto, 

segundo Azóv: 

Relembrando a divisão de Venuti, a tradução realista é uma tradução 
absolutamente domesticadora, destinada especialmente ao leitor 
soviético da época e ao escritor que se aproxima dele; é a tradução, 
que não importuna o leitor nem por uma língua difícil, nem por um 
estilo ao qual ele não está acostumado, nem por troças com as 
respeitáveis figuras dos historiadores. É uma tradução a um público 
amplo (diferentemente da tradução estrangeirizadora).  (AZÓV, 
2013, p. 103, trad. nossa) 

 



81 

 

1.4 Breves notas sobre o gatekeeping bourdieusiano em um contexto 

soviético 
O gatekeeper tem papel central neste trabalho, por isso se faz necessário aqui 

introduzir algumas linhas a respeito deste conceito, que foi moldado, a partir dos anos 1950, 

por David Manning White para examinar os filtros que permitem a publicação de notícias. 

Este foi o propósito pelo qual o termo ficou mais conhecido, mas ele tomou proporções muito 

mais amplas na atualidade, abrangendo também o mercado editorial, apesar de o primeiro 

artigo a sistematizar o gatekeeping, ter sido escrito pelo sociólogo Kurt Lewis ainda em 1943. 

Lewis analisa nesse texto a mudança de hábitos alimentares e a decisão na compra de 

produtos alimentícios em um lar no período da guerra. Segundo o sociólogo, a informação 

passa por um número variável de canais, indo, de um a outro, atravessando “portões” 

dominados por determinadas forças. Forças psicológicas (autocensura) também podem se 

opor, causando conflitos que criam resistência ao movimento entre os canais. Diversos canais 

podem levar a um mesmo resultado final, e diferentes indivíduos podem controlá-los, atuando 

como gatekeepers em diferentes períodos.  

No caso editorial, Coser (1975, p. 14, tradução nossa) afirma:  

os editores de livros se encontram em encruzilhadas no processo de 
produção e distribuição do conhecimento em qualquer sociedade. Eles 
estão em posição de decidir o que está ‘dentro’ e o que está ‘fora’ do 
mercado das ideias. Nos Estados Unidos, a natureza da indústria 
editorial tem muito a ver com quais tipos de materiais são publicados. 
A descentralização das empresas, um mercado muito imprevisível e a 
organização interna peculiar da própria indústria, tudo isso afeta a 
situação. Os funcionários das editoras, os vendedores e outros 
também têm sua contribuição na distribuição do conhecimento. A 
orientação de editores e suas habilidades profissionais são cruciais. 

No mercado centralizado da União Soviética, entretanto, o público consumidor e as 

vendas não determinavam essas decisões, que eram previamente filtradas pelos canais 

ideológicos do partido, e, de alguma maneira, pelos membros da intelligentsia que 

participavam das comissões da União dos Escritores, com suas próprias influências, 

formações, passados familiares e sociais etc. – o que Pierre Bourdieu (1930-2002) chamaria 

de habitus. 
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Desta forma, em um contexto soviético, a ideia de gatekeeper é melhor entendida sob 

o prisma sociológico de Bourdieu desse conceito. Os pesquisadores da tradução e da 

interpretação começaram a evocar a teoria sociológica de Bourdieu no início do século 21. A 

prática da tradução, como todo o tipo de prática analisado sob um ponto de vista 

bourdieusiano, é baseada na coincidência de duas competências: a competência externa aos 

textos literários (que é vagamente tratada por “recepção” em teoria literária, mas a qual 

Bourdieu chamaria de “campo”) e a interna (produções e produtos textuais, os agentes 

produtores e seus respectivos “habitus”).  O interesse pela obra de Bourdieu é parte de uma 

mudança dentro dos Estudos da Tradução, que se distancia de uma preocupação 

predominante com o texto traduzido e segue também rumo a uma visão da tradução e da 

interpretação como atos sociais, culturais e políticos intrinsecamente conectados com as 

relações locais e globais de poder e de controle (CRONIN, 2003 apud INGHILLERI, 2005, p. 

125, trad. nossa). 

A obra de Bourdieu também fez uma contribuição significativa para as 
tentativas, dentro dos Estudos da Tradução, de focar mais nos tradutores e 
intérpretes em si, analisando criticamente seu papel como agentes sociais e 
culturais que participam ativamente da produção e reprodução de práticas 
textuais e discursivas.  
[...] 
A percepção emergente da tradução e da interpretação como práticas 
situadas socialmente e suas funções na produção ou reprodução da 
ordem local/global constituem o início de uma abordagem mais 
sociológica ou “social” da prática e da pesquisa de tradução e 
interpretação. (INGHILLERI, 2005, p. 126, trad. nossa) 

Segundo Inghilleri, esse ponto de vista incentivou um maior interesse no papel de 

agentes e de instituições envolvidas nas atividades de tradução ou interpretação e, assim, as 

pesquisas em Estudos da Tradução experimentaram uma “virada cultural”, distanciando-se da 

dominação exercida por abordagens linguísticas e semióticas e sua inclinação a uma análise 

puramente baseada no texto. Ganha foco, desta forma, o “espaço social”, em combinação 

com os conceitos bourdieusianos de habitus, campo, capital e illusio, diferenciando a 

sociologia da tradução de suas abordagens culturalista, linguística ou semiótica. As hipóteses 

fundamentais de Bourdieu em relação à produção e à reprodução do conhecimento, 

concentradas nos conceitos supracitados, podem ser utilizadas como importante ponto de 

partida para Estudos da Tradução de base sociológica.   
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Diferentemente de tradições etnográficas que são responsáveis pelo êxito ou pelo 

empenho por significados compartilhados entre ou dentro de culturas ao postular um sistema 

objetivo de sinais ou uma polifonia bakhtiniana, o habitus de Bourdieu demonstra como os 

agentes sociais podem ser determinados – e, ao mesmo tempo, agir –, como o comportamento 

pode ser regulado e compartilhado, sem ser produto de conformidade, em regras codificadas 

e reconhecidas ou outros mecanismos casuais. 

Já o conceito de campo envolve o microcosmo social relativamente autônomo que 

constitui uma rede de relações objetivas entre posições de força dentro do espaço social que 

são definidas objetivamente. O princípio da dinâmica de um campo está nas relações entre as 

diversas forças que se confrontam entre si. Esse embate entre agentes sociais ou instituições 

localizadas dentro de um campo é sempre constituído em relação à distribuição de 

determinadas formas de capital, e envolve um esforço para ganhar vantagem simbólica e 

material no que diz respeito ao posicionamento social. Essas relações podem tomar forma de 

dominação, subordinação ou homologia. A forma de uma dinâmica de poder depende da 

relação entre habitus e campo, de como o habitus dos agentes ocupando o campo é colocado 

em prática em determinada situação. A aplicação do habitus dentro de um campo específico 

é, em grande escala, “pré-determinada” ou “pré-adaptada” pela trajetória social e biológica 

específica dos agente envolvidos. Assim, Bourdieu escreve: “Os agentes sociais são 

determinados apenas até o limite que eles mesmos determinam”. (BOURDIEU apud 

INGHILLERI, 2005, p. 136, trad. nossa) O habitus, portanto, não prediz necessariamente 

determinada ação e só em revelado em certas situações de experiências sociais (Ibid.). Mas, 

devido à cumplicidade ontológica entre um indivíduo e o mundo social – habitus e campo – 

os agentes sociais estão propensos a reproduzir as condições de seu status imediato, seja ele 

favorável ou não, em relação a relações existentes de campo.  

Além disso, para Bourdieu, a competição e o conflito estão na raiz das atividades 

humanas. Como escreve Inghilleri (2005, p. 136), “para relembrar uma metáfora encontrada 

nos escritos de Bourdieu, eles são centrais para o ‘jogo’ da vida humana”. Por isso é crucial a 

motivação ou o interesse, principalmente quando os jogadores entram no campo a partir de 

posições desiguais de poder, que tomam a forma de diversos tipos e graus de capital. A noção 

de illusio (proveniente de “ludos”, ou seja, “jogo”) é delineada por Bourdieu para definir o 

que permite que os agentes se envolvam e sejam tomados pelo jogo, que é “tanto pressuposto, 
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como produzido pelo funcionamento de campos historicamente delimitados” (BOURDIEU 

apud INGHILLERI, 2005, p. 136, trad. nossa). Ele sugere que deve haver um 

reconhecimento tácito entre os jogadores do valor das apostas no jogo, de que elas são 

importantes e de que valem a pena, além de um domínio prático de suas regras: 

As experiências e os resultados para os jogadores, ou seja, os agentes 
atuantes, no jogo – que são constantemente reproduzidos e 
transformados por práticas históricas – podem, a qualquer momento, 
contribuir para rupturas significativas dentro do campo e do habitus, o 
que pode, por sua vez, resultar em um rompimento e desafio ao status 
quo. (INGHILLERI, 2005, p. 137, trad. nossa) 

Para compreender, portanto, o conceito de gatekeeping nos baseamos sobretudo no 

texto As condições sociais da circulação internacional das ideias, pedra fundamental das 

reflexões do sociólogo francês no ramo da tradução, resultante de uma palestra proferida por 

ele em 1989, em ocasião da inauguração do Centro Francês da Universidade de Freiburg. 

Nesse colóquio seminal, Bourdieu relembra que existe pelo menos alguma lógica nas 

“tendências dessas trocas internacionais, que descrevemos habitualmente com uma 

linguagem que deve mais à mística do que à razão” (BOURDIEU, 2002, p. 4). “Em matéria 

de cultura, como em todas as outras, não acredito no laissez-faire e a intenção de minhas 

considerações é mostrar como, nas trocas internacionais, a lógica do laissez-faire leva, muitas 

vezes a fazer circular o pior e impedir o melhor de circular.” (Ibidem, p. 5) 

Assim, Bourdieu escreve que as trocas internacionais são submetidas a um 

determinado número de fatores estruturais que são geradores de mal-entendidos.  O primeiro 

fator, segundo ele, é o fato de os textos circularem sem seu contexto:  

Por exemplo, correndo o risco de surpreendê-los e chocá-los, penso que só 
a lógica do mal-entendido estrutural permite compreender o fato espantoso 
de um Presidente da República socialista ter podido vir entregar uma 
condecoração francesa a Ernst Jünger. Outro exemplo: Heidegger 
consagrado por alguns marxistas franceses nos anos 1950. 
[...] 
O fato de os textos circularem sem seu contexto, de não importarem 
consigo o campo de produção — para empregar meu próprio jargão — dos 
quais são o produto e de os receptores, eles próprios inseridos em um 
campo de produção diferente, reinterpretarem-nos em função da estrutura 
do campo de recepção é gerador de mal-entendidos colossais. É evidente 
que se pode tirar da minha descrição, que acredito ser objetiva, conclusões 
otimistas ou pessimistas: por exemplo, devido ao fato de alguém que é uma 



85 

 

autoridade em seu país não levar consigo sua autoridade, a leitura 
estrangeira pode às vezes ter uma liberdade ausente da leitura nacional, 
submetida a efeitos de imposição simbólica, de dominação ou mesmo de 
limitação. O que leva a pensar que o julgamento do estrangeiro é um pouco 
parecido com o julgamento da posteridade. Se a posteridade em geral julga 
melhor, isso se deve ao fato de os contemporâneos serem concorrentes e 
terem interesses ocultos para não compreender ou mesmo para impedir a 
compreensão. Os estrangeiros, assim como a posteridade, têm, em 
determinados casos, uma certa distância, uma certa autonomia com relação 
às limitações sociais do campo. Na realidade, esse efeito é muito mais 
aparente do que real, e com muita frequência as autoridades de instituição, 
o que Pascal chama de “grandezas de estabelecimento”, cruzam bastante 
bem as fronteiras, porque existe uma Internacional de manda-chuvas que 
funciona muito bem.  
Assim, o sentido e a função de uma obra estrangeira é determinado tanto ou 
mais pelo campo de chegada quanto pelo campo de origem. Em primeiro 
lugar porque o sentido e a função no campo de origem são muitas vezes 
completamente ignorados. E também porque a transferência de um campo 
nacional para um outro se faz por meio de uma série de operações sociais: 
uma operação de seleção (o que se traduz? O que se publica? Quem traduz? 
Quem publica?); uma operação de marcação (de um produto anteriormente 
“sem etiqueta”) pela editora [...]; uma operação de leitura, enfim, com os 
leitores aplicando à obra categorias de percepção e problemáticas que são 
produto de um campo de produção diferente. (Ibidem, p. 6-7) 

Bourdieu vislumbrava a possibilidade de organizar um colóquio dedicado ao processo 

de seleção, já que “a entrada no campo de chegada é um objeto de pesquisa verdadeiramente 

crucial e verdadeiramente urgente”: 

quem são os selecionadores, aqueles que uma sociologia da ciência 
americana chama de gatekeepers? Quem são os descobridores e que 
interesse têm em descobrir? Sei bem que a palavra interesse choca. Mas 
penso que aquele que se apropria, com total boa-fé, de um autor e que se 
torna seu introdutor tem benefícios subjetivos totalmente sublimados e 
sublimes, mas que são mesmo assim determinantes para compreender que 
ele faça o que faz. (Penso que um pouquinho de materialismo não faria mal, 
não prejudicaria em nada o encantamento, muito pelo contrário.) O que 
chamo de “interesse” podem ser as afinidades ligadas à identidade (ou 
homologia) das posições em campos diferentes: não é por acaso que [Juan] 
Benet, o grande romancista espanhol, é publicado pelas Éditions de Minuit. 
Publicar o que gosto é reforçar minha posição no campo tal, quer queira ou 
não, quer saiba ou não, e mesmo que esse efeito não entre de modo algum 
no projeto de minha ação. Não há nenhum mal nisso, mas é preciso estar 
consciente. As eleições mútuas e puras ocorrem muitas vezes à base de 
homologias de posição nos diferentes campos aos quais correspondem 
homologias de interesses, e homologias de estilos, de partidos intelectuais, 
de projetos intelectuais. Podemos compreender essas trocas como alianças, 
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portanto dentro da lógica das relações de força, como, por exemplo, 
maneiras de fortalecer uma posição dominada, ameaçada. (Ibidem, p. 7-8) 

Ele aponta então para os trocas ocorridas naquilo que chama de “Internacional do 

establishment”: “Boa parte das traduções só pode ser compreendida se as recolocarmos na 

complexa rede de trocas de convites, títulos de doutor honoris causa etc.”. Assim, ao nos 

perguntarmos o motivo de uma editora publicar determinado autor, devemos ter em mente 

que existem benefícios na apropriação: 

As importações hereges são muitas vezes feitas por marginais do campo, 
que importam uma mensagem, uma posição que tem força em outro campo 
e cujo efeito é reforçar sua posição [...] estrangeiros são muitas vezes 
submetidos a usos muitos instrumentalistas; eles são muitas vezes utilizados 
para causas que talvez reprovassem ou recusassem em seu próprio país. 
(Ibid., p.8) 

Este, ao que parece, nunca foi o caso na URSS, que buscou sempre publicar, pelo 

menos no caso de contemporâneos, autores alinhados ao partido, não apenas na escrita, mas 

também no habitus e em afiliações oficiais. Mas, a título de exemplo de “importações 

hereges”, podemos citar a publicação de Mein Kampf, de Hitler, como escreve a professora 

associada de Estudos Alemães do Dartmouth College, Yuliya Komska (2019, trad. nossa): 

Ramo do Escritório Estrangeiro da Alemanha Nazista, o Escritório Alemão 
de Informação chegou a estabelecer clandestinamente uma rede de contatos 
por meio de editores independentes para traduzir e disseminar propaganda 
contra os Aliados, enquanto ficção e não ficção nazista, da mesma forma, 
continuaria a ser impressa para exportação58  em outras línguas além do 
alemão, apesar da gravidade das faltas de papel. No terceiro trimestre de 
1941, como nota a proeminente pesquisadora das traduções nazistas Kate 
Sturge, a Câmara de Escritores do Reich fundou a Associação Europeia dos 
Escritores para substituir o PEN Club, que foi expulso do país, e 
supervisionar as promoções internacionais de livros traduzidos. Na Itália de 
Mussolini, de maneira similar, a tradução ganhou impulso como alardeador 
“instrumento de penetração” em culturas, mercados e mentes, de acordo 
com Sturge e seu colega Christopher Rundle. O nazismo transnacional era, 
por necessidade, transtradutório. 

 

58 Este movimento é, aliás, muito semelhante ao realizado pela URSS, com a publicação em diversas 
línguas de ficção e não ficção soviética, além de teoria marxista, em inúmeras línguas para exportação. Uma das 
editoras dedicadas a essa movimentação na União Soviética era a Raduga.  
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[...] 
Mas, pergunta-se, e se um editor convencional surge sem pretensões de 
fingir que a literatura da extrema direita é como todas as outras – ou que 
todos os leitores em potencial têm igualmente desejo e capacidade de 
discernimento? E se seus editores tiverem solicitado uma contextualização 
crítica sóbria, completa, com notas de rodapé detalhadas, comentário 
contextual ou outras formas de anotação? E se os analistas de mercado 
dessa editora tiverem conectado as traduções resultantes a livros com uma 
análise substancial – em vez de a um pântano de outras arengas direitistas 
apresentadas de maneira inocente? Isso reduziria o fascismo na tradução? 
Não só poderia reduzir, como já reduziu. A tradução, dependendo do 
contexto, pode incentivar determinadas ideias da mesma forma como ela 
pode facilmente desacreditá-las. E, aliás, antifascistas têm realizado 
frequentemente traduções de textos fascistas. Não para “aprenderem de 
todos”, mas para saberem quem combater e por quê. A combatente da 
resistência alemã Greta Kuckhoff colaborou com o primeiro tradutor 
britânico de Mein Kampf, James Murphy, e se opôs às tentativas de Murphy 
de melhorar a prosa de Hitler. “Eu queria que o livro mantivesse sua 
agitação desavergonhada das massas”, ela se lembrou posteriormente. Nos 
Estados Unidos, a jornalista Dorothy Thompson, uma crítica feroz de 
Hitler, fez uma sinopse da reedição de 1937 do livro nos EUA, cativando 
poucos leitores em relação ao autor e provocando reclamações formais do 
governo nazista. Além disso, quando o The New York Times resenhou a 
tradução mais difundida em inglês do Mein Kampf, havia um 
agradecimento ao tradutor, Ralph Manheim, que serviu bem ao país “ao 
produzir a primeira tradução de Hitler que faz justiça ao autor [...] Aqui, 
pela primeira vez, você lerá a prosa de Hitler em um inglês quase tão 
ininteligível como ela é em alemão”, lia-se no jornal. 
 

Para ilustrar, porém, sua afirmação de que determinados interesses dos gatekeepers 

entram no jogo da publicação de livros, Bourdieu toma o exemplo do enorme interesse da 

França por Heidegger, que, como ele aponta, Anna Boschetti revelou em seu livro Sartre e os 

tempos modernos ter sido introduzido de maneira quase artificial no país para desqualificar o 

francês: 

Os professores diziam: “Tudo de Sartre está em Heidegger e melhor”. 
Haverá assim, de um lado, Beaufret, que deve ter sido contemporâneo de 
Sartre na École Normale, em uma posição de rivalidade em relação a ele e 
que, professor de um curso preparatório para as grandes escolas de 
engenharia no liceu Henri IV, ganhou uma estatura de quase-filósofo 
importando Heidegger para a França e, do outro, do lado do campo literário, 
Blanchot. Haverá uma terceira categoria: o pessoal da Arguments, espécie 
de heresia marxista menor. Como o marxismo remetia visivelmente demais 
na direção do vulgar, eles fizeram uma combinação chique do marxismo 
com Heidegger. (BOURDIEU, 2002, p. 8)  
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Quanto ao caso de Sartre, Bourdieu (Ibidem, p. 9) conclui:  

Muitas vezes, com os autores estrangeiros, não é o que dizem que conta, 
mas o que podemos fazê-los dizer. É por isso que alguns autores 
particularmente elásticos circulam muito bem. As grandes profecias são 
polissêmicas. Esta é uma de suas virtudes e é por isso que atravessam 
lugares, momentos, épocas, gerações etc. Portanto, os pensadores de grande 
elasticidade são um prato cheio, pode-se dizer, para uma interpretação 
voltada para a anexação e usos estratégicos. 

Justamente o contrário do que ocorre com o Hitler de Komskaya, que tem seu 

“campo” transposto à obra traduzida – e isto serve de instrumento para descreditá-lo na 

atualidade. Bourdieu já ressaltava, em seu colóquio de 1989, também a importância da 

“marcação”: 

Não lhes dão apenas Simmel; dão-lhes Simmel com prefácio de Fulano. 
Seria preciso fazer uma sociologia comparada dos prefácios: eles são atos 
típicos de transferência de capital simbólico, pelo menos no caso mais 
frequente, por exemplo quando Mauriac escreve o prefácio de um livro de 
Sollers; o mais velho famoso escreve um prefácio e transmite capital 
simbólico, manifestando ao mesmo tempo sua capacidade de descobridor e 
sua generosidade de protetor da juventude que reconhece e que se 
reconhece nele. Há toda uma série de trocas, nas quais a má fé desempenha 
um papel enorme e que a sociologia um pouco objetivante torna mais 
difícil. Mas o sentido no qual o capital simbólico circula nem sempre é o 
mesmo. É assim que, apoiando-se na regra do gênero que deseja que o 
prefácio se identifique com o autor, Lévi-Strauss escreve um prefácio para a 
obra de Mauss pela qual se apropria do capital simbólico do autor do 
Ensaio sobre a dádiva. (Ibidem,  p. 9) 

Além disso, a “marcação” também é feita pela inserção de uma obra em determinada 

coleção, com certa capa e acompanhada de prefácio. “Com o acréscimo de um prefácio, 

devido ao conteúdo do prefácio, mas também à posição do prefaciador no espaço, opera-se 

toda uma série de transformações, ou até de deformações da mensagem original.” (Ibidem, p. 

10) Muitas vezes, porém, não são sequer necessárias grandes intervenções manipuladoras, tão 

grandes são as diferenças entre tradições históricas, tanto no campo intelectual, como no 

social como um todo: “a aplicação a um produto cultural estrangeiro das categorias de 

percepção e de apreciação adquiridas por meio da experiência de um campo nacional pode 

criar oposições fictícias entre coisas semelhantes e falsas semelhanças entre coisas 

diferentes” (Ibidem, p. 10). Por exemplo, ele sugere: 
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seria preciso se perguntar se Habermas não teria estado muito menos 
distante daquilo que disse Foucault do que parece, caso houvesse se 
formado e se afirmado como filósofo na França dos anos 50-60, e Foucault 
muito menos diferente do que foi Habermas caso houvesse se formado e se 
afirmado como filósofo na Alemanha dos mesmos anos. (Ibidem, p. 10) 

Bourdieu “russo” 

A aplicação de Bourdieu em estudos relativos ao mercado editorial e tradutório da 

Rússia e da URSS ainda é escassa, mas sua teoria sociológica já começou a ser aplicada 

nessas pesquisas, por volta do início da década de 2010.  O atraso ali, porém, não é de 

surpreender: a obra de Bourdieu era desconhecida dos sociólogos soviéticos até os anos 1990, 

de acordo com The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu (MEDVETZ; SALLAZ, 2018, p. 

51, trad. nossa). A partir dos anos 1960 até a queda da União Soviética, a sociologia era 

dominada no país por dois padrões: o funcionalismo estrutural de Talcott Parsons e o 

Marxismo ortodoxo entrelaçados em uma única “abordagem sistêmica”. Durante a 

Perestroika, porém, a interpretação política da sociologia como ferramenta para reformas 

democráticas e voltadas ao Ocidente incentivou e antecipou a circulação de pesquisadores e 

ideias para além da Cortina de Ferro antes mesmoda queda da União Soviética. Mas a 

primeira publicação em russo de Bourdieu não ocorreria antes do efetivo colapso do país. 

Regidas por uma forte tradição oficiosa, afinal, dificilmente as prensas soviéticas 

reproduziriam o ideário de uma figura pública que, por exemplo, confrontada com a falta de 

reação do governo francês quanto à invasão do Sindicato Trabalhista Solidariedade pelo 

Exército polonês na noite de 12 de dezembro de 1981, mobilizou um enorme número de 

personalidades – atores, escritores, intelectuais etc. – contra o que ocorria na Polônia, como 

aponta Grenfell (2004, trad. nossa, p. 145, trad. nossa). Na petição gerada pela ação de 

Bourdieu e por ele assinada havia referências a outros momentos históricos de inação 

francesa, como o golpe militar na Espanha em 1936 e a invasão soviética da Hungria em 

1956 – outro ponto nevrálgico de quaisquer relações soviéticas, como veremos mais adiante.  

Além disso, no período da queda do Muro de Berlim e do colapso do regime 

soviético, Bourdieu conclamava que os intelectuais se engajassem em uma “política da 

verdade” (realpolitik) e em um “uso rigoroso da razão”.  
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Ele clamava que seu alvo eram as “falsas alternativas de Stálin e Thatcher, 
socialismo e liberalismo, Marx e Friedman, Moscou e Chicago, Estado ou 
Mercado, planejamento e laissez- faire, por trás de cujas palavras se 
escondiam as fantasias daqueles que eram incapazes de pensar de maneira 
mais aberta. (GRENFELL, 2004, p. 154, trad. nossa) 

Desta forma, a primeira obra de Bourdieu publicada em russo foi o artigo The Social 

Space and the Genesis of Groups, em 1992, traduzido pela então jovem socióloga Natália 

Chmatko, que trabalhou com Bourdieu durante seu pós-doutorado na França e que, mais 

tarde viria a se tornar a principal tradutora do sociólogo. Em 1995, Chmatko e o marido, o 

sociólogo Iúri Katchanov, fundaram em Moscou o Centro Russo-Francês de Sociologia e 

Filosofia, que incentivava tanto a disseminação de obras traduzidas de e sobre Bourdieu, 

como a publicação de obras de sociólogos russos que ou focavam na metodologia 

bourdieusiana ou utilizavam seus conceitos para investigar questões políticas, econômicas e 

sociológicas. Segundo Medvetz e Sallaz (2018, p. 51, trad. nossa) a teoria de campo de 

Bourdieu oferecia principalmente uma maneira “alternativa” de analisar o jogo aberto entre 

posições políticas e profissionais concorrentes naquela fase de transformações pós-socialistas 

dentro do sistema acadêmico. Mas um maior abarcamento das teorias bourdieusianas foi 

minado por dois fatores: em primeiro lugar, a oposição de pesquisadores acadêmicos mais 

velhos, que construíram suas carreiras no regimes soviético, e de sociólogos da mesma linha 

daqueles que promoviam Bourdieu, mas que já estavam engajados em autores europeus e 

norte-americanos que haviam penetrado na URSS; e, em segundo lugar, o isolamento do 

Centro Russo-Francês dentro do campo acadêmico da sociologia. Ao usar uma leitura pós-

modernista de Bourdieu, o centro gerou suspeitas nos colegas em relação ao sociólogo 

francês, ao mesmo tempo em que sua imagem “pós-modernista” foi aceita por uma geração 

de jovens e ambiciosos ensaístas políticos que usaram os conceitos bourdieusianos para 

promover uma espécie de pensamento conservador russo (ASHKEROV apud MEDVETZ; 

SALLAZ, 2018) – uma enorme ironia com o supracitado “gatekeeping herege” ou “elástico” 

de Bourdieu. Outros jovens pesquisadores acadêmicos, porém, encontraram nas primeiras 

traduções de Bourdieu ao russo uma via para o sociólogo e se uniram a outros projetos de 

pesquisa em alemão ou inglês, sem formar “escolas” específicas. Assim, as ideias de 

Bourdieu foram mais usadas como substitutos conceituais para ferramentas marxistas ou 

parsonsianas e lugares-comuns. 
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De acordo com Bikov (2009 apud MEDVETZ; SALLAZ, 2018), depois do ano 2000, 

as obras de Bourdieu se tornaram “obsoletas” para a maior parte dos sociólogos, que 

passaram a se interessar por uma análise social mais “flexivel”, como as derivadas de autores 

como Focault, Bruno Latour e Goffman. Na esfera acadêmica, além dos pesquisadores do 

Centro Russo-Francês, que continuaram a mostrá-lo como um “autor radical-chic”, Bourdieu 

foi adotado por ex-doutorandos de departamentos de sociologia insatisfeitos com o 

mainstream sociológico, que ainda se aproximava demais do passado soviético que buscavam 

refutar. Dessa forma, eles tiveram um grande incentivo para buscar refúgio no campo mais 

aberto interdisciplinar dos estudos culturais (com disciplinas humanas clássicas como a 

filologia), que incluíam conceitos bourdieusianos ausentes da recepção sociológica anterior.  

Na década de 2010, pode-se notar também um aumento das menções a Bourdieu nos 

Estudos da Tradução russos. Por exemplo, em uma comparação do corpus de Lady Macbeth, 

de Shakespeare,  em diversas traduções para o russo entre 1930 e 1960, por meio do 

programa on-line www.shakespearecorpus.ru e da ferramenta digital "Version Variation 

Visualization" (VVV), Lisovitch usa sobretudo o habitus bourdieusiano para explicar as 

diferentes versões produzidas em um espaço temporal que abrigou do “florescimento da era 

Stálin até seu término, com a crítica ao culto da personalidade, o que permitiu assinalar a 

fronteira entre essas épocas por meio da tradução [de Lady Macbeth para o russo] de Iúri 

Boríssovitch Kornéiev, publicada em 1960” (LISOVITCH, 2017, p. 136-137, trad. nossa). 

Assim, é por meio da teoria de Bourdieu que Lisovitch realiza a “análise das 

deformações semânticas das traduções de Macbeth de Mikhaíl Lozínski, Borís Pasternak e 

Iúri Kornéiev de metáforas com contextos linguísticos, de alquimia, cotidianos e religiosos 

distintos da cultura russa assimilada” (LISOVITCH, 2017, p. 142, trad. nossa). Afinal, o 

sistema de disposições – de um “passado que penetra no presente e visa à continuidade no 

futuro, atualizando-se nas práticas estruturadas em conformidade com seus princípios” 

(BOURDIEU apud LISOVITCH, 2017, p. 142, trad. nossa) – permite interpretar uma 

analogia ou diferença de habitus dos tradutores soviéticos, e não apenas revelar as diferenças 

das traduções em relação a contextos de costumes ideológicos, de estilo literário ou  

histórico-culturais.  

É, portanto, o prisma bourdieusiano que aplicamos também nesta análise do 

gatekeeping das traduções soviéticas de Jorge Amado para o russo. 

http://www.shakespearecorpus.ru
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Parte II – Jorge Amado, o anti-Tintim no 
país dos sovietes  

2.1 O redescobrimento do Brasil pelos russos 

Jorge Amado (1912-2001) não foi, nem de longe, o primeiro escritor brasileiro 

publicado na Rússia.59 O que se pode afirmar, porém, com absoluta certeza é que ele foi um 

dos escritores estrangeiros mais lidos na URSS e um expoente da literatura latino-americana 

ali traduzida. O autor nunca viveu em Moscou, mas sua filiação ao Partido Comunista a partir 

da década de 1930 e o exílio entre a Praga soviética e Paris, entre 1948 e 1952, com inúmeras 

visitas à capital russa, certamente lhe renderam prestígio e aumentaram suas possibilidades de 

publicação60 no agora extinto país. 

A relação de Amado com a União Soviética começa, porém, bem antes de ele se 

exilar na Europa. Já em 1931, David Isaakovitch Vigódski (1893-1943), um dos primeiros 

latino-americanistas soviéticos, entra em contato com a Associação de Amigos da Rússia por 

meio de carta pedindo recomendações de poetas e prosadores para publicação no país. São a 

artista Tarsila do Amaral e seu marido à época, o psiquiatra Osório César, que enviam uma 

cópia do romance Cacau (1933), então recém-lançado pelo baiano. O casal havia estado em 

julho 1931, na URSS – onde chegou a pedir um encontro com o comissário do povo para 

Educação Anatóli Lunatchárski, como indica carta armazenada no RGALI (Arquivo Estatal 

Russo de Literatura e Artes), em papel timbrado do VOKS (Vsessoiúznoie ôbschestvo 

kultúrnikh sviázei s zagranítsei, em português, Sociedade Pan-Soviética de Relações 

Culturais com o Exterior), um dos principais órgãos de contato com agentes culturais 

estrangeiros na URSS). Na missiva, o vice-diretor do Setor de Países Românicos ressalta a 

importância da reunião: “entramos em contato com o senhor com o pedido de que não rejeite 
 

59 Isto se pode verificar, entre outros, nos trabalhos sobre a recepção da literatura brasileira de Elena 
Beliakova (2005) e de Andrea de Barros (2012), entre outros que incluem bibliografias da literatura brasileira na 
Rússia e União Soviética. Como o objetivo principal desta tese está ligado ao gatekeeping editorial soviético, 
mais especificamente, o voltado a Amado, não arrolaremos aqui estas obras.  

60  A primeira publicação de Amado na URSS ocorre no mesmo ano em que esse conhece Iliá 
Ehrenburg no Congresso Mundial dos Intelectuais pela Paz, na Breslávia (Wroclaw), na Polônia, em 1948, 
quando o baiano já se encontrava exilado em Paris. Dois anos depois, já obrigado a deixar a França e vivendo 
em Praga, ele recebe o Prêmio Stálin da Paz, em 1951, como veremos adiante. 
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a solicitação dos camaradas Tarsila e Osório de um encontro com o senhor em alguma data 

próxima até o dia 28 deste mês, o dia de partida final dos dois de Moscou” (RGALI F. 279, 

op. 2, e.kh. 633 a., 1931, p. 2, trad. nossa). O remetente ainda acrescenta que a conversa seria 

“necessária” e “saudável”, pois os dois estariam planejando fazer um livro a quatro mãos 

sobre a URSS –, além de “merecedora de completa colaboração, já que eles são membros 

ativos da Sociedade de Aproximação com a URSS em São Paulo, Brasil, e alguns dos ainda 

raros amigos da URSS dentre a intelligentsia do Brasil” (Ibid).  

É patente a premência soviética em fazer amigos na América Latina, apesar de ser 

desconhecido o resultado do pedido a Lunatchárski, o qual, como lembrava Haroldo de 

Campos (1996):  

embora pessoalmente contra o ‘modernismo’ e os ‘críticos 
formalistas’, tendências que considerava ‘decadentes’, ‘burguesas’ e 
mesmo ‘reacionárias’, respeitava Maiakóvski, ‘cubofuturista’, adepto 
declarado do ‘método formal’ como ‘chave para o entendimento da 
arte’ e, enquanto Comissário da Cultura, proclamava sua 
‘imparcialidade’ em relação às correntes artísticas.  

Primeira brasileira a expor na URSS, no Gossudárstvenni muzêi nôvogo západnogo 

iskússtvo (Museu Estatal de Arte Nova do Ocidente), Tarsila (AMARAL, 2001) escreve, em 

9 de julho de 1931, a Mário de Andrade: “Estamos sempre pensando em você. Ainda ontem 

fomos ao museu russo, onde vimos a mais rica coleção de ícones e dissemos: o Mário 

precisava ver isto. Escreva para Paris dizendo quem mandou os livros pedidos. É urgente. Em 

princípios de outubro deverão estar aqui”.  Osório (Ibid.) acrescenta:  

Mário, é preciso que você envie as suas obras com a máxima urgência 
para o sr. David Vigodsky, Mokhavaia, 9, Leningrad. Pois este sr. 
está encarregado pelo governo soviético de escrever a história da 
literatura contemporânea hispano-americana para a grande 
enciclopédia soviética em preparação. Do Brasil conhece somente 
alguns clássicos e entre os novos Guilherme, através de uma tradução 
espanhola, e Jorge de Lima.  
Peço a você também, o favor de falar aos outros rapazes daí que 
mandem trabalhos. Por exemplo: Alcântara Machado, Menotti, etc. 
O seu livro foi entregue ao prof. Braude, da Universidade de Moscou 
(cadeira de história da música) 

Assim, é fácil imaginar que foi por meio das conexões de Mário de Andrade – o 

mesmo com quem Amado cortaria relações irremediavelmente após uma série de artigos 
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belicosos dos dois em 193961  –  que se estabeleceu a ponte entre o baiano e a União 

Soviética, que seria a pedra angular de vida e obra amadiana por mais três décadas. A partir 

da ligação feita por Tarsila e Osório, inicia-se uma longa correspondência de Vigódski com o 

escritor baiano, que só vem a publicar sua primeira obra na URSS em 1948, apesar de 

reiteradas intenções do amigo russo de publicar aquele primeiro título – e da crença de 

Amado de que o título tinha ido às gráficas soviéticas entre 1934 e 1935. 

É, porém, apenas em 25 de janeiro de 1934, em carta assinada no Rio de Janeiro, que 

Amado (apud PRESTES, 2010, p. 214, tradução nossa 62 ) envia seu primeiro “abraço 

transoceânico”, como ele mesmo escreve, a Vigódski, após hospedar-se na casa de Tarsila e 

Osório, em 1933 (AMADO, 2012, p. 258). “Quem me deu teu endereço foi o amigo Osório 

César. Ele falou comigo sobre a possibilidade de traduzi-lo para o russo. Mas um livro como 

Cacau não pode interessar a um povo que tem romances como Cimento. Este é um dos livros 

que causou em mim maior impressão” (PRESTES, 2010, trad. nossa). Além disso, ele afirma 

que está traduzindo um livro de John dos Passos para a editora Ariel. “Se você escrever 

alguma coisa sobre Cacau, envie-me. Eu enviarei livros para você. Vamos ver se eu consigo 

ir para aí até o final do ano e lhe dar um abraço com todas as forças. Escreva-me e me 

desculpe pelo monólogo exageradamente longo.” (Ibid.) 

São Jorge dos Ilhéus, publicado no Brasil em 1944, sai quatro anos depois na URSS e 

é a primeira obra de Jorge Amado ali, mesmo que o baiano afirmasse o contrário: Cacau 

(1933) e Suor (1934) não só não foram publicados em russo naquele período como também 

não chegaram às tipografias russo-soviéticas até a atualidade. Amado chegou a dizer a 

William Rougle (1984, p. 51) que um amigo soviético lhe garantira a tradução, mas o 

pesquisador norte-americano escreve que nenhuma fonte bibliográfica soviética confirma a 

publicação dos tomos: 

 

61 Para mais sobre a rixa Andrade-Amado, ver Salla, T. (2006). “Palavras em falso e literatura 
engajada nos anos 30: Mário de Andrade e “A raposa e o tostão”. Magma, (9), 61-70. 
https://doi.org/10.11606/issn.2448-1769.mag.2006.64381 

62 O documento original encontra-se na Biblioteca Nacional Russa, fundo 1169, de acordo com Gomide 
(2018, p. 107). Como Zoia Prestes já havia apresentado, anteriormente, a carta original cortada, seguida da 
versão em russo integral, foi da última que retirei o trecho.  

https://doi.org/10.11606/issn.2448-1769.mag.2006.64381
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Quando tive a oportunidade de falar com Jorge Amado em agosto de 
1979, perguntei-lhe sobre essa discrepância e soube que um bom 
amigo soviético dele informou-lhe que ambos os trabalhos foram 
traduzidos para o russo. Talvez eles o tenham sido e, posteriormente, 
uma decisão contra a publicação tenha sido feita. (ROUGLE, 1984, p. 
51, tradução nossa) 

 

Não há cópia dessas traduções impressas em quaisquer dos principais repositórios 

russos, como a Biblioteca Lênin, maior polo de concentração de literatura traduzida no país 

até, pelo menos, a queda da URSS, ou a Biblioteca de Literatura Estrangeira Rudomino63, o 

Arquivo Estatal Russo de Literatura e Artes e ainda, no Brasil, a Casa de Jorge Amado, 

apesar de menções a versões russas de Cacau e Suor serem feitas, por exemplo, no paratexto 

da 14° edição de Gabriela, Cravo e Canela, publicada pela Livraria Martins Editora, de 

1958.  

Já em carta datada de 12 de dezembro de 1934 (RGALI F. 2555, op. 1, e.kh. 85., 

1934, p. 2), em papel da Panair, assinada por Jorge Amado e endereçada a Fiódor 

Víktorovitch Kelin (1893-1965) – um dos maiores hispanistas do país, membro do Partido 

que trabalhou no VOKS e organizou a seção românica e hispano-americana da Comissão 

Estrangeira da União dos Escritores Soviéticos –, o escritor baiano afirma que recebera a 

missiva do soviético de 14 de novembro: 

Boas notícias me trouxe ela. Lhe agradeço os comentários sobre meus 
livros.  
Estou lhe mandando logo a autorização de que você fala para a 
tradução dos meus livros.  
Assim autorizo a União de Escritores Revolucionários a traduzir para 
o russo e publicar meus romances Cacau e Suor. Você, Fedor 
Kelyin64 , fica autorizado a autorizar com esta minha carta. Serve 
assim? Quando à autobiografia e ao retrato mando pelo correio 
comum. 

 

63 Que armazena e concede a empréstimo para levar para casa inclusive obras de Amado autografadas, 
como mostra foto de 2018 que incluímos na seção de Apêndices e foi tirada na casa da pesquisadora russa Anna 
Gavrílova. 

64 Amado usa a transliteração inglesa, provavalemente a mesma que o destinatário usava para assinar. 
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As traduções dos dois títulos permanecem um mistério, com o próprio Vigódski preso 

em 1938 no Leningrádskoi pissátelskoie diêlo (Caso dos Escritores de Leningrado), processo 

fabricado pelo NKVD contra um grupo de escritores, tradutores e poetas no período do 

Grande Terror – entre eles, Benedikt Livchits, Stenitch (Smetanitch) e outros acusados de 

participar em “organizações terroristas e de sabotagem nocivas, antissoviéticas e direitistas-

trotskistas” (MARGOLIS). O latino-americanista morreu na prisão, em 1943. 

Existe também a possibilidade de o próprio Kelin ter executado a tradução, mas a 

biografia que acompanha o acervo que leva seu nome no Arquivo Estatal Russo de Literatura 

e Artes (RGALI F. 2555, 1778-1965) é desoladora: “Uma quantidade insignificante dos 

manuscritos de Kelin foram mantidos, muitos deles, em rascunhos ou variantes soltas e 

incompletas”. Além disso, vale lembrar que, já em dezembro de 1926, muitos funcionários do 

escritório dos arquivos da província de Leningrado (Leningradski gubernskoie arkhivnoie 

biuro) ainda tentavam incorporar e equiparar os manuscritos locais proibidos pelo Glavlit a 

materiais de arquivo, mas receberam ordem de destruí-los, como já mencionamos no capítulo 

1.1. 

Em meados dos anos 1930 a chefia ordenou retificar um pouco a ordem, obrigando 

todas as Direções Regionais do Glavlit a enviar, a partir de então, os manuscritos proibidos a 

Moscou, “ao aparato central do Glavlit”. Após cerca de dois anos, de qualquer maneira, os 

manuscritos enviados a Moscou também foram destinados à destruição. A quantidade de 

documentos destruídos não pode ser estimada de maneira precisa, sem contar os confiscos 

durante buscas e prisões de muitos escritores, e a literatura para sempre perdida nos gulags, 

em grande parte, destruída pelos órgãos de segurança estatal – sobre o que escreveu diversas 

vezes Soljenítsyn. 

Assim, se as traduções foram efetuadas por Vigódski, as chances de encontrá-las na 

atualidade são muito menores. Em 1963, após a reabilitação póstuma do literato, ocorrida em 

25 de março de 1957, seu filho Isaak Davidóvitch Vigódski, escreve a Kelin, dizendo que o 

último provavelmente tenha conhecido o pai. Na carta, localizada no mesmo arquivo, ele 

acrescenta:  

Vinte anos atrás, seu nome deixou de aparecer na imprensa, e 
naqueles anos horrorosos tentaram defendê-lo os amigos da juventude 
literária: B. Lavriônov, Iúri Tyniánov, Mikhail Zóschenko, Mikhail 
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Slonímski, Konstantin Fédin, Víktor Chklóvski e outros, mas não 
conseguiram – ele morreu em 1943 no campo de trabalhos forçados, 
próximo a Karagandá [no Cazaquistão]. (RGALI F. 2555 op. 1 e.kh. 
125, 1963, trad. nossa) 

Isaak afirma que no arquivo de David Vigódski há muitas traduções de literatura de 

poetas espanhóis e latino-americanos e, enquanto se completavam 70 anos de nascimento e 

20 de morte do pai, afirma: 

gostaria muito de retirar o nome dele do esquecimento. Tentei – é 
verdade que com pouco afinco – comunicar-me por meio de cartas 
oficiais com instâncias oficiais sobre o assunto da reedição ou 
publicação dos trabalhos de [meu pai] David Isaákovitch, mas não 
consegui nada.  
Ao senhor, como conhecedor da hispanística, é mais claro que a 
qualquer outro se é possível agora a publicação das traduções, artigos, 
cartas de David Isaákovitch e com quem eu deveria falar sobre isto. 
Seria possível reeditar a tradução do romance de José Rizal [jornalista 
e revolucionário nacionalista filipino] El Filibusterismo e publicar a 
tradução do drama de Calderón El mágico prodigioso, vertido por 
David Isaákovitch no início de 1937 e aprovado pelo Gozlitizdat 
pouco antes de sua prisão. (RGALI F. 2555 op. 1 e.kh. 125, 1963, 
trad. nossa)  

 

Posteriormente, El Filibusterismo foi publicado, em 1965, com tradução de Evguênia 

Lissenko (1919-2005), e as obras de Calderón, reeditadas em quatro volumes de peças e 

dramas, em 1965 e 1985 – a que tudo indica, em traduções do início do século XX do 

simbolista Konstantin Balmont (1867-1942). Nenhuma tradução ou prefácio de Vigódski 

ganhou nova vida durante a era soviética, seguindo aquilo que Blium convencionou chamar 

de censura de personificação, como vimos no capítulo 1.1. Segundo Rougle (1984, p. 18, 

trad. nossa), a Enciclopédia Soviética continuava a ignorá-lo até a Perestroika e, “em 1964, 

no ápice do Degelo, tentou-se restaurar seu nome publicamente” nas revistas Zvezdá e Nach 

Sovremênnik. Além do mistério do destino de Suor e Cacau, também gera dúvidas como se 

deu a transferência dos interlocutores de Amado, de Vigódski a Kelin. 

Sobre a sorte do segundo e do terceiro tomos da carreira literária amadiana, Beliakova 

(2010, p. 73, trad. nossa) relata ainda que na quinta edição de 1934 da [revista] 

Internatsionálnaia literatura informa-se aos leitores sobre a publicação dos romances de 

Jorge Amado Cacau e Suor, “que são caracterizados como revolucionários”. Em 1935, 

Vigódski discorre, em artigo intitulado Na vostoke i na zapade – na mesma revista Zvezdá 
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que seria alvo de perseguição nos anos 1940, como já vimos na primeira parte desta tese –

sobre a literatura brasileira dos anos 1930 e Amado, além de Afonso Schmit e José Lins do 

Rego. Em 1933, ele já havia publicado, na décima edição da revista Krásnaia nov, o poema 

de Mário de Andrade Rebanho, e versos de outros autores surgem na imprensa soviética, 

entre eles, os do líder comunista Otávio Brandão – que já estava exilado desde 1930 em 

Moscou com a mulher, a poeta Laura Brandão65, e os filhos. 

Mas a troca cultural entre Brasil e URSS era desigual no segundo quarto do século 

XX e, enquanto um brasileiro tinha acesso à “imensa tradição literária russa do século XIX, 

com qual podia traçar afinidades e divergências (...), o russo, em contrapartida, não tinha 

Machado de Assis 66  para lhe auxiliar” , como escreve Gomide (2018, p. 125-126). Em 

meados dos anos 1930, o lançamento literário mais badalado foi a tradução de O Moleque 

Ricardo, que sai sob o título de Negr Rikardo (em português, Negro Ricardo), em 193667, 

pela editora Vsemírnaia literatura e gera críticas favoráveis “à denúncia das condições 

precárias do proletariado brasileiro”. Elizaveta Chichmariova, crítica literária que trabalhava 

em periódicos de relevo e neta de Maria Chichmariova, renomada tradutora de Charles 

Dickens desaprova, porém, a versão da obra brasileira realizada por Nadiejda Iákovlevna 

Tultchínskaia.  

Seja pela tradução de estreia ruim, realizada por uma espiã que tinha vivido na 

América Latina, como era o caso de Tultchínskaia, em lugar de profissional das letras e da 

academia, seja pela mudança de temática de Rego e sua rejeição do realismo com a ditadura 

Vargas, o resultado é que o atraso em relação a este se mostrou benéfico à ampla publicação 

 

65 A família deixou o Brasil após a Revolução de 1930 e, na capital russa, Laura trabalhou na rádio 
Moscou, mas acabou por morrer em Ufá, na Rússia central, isolada da família, durante a Segunda Guerra 
Mundial. Mais sobre Laura Brandão em BERNARDES, M. E. Laura Brandão: a invisibilidade feminina na 
política. Tese apresentada ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para a obtenção do título de mestre, 1995. 

66 Sobre a recepção de Machado de Assis a partir dos anos 1960, ver: BARROS, A. de. Machado de 
Assis na Rússia: Estudos de Recepção Literária (1960-2010). Unicamp, 2012. 

67 É curioso notar que Jorge Amado conta, em seu Navegação de Cabotagem, ter levado a Rego, no 
leito de morte, este exemplar em 1957: “Soube por Iuri Kalugin que o tradutor (ou a tradutora) possuía um único 
exemplar, não o podia ceder, terminei por desistir. Imagine-se minha alegria quando em 1957 o mesmo Kalugin 
me entregou o volume que pertencera à tradutora — era tradutora, sim. Morrera, Kalugin confiscara o exemplar, 
guardara para mim, Zé Lins vai ficar contente”. (AMADO, 2012, p. 207-208) Nadiejda Tultchínskaia, porém, 
estava vivíssima e faria parte de reuniões para discutir a obra de Amado, inclusive Gabriela, na União dos 
Escritores Soviéticos, bastante contrária a ele. Para além disto, de acordo com declaração de Tultchínskaia 
(RGALI F. 631, op. 26, e.kh. 4471, 1959, p. 44)  na reunião de 1959, Amado inclusive teria se encontrado com 
ela naquele ano – dois depois da morte de Lins. 
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na URSS de Amado – seu amigo José Lins, após a obra supracitada, só surge novamente nas 

livrarias soviéticas em 1960, com Kangaseiro (Cangaceiros), vertido pela mesma tradutora-

espiã, e, em 1967, com Ugáschi ogôn (Fogo Morto), finalmente traduzido por Kalúguin, o 

mesmo que imortalizou a obra amadiana no país. 

Nos anos 1940, outro livro de Amado havia sido analisado por Kelin – possivelmente 

para tradução –, como se pode verificar nos documentos do soviético armazenados em 

Moscou. Na ocasião, Kelin datilografou trechos do texto de Cavaleiro da Esperança em 

espanhol e, curiosamente, destacou em caixa alta os nomes de líderes soviéticos ou 

comunistas (e não só): Karl Marx, Balzac, Vladímir Iliych Ulyánov, Prestes, Stálin (RGALI 

F.2555 op.1 e.kh. 322). O volume só sai, porém, em 1951 – atraso que é criticado pela Seção 

de Ciência e Cultura do Comitê Central do PCUS, como veremos mais adiante. 

Em 7 de maio de 1947, o registro do Partido Comunista do Brasil, então com a sigla 

PCB, foi cancelado no Tribunal Superior Eleitoral por três votos a dois, e em janeiro de 1948, 

porquanto o partido não existisse mais, perderam seus mandatos todos os parlamentares 

eleitos pelo PCB – entre eles, Jorge. Já na véspera do Carnaval, o escritor toma um navio 

rumo à Europa. Em maio daquele mesmo 1948, ou seja, 14 anos após o anúncio da 

Internatsionálnaia literatura, São Jorge dos Ilhéus finalmente é enviado às tipografias russas 

– naquele mesmo mês, a revista russa Ogoniók descortinava um trecho do romance e o 

próprio jornal Pravda publicava um artigo de Amado, intitulado V borbiê za nezavíssimost, 

sobre a luta do povo brasileiro contra o imperialismo. Já de Paris, onde se estabeleceu, o 

baiano aproveita o lançamento russo e pergunta, em uma carta a Kelin, escrita a 15 de 

outubro: “gostaria de saber também se chegaram a ser publicados Cacau e Suor, sobre cujas 

traduções você me escreveu em 1935” (RGALI F. 631 оп.14 е.х. 1199, 1948). 

Enquanto os arquivos de Jorge Amado no Brasil permanecerem fechados ao público, 

é improvável que se descubra se o escritor sabia da possível não publicação dessas duas obras 

e se o tradutor, caso elas tenham sido barradas após vertidas ao russo, fora, quiçá, Vigódski, 

lançado aos calabouços do esquecimento durante o Grande Terror, ou talvez Kelin. A não 

publicação dos tomos naquele período, porém, poderia ser explicada, em partes, pelo 

entendimento que se tinha de literatura estrangeira na URSS nos idos dos anos 1930. Na 

prática, a literatura mundial pregada por Moscou significava principalmente literatura 

europeia. No Congresso de Paris, por exemplo, isso se exprimia barrando-se determinados 
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autores, como “os problemáticos trotskistas, especialmente os vanguardistas. Os surrealistas, 

heróis de [Walter] Benjamin, não deviam ser acolhidos, com exceção de [Louis] Aragon, que 

há muito tinha abandonado o surrealismo em prol do realismo socialista” (CLARK, 2011, 

tradução nossa).  

Além disso, o período de 1938 a 1940 englobou os maiores esforços nacionalistas da 

cultura dos anos 1930. A França sofria com a depressão, enquanto a União Soviética se 

recuperava economicamente, mas ambos os países estavam preocupados com a iminência da 

guerra. O crescente perigo do fascismo impulsionou a União Soviética a se aproximar de 

governos não fascistas “burgueses” na Europa. Por outro lado, políticos e intelectuais 

esquerdistas na França, confrontados com o fascismo, começaram a se unir em defesa de 

interesses comuns e a formar alianças contra esta ameaça, tanto dentro como fora do país. 

Assim, por exemplo, a publicação de Rabelais citada anteriormente era muito propícia na 

década de 1930, devido à aliança soviética com a França socialista. Como observa Clark 

(2011, p. 18-19 tradução nossa), “Rabelais, que era normalmente citado nas seleções de 

‘gigantes da literatura mundial, era, então, literatura oficial”.  

2.2 Paris (e A terra dos frutos de ouro) 

Mas Amado cresce no cenário internacional quando de seu exílio na França. Como 

escreve o pesquisador Marcelo Ridenti (2011, p. 1968), “Jorge Amado foi o artista brasileiro 

preferido e mais destacado pelas publicações comunistas, especialmente em 1948 e 1949, 

anos em que esteve exilado em Paris e integrou-se ao meio comunista francês e também 

internacional, que tinha nessa cidade um dos principais pontos de confluência de suas redes 

intelectuais”. E este pode ser um dos motivos para que sua esperada entrada no mercado 

editorial soviético finalmente ocorresse. 

Quando São Jorge dos Ilhéus é publicado pela primeira vez em russo, sai sob o título 

Zemliá zolotikh plôdov (em português, A terra dos frutos de ouro). A página de rosto do tomo 

indica que a edição é uma retradução da obra vertida do espanhol pela Ediciones Pueblos 

Unidos Montevideo, do Uruguai, publicada em 1946. Ela sai com um terço do volume 

original, traduzida por Maria Pávlovna Rojitsina (que também usava o pseudônimo 

“Gande”), e traz os últimos subcapítulos invertidos: 
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O mais provável é que tenham considerado o final muito pessimista, 
por isso a tradução russa termina com as palavras do líder comunista 
Joaquim: ‘No início, a terra pertencia aos latifundiários, depois a 
propriedade mudou – as terras foram para as mãos dos exportadores. 
Mas chegará o dia, companheiros, em que não haverá donos das 
terras!’. (BELIAKOVA, 2010, tradução  nossa) 

 

O trecho a que Beliakova se refere está no antepenúltimo parágrafo do subcapítulo 

número 16 do capítulo A Baixa, que originalmente termina no subcapítulo 19 em português: 

“Primeiro a terra foi dos fazendeiros que conquistaram ela, depois mudou de dono, caiu na 

mão dos exportadores, que vão explorar ela. Mas um dia, companheiro, a terra não vai ter 

mais dono...” (AMADO, 1969, p. 336). 

Como nota Clark (2011, p. 8, tradução nossa), sem se referir especificamente à obra 

amadiana: 

Ao construir a própria imagem, Moscou se apropriava tanto 
lateralmente (absorvendo tendências contemporâneas, primeiramente 
da Europa ocidental, mas também americanas), como 
diacronicamente (apropriando-se da cultura da Grande Rússia e da 
Europa do passado). Mas tal cultura ocidental não era apenas 
apropriada. No processo, ela era retrabalhada e alterada para 
acomodar as especificidades do marxismo-leninismo e da época 
estalinista. 

O “plano temático” de publicações da editora descreve A terra dos frutos de ouro da 

seguinte maneira, justificando assim sua tão esperada estreia nas tipografias soviéticas: 

No romance do escritor comunista, descreve-se a vida de uma cidade 
e do interior brasileiro que estão ligados à produção de cacau. Com 
grande conhecimento, Amado descreve as duras condições de vida 
dos trabalhadores brasileiros em uma zona rica, a exploração deles 
pela burguesia local e pelos exportadores americanos. 
(GOSINOIZDAT, p. 44, trad. nossa) 

Apesar dos defeitos da tradução, são publicadas entre 1948 e 1949 cinco resenhas de 

A terra dos frutos de ouro – todas, obviamente, positivas – em grande veículos soviéticos: 

Pravda, Literatúrnaia gazieta, Zvezdá, Nôvi mir, Vetchérnaia Moskvá. Beliakova escreve 

que, “a julgar pelas resenhas, A terra dos frutos de ouro não é obra de ficção, mas cartilha 

político-econômica. [...] Pode-se dizer que a primeira publicação de Jorge Amado em russo 
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teve significado mais político e não foi um evento na vida cultural da URSS” (2010, p. 75). 

Para ela, publicar a segunda obra de uma trilogia, o que parece à primeira vista uma escolha 

sem lógica e acidental, tinha muito sentido: na realidade, o romance era mais atual à URSS 

[que ao Brasil], já que o principal mérito de A terra dos frutos de ouro estava no pathos anti-

imperialista de todo o livro. Com o início da Guerra Fria, era justamente o imperialismo 

norte-americano de que tratava Amado o principal inimigo da União Soviética. 

Um evento que não pode ser deixado de lado na série de escolhas e mecanismos que 

definiram a tão esperada estreia de Jorge Amado na Rússia foi, sem dúvida, a ampliação de 

contatos que lhe ocorreu na efervescente Paris onde ele se instalou naquele mesmo ano de 

1948. Ali, o escritor passou a viver com a mulher, Zélia Gattai, e o filho, ainda bebê, João 

Jorge, no mesmo e modesto Grand Hotel Saint-Michel onde já vivia o pintor gaúcho Carlos 

Scliar. Na capital francesa, o escritor percorria círculos variados, visitava editoras como a 

influente Gallimard – onde já era publicado, ali sim, desde o início dos anos 1930 –, o 

Comitê Nacional dos Escritores, a sede do Partido Comunista Francês, a Brasserie Lipp – 

onde eram habitués Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir –, andava para cima e para baixo 

com o escritor comunista Louis Aragon, encontrava-se com Camus, Picasso, fazia abaixo-

assinados em prol de Prestes, também cassado, e Neruda – com a morte de Ríos Morales, a 

presidência do Chile foi sucedida por Gabriel González Videla, que instaurou censura e 

repressão, além de cassar o mandato de Neruda, que fugiu da terra natal, mas não tinha 

documentos para entrar legalmente na França. Além disso, como escreve Ridenti: 

A conhecida historiadora Annie Kriegel, que viria a romper com o 
PCF, escreveu em suas memórias que os livros de Amado e de 
Neruda – juntamente com os de outros autores considerados clássicos 
pelos comunistas, como Górki, Dickens, Tolstói e Dostoiévski – eram 
vendidos por toda a França em campanhas de divulgação promovidas 
por estudantes do PCF em 1952 e 1953, que envolviam a publicação 
de ‘clássicos do povo’, de autores franceses, e de ‘clássicos 
estrangeiros’. Em várias células comunistas, essas obras integravam 
as ‘bibliotecas das batalhas do livro’. Além de divulgar ideias e ideais 
comunistas, difundiam-se autores da rede de escritores comunistas, na 
qual Amado ocupava posto de destaque. (RIDENTI, 2011, p. 169) 
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2.3 Visitas a Moscou não queimam68 

Foi nessa época também, em Paris, que Jorge Amado passou a se envolver no 

Movimento dos Partidários da Paz, que nasce no pós-guerra com a convocação do Congresso 

Mundial de Personalidades Culturais em Defesa da Paz, ocorrido em agosto de 1948, na 

Breslávia (Wroclaw), na Polônia. Com todos os seus amigos – Neruda, Picasso etc. – 

envolvidos no congresso da Breslávia, ele também toma parte dele, assim como dos eventos 

seguintes. Nesse período, ele tem algum contato com Aleksandr Fadêiev (1901-1956), autor 

soviético e um dos fundadores da União dos Escritores Soviéticos. Ainda em 31 de agosto de 

1948, Amado escreve-lhe um bilhete, em papel timbrado do Hotel Bristol, em Varsóvia – 

onde deve ter passado após o congresso na Breslávia –, repetindo seu desejo de visitar a 

URSS (RGALI Ф. 631 оп.14 е.х. 1199, 1948). Já que o convite não chegava por si só, ele 

mesmo tentava impulsioná-lo. 

O pedido foi transmitido a Moscou. Um documento do acervo da União dos 

Escritores datado de 18 de outubro de 1948 da capital russa com biografia de Amado – 

“grande escritor brasileiro, membro do parlamento, figura social ativa figura pública ativa, 

aliado do herói do povo brasileiro, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, Carlos 

Prestes” –  dava o recado: “O escritor pede permissão para vir com a esposa” (RGALI F. 631 

op. 14 e.kh. 1200, trad. nossa). E para garantir a credibilidade total de Amado, o relatório 

acrescentava: “Seu romance A terra dos frutos de ouro (segunda parte de uma trilogia), que 

desmascara o papel do imperialismo americano na América Latina saiu há pouco em tradução 

para o russo pela editora Izdátelstvo inostrânnoi literatury69. 

Assim chega Jorge Amado em sua primeira e tão esperada visita à URSS, onde fica de 

6 de dezembro de 1948 a 7 de janeiro de 1949. Em suas memórias, o escritor (AMADO, 

 

68 A máxima “manuscritos não queimam”, ligada a Mikhail Bulgákov e altamente disseminada na 
Rússia, tem inspiração em uma peça de teatro de baixa qualidade que ele escreveu a quatro mãos durante uma 
temporada no Cáucaso. Ele destruiu o manuscrito quando se deu conta do nível do escrito, mas, de acordo com 
Blium (2009), qual não fora a surpresa quando sua esposa recebeu uma cópia do texto dos serviços de 
inteligência! 

69 Apesar da evidente repetição, passo a me referir à editora como Izdátelstvo inostrânnoi literatury 
(Editora de literatura estrangeira) para diferenciá-la da homônima revista Inostrânnaia literatura (Literatura 
estrangeira). 
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2012, p. 356) menciona um Francisco Ferreira, comunista português empregado na Rádio 

Moscou, que o recebeu com Zélia, em Moscou. Mas quem escreve um detalhado relatório de 

nove páginas sobre as aventuras é B.V. Schleifer70, que inicia: 

A visita à URSS do escritor brasileiro Jorge Amado é um evento 
extraordinário de significado político não apenas para Amado – o 
maior escritor contemporâneo do Brasil –, mas também para todos os 
outros escritores progressistas da América Latina. Considerando-se o 
período de sua visita, pode-se dizer que todo o tempo foi utilizado de 
maneira intensiva para o melhor contato dele com os êxitos da União 
Soviética, com a vida e as atividades das pessoas soviéticas das mais 
diversas camadas. Suas impressões e materiais recolhidos 
provavelmente serão usados por Amado em livro sobre a União 
Soviética, o qual, segundo suas palavras, ‘não será um relatório 
comum sobre uma vigem à URSS, mas um ensaio de um escritor 
sobre a vida e o dia a dia dos construtores de um novo mundo’.  
A viagem à URSS, sem dúvida, influenciará de maneira benéfica em 
toda a futura atividade de escritor de Amado (ele me falou várias 
vezes sobre isso) e, acredita-se, não apenas na dele, mas na de outros 
literatos latino-americanos.  (RGALI F. 631 op. 14 e.kh. 1200, p. 1, 
trad. nossa) 

Nascia ali, portanto, O Mundo da Paz71 , que o baiano encerraria já vivendo na 

Tchecoslováquia, em fevereiro de 1950. Quem também recebe os mais altos elogios do 

relator da visita a Moscou é Zélia:  

membra ativa do movimento feminino anti-imperialista do Brasil 
(como também  Amado, membra do Partido Comunista), por sua vez, 
utilizou bem a visita à URSS para se inteirar da situação das mulheres 
na União Soviéticas, do trabalho da escola, dos palácios de 
pioneiros72, orfanatos, creches e outras instituições e também utilizará 

 

70 Talvez se trate de Bención Volfovitch Schleifer, autor de Na peredovikh postakh, livreto sobre as 
células do MOPR nos eventos de Leningrado. Um antiquário que tenta comercializar há anos um lote de 
documentos (entre eles, a carteirinha do MOPR) e fotos dele traz breve biografia: “emigrante da Espanha 
franquista - o que é comprovado por sua foto em uniforme de cadete espanhol”, além de “membro honorário da 
Sociedade de Emigrantes Políticos Espanhóis na URSS” (“Lot foto i udostovereni B.V. Chleifera, SSSR”, trad. 
nossa).  Além disso, diversos documentos nos arquivos da União dos Escritores apontam para traduções do 
espanhol realizadas por B.V. Schleifer. 

71 Na obra, publicada inicialmente em português em 1951, Amado, em seu arrebatamento jovial, louva 
Stálin reiteradamente. A proibição do livro pelo próprio autor ocorreu, de acordo com Tooge (2009, p. 36), em 
1953. O livro, porém, também foi enquadrado pela lei de segurança nacional, motivo pelo qual as circunstâncias 
dessa proibição pelo escritor tornam-se mais enigmáticas – talvez ele tenha sido primeiro proibido pelo Estado e 
apenas após 1956 Amado tenha colocado seu impedimento.  

72 Dvoréts pionêrov, espécie de centro cultural e de educação complementar. 
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esse material para agitação entre as mulheres do Brasil. (RGALI F. 
631 op. 14 e.kh. 1200, p. 1, trad. nossa) 

Schleifer conta que Amado visitou o Museu de Lênin, o Museu da Revolução, “o 

Mausoléu de Lênin (2 vezes)” (Ibid., p. 2), a Galeria Tretiakóv, o Museu de Górki, o Museu 

de Maiakóvski, uma plenária da União dos Escritores Soviéticos, o decêndio de cultura letã (e 

o banquete de encerramento), a exposição de construção, o Krêmlin, a biblioteca Lênin, o 

Planetário, o cinema estereoscópico, além de fábricas e residências de trabalhadores. Ele 

também relata que o baiano se encontrou com escritores, inclusive em banquete da União dos 

Escritores Soviéticos. Entre os nomes citados, estão Tíkhonov, Leônov, Sofrônov. E 

Acrescenta que “em 26/12/48, ele foi convidado para almoçar na casa de Ehrenburg, onde 

passou várias horas em uma conversa interessante”.  

A ocasião em que se conheceram Amado e o escritor e político soviético (deputado do 

Soviete Supremo da União Soviética pela segunda maior cidade da Letônia, Daugavpils) Iliá 

Ehrenburg é disputada em obras diversas, mas, como os manuscritos de Bulgákov que não 

queimam, os serviços de inteligência soviéticos não deixaram esta memória desaparecer. 

Portanto, ao contrário das recordações do próprio Ehrenburg (1967) de que os dois haviam 

travado conhecimento em congresso pela paz em 1949, em Paris, o encontro se deu ainda 

antes – e, provavelmente, antes dos primeiros passos amadianos em solo soviético. 

O relator segue em frente arrolando cada um dos espetáculos de teatro, balé e música 

a que o casal assistiu: Tchaikovsky; Ivan, o Terrível; No fundo, de Górki; e mais uma dúzia 

de outras apresentações. 

Foi interessante o Ano Novo (junto com o escritor argentino 
[Alfredo] Varela, que chegou em Moscou em 30/12/1948). Perto da 
meia noite, fomos à Casa Central das Artes, onde visitamos o clube, 
conhecemos o diretor Zavádski, a bailarina Ulânova e outros. Depois 
fomos ao Palácio da Cultura da fábrica Stálin (no caminho, paramos 
no clube da fábrica têxtil Frunze). Nas diversas salas do Palácio da 
Cultura se divertiam milhares de jovens trabalhadores e trabalhadoras. 
Em algumas salas os competentes organizadores improvisaram 
apresentações de círculos amadores com a participação do público. 
Esse espetáculo de entretenimento cultural da juventude soviética 
completamente novo para os estrangeiros conquistou-os tanto que 
ficamos no Palácio até de manhã, e Zélia Gattai até participou de uma 
cantoria solo de ‘samba’ brasileiro... (Ibid., trad. nossa) 
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Schleifer toma nota de absolutamente todas as inscrições de Amado nos museus por 

onde ele passa e as transcreve no relatório. Ele conta ainda que em 12 de dezembro eles 

foram a São Petersburgo, visitaram a Casa de Maiakóvski e tiveram ali um encontro com 

escritores de Leningrado “sobre literatura e sobre as personalidades sociais progressistas”. 

Amado deixa sua marca no livro de visitas da exposição “Literatura soviética em tradução”, 

na Casa de Maiakóvski: 

A literatura soviética dá a todos os povos do mundo uma noção do 
mundo socialista, da civilização conquistada pelo homem da nova era. 
Ao mesmo tempo, ela ensina os escritores a transformarem suas penas 
em verdadeiras armas do povo para a conquista de uma vida feliz.  
Viva Stálin! (RGALI F. 631 op. 14 e.kh. 1200, p. 6, trad. nossa) 

 Nessa viagem Amado também conhece a Geórgia, em passeio que faz entre 20 e 24 

de dezembro. A data coincide justamente com o aniversário do vójd, 21 de dezembro, quando 

ele visita a Casa-Museu de Stálin e participa de festança com show e banquete. É cômico um 

evento relatado por Schleifer na viagem, um dia depois, de retorno da cidade-natal de Stálin, 

Góri, a Tbilisi que eles fizeram de trem – “devido ao mau estado do carro” – que ocorre 

justamente com o Amado, tão liberal com a questão sexual: “No caminho, houve um 

acontecimento desagradável sobre o qual eu informei (algum desordeiro vendia aos 

passageiros cartões postais pornográficos) ao Comitê Central do PC da Geórgia e depois 

informei em Moscou” (RGALI F. 631 op. 14 e.kh., p.8). 

Em carta datada de 7 de dezembro daquele ano, endereçada à editora Izdátelstvo 

inostrânnoi literatury, o baiano também usava a situação para reaver dos comunistas o que 

lhe era devido pelo primeiro livro ali publicado: “peço-lhes o favor de abonar-me aqui os 

direitos autoraes correspondentes aproveitando minha estadia nessa cidade” (RGALI Ф. 631 

оп.14 е.х. 1199, 1948, p. 10). A cena ganharia fôlego por anos e até mesmo décadas, já que 

Moscou era conhecida pela prática de traduzir e publicar livros de estrangeiros sem nada 

pagar, por não signatária da Convenção de Berna de 1886, que estabeleceu o reconhecimento 

dos direitos autorais entre nações soberanas73. Assim, em carta datada de 17 de março de 

 

73 Muito antes da convenção, a Rússia já tinha acordos sobre direitos no campo da literatura e das artes 
em 1861 com a França e em 1862 com a Bélgica, mas após o tratado de Berna, os dois foram cancelados, em 
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1965, o agente da NKVD e então presidente da Comissão Estrangeira da União dos 

Escritores Vitáli Guennádievitch Tcherniávski, requere ao diretor da editora 

Khudôjestvennaia literatura (Literatura de ficção),  Valéri Aleksêievitch Kosolapov: “a 

Comissão Estrangeira informa que consideraria muito desejável, preferencialmente o quanto 

antes, transferir o honorário em moeda estrangeira ao escritor brasileiro Jorge Amado por seu 

romance Gorod Ilheus [São Jorge dos Ilhéus, então em nova tradução] lançado por sua 

editora em 1963. Consideramos razoável realizar o pedido de Jorge Amado de enviar dado 

honorário a sua conta corrente em Paris” (RGALI F. 631 op. 26 e.kh. 240, 1965, trad. nossa). 

A cobrança de Amado, que havia chegado por meio de Kalúguin (Ibid., p. 102-103) não é a 

única. Na pasta do arquivo estatal russo dedicada quase exclusivamente a cartas e pedidos de 

pagamento de escritores, figuram também o paraguaio Elvio Romero; a viúva de Ernst, Mary 

Hemingway, que expressava também vontade de ir à URSS, talvez já a par dos rumores de 

que os soviéticos quase só pagavam os escritores estrangeiros in loco e em rublos; Pablo 

Neruda, que ainda justificava em carta o ensejo de que a casa havia caído em terremoto e 

recebia o mesmo posicionamento positivo de Amado; Graham Greene; Jean-Paul Sartre, a 

quem o pagamento seria “muito cabível”, segundo o mesmo Aleksei Surkóv que 

posteriormente entra em conflito com Jorge devido a Pasternak, segundo o baiano (como 

veremos no capítulo Pós-1956: os gatekeepers soviéticos deixam a porta aberta para 

Gabriela), e então era secretário da União dos Escritores Soviéticos; Arthur Miller e outros. É 

apenas coincidência que se trate, porém, do mesmo São Jorge dos Ilhéus, ainda que em nova 

tradução de Inna Tyniânova, diretamente do russo: Amado possivelmente tenha tido que 

tomar reiteradas vezes posição para reaver os valores devidos. 

Pouco antes de partir da União Soviética, em janeiro de 1949, após aquela primeira 

visita, Amado encaminha uma carta a Fadêiev, datada do dia 4 daquele mês, agradecendo à 

União dos Escritores Soviéticos pela “recepção calorosa” conferida a ele a mulher, Zélia: 

A União Soviética criou na URSS um novo mundo, onde o homem, 
liberto de todas as correntes que na sociedade capitalista tolhem o 
desenvolvimento completo da personalidade, sente-se realmente feliz. 

 

1887. Assim, após sua ausência no tratado como Império Russo e como União Soviética, a Federação da Rússia 
somente entrou para a Convenção de Berna em 13 de março de 1995. 
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[...] Ao me despedir de você, permita-me enviar, por meio de ti, uma 
calorosa saudação a todos os escritores soviéticos que criam por meio 
do método do realismo socialista um novo humanismo, e a todo o 
povo soviético, que sob a sábia chefia do grande Stálin mostra o 
caminho para o futuro a toda a humanidade. Prometo-lhe que no 
futuro minha pena de escritor servirá à luta pela paz contra os 
incendiários da guerra. (RGALI F. 631 Op. 14 e.kh. 1201, 1959, p. 1, 
trad. nossa, grifo nosso) 

Ao deixar, maravilhado, o país que tanto sonhara visitar, Amado levava consigo uma 

pilha de livros e discos – a qual é possível perscrutar com exatidão, pois é arrolada uma lista 

de sete páginas com o carimbo da Direção Geral de Controle de Espetáculos e Repertuários. 

São livros de Lewis Sinclair, Gueórgui Leonidze, edições em francês da Goslitizdat de Iliá 

Ehrenburg, Kazakevitch, Lérmontov, Aibek, em espanhol de Voznessênski, um álbum em 

russo sobre a história do cinema soviético, outro de arquitetura, seu próprio A terra dos frutos 

de ouro (São Jorge dos Ilhéus) em russo, de 1948, um dicionário russo-português, 12 revistas 

Soviétskaia literatura em espanhol de 1948, um álbum da Galeria Tretiakóv, 23 retratos dos 

vójd (presumimos que Stálin e Lênin, já que surge no plural) e pinturas contemporâneas, 

livros de contos infantis, 39 notas musicais, de Chostakóvitch a Prokofiev, 34 discos de 

canções soviéticas, georgianas, armênias e azeris, 9 LPs de gravações soviéticas de música 

clássica – as 84 canções totais relacionadas, uma a uma. E, afinal, a permissão do órgão, com 

carimbo e assinatura, para a retirada do material da URSS.  

2.4 O Prêmio Stálin e um realista socialista (quase) exemplar 

De volta à capital francesa e às atividades do movimento pacifista, Amado participa 

do Primeiro Congresso Mundial dos Partidários da Paz, realizado entre 20 e 25 de abril de 

1949 concomitantemente em Praga e Paris, devido à rejeição francesa de emitir vistos de 

entrada a muitos dos delegados do evento. O próprio entendimento internacional que se tinha 

de Amado não como político, mas como figura cultural, contribuiu muito para sua absorção 
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no Movimento dos Partidários da Paz74, que corria então risco por causa dos problemas com 

as autoridades francesas – como escreve Ehrenburg: 

só duas das pessoas que se apresentaram eram conhecidas ali como 
políticos profissionais: o socialista italiano [Pierro] Nenni e o 
trabalhista esquerdista [britânico Konni] Zilliacus. Os delegados 
sabiam que Joliot-Curie, Picasso, Neruda, Amado eram todos 
comunistas, mas, para todos, eles eram grandes cientistas ou artistas. 
(EHRENBURG, 1967, trad. nossa) 

Ehrenburg também era tradutor do francês e do espanhol, e havia sido o primeiro a 

verter a obra de Pablo Neruda para o russo, em 1939, já cultivando, assim, amizade com o 

chileno e também o poeta cubano Nicolás Guillen, ambos já amigos de Amado. Com Picasso 

o soviético já tinha amizade antiga – tanto que, quando o pintor retratou o escritor soviético, 

em Varsóvia, logo após o Congresso da Breslávia, e ele se espantou com a rapidez, o artista 

replicou: “Isso porque eu já te conheço há 40 anos!” (EHRENBURG, 1967, trad. nossa). 

A correspondência de Amado e Ehrenbburg no acervo do soviético em Moscou se 

inicia em 1949. Em carta datada de 28 de julho daquele ano, por exemplo, Jorge escreve a 

Ehrenburg: “Espero que nosso Pablo Neruda não tenha fumado os cigarros que mandei por 

ele e que os que enviei por meio do Ministério das Informações da Tchecoslováquia tenham 

chegado a suas mãos” (RGALI F. 1204 op. 2 e.kh. 1206, trad. nossa)75. Ele pede ainda um 

favor: tendo sido alertado de que a Literatúrnaia gazieta havia publicado a tradução de Seara 

Vermelha, pergunta ao soviético se pode lhe enviar cinco exemplares para o chamado Castelo 

dos Escritores, ou Zamek, em Dobris, Tchecoslováquia – onde diz que estará até o final de 

agosto, quando retorna a Paris. Aproveita para mandar lembranças de Zélia a Iliá e a esposa, 

e se derrete: “um abraço do camarada e admirador”. 

Naquele mesmo ano, o Catálogo Anotado (Kníjnie novínki, 1949) da editora 

Izdátelstvo inostrânnoi literarury, anuncia com pompa, em sua primeira entrada de literatura 

 

74 Para mais sobre o movimento e seus congressos, ver: KRILOV, B. S. Dvijenie storonnikov mira. 
Disponível em: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/82785/Движение e JOHNSTON, T. Peace or Pacifism? 
The Soviet “Struggle for Peace in All the World”, 1948-54. The Slavonic and East European Review, v. 86, 
n. N° 2, p. 259–282, 2008. 

75 Carta escrita originalmente em espanhol. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/82785/


110 

 

de ficção, o lançamento do livro Krásnie vskhodi (Seara Vermelha), com 458 páginas, 

traduzido diretamente do português: 

Amado é um escritor comunista brasileiro. Em seu novo romance 
Seara Vermelha, ele mostra uma existência miserável, a exploração 
desumana dos camponeses brasileiros na primeira etapa da batalha 
organizada dos trabalhadores por seus direitos.  
O romance termina com a descrição do levante de 1935. Amado fala 
do papel ativo e dirigente do partido comunista brasileiro neste 
levante. (Ibid., p. 21, trad. nossa) 

Esta é a primeira tradução de Amado feita por Iúri Kalúguin, então aos 43 anos de 

idade76. A essa altura, Kalúguin, que foi o primeiro correspondente soviético no Brasil, já 

havia vivido dois anos no Rio de Janeiro como enviado da agência russa Tass, entre 1945 e 

1947, e era vice-diretor da seção americana de informações para imprensa da agência (1948-

1951). Sua tradução de Seara Vermelha fez enorme sucesso e o livro estava em toda livraria 

rural – “todo gasto, frequentemente sem capa, o maior indício de que Amado era bem 

recebido pelo leitor soviético”, o livro foi o mais lido do autor antes do lançamento de 

Gabriela, segundo Beliakova (BELIAKOVA, 2010, trad. nossa). Além disso, Seara 

Vermelha foi reeditado pela Izdátelstvo inostrânnoi literatury, em 1954, e por uma editora de 

Vólogda, em 1963, em grandes tiragens. 

Seu sucesso se deu não apenas pelo início de uma nova era, de acentuada qualidade, 

da tradução da obra amadiana, mas também pela temática. Além do toque regional, os 

leitores soviéticos, muitos dos quais tinham acabado de sair do campo, identificavam-se com 

as situações descritas ali, associando-as até mesmo aos dolorosos eventos da coletivização e 

do Holodomor, a grande fome gerada pela má administração da primeira, principalmente na 

Ucrânia dos anos 1930.  

Amado, a esposa Zélia e o filho foram forçados a deixar a França no final de 1949, 

assim como alguns dos artistas e intelectuais comunistas brasileiros e estrangeiros próximos a 

si, entre eles, Neruda. A partir daí, o baiano não poderia retornar à França por 16 anos. Mas a 

viagem altamente emocional de Amado à URSS e sua instalação na Tchescoslováquia, no 

 

76 A que tudo indica, esta é também a primeira tradução literária de Kalúguin, sua estreia no ramo. 
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Castelo dos Escritores, na cidade de Dobris, parecem ter lhe rendido bons frutos, e com os 

textos de seu posteriormente renegado O Mundo da Paz em preparação, ele angaria ainda 

mais simpatia na intelligentsia gatekeeper russa.  Assim, em 7 de dezembro de 1949, já 

próximo do aniversário de Stálin um ano depois da visita do baiano a Góri, uma tradução em 

sete páginas de seu texto intitulado Cumprimentos a Stálin em seu Aniversário é 

encaminhada, junto a nota entusiasmada em garranchos quase ilegíveis77 a um certo Mikhail 

Iakóvlevitch na União dos Escritores. Este, provavelmente, seja Apletin (1885-1981), que fez 

parte de diversas iniciativas internacionalistas da URSS, ocupando, entre outros, a vice-

presidência do VOKS a partir de 1935, em que conduziu um trabalho alinhado com a 

Associação Internacional de Escritores Revolucionários da União dos Escritores da URSS. 

Naquela época, Apletin era e vice-presidente da Comissão Estrangeira da União dos 

Escritores Soviéticos, cargo que ocupava desde outubro de 1938. O remetente – cuja 

caligrafia, infelizmente, é tão desoladora que foi impossível decifrar seu nome – classifica o 

artigo de Amado como “brilhante” (RGALI F. 631 op. 14 e.kh. 1203, 1949, trad. nossa). A 

tradução vem sem assinatura, mas no cabeçalho inscreve-se o nome da revista Literatúrnaia 

gazieta. Nela, Amado deseja “saúde e longa vida” a Stálin em nome dos “trabalhadores do 

Brasil”, que lhe pedem parabenizar o vójd em seu nome, dizer-lhe “as mais bonitas palavras” 

sobre o amor deles, contar-lhe que eles ali “também lutam pela paz”. O escritor também se 

diz portador de mensagens dos escravos e dos índios brasileiros ao líder soviético. 

Mas os versos que compõem O Mundo da Paz já tinham começado a ser publicados 

antes, separadamente, vertidos para o russo na imprensa soviética. Um deles é Pesn o 

soviétskoi zemlê (Canção Sobre a Terra Soviética, depois transformado em prosa como 

Canto à União Soviética  e incorporado no volume da Editora Vitória), que sai na sétima 

edição da revista Nôvi mir de 1949, com tradução de Kelin. Apesar de o volume nunca ter 

saído na íntegra na URSS, seu sucesso foi tanto que, em um período de dez anos, esses versos 

foram publicados sete vezes em diversas coletâneas, segundo Beliakova (2010, p. 79).  

 

77 Agradeço ao amigo Dmítri Golub, que gastou cerca de uma hora, com a ajuda de outros conhecidos, 
tentando decifrá-la.  
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Além disso, em 1953, na edição número 6 da revista Soviétskaia jênschina (Mulher 

Soviética), outro trecho do livro é publicado, Raskreposchiônnaia jênschina (Mulher 

Emancipada), com a introdução: “O livro O Mundo da Paz desmascara aqueles que difamam 

a União Soviética. O capítulo por nós publicado serve de réplica valiosa às pessoas que 

espalham invencionices sobre a situação da mulher soviética” (apud BELIAKOVA, 2010, p. 

87, trad. nossa). 

Em 1951, quando O Mundo da Paz é lançado no Brasil, finalmente é publicado na 

URSS O Cavaleiro da Esperança, sobre a vida de Luís Carlos Prestes, obra que talvez tenha 

ganhado um impulso até as prateleiras das livrarias soviéticas por meio da autopromoção, já 

que, em carta de fevereiro de 1950, o baiano o oferecia a Fadêiev:  

Envio-lhe, junto a esta, um exemplar da tradução francesa de meu 
livro sobre a vida do camarada Luís Carlos Prestes. Quando estive aí, 
em Moscou, alguns camaradas falaram na possibilidade da tradução 
russa desse livro e eu pedi que ela fosse feita sobre a tradução 
francesa, pois esta está adaptada levando em conta os últimos 
acontecimentos internacionais e brasileiros. (RGALI F. 631 Op. 14 
e.kh. 1201, trad. nossa) 

Provavelmente ele se refira aí às mudanças introduzidas na edição brasileira, 

publicada em 1945, ou seja, três anos depois da argentina. Na nova edição brasileira, a figura 

de Getúlio Vargas, antes duramente atacada, agora é amaciada, seguindo as diretivas do PCB 

após a Conferência da Mantiqueira, realizada com o partido na ilegalidade, em agosto de 

1943, quando fora aprovada uma linha política de união nacional ao redor do governo. Pelo 

que indicam as informações dadas no próprio volume, a tradução de O Cavaleiro da 

Esperança foi feita por Tultchínskaia a partir do português. Na URSS, o livro ocupou o 

mesmo patamar de Stálin, de Henri Barbusse e da biografia do político comunista alemão 

Ernst Thälmann empreendida por Willi Bredel, como escreveu a crítica Eleonora Galperina 

na segunda edição da Oktiabr de 1952.  

No acervo da União dos Escritores Soviéticos também se encontra um estenograma, 

em 21 páginas, datado de 19 de maio de 1951, produzido em Moscou, em que Jorge Amado, 

acompanhado da esposa, Zélia Gattai, abre uma festividade na Casa Central dos Literatos. 

Em plena Guerra Fria, convém lembrar, ele diz ao público que visitou a biblioteca infantil em 

Moscou, que a primeira coisa que viu ao chegar à cidade foi a construção de um novo prédio 
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universitário; que no norte do Brasil, segundo teria publicado um jornal dali, havia sido 

construído por norte-americanos um hospital “para os feridos que deverá haver na guerra que 

se prepara” (RGALI F. 631, op. 26, e.kh. 4444, 1951, p. 2, trad. nossa). “A constante miséria 

e a constante fome de nosso povo se devem ao imperialismo americano. Nosso povo em geral 

odeia o imperialismo norte-americano” (Ibid, p. 4, trad. nossa), diz acrescentando que este 

sentimento piorou depois da guerra na Coreia e seguindo a mesma linha pelas outras 

dezessete páginas. 

No dia 28 daquele mês, Amado escreve o texto Stalingrad Significa Paz, cujo original 

se encontra armazenado no acervo da União dos Escritores Soviéticos (“RGALI F. 631, op. 

26, e.kh. 4504, 1951), batido à máquina em dez páginas em português, com correções de 

próprio punho de Amado e sua assinatura, de Moscou. No acervo da revista Literatúrnaia 

gazieta também se encontra, datado daquele ano e assinalado de Praga, já vertido para o 

russo, um texto a quatro mãos do baiano e de Neruda intitulado O terrore na amerikanskom 

kontinente (Sobre o terror no continente americano) (RGALI F. 634 op. 3 e.kh. 158, 1951). 

Possivelmente o texto se trate de discurso conjunto dos dois em algum dos eventos do 

movimento pela paz que os levava a viajar desenfreadamente pelos países da democracia 

popular e outros. 

No ocaso daquele mesmo 1951, quatro meses depois do nascimento da filha de 

Amado, Paloma, na Tchecoslováquia, os jornais soviéticos noticiavam os seis vencedores do 

segundo Prêmio Internacional Stálin da Paz Pelo fortalecimento da paz entre os povos, 

anunciados em 20 de dezembro. Amado está entre eles e, aos 39 anos de idade, é o caçula do 

grupo, composto também pelo presidente da Academia de Ciências da China Guo Moruo, a 

escritora alemã Anna Seghers, o deputado e professor japonês Ikuo Oyama, a ativista social 

britânica Monica Felton e o deputado italiano Pietro Nenni. O livro O Mundo da Paz teve 

papel fundamental na escolha de Amado, de acordo com um documento armazenado no 

inventário de Fadêiev do arquivo da União dos Escritores, sem assinatura ou cabeçalho – não 

é possível, portanto, saber se o texto se trata de um rascunho de carta formal, mas, pelo teor, 

mais se assemelha a um discurso de outorga do prêmio. Nele, o remetente diz-se honrado de 

recebê-lo em nome dos escritores soviéticos para lhe conferir a distinção:  
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Sua vida e obra são por si próprias um exemplo maravilhoso de união 
de frutífera atividade literária de um artista altamente talentoso com 
incansável e apaixonado serviço à nobre causa da luta pela paz.  
Em seu livro O mundo da paz encontramos palavras brilhantes, 
impregnadas de profunda convicção, que soam como um ardente 
chamado a todas as pessoas honestas do mundo: “Vivemos em uma 
hora de grande perigo de guerra. Levado ao desespero o imperialismo, 
o agonizante capitalismo ameaça ‘o mundo onde reina a paz’. Não se 
pode perder nem um minuto. Vivemos em um tempo magnífico, mas 
devemos fazer jus a ele. E faremos jus a ele se vencermos a luta pela 
paz”. 
Com este objetivo grandioso – vencer a luta pela paz – o senhor 
revelou tanto seu grande dom de escritor, como uma atividade social 
multifacetada.  (RGALI F. 631 Op. 14 e.kh. 1201, trad. nossa) 

O Mundo da Paz não apenas abre o texto, como o fundamenta por inteiro. O autor do 

texto afirmava que A terra dos frutos de ouro (São Jorge dos Ilhéus), Seara Vermelha e Luís 

Carlos Prestes eram bastante conhecidos na URSS e que a obra amadiana, revelando a 

exploração das massas no Brasil e a escravização, arrebatava leitores progressistas do mundo 

inteiro e urgia à luta por um futuro melhor, alimentando os corações dos brasileiros com 

esperança. E retorna a O Mundo da Paz:  

Este livro, traduzido para muitas línguas, foi uma contribuição valiosa 
do escritor progressista na causa da luta pela paz. Não por acaso, a 
edição brasileira do livro foi imediatamente confiscada. Este livro 
compartilhou da sorte de outras obras suas, proibidas, confiscadas, 
destinadas à destruição no Brasil. Mas, apesar de todo o artifício da 
reação, seu livro encontrou o caminho até milhões de leitores e 
continua a levar às massas a palavra da grandiosa verdade dos nossos 
dias. (Ibid., trad. nossa) 

Aqui, como vemos, também as ações do governo Vargas conferem prestígio à obra 

amadiana – já que, como reza a frase atribuída a Fellini, “censura é propaganda paga pelo 

governo”. Fadêiev ainda afirma: “Milhões de pessoas na sua terra natal assinaram o Apelo de 

Estocolmo [...] nisto estão os frutos de esforços seus, nisto há um grande quinhão de trabalho 

seu”. O apelo contra a bomba atômica, lançado pelo renomado cientista Frederic Joliot-Curie 

e pelo Movimento Mundial pela Paz em 18 de março de 1950, conseguiu reunir 150 milhões 

de assinaturas apenas na Europa – no Brasil, foram cerca de 2,5 milhões, de uma meta inicial 

de 4 milhões, segundo o pesquisador Jayme Ribeiro, da UERJ (RIBEIRO, 2008).  
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No texto atribuído a Fadêiev, Amado é parabenizado pela participação nos congressos 

da Breslávia, de Paris e no Segundo Congresso Mundial dos Partidários da Paz, pela 

agremiação no Conselho Mundial da Paz e por sua intensa atividade no movimento de luta 

pela paz. O texto menciona palavras do “vójd e professor, [...] grande levantador da bandeira 

da paz, Stálin” e afirma ainda que a cada dia crescem aqueles milhões que se mobilizam pela 

paz “totalmente resolutos em impedir os imperialistas americanos e seus cúmplices de iniciar 

a terceira guerra mundial” (RGALI F. 631 Op. 14 e.kh. 1201, trad. nossa). 

Já em 1952, era publicado na Literatúrnaia gazieta de 25 de janeiro o texto Pismô 

Luisu Karlosu Prestesu iz Moskvi (Carta a Luís Carlos Prestes, Datada de Moscou), que 

também integra O Mundo da Paz. O texto batido à máquina em português, com correções 

feitas com caneta pelo próprio Amado e sua assinatura, encontra-se armazenado no acervo da 

União dos Escritores. Ali, ele lamenta: “Amanhã já não estarei em Moscou, / já não verei o 

túmulo de Lênin / na Praça Vermelha como um farol guiando os homens” – o trecho torna-se 

menos melancólico ao relembrarmos do relatório de Schleifer em que se ressalta que ele viu o 

corpo embalsamado do líder do proletariado “duas vezes”.  

Naquele ano, Jorge esteve em Moscou para receber o Prêmio Stálin, como aponta foto 

da União dos Fotógrafos da Rússia (GOSTEV, 1952) que retrata o baiano no Krêmlin de 

Moscou portando um certificado e acompanhado de Iliá Ehrenburg e do físico Dmítri 

Skobeltsin. Também em janeiro de 1952, Jorge envia a Ehrenburg uma mensagem de 

aniversário assinada de Sverdovskaia Oblast, na Rússia Central, por ele, Zélia, Nicolás 

Guillen (RGALI F. 1204 op. 2 e.kh. 1206). Na segunda edição da revista Nôvoie vrêmia de 

1952, Kalúguin (apud BELIAKOVA, 2010, p. 79, trad. nossa) resenhava O Mundo da Paz: 

“Jorge conduz com entusiasmo seu relato sobre o país do comunismo, que constrói o 

comunismo sob a chefia do partido comunista, sob a liderança do grande Stálin”. Quase todos 

os veículos de imprensa centrais escreveram sobre o assunto da premiação naquele ano – o 

que foi feito, obviamente, sob uma luz positiva.  

Ademais, ainda em 1952, a edição número 18 da revista V zaschítu míra (Em defesa 

da paz) publica um trecho de Capitães da Areia sob o título Capitães Arenosos (Pestchanie 

kapitáni), que se distingue pela baixa qualidade da tradução, segundo Beliakova (2010, p. 

87), feita, possivelmente, por meio da edição espanhola do livro, e não vem assinada. Entre 

1952 e 1953, onze artigos de autoria de Amado são publicados em jornais soviéticos diversos 
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sobre a luta pela paz, a independência nacional do Brasil e o combate ao imperialismo, 

também segundo Beliakova (2010, p. 88).   

Não é de surpreender, portanto, o aumento, justamente na década de 1950, da 

frequência com que Amado é citado nos relatórios da CIA, que monitorava e registrava 

também os deslocamentos do baiano com seu amigo Neruda para promover o Conselho 

Mundial da Paz, como verificado pela pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul Paula 

Sperb (2017, p. 134). Enquanto lidava com um dos eventos que organizara com o amigo 

poeta em Santiago, no Chile, em março de 1953 – depois de já haver retornado com a família 

para o Brasil em maio de 1952 –, os dois foram convocados, segundo o próprio (AMADO, 

2012, p. 104), para o enterro de Stálin, que havia morrido no dia 5 daquele mês. Mas Amado 

não comparece, já que escolhe prestar homenagem a seu amigo Graciliano Ramos, morto no 

dia 20 daquele mês, no Rio de Janeiro.  

Mas não parece, porém, que sua ausência no funeral do vójd em 1953 tenha sido por 

desprezo. No dia 23 daquele mês de março, aparentemente ele fora substituído pelo irmão 

James Amado na viagem, já que é por meio dele que chegou a Ehrenburg uma missiva. Em 

papel timbrado do secretariado do Movimento Brasileiro dos Partidários da Paz, ele apresenta 

James e os outros brasileiros que o acompanham:  

gente boa. Por eles te envio cigarros e doce de cacau para Liuba. 
Assim lhes darei a oportunidade de estar com você, algo que todos 
desejam. 
Estive no Chile há 15 dias. A saúde de Pablo não está boa. Muito 
nervoso, acho que é o coração do Capitão que está muito agitado.  
[...]  
Aqui foi publicada a tradução do seu artigo sobre Stálin, muito 
bonito. Mande-me sua úlitma novela se ela já houver saído em 
espanhol ou francês. (RGALI F. 1204 op. 2 e.kh. 1206, trad. nossa) 

Mas a vigilância feita pela CIA não anula uma contrapartida soviética. Mesmo quando 

deixa o país, a URSS continua a monitorar Jorge. Conquanto seus arquivos no RGASPI 

(Arquivo Estatal Russo de História Sócio-Política) ainda estejam por ser descobertos – apesar 

do empenho de sua diretora, Svetlana Rosenthal em encontrá-los a meu pedido –, com 

possíveis pastas recheadas de informes das agências soviéticas sobre o escritor, na mesma 

medida que as de Prestes, Marighella e outras figuras do comunismo brasileiro, também no 

acervo da União dos Escritores se localizam alguns informes traduzidos ao russo das 
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declarações de Amado à imprensa etc. É o caso, por exemplo, de um relatório sobre 

entrevista de Jorge à revista Para Todos78, na edição número 17 de 1952, justamente sobre 

literatura soviética. Dois trechos do relatório redigido em russo à máquina em oito páginas 

ganham destaque: quando se relata haver o escritor chamado a URSS de “país onde a 

literatura e a arte interessam a todo o povo” e quando afirma que “nunca, na história da 

humanidade, o escritor foi incumbido de responsabilidade tão grande e nunca também o 

escritor foi cercado de tanto respeito e amor de uma enorme massa de leitores, como vemos 

na União Soviética” (RGALI F. 631 op. 26 e.kh. 4354, 1952, trad. nossa). Mais um informe 

sai em 1954 e contém a notícia, retirada do jornal El Siglo de 18 de janeiro daquele ano, de 

que Amado cumprimentava Neruda pela condecoração deste com o Prêmio Stálin da Paz: 

“Cumprimento o poeta do pão e do vinho, do amor e do santo ódio, o poeta do Chile que não 

se curva e da triunfante Stalingrado” (RGALI F. 631 op. 26 e.kh. 4358, 1954, trad. nossa). 

Ainda fiel ao PCUS, mas, provavelmente, preocupante do ponto de vista marxista e do 

método do realismo socialista. 

Outro acontecimento que reflete a importância de Amado entre os escritores 

progressistas no período é a publicação de Os Subterrâneos da Liberdade, primeira obra do 

escritor enaltecida na União Soviética por seguir à risca o método do realismo socialista. Em 

1951, a revista francesa Europe abriu sua edição número 66 com Le mur de pierre, um trecho 

do novo romance amadiano, que só seria publicado em português em 1954 (RIDENTI, 2011, 

p. 168). Moscou tampouco esperou o livro ser lançado: em uma ação inusitada, já que não era 

comum que se publicassem no país obras ainda inéditas na terra natal, excertos de Os 

subterrâneos da liberdade começaram a sair entre 1951 e 1952 nas revistas Ogniók e Smiêna, 

refletindo “qual papel a máquina ideológica soviética deu a Amado” (BELIAKOVA, 2010, p. 

88, trad. nossa). 

Mas o que gerou surpresa entre os críticos literários soviéticos – ainda mais porque a 

editora Izdátelstvo inostrânnoi literatury era renomada pelos atrasos com que suas obras 

saíam em relação aos originais – foi o fato de que o volumosíssimo romance saiu quase 

concomitantemente em português e em russo. Quase vinte anos depois, o editor Iúri 

 

78 Neste período, Jorge ainda não dirigia o título, fazendo-o entre 1956 e 1958. 
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Dachkiêvitch (apud BELIAKOVA, 2010, p. 88-89) revelaria o segredo deste feito na edição 

número 4, de 1972, da revista Inostrânnaia literatura: ele tinha sido incumbido de editar a 

tradução do romance feita a nada menos que seis mãos por Iúri Kalúguin, A. Sipóvitch e Inna 

Tyniânova, a partir dos manuscritos enviados por Amado enquanto ele ainda vivia em Praga. 

Quando Dachkiêvitch terminou a edição e o texto foi enviado à gráfica, eles receberam a 

primeira edição, em três tomos, publicada em São Paulo, e se deram conta de que havia 

mudanças significativas, tendo que traduzir novamente o texto na última hora.  

Os críticos literários ressaltam sobretudo o otimismo da obra – que se coloca, de 

maneira invisível ao leitor soviético, contra São Jorge dos Ilhéus, com as alterações por que o 

último passou na tradução russa de 1948, que o transformou em A terra dos frutos de ouro. 

Kelin era quem resumiria o significa da obra para a URSS, no próprio prefácio de 

Subterrâneos:  

Os subterrâneos da liberdade é o primeiro romance escrito por Jorge 
Amado pelo método do realismo socialista. O primeiro não só para 
este escritor, mas para a literatura brasileira como um todo. No 
romance estão ausentes os elementos de naturalismo, por vezes 
peculiares às obras anteriores de Amado. Em Os subterrâneos da 
liberdade, ele se apresenta diante do leitor não apenas como excelente 
romancista, mas também como escritor político maduro. A parte 
publicística do romance, em que Amado coloca e resolve 
corretamente problemas políticos, questões de moral, cultura e arte 
diversas vezes, tem grande e primordial significado para os escritores 
latino-americanos e, particularmente, para os escritores brasileiros. 
Dessa maneira, a primeira parte da trilogia, cuja publicação foi um 
acontecimento de importância ímpar para a literatura dos países da 
América Latina, representa grande interesse para os escritores 
progressistas de todo o mundo. (KELIN apud BELIAKOVA, 2010, p. 
92, trad. nossa, grifos nossos) 

Beliakova (Ibid., p. 93) também nota que todos os críticos estabeleceram paralelos 

entre Os Subterrâneos e Les Communistes, de Louis Aragon, e que a obra colocou o baiano 

no mesmo patamar de escritores como o dinamarquês Martin Andersen Nexo, a alemã Anna 

Seghers, a tcheca Marie Pujmanová e Neruda. 

Um mês depois do lançamento de Subterrâneos na Rússia, Jorge Amado participa do 

Segundo Congresso dos Escritores Soviéticos, realizado entre 15 e 26 de dezembro de 1954 
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em Moscou – depois de um hiato de 20 anos desde o primeiro, em 1934. Ali, ele parabeniza 

os participantes: 

em nome dos escritores comunistas do Brasil, em nome daqueles que 
aprenderam com Maksim Górki e Vladímir Maiakóvski o senso de 
compreensão da missão do escritor. [...] Os escritores e artistas 
comunistas do Brasil, seguindo o exemplo de vocês, tentam dominar 
o método do realismo socialista e empregá-lo em suas obras. Esta 
tarefa não é simples para escritores provenientes, em sua maioria, da 
pequena burguesia. É uma dívida e, por vezes, um processo doentio. 
(AMADO apud BELIAKOVA, 2010, p. 90, trad. nossa, grifo nosso) 

Mas é o próprio Amado, apesar da aclamação final como autoridade do realismo 

socialista, que se esquiva deste fardo no congresso, afirmando que “a literatura do realismo 

socialista é socialista em conteúdo e nacional na forma” e que sem a forma ela não seria 

brasileira. Aqui, porém, ele usa termo que, no contexto soviético daquele período, é 

aterrorizante: “... caso contrário, nossos livros não seriam brasileiros e nos afogaríamos em 

esquerdismos sem sentido, em cosmopolitismo. Para que nossos livros – romances ou poesia 

– possam servir à Revolução, eles devem ser sobretudo brasileiros: é aí que reside sua 

possibilidade de serem internacionais” (AMADO apud BELIAKOVA, 2010, p. 93, trad. 

nossa). Ainda que Amado dê sinais, com este discurso, de uma tendência para uma maior 

liberdade na escrita antes do discurso secreto, é intrigante que ele utilize, do jargão 

comunista, especificamente a palavra “cosmopolitismo”.  

Como escreve Zemtsóv  (1985, p. 209, trad. nossa): 

a condenação do cosmopolitismo (ideológico e político) é usada na 
União Soviética para a fundamentação do excepcionalismo nacional 
da Rússia, pregando a incredulidade e animosidade quanto a outros 
povos. Neste sentido, o cosmopolitismo representa em si uma antítese 
do ‘internacionalismo proletário’, que justifica e encobre intentos 
‘imperialistas’ do expansionismo soviético.  

O combate mais ativo do cosmopolitismo e dos cosmopolitas se deu na segunda 

metade dos anos 1940, com uma ofensiva e métodos herdados do Grande Terror aplicados às 

artes e literatura, sobretudo contra os judeus. Como relata Ehrenburg em sua autobiografia 

póstuma, ele já se debatia em 1949 com pedidos do Daily Worker, principal jornal comunista 

dos EUA, de resposta a outros veículos que tratavam da campanha soviética anticosmopolita 
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como puro antissemitismo, com fechamento de jornais judeus etc. O cosmopolitismo 

realmente era tudo isto, e mais tarde também resultaria em prisões e execuções.  

Assim, é difícil pensar que Ehrenburg, ele próprio judeu, não teria confidenciado ao 

amigo Amado sobre o caso. A ideia torna-se mais lógica, porém, a partir de uma confidência 

do soviético em suas memórias, de um encontro que teve com Aragon em Paris, durante o 

Congresso dos Partidários da Paz, em 1949: 

Os Aragon me levaram ao restaurante Mediterrâneo; lá estava 
barulhento, apertado; as pessoas contavam como tinham passado a 
Páscoa. Conhecidos se aproximavam de Aragon, brincavam. Então 
Louis e Elza me perguntaram, em russo: “O que significa 
cosmopolitismo? Por que revelam os pseudônimos?’. Eles eram dos 
meus, eu os conhecia havia um quarto de século, mas não pude 
responder. (EHRENBURG, 1967, trad. nossa) 

No final das contas, quem tinha que retornar à União Soviética era Ehrenburg. Mas no 

caso de Amado, que se encontrava com ele em situações diversas daquela é difícil precisar o 

que teria sido conversado entre eles sobre esses assuntos. Além disso, como coloca Beliakova 

(2010, p. 97, trad. nossa), “a propaganda não conseguiu enganar nem Gabriel García 

Márquez, apesar de ele ser 20 anos mais jovem que Amado e ter ido pela primeira vez a 

Moscou no auge do Degelo, em 1957, no Festival da Juventude e dos Estudantes”. Outro 

relato de Ehrenburg também ajuda a jogar luz sobre a suposta ingenuidade amadiana: 

Na Breslávia [no congresso da paz ali em agosto de 1948], encontrei 
muito poucos participantes do congresso parisiense: Andersen Nexo, 
Benda, Marchwitza, Stoiânov, Korneitchuk, eu – e parece que era 
tudo. O ensaísta Benda, um racionalista desenfreado, disse-me: ‘Viu, 
de qualquer maneira, eu vim. Mas eu já não entendo nada... Diga, o 
que aconteceu com Bábel, com Koltsóv? Eu pergunto e não me 
respondem... Seu camarada se apresentou, chamou Sartre e O’Neil de 
chacais. É possível que isso seja correto? É possível que seja 
simplesmente sensato? E por que nós todos devemos aplaudir a cada 
vez que se pronuncia o nome de Stálin? Eu sou contra a guerra. Eu 
sou contra os Estados Unidos. Eu busco a união, mas me oferecem 
agremiação... Mas eu tenho setenta e oito anos, é tarde demais para a 
escola primária. (EHRENBURG, 1967, trad. nossa) 

Findo o Segundo Congresso dos Escritores Soviéticos, Jorge Amado se dirigia, em 31 

de dezembro de 1954, por meio de carta com cabeçalho de Moscou, ao “querido camarada 

Boris Polevôi”(RGALI F. 631 op. 2 e.kh. 4461),  pedindo o reembolso do pagamento das 
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passagens dos escritores brasileiros presentes ao evento – com pagamento em dinheiro em 

Viena, onde ele estaria entre 13 e 15 de janeiro de 1955. Não era à toa que Amado (2012, p. 

63) viria a se gabar mais tarde dos bens que adquiriu a soldo dos Estados Unidos: “os bens 

materiais mais valiosos que possuo, eu os devo ao imperialismo, [...] a casa do Rio Vermelho, 

na Bahia, a mansarda sobre o Sena, no Marais, em Paris”. 

Mais um informe da União dos Escritores vigiaria a reação de Amado ao congresso: o 

relatório traz em uma página e meia uma versão resumida de artigo de Amado sobre o evento 

no El Siglo de 16 de fevereiro de 1955, e traz palavras laudatórias ao realismo socialista, à 

URSS e ao encontro. Ele diz que os trabalhos levaram a discussões “amplas e livres, durante 

os quais foram expressos os pontos de vista mais diversos em todos os aspectos da atividade 

artística”, reafirma a importância da literatura soviética, afirma que Fadêiev, Ehrenburg, 

Tvardóvski, Chôlokhov (o qual, aliás, “detestava”, como revela em suas memórias) são 

equiparáveis aos clássicos imortais da literatura mundial (RGALI F. 631 op. 26 e.kh. 4361, 

1955, trad. nossa).  

Em 9 de março de 1955, Amado escrevia, do Rio de Janeiro, a Ehrenburg em carta 

que era entregue por Valério Konder. “Ele te leva uns charutos brasileiros para que os fumes 

durante a reunião e 3 exemplares da edição brasileira de A Tempestade, edição que saiu em 

dezembro (em 11 mil exemplares, o que é uma grande edição no Brasil) e já está quase 

completamente esgotada” (RGALI F. 1204 op. 2 e.kh. 1206). A faceta de Amado como uma 

espécie de adido cultural não oficial da União Soviética se mostraria útil para ambos os lados, 

como veremos adiante.  Em 20 de julho daquele ano, o baiano voltava a se corresponder com 

o amigo soviético (Ibid.), a partir de Varsóvia, contando que retornaria ao Brasil, onde ficaria 

até o final daquele mês. Acrescentava, ainda, como já era costume, que o portador da missiva 

era conhecido seu: José Guilherme Mendes, jornalista que queria uma entrevista com o 

soviético. Aos poucos, Ehrenburg, como contrapartida de Amado, tornava-se o cônsul não 

oficial do Brasil em Moscou. Mais tarde, em fevereiro de 1956, ele apresentaria, por 

exemplo, o amigo Paulo Mendes, “boa praça” (Ibid.) que participaria da reunião do Conselho 

Mundial da Paz e depois visitaria a URSS; em 1962, recomendaria o médico Giugliani Filho, 

“grande especialista em vinhos”, por quem manda novamente charutos; em 1963, é a vez de 

Manuel Deres, um dos diretores da produtora que rodou Seara Vermelha: “ele vai te mostrar 

o filme e eu peço que você o auxilie” (Ibid., trad. nossa); em julho de 1965, apresentava, com  
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mais charutos e suvenires de Zélia provenientes de Cuba, Odorico Tavares, amigo e “um 

jornalista brasileiro muito importante” (Ibid., trad. nossa). 

Antes do Degelo mais dois livros amadianos saíram na URSS, em 1955. Um deles foi 

a nova tradução, diretamente do português, de São Jorge dos Ilhéus, assinada por Inna 

Tyniânova. O título, porém, não mudou: continuou a ser A Terra dos Frutos de Ouro (Zemliá 

zolotikh plôdov). Tendo em vista que, mais tarde, em 1961, O Sítio do Pica Pau Amarelo se 

torna em russo Ordem do Pica Pau Amarelo (Orden jiôltogo diátla) por sítio representar uma 

propriedade privada (DARMAROS; MILTON, 2019) e que Animal Farm (em português, A 

Revolução dos Bichos) fora publicado em ucraniano, em 1947, como O Kolkhóz dos Animais, 

provavelmente pelos mesmos motivos (BLIUM, 2009, p. 190), há razões para crer que A 

terra dos frutos de ouro tenha sido usado para evitar qualquer conotação religiosa no título. 

A segunda tradução naquele ano foi Beskráinie zemlí (Terras do Sem-Fim), que 

ofuscou totalmente a primeira devido ao prefácio elaborado por Ehrenburg, completamente 

diverso de tudo o que se praticava antes nos prefácios soviéticos: fazia dois anos desde a 

morte de Stálin e aquele texto era um verdadeiro exercício prático de Degelo pelo mestre do 

período, que foi batizado seguindo título de livro seu de 1954. Como nota Beliakova (2010, 

p. 96), muda-se a partir daí a recepção de Amado na imprensa soviética, que se volta a sua 

pessoa. Essa nova acolhida se torna patente nos títulos dos artigos escritos sobre ele: Pevets 

naroda (Cantor do Povo), Dalioki i blizki drug (Amigo Distante e Próximo), Nach drug Jorji 

Amadu (Nosso Amigo Jorge Amado), Teplô neutomimogo sertsa (Coração quente 

infatigável), Pevets Brazili (Cantor do Brasil), Nach drug Jorji (Nosso amigo Jorge) etc.  
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Parte III – A Gabriela Russa 
3.1 Pré-1956: Os tchequistas discutem momento político e editorial de 

Jorge e da URSS  

O novo momento político vivido por Jorge Amado é importantíssimo para se entender 

o ponto de viragem representado na produção do autor pela publicação de Gabriela, cravo e 

canela e por que a obra gerou tanta discussão entre os membros da intelligentsia gatekeeper 

da União Soviética. Os receios de parte desse setor quanto à publicação, registrados por meio 

de discussões estenografadas, artigos etc., não a impedem, porém: o livro sai, já em 1961, três 

anos após a publicação em português. 

Gabriela marca uma virada na obra do autor não só por deixar de lado o foco nos 

temas sociais e se aprofundar no erotismo, mas por colocar um capitalista como o herói 

forasteiro que traz o progresso a uma cidadezinha baiana. A mudança coincide com momento 

importante da vida do escritor e da história soviética: os quatro anos de intervalo entre a 

publicação de Gabriela e da obra anterior de Amado no Brasil (Os subterrâneos da 

liberdade, de 1954) são marcados pelo discurso secreto proferido por Nikita Khrushov no 20° 

Congresso do Partido Comunista (1956) pelo ponto final no culto à personalidade que se 

promove após a morte de Stálin (1953), além da desilusão e certo distanciamento de Jorge do 

Partido – neste sentido, um dos recursos mais usados para alegar seu afastamento é a carta, 

como aponta, entre outros, Osvaldo Peralva (1962, p. 186), na qual o escritor se diz “cercado 

de sangue e lama”, e que analisaremos adiante. 

A publicação soviética de Gabriela ocorre a despeito dos vereditos pouco promissores 

que chegavam das comissões de literatura da intelligentsia soviética, como pude verificar em 

documentos armazenados nos arquivos russos e não publicados até a presente data. Cartas, 

estenogramas, telegramas, resenhas que remontam ao período são vitais para analisar a 

complexidade das decisões dos gatekeepers soviéticos e para estabelecer uma hipótese que 

explique a admissão, por parte deles, da publicação dessa obra no país e da extensão na qual 

ela é realizada.  

Assim, no cenário soviético anterior à publicação de Gabriela em português e ao 

discurso secreto, já eram realizadas discussões importantes abordando a sensualidade na obra 
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do baiano e sua (in)compatibilidade com o que se convencionou chamar na URSS de 

literatura progressista, que analisamos anteriormente. Muitas dessas reuniões tinham 

considerável relevo, tanto que foram estenografadas.  

Em um dos documentos que localizei nos arquivos estatais russos, leem-se as 

considerações de diversos membros da Comissão Estrangeira da União dos Escritores da 

União Soviética, ainda em 7 de junho de 1954, sobre a produção amadiana. Elas podem 

ajudar a compreender a posterior preocupação com a publicação de Gabriela – ou com um 

impedimento dela. Afinal, segundo Blium (2009, p. 190-191, trad. nossa), a Comissão 

Estrangeira da União dos Escritores Soviéticos era uma entidade “semi-tchekista” e seus 

funcionários “observavam atentamente o estado de espírito e as propensões políticas dos 

escritores estrangeiros”. Além disso, “os próprios ‘tchekistas’, funcionários da Seção 

Estrangeira do NKVD, elaboravam dossiês separados, baseados nos dados de sua rede de 

agentes secretos, sobre figuras culturais estrangeiras” (Ibid.). 

O texto do arquivo supracitado (RGALI F. 631 op. 6 e.kh. 4451, 1954) é uma 

discussão estenografada em 32 páginas acerca do artigo Jorge Amado, escrito pela latino-

americanista Vera Kutêischikova (1919-2012) sobre o baiano e que serviria como texto 

principal para uma coletânea sobre literatura progressista da América Latina. O momento é 

propício: Stálin havia morrido fazia um ano e Amado lançava seu primeiro romance que 

seguia, de fato, os métodos do realismo socialista. Especialista principalmente em México, 

Kutêischikova foi uma das responsáveis por introduzir os chamados “escritores progressistas” 

nos círculos literários soviéticos, assim como seu marido, o também latino-americanista Lev 

Ospovát.  

O sistema de escolhas editoriais da URSS certamente passava pela Comissão 

Estrangeira da União dos Escritores, assim como por outras instâncias superiores, pela 

censura representada pelo Glavlit, e pela autocensura inerente à atividade do chamado 

gatekeeper. O habitus – sobre o qual já discorremos anteriormente (cf. capítulo 1.4) – do 

tradutor amadiano, assim como dos membros das comissões de literatura estrangeira da 

União dos Escritores, tem papel fundamental nessas escolhas, tanto determinando esses 

agentes sociais, como tornando-os agentes.   
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Na discussão estenografada a que nos referimos anteriormente, além da própria 

Kutêischikova, há outros responsáveis por verter ao russo algumas das obras de Amado, 

como a espiã Nadiejda Iákovlevna Tultchínskaia (1902-1989), que vivera sob o codinome 

Iness entre Uruguai, Espanha, Argentina e México entre os anos 1930 e 1950. Tultchínskaia 

foi criptógrafa do Departamento de Relações Internacionais do Comintern e mulher do espião 

Abrám Iákovlevitch Gurálski – nascido Abram Khêifets, segundo Pantelêiev (2005), 

conhecido entre os brasileiros como Boris Hêifetz, segundo Waack (1993), e que também 

usava o codinome Rustiko. O espião, que parte, em 1934, para a América Latina com 

Tultchínskaia afirmava que “considerava seu maior êxito o engajamento do radical brasileiro 

Luís Carlos Prestes ao movimento comunista”79. 

 Outra tradutora de Amado na reunião é Inna Tyniânova (1917-2004), filha do 

renomado formalista russo Iúri Tiniânov 80 . Estão ainda presentes o tradutor Anatóli 

Vassíllievitch Stárostin81 (1919-1980), Konstatín Valerianovitch Tsurinov82  (1923-1982), a 

tradutora do espanhol Elena Mikháilovna Kôltchina, grafada apenas como “E.M. 

Kôltchina”83 neste e em outros documentos do arquivo, e o “camarada Chur”, provavelmente 

 

79 Quando retorna a Moscou, Gurálski é nomeado instrutor do secretariado latino-americano do Comitê 
Executivo da Internacional Comunista (na sigla em russo, IKKI). Mais informações sobre ele em: 
PANTELÊIEV, M. Aguênti Kominterna. Soldáti mirovôi revoliutsii. Moscou: Iauza/Eksmo, 2005. 
Informações a respeito de Tultchínskaia, incluindo datas de nascimento e morte foram colhidas em entrevistas 
da doutoranda com dois de seus sobrinhos, Vladímir Sinelnikov, radicado em Israel e Valentin Dmitrievitch 
Konakov, professor na Escola Superior de Economia de Moscou. 

80 Iúri Nikoláievitch (Nassonovitch) Tyniánov (Iúri Nikoláevitch Tyniánov, 1894-1943) foi um dos 
membros mais proeminentes do OPOIAZ (Ôbschestvo izutchênia Poetítcheskogo Iaziká, ou seja, Sociedade de 
Estudos da Língua Poética), grupo de linguistas e críticos literários fundado em São Petersburgo em 1916 e que 
contava com figuras como Víktor Chkolóvski, Boris Eikhenbaum, Óssip Brik. A escola formalista de crítica 
literária e semiótica regida sob a sigla revolucionou a crítica russa ao estabelecer as especificidades e a 
autonomia da linguagem poética e da literatura. A partir dos anos 1920, o método formalista foi alvo de duras 
críticas, sendo inclusive tema de um capítulo depreciativo do livro de Leon Trótski Literatura e Revolução 
(1923), e perseguido por ideólogos do comunismo e da história e teoria da literatura e crítica literária oficiosa. 
Após a campanha dos anos 1930, a própria palavra formalismo tornou-se quase um termo de baixo calão e 
objeto de acusação política (ver Parte I desta tese). 

81 Trabalhou na Redação de literatura dos povos da URSS (Redáktsia literatury narôdov SSSR) e na 
filial moscovita da revista Literatura de ficção (Khudôjestvennaia literatura), onde foi incumbido de editar 
Doutor Jivago. Staróstin tentou ativamente, mas sem sucesso, conseguir com que esse fosse publicado. 

82  De 1945 a 1947, foi tradutor simultâneo nas sessões do Tribunal de Nuremberg, vertendo os 
acusadores franceses. Passou à chefia e depois foi nomeado secretário da ala soviética do Tribunal de 
Nuremberg. Posteriormente, foi professor de espanhol e literatura latino-americana da MGU e orientador de 
Inna Terterian. 

83 No RGALI, ela aparece, por exemplo, como autora do parecer de seis páginas de um artigo de 
Nikolai Gabínski sobre Neruda, em 1953, na Comissão Estrangeira da União dos Escritores, ou trazendo 

 



126 

 

o filósofo, historiador, bibliógrafo e latino-americanista franco-russo Leonid Avelevitch Chur 

(11 de setembro de 1930 -?)84. 

Do texto, depreende-se que os sete literatos ali reunidos travam um embate 

ideológico, em que repetidas vezes se menciona o “culto da personalidade” empregado por 

Amado em O cavaleiro da esperança e na exaltação que o baiano faz de Prestes como “o 

Lênin do Brasil” – apesar de o 20° Congresso do PCUS ainda não ter ocorrido, esta camada 

da sociedade soviética já questionava a prática, e foi justamente o apoio da intelligensia que 

possibilitou o discurso secreto. É preciso lembrar que, apenas três anos antes, em 1951, 

quando Amado recebeu o Prêmio Stálin da Paz, foi lançada em russo, quase 

simultaneamente, sua biografia de Luís Carlos Prestes, que foi comparada positivamente a 

livros como Stálin, de Henri Barbusse (GALPERINA apud BELIAKOVA, 2010, p. 82)85. A 

recepção soviética de O Cavaleiro da Esperança na imprensa também considera “totalmente 

legítimo o apelo de escritores de diversos países à criação de livros sobre heróis 

contemporâneos do povo. A vida dessas personalidades proeminentes tem significado 

edificante e inspirador” (ANIKIST apud BELIAKOVA, 2010, p. 82). 

De volta à discussão, os intelectuais também colocam em dúvida a classificação de 

Amado como escritor progressista. A categorização do autor no realismo pessimista, feita 

por Kutêischikova, é rechaçada pelos demais. A maneira como é tratado o tema da erotização 

da obra do baiano é outro indício de que esta não segue os moldes necessários à sua 

publicação. Assim, Inna Tyniânova diz: 

 

panoramas da literatura latino-americana em anos diversos, discutindo a publicação do livro Nueve lunas sobre 
Neuquén (1946), do uruguaio Enrique Amorim, na URSS, em 1951, discorrendo sobre coletâneas progressistas 
etc. 

84  Hispanista e latino-americanista, trabalhou na Biblioteca de Literatura Estrangeira de Moscou 
(Biblioteka inostrannoi literatury) e no Instituto de Etnografia da Academia de Ciências (Institut etnografi 
Akadiemi nauk). Emigrou para Israel em 1976 e fez conferências entre Jerusalém, Madrid e São Paulo até 1981, 
quando se mudou para a França. (MNUKHIN; AVRIL, 2008) 

85 A jornalista Eleonora Galperina (1912-1991), que também assinava como Nora Gal, foi ainda uma 
renomada tradutora de literatura inglesa e americana, principalmente fantástica. É autora do livro Slôvo jivôie i 
miôrtvoie, sobre sua experiência como editora e tradutora. Em 1946, porém, ela escreveu um artigo em que 
criticava pesadamente um livro de crítica de Orwell a Dickens e Dalí. Foi um “sério erro político”, de acordo 
com relatório interno do presidente da Comissão Estrangeira da União dos Escritores, Mikhail Apletin. O 
problema estava simplesmente em mencionar a existência do trotskista Orwell na imprensa aberta, mais 
especificamente na Literatúrnaia gazieta. O escritor Konstantin Símonov, um dos secretários da União dos 
Escritores, sugeria então que o pecado de Nora fosse levado ao Secretariado. (BLIUM, 2009, p. 198-199) 
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Quando falamos sobre o naturalismo da literatura latino-americana, 
não citamos o outro lado da história. Sem dúvida, existe ali a 
influência de correntes estéticas e o deleite com o naturalismo. Mas, 
na literatura progressista, especialmente de Amado, o que chamamos 
naturalismo não é naturalismo. Existem ali cenas que soam muito 
bem em Amado, mas não podemos transmiti-las em russo.  
[...]  
E, tratando do erotismo de Amado, é preciso lembrar que aqui 
também está encravada essa percepção sensorial da vida, e é preciso 
dizer isso muito sutilmente sobre as obras de Amado. (RGALI F. 631 
op. 6 e.kh. 4451, 1954, tradução nossa, grifos nossos)  

Após o acalorado debate e críticas devastadoras ao tipo de realismo seguido por 

Amado, que passa longe do progressista, fica marcada uma nova reunião para discussão de 

artigo retificado pela autora. Esta, se ocorreu, não tem registros de estenografia no arquivo. 

Também não há indícios de uma coletânea especial voltada a autores progressistas da 

América Latina no período posterior, de acordo com os registros das principais bibliotecas do 

país, como a Lênin. Assim, ao que parece, o potencial artigo principal da publicação 

“malograda” mantém-se apenas como o livrete de 40 páginas de Vera Kutêischikova 

previamente publicado, ainda no mesmo ano, sob o título simples de Jorge Amado, pela 

editora da Sociedade da União Para Divulgação de Conhecimento Político e Científico, 

intitulada Znânie (Conhecimento), na série Brochuras-Conferências (Brochiuri-lektsi).  

Ao mesmo tempo que o teor demasiadamente crítico da discussão poderia gerar 

desalento sobre o acolhimento de Amado pelos gatekeepers soviéticos, o livrinho publicado 

pela Znânie tem uma tiragem de 90 mil exemplares, de acordo com a ficha impressa no verso 

da brochura. 

Seu texto traz críticas formais misturadas a outras, políticas, à obra de Amado. Por 

exemplo:  

No final dos anos 1930, Jorge Amado se torna um dos escritores mais 
amados e mais populares do Brasil. 
Mas a obra de Amado nesse primeiro período ainda tinha muitas 
carências. Colocando corajosamente em seus romances as questões 
sociais, ele ainda não conhecia concretamente o caminho para sua 
resolução. Entre as sérias falhas das primeiras obras de Amado estava 
também a falta de habilidade do jovem escritor em criar imagens e 
personagens típicos, a insuficiência na individualização dos 
protagonistas, o demasiado fervor por detalhes naturalistas. 
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A limitação da concepção de mundo de Amado então não lhe permitia 
criar uma obra de essência completamente realista, que planejasse o 
caminho para a resolução dos problemas sociais e nacionais do Brasil. 
O escritor não podido ainda condições de se conscientizar e converter 
artisticamente o papel histórico do proletariado – o único e vitorioso 
líder do movimento brasileiro nacional-libertador. 
A trajetória posterior da obra de Amado se deu na superação das 
fraquezas de sua obra e na transição para o realismo socialista. Essa 
transição foi preparada pela ativa atuação política do escritor entre 
1935 e 1937, e sua imediata participação na luta pela libertação do 
povo brasileiro. (KUTÊISCHIKOVA, 1954, p. 14, tradução nossa, 
grifos nossos)  

É interessante notar que, na referida discussão da União dos Escritores, enquanto 

Stárostin (RGALI F. 631 op. 6 e.kh. 4451, p. 2)86 afirma que essas críticas “não são nada 

concretas” e que “são o tipo da coisa que se pode falar sobre qualquer um”, ele mostra que se 

abre algum caminho na URSS para toda essa “falta de progressismo” apontada ao comentar 

da seguinte forma (apenas um ano após a morte do vójd soviético, Stálin) a biografia de de 

Luís Carlos Prestes feita por Amado:  

Em relação ao livro sobre Prestes, para mim isso é uma grande 
questão, e quero relê-lo agora, ver como ele soa agora. Não somos 
contra biografias heroicas, mas aqui, prevendo possíveis ataques, 
você acentua muito isso, que Amado não nega os heróis que se 
elevam sobre as massas. Eu acho que ele não soa tão laudatório em 
relação ao protagonista e não obscurece o papel do partido comunista 
no Brasil (Ibid., p. 4). 

Se por um lado se sente alguma abertura na ortodoxia ideológica, outras afirmações 

nos trazem de volta à realidade da propaganda soviética. Tsurinov, por exemplo, diz que o 

texto não se enquadra como artigo principal da coletânea porque não há uma análise do ponto 

de vista literário da obra de Jorge Amado (Ibid., p. 6), mas censura a autora por achar que 

“não é preciso relembrar a fraqueza do movimento trabalhador entres as páginas 6 e 7 [da 

brochura, que discorrem sobre a fundação do partido comunista no Brasil]” (Ibid., p. 6).  

É também ele quem inicia a discussão acerca do uso, por Kutêischikova, do termo 

“literatura do realismo pessimista” (literatura pessimistítcheskogo realizma). “É a primeira 

 

86 Todas citações a seguir deste documento têm tradução nossa. 
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vez que escuto falar de tal termo. Se é realismo pessimista, significa que já não é realismo” 

(Ibid., p. 8). Mais adiante, Tsurinov (Ibid., p. 28) assevera: “O que você [Kutêischikova] 

chama de realismo pessimista é o realismo crítico”. No texto publicado pela editora Znânie, 

Kutêischikova usa nada menos que sete vezes os termos pessimismo e pessimista, e parece 

buscar justificar a própria existência de Jorge Amado na URSS: 

A fraqueza do movimento anti-imperialista nas primeiras décadas do 
século XX foi a razão por que os escritores realistas do Brasil, 
retratando de maneira veraz a vida e a luta das massas populares, 
ainda não viam na realidade que os rodeava as verdadeiras forças 
sociais capazes de liderar e levar à vitória o movimento nacional-
libertador do povo brasileiro. Isso é explicado por sua falta de 
perspectiva, seu pessimismo; isso fez sua obra vulnerável, do ponto 
de vista da influência naturalista. As linhas do pessimismo foram 
peculiares até na obra do mestre da literatura brasileira, notável figura 
pública e ardoroso patriota do Brasil Graciliano Ramos.  
Grande parte das obras dos anos 1920 e 1930 dedicadas a descrever o 
‘inferno verde’, no qual se passa a vida da deprimente maioria do 
povo brasileiro, receberam o nome de literatura do realismo 
pessimista. 
A literatura do realismo pessimista é um fenômeno característico 
para a maior parte dos países da América Latina 
(KUTÊISCHIKOVA, 1954, p. 8-9, tradução nossa, grifos nossos). 

O termo “literatura do inferno verde”, empregado por Kutêischikova, também é 

questionado por Tsurinov, mas Kôltchina afirma que esse é “costumeiro e fundamentado”, ao 

que o primeiro responde que, mesmo assim, não deve ser “usado em material oficial”. O 

repetido uso do termo naturalismo (naturalizm) no debate também é revelador. Basta 

lembrarmos do emprego que o vocábulo tomou a partir do final dos anos 1930 e sua carga 

política, como nota Azóv (2013, p. 41, tradução nossa): 

Nem toda verossimilhança era desejável: a verossimilhança 
indesejável era classificada com a palavra naturalismo, que, assim 
como o formalismo, representava um inimigo da arte soviética [...] O 
significado das palavras formalismo e naturalismo se corroeu; elas 
foram despojadas de conteúdo científico e literário concreto, 
tornaram-se injúrias, símbolos ideologizados de maneira precisa da 
animosidade do socialismo. 

A ideia é reiterada por Zemtsóv em seu A língua política soviética: 

O princípio mais importante do realismo socialista é a representação 
da realidade em seu desenvolvimento ‘realista’ e perspectiva 
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comunista. Este ideal estético se personifica em um tipo de herói 
moderno à parte e se formaliza em um sistema rígido de demandas: 
ideário, caráter nacional, partidarismo, otimismo histórico, resoluta 
não aceitação de formalismo, naturalismo e subjetivismo. 
(ZEMTSÓV  , 1985, p. 367, trad. nossa, grifos nossos) 

Esse uso semântico do termo fica claro em outra afirmação, durante a mesma querela, 

por Tultchínskaia:  

Acredito que não seria correto se falássemos que Amado tem uma 
corrente naturalista forte até certo momento e que depois ela some. 
Isso não seria correto. Ele tem naturalismo até agora, assim como ele 
tem elementos de erotismo. 
De onde veio isso nele? Parece que o camarada Sávitch 87  disse 
corretamente que esse erotismo não vem da literatura espanhola, mas 
são, sim, traços do modernismo (RGALI F. 631 op. 6 e.kh. 4451, 
1954, p. 23) 

Entre os pontos negativos destacados, também ganham espaço os elementos místicos, 

como nota inicialmente Kôltchina (Ibid., p. 14): “Entre os defeitos do uso do folclore está o 

fato de que ele introduz ao círculo das figuras na narração personagens místicas. Esse 

misticismo já é um defeito”. Tultchínskaia (Ibid., p. 23) apoia o comentário: “Não se pode 

calar também sobre os elementos de misticismo. Eles existem em Amado, mas isso não 

significa que devam ser cultivados em nossa literatura do realismo crítico e social”. 

Já a discussão, no livrete, sobre o modo como é retratado o livro Cavaleiro da 

Esperança mostra como esse tipo de escrita, supostamente analítica e opinativa, não reflete 

necessariamente a opinião do autor, e é moldada seguindo as necessidades e linhas do partido 

– a base da propaganda. O longo trecho da discussão que tange a obra de Amado sobre 

Prestes traz indícios de uma ascensão do repúdio ao “culto à personalidade”, como se nota na 

fala de Tsurinov: 

Concordo que agora não seja conveniente colocar em tal plano uma 
análise do romance sobre Prestes. Acho que seria melhor analisar sua 
obra no plano da evolução ideológico-artística de Amado em seus 
romances. E analisar isso sob o ponto de vista de como o escritor 

 

87 Ovádi Guertsóvitch Sávitch (1896-1967) - escritor e tradutor, correspondente do Komsomólskaia 
Pravda em Paris de 1932 a 1936 e da Tass na Espanha entre 1932 e 1936. 
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aprimora suas técnicas na biografia de Prestes usando material 
autêntico e a vida de seus contemporâneos, o que o ajuda no futuro a 
colher imagens de protagonistas comunistas. Pegando essa 
característica de ‘Prestes’ [como eles chamavam, de forma abreviada, 
a obra O Cavaleiro da Esperança, que foi publicado em russo sob o 
título Luis Karlos Prestes] sob esse ponto de vista, isso entraria no 
plano da caracterização de Amado como escritor. O livro em geral é 
impreciso e um literato não consegue passar por ele sem críticas. [...] 
E você evitaria dizer que o escritor cria aqui o ‘culto à personalidade’ 
– não, ele busca mostrar Prestes como um herói que o povo criou. 
(RGALI F. 631 op. 6 e.kh. 4451, 1954, p. 12) 

Assim, a retórica passa a justificar até as falhas ideológicas de Amado com a ajuda de 

uma “interpretação criativa” aos moldes da mesma tradução criativa estabelecida por Iogann 

Áltman, como foi visto anteriormente. A brochura publicada de Kutêischikova, que gasta 

cinco ou seis páginas com O Cavaleiro da Esperança, tem conteúdo diverso da proposição de 

Tsurinov, como resume o trecho seguinte: “Desvendando as fontes do poderoso movimento 

nacional-libertador, o livro de Amado leva o leitor a pensar sobre a necessidade histórica do 

surgimento de pessoas desse tipo, guias, como Luís Carlos Prestes” (KUTÊISCHIKOVA, 

1954, p. 18, tradução nossa). 

Na discussão da Comissão Estrangeira, Tsurinov (RGALI F. 631 op. 6 e.kh. 4451, 

1954, p. 13) propõe então, longamente, que se acentuem “os meios folclóricos usados na 

caracterização de Prestes”. “O grande mérito desse livro literário-publicístico está no fato de 

que ele usa aqui o folclore muito orgânica e habilmente”, diz ele. Tyniânova discorda, mas 

Tultchínskaia parece asseverar, em uma única oração: “Quando falamos sobre as origens das 

obras de Amado, sempre dizemos que existe aí um amplo uso do folclore; falando sobre o 

livro Prestes, devemos dizer isso também” (Ibid., p. 14). É interessante, aqui, lembrar a 

afirmação de Liudmila Sinianskaia (1933-2013), tradutora e consultora de literatura 

espanhola, portuguesa e latino-americana na Comissão Estrangeira da União dos Escritores 

Soviéticos, de que “sem dúvidas, a Comissão Estrangeira era vigiada pela KGB” (apud 

BLIUM, 2004, p. 249, tradução nossa). 

Assim, o uso de Prestes e Amado como meio de propaganda – e sua consequente 

modelagem à linha soviética – fica claro também em outra colocação de Tultchínskaia: 

É preciso dizer que no Brasil existe esse culto a Prestes, ao qual 
Amado involuntariamente teve que ceder. E quando trabalhamos na 
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atração de Prestes ao partido 88 , consideramos justamente essa 
situação, para trazer ao partido, junto com ele, sua popularidade. 
Amado escreve abertamente que Prestes é o Lênin do Brasil. Mas não 
se pode, em geral, deixar de levar esse livro em consideração. 
(RGALI F. 631 op. 6 e.kh. 4451, 1954, p. 14) 

Kutêischikova (Ibidem, p. 15) ressalta uma característica importante da publicação de 

O Cavaleiro da Esperança: “Não se pode esquecer que a força artística desta obra está na 

formação da ideologia comunista, e é preciso mostrar esse papel educativo do livro”. 

Tsurinov (Ibidem, p. 16) argumenta: “Acredito que não seja errado falar sobre as fraquezas 

dos comunistas, já que a fraqueza do Partido Comunista seria consequência da fraqueza da 

evolução da consciência das massas populares, e você fala disso na página 25”. Mas ela 

relembra aos demais presentes de um ótimo motivo para não rechaçar Amado (p. 27): 

“Devemos conferir grande interesse e confiança às principais manifestações a nós 

apresentadas por Amado e Prestes. Se não fizermos isso, teremos apoiado obras que 

trouxeram muito prejuízo à América Latina” (Ibidem, p. 27).   

Um ano antes, em 1953, a brochura de Kutêischikova tinha passado pelas mãos de um 

frequentador de reuniões da Comissão Latino-Americana da União dos Escritores Soviéticos, 

Iúri Kalúguin – posteriormente, tradutor de Gabriela –, que apresentou parecer sobre o texto 

ainda como chefe da redação espanhola da revista Novos Tempos (Nôvoie vriêmia, hoje The 

New Times).  Seu sistemático relatório em quatro páginas traz recomendações como a 

seguinte: “A citação de História Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior, (p. 41), é 

preciso que essa seja retirada, já que ele se revelou um renegado e trotskista” (RGALI F. 631, 

op. 26, e.kh. 4450, 1953, p. 21, tradução nossa). Como resultado, não há menção, no texto 

publicado, ao renomado historiador brasileiro.  

Infere-se, por esses e outros motivos, que Kutêischikova consentiu em muitas das 

sugestões feitas nesse documento. Uma delas era a de enumerar alguns autores soviéticos 

como fontes de inspiração amadiana. Kalúguin sugere a ela ressaltar “a maravilhosa língua, o 

 

88 Esta declaração de Tultchínskaia reitera a afirmação de Pantelêiev de que o maior orgulho do marido 
dela era ter atraído o “cavaleiro da esperança” ao partido – declaração corroborada também por Waack quase 
duas décadas antes. Segundo o último, Guralski-Heifetz-Rústico “se gabava ainda em Buenos Aires” de Prestes, 
o qual chamava de “minha maior aquisição” (WAACK, 1993, p. 33). 
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incrível estilo dos romances de Jorge Amado, sobretudo os últimos – ele agora é um dos 

poucos escritores latino-americanos completamente dignos da posição do realismo socialista 

–; ressaltar a grande influência sobre sua obra de escritores soviéticos, particularmente 

Maksim Górki, Chôlokhov, Fédin, Polevôi” (RGALI F. 631, op. 26, e.kh. 4450, 1953, p. 2, 

trad. nossa). A última dessas recomendações, que é praticamente transcrita por 

Kutêischikova, é recebida de modo hostil por Starostin: “Isso tudo [enumerar escritores 

soviéticos] soa muito vago” (RGALI F. 631 op. 6 e.kh. 4451, 1954, p. 3). Outra sugestão 

privada de Kalúguin a Kutêischikova é: “Apontar que Jorge Amado, por sua vez, exerceu 

grande influência sobre a obra de outros escritores brasileiros: Dalcídio Jurandir, Alina Paim, 

Nair Batista, que também começam a escrever no espírito do realismo socialista” (RGALI F. 

631, op. 26, e.kh. 4450, 1953, p. 4, trad. nossa).  

Essas sugestões são um pouco adaptadas na brochura da latino-americanista:  

Por outro lado, a própria obra de Amado conseguiu causar uma 
influência benéfica na geração dos escritores progressistas mais 
jovens do Brasil: Alina Paim, Dalcídio Jurandir, James Amado e 
outros, que influenciam enormemente, com suas obras, um aumento 
da autoconscientização de classe do povo brasileiro. 
(KUTÊISCHIKOVA, 1954, p. 10, trad. nossa) 

O trecho mostra claramente que a autora, em material impresso, não se arriscaria a 

classificar Jorge como “completamente digno da posição do realismo socialista”. Kalúguin, 

por sua vez, poderia ser suspeito de alguma categorização marxista-hagiográfica que faz de 

Amado, uma vez que passa praticamente a monopolizar as traduções do escritor para o russo 

e tem interesse em seu acolhimento pelos círculos da intelligentsia soviética. 

Ainda em dezembro de 1954, outro acontecimento – com documentos respectivos – 

indica a importante posição que Amado conquistou então na URSS. O brasileiro é um dos 67 

delegados estrangeiros a comparecerem, efetivamente, ao Segundo Congresso dos Escritores 

Soviéticos (Vtorôi Vsesoiúzni siezd sovietskikh pisátelei), ocorrido entre 15 e 26 de dezembro.  

O encontro conta com 738 delegados, que representam 3.122 membros da União dos 

Escritores e 563 candidatos a ela. A delegação de Moscou tem 223 candidatos; a de 

Leningrado, 55; a da Ucrânia, 73; da Geórgia, 54; da Armênia, 35; da Bielorrússia, 23; do 
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Cazaquistão, 25. Deles, 526 são membros do PCUS e 207, escritores sem partido. 

(AIMERMAKHER, 2001, p. 329) 

Entre os 74 convidados estrangeiros, como reporta a seção de ciência e cultura do 

Comitê Central do PCUS, 28 seriam literatos dos países de democracias populares e da 

República Democrática da Alemanha:  

os mais proeminentes artistas da palavra: M. [Mihail] Sadoveanu 
(Romênia), M. [Maria] Majerová (Tchecoeslováquia), Ia. [Jarosław] 
Iwaszkiewicz, L. [Leon] Kruczkowski (Polônia), Lao She, Ding Ling 
(China), Anna Seghers (República Democrática da Alemanha). Entre 
os escritores dos países de democracias populares, segundo se 
avaliou, há 19 comunistas. 
Dos países do capitalismo, estarão presentes 46 escritores. Entre eles, 
há 16 comunistas, um esquerdista socialdemocrata ([Artur] 
Lundkvist, Suécia), 6 burgueses liberais de inclinação democrática, 1 
escritor burguês direitista (Stratis [Myrivilis], Grécia), 2 
representantes da união dos escritores da Iugoslávia. O total de 
comunistas entre os convidados é de 35, escritores progressistas 
próximos aos comunistas, 29, burgueses, 8. Entre os convidados dos 
países do capitalismo estão os maiores escritores progressistas, 
Aragon, Amado, Neruda, [Jack] Lindsay, [Sunao] Tokunaga, 
[Nicolás] Guillén e os literatos burgueses proeminentes Alfonso 
Schmidt (Brasil), [Jorge] Zalamea e outros. (AIMERMAKHER, 
2001, p. 329, trad. nossa) 

Assim, se ainda paira a dúvida nas reuniões da União dos Escritores sobre o caráter 

progressista de Jorge, em função de sua não completa inserção no realismo socialista, e a 

despeito da publicação naquele ano de Os subterrâneos da liberdade, a seção do Comitê 

Central do PCUS se mostra mais convencida de que Amado é um progressista inveterado. 

Conquanto o número efetivo de representantes estrangeiros no evento caia de 74 para 

67, provenientes de 32 países, muda a proporção de comunistas, que sobe para 47, de acordo 

com relatório da seção de ciência e cultura do Comitê Central do PCUS (Ibidem, p. 329). 

Desses 47, 30 se apresentam e, entre eles, Jorge Amado, que profere seu discurso em 23 de 

dezembro de 1954, ao lado de Louis Aragon, Konstantin Fédin e Aleksandr Fadêiev. 

Em estenografia datilografada em russo, Amado (RGALI F. 631, op. 28, e.kh. 33, 

1954, trad. nossa) inicia essa conferência cumprimentando os colegas em nome de seus 

eleitores brasileiros: “trabalhadores simples, homens e mulheres trabalhadores que moram em 
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um país distante, do outro lado do mundo, através de mares e montanhas”. Ele é ovacionado e 

prossegue:  

Nossos trabalhadores souberam sobre isso [como os russos libertaram 
o homem com a Revolução de 1917] nos livros de Serafímovich, 
Fadêiev, Lagrenev, Fúrmanov, Nikolai Ostróvski, Vsievolod Ivânov.  
Eu lhes trago cumprimentos dos camponeses, que souberam dos 
livros de Chôlokhov e outras obras sobre a nova vida feliz criada pelo 
governo soviético para aqueles que estiveram antes na sua, e não na 
minha, pátria, onde agora são escravos da terra e de seus 
proprietários. Em seus livros nossos camponeses souberam da 
grandiosa epopeia de criação da profusão de kolkhozes. (RGALI F. 
631, op. 28, e.kh. 33, 1954, p. 31, trad. nossa)  

Ele prossegue, citando Ehrenburg, Leskóv, Grossman, Símonov etc. Fala ainda de um 

“jovem paralítico da cidade de Araçatuba” que se deslumbrou com o personagem Aleksei 

Marsiév, do escritor Boris Polevôi, menciona a importância de O caminho dos tormentos, 

escrito por Aleksei Tolstói, da escritora Galina Nikoláieva, da obra A Jovem Guarda89, de 

Aleksandr Fadêiev, diz que crianças são batizadas em homenagem às personagens de 

Konstantin Fédin. Altamente ovacionado, prossegue enumerando “escritores comunistas 

brasileiros”: Afonso Schmidt, Floriano Gonçalves, Lila Ripoll, Dalcídio Jurandir, Alina 

Paim, James Amado, Rossini Camargo Guarnieri, Bernardo Ellis, Aparício Floreli, Barão de 

Itararé, Astrojildo Pereira e critica os que afirmam que a nova literatura brasileira copia a 

soviética: “Esses sectários confundem os métodos do realismo socialista com escolas 

literárias”, diz. (Ibidem, p. 39, trad. nossa) 

Quero lhes falar sobre a proeminente frente dos escritores brasileiros 
das mais diversas correntes na luta pela paz e libertação. [...] Nossa 
cultura e literatura está dividida no momento atual em dois campos. 
Um deles é o das forças progressistas, conciliadoras, inclinadas a criar 
a frente democrática da libertação popular; o outro campo é o dos 
reacionários, que servem ao imperialismo americano e a seus 
comparsas no Brasil – grandes proprietários de terras e capitalistas. 
(RGALI F. 631, op. 28, e.kh. 33, 1954, p. 43, trad. nossa) 

 

89  Fadêiev foi duramente criticado porque o romance sobre a Grande Guerra Patriótica não 
representaria suficientemente o papel de liderança e orientação do Partido Comunista. Foram emitidos reproches 
quanto a isto no Pravda, nos órgãos do PCUS, e pelo próprio Stálin. 



136 

 

Amado, em seguida, declara haver no Brasil uma enorme quantidade de livros 

publicados seguindo o método do realismo crítico, assim como obras cinematográficas.  Já no 

relatório da Seção de Ciência e Cultura do Comitê Central do PCUS sobre os resultados do 

congresso – assinado pelo diretor da divisão, Aleksei Rumiântsev 90  , seu vice, Pável 

Tarássov 91 , além do vice-diretor de setor da seção, Ivanov92  – é sucinto, mas também 

“romântico”, sobre a participação de Amado. Enquanto ressalta os discursos de Fédin, 

Fadêiev e Ehrenburg – o qual “revê suas afirmações anteriores”93 (AIMERMAKHER, 2001, 

p. 338, trad. nossa) –,  traz longo trecho criticando o futuro Nobel de Literatura, Chôlokhov, e 

Oviétchkin: 

colocando corretamente em seus discursos a questão da necessidade 
de uma ligação estreita entre o escritor e a realidade, sobre a luta pelo 
aumento da exigência no trabalho do escritor, e responsabilidade 
diante do povo, fizeram uma crítica negativa descabida de toda a 
literatura soviética contemporânea. Sua crítica tinha caráter unilateral, 
e as avaliações de ocorrências concretas da literatura carregavam 
marcas evidentes de simpatias de grupos e parcialidade. Toda uma 
série de escritores – Gladkóv, Fédin, Ibraguimov, Tursun-zade etc. – 
expôs a crítica como tendências errôneas das apresentações de M. 
Chôlokhov e V. Ovétchkin, que desviaram uma discussão séria de 
questões artísticas importantes no congresso. (AIMERMAKHER, 
2001, p. 338, trad. nossa) 

Já a participação de Amado é citada duas vezes no relatório, que tem cerca de meia 

dúzia de páginas. Uma, en passant, (Ibidem, p. 341), quando se citam os escritores 

estrangeiros presentes mais importantes, e a seguinte: 
 

90  Aleksei Matvêievitch Rumiânstsev (1905-1993), sociólogo, membro do PCUS a partir de 1940, 
chefe da seção a partir de 25/03/1953. Foi editor-chefe da revista Kommunist, da Pod znameniem mira i 
sotsializma e do jornal Pravda (desse, a partir de 24/02/1958). Também foi membro da Comissão Ideológica do 
Comitê Central do PCUS a partir de 08/12/1964, e ocupou outras posições importantes na Academia de Ciências 
da URSS. 

91  Pável Andrêievitch Tarássov (1912-?). Depois de trajetória no secretariado do sindicato dos 
trabalhadores das artes entre 1946 e 1947, passou a vice-diretor do setor de propaganda e agitação do Comitê 
Central do Partido e a vice do setor de ciência e cultura. Posteriormente, foi auxiliar de Dmítri Chepílov, quando 
este ainda era secretário do Comitê Central, e, a partir de 25/10/1963, chefe da Direção de Teatros do Ministério 
da Cultura, além de membro do colegiado do Ministério da Cultura a partir de 1964. 

92 V. I. Ivânov (1910-?) - foi instrutor da seção de propaganda e agitação do Comitê Central a partir de 
03/09/1948, vice-diretor dessa seção a partir de 07/1949, membro do colegiado da revista Kommunist a partir de 
1953, e diretor de setor da seção de literatura de ficção do Comitê Central a partir de 09/12/1955.   

93 No terceiro dia das reuniões de trabalho da conferência, Ehrenburg apresentou em reunião vespertina 
um discurso defendendo os direitos do autor sobre seu protagonista e pela discussão justa e objetiva de suas 
obras, para que esse tipo de debate não virasse um “veredito do autor”. 
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Entre os convidados estrangeiros que se apresentaram, destacaram-se 
pela grande força emocional e ampla conclusão geral dos discursos os 
poetas laureados com o Prêmio Internacional Stálin Pablo Neruda 
(Chile) e Jorge Amado (Brasil), assim como Louis Aragon (França), 
Jack Lindsey (Reino Unido), Nguyen Thi Dinh (Vietnã). (Ibidem, p. 
342) 

Durante a conferência, Jorge presencia também o anúncio da inauguração da revista 

Inostrânnaia literatura e a escolha da nova administração da União dos Escritores, que 

incluía o nome de seu amigo Ehrenburg. Com uma apresentação em que enalteceu figuras 

inatacáveis94 – ou quase – da cultura soviética, Amado colocava-se mais uma vez do lado 

certo do partido, mostrando-se também digno da referência a ele feita em outro relatório por 

Rumiântsev e Tarássov, de 26 de julho de 1954, ou seja, antes do congresso, mas quase dois 

meses após a discussão sobre o texto de Kutêischikova figurar como introdução na coletânea 

de escritores progressistas da América Latina. No documento de 26 de julho, o diretor e o 

vice da Seção de Ciência e Cultura do Comitê Central do PCUS pedem que se incrementem 

as publicações de literatura de ficção traduzida no país, usando como introdução as demandas 

de universidades, institutos e cartas recebidas pelo aparato: 

O trabalho das editoras que foram incumbidas, como principal tarefa, 
da tradução e edição de livros de autores estrangeiros (Izdátelstvo 
inostrânnoi literatúri e Gosizdat) tem diversos motivos para 
reprovação. 
A principal falha nos planos de edição de livros traduzidos para o 
russo está no fato de que são mal representadas ou completamente 
não representadas as literaturas de muitos países.  
A Izdátelstvo inostrânnoi literatúri, ao realizar sua principal tarefa, a 
tradução e edição de literatura estrangeira contemporânea, é limitada 
por um volume de publicação de literatura de ficção de 600 páginas 
editoriais [izdatelski list95] o que permite lançar, ao ano, entre 30 e 35 
títulos.  
Levando-se em conta o impetuoso aumento da literatura progressista 
em muitos países do mundo após a Segunda Guerra Mundial, o 
volume deve ser considerado insuficiente para as publicações dos 
mais novos livros de autores progressistas. (AIMERMAKHER, 2001, 
p. 286, trad. nossa) 

 

94 Tolstói, Fadêiev e Fédin, por exemplo, chefiaram a União dos Escritores – respectivamente, de 1936 
a 1938, de 1938 a 1954 - com um intervalo entre 1944 e 1946 –; e de 1959 a 1977). 

95 Folha de impressão editorial, “equivalente a 40 mil caracteres de texto em prosa (...), 700 linhas de 
versos ou 3000 cm2” (MILTCHIN, 2003). 
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O documento então cita escritores e países que precisam de publicação em russo, e 

ressalta: “Rica e em rápido crescimento, a literatura progressista dos países da América 

Latina é representada em traduções para o russo apenas por obras isoladas de alguns poucos 

autores” (Ibidem, p. 287). Outra falha apontada está nas “baixas tiragens” de escritores 

importantes, como o chinês Luo Guanzhong, com seu Romance dos Três Reinos, que sai com 

30 mil exemplares, e o “grande atraso” com que são publicados outros. Neste ponto os 

autores destacam a biografia de Luís Carlos Prestes, de autoria de Amado, que sai em russo 

nove anos após ser publicada em português. 

Além disso, os planos editoriais precisam incluir uma série de 
escritores intelectuais burgueses próximos da luta pela paz, cujas 
obras, mais ou menos realistas, revelam a sociedade burguesa atual, 
denunciam as forças reacionárias, defendem os interesses nacionais 
(por exemplo, [Maurice] Druon e Vercors na França, Ortese na Itália 
e outros). [...] Nossa crítica não realiza suficientemente seu papel em 
ajudar ativamente os literatos progressistas de países estrangeiros na 
luta pela literatura progressista. (Ibidem, p. 288, trad. nossa, grifos 
nossos) 

Para melhorar esse desempenho, a seção propõe que se realizem, juntamente com a 

Seção de Propaganda e Agitação do Comitê Central do PCUS, congressos com diretores e 

editores-chefes das editoras, com participação de representantes do Ministério da Cultura, da 

União dos Escritores Soviéticos, dos jornais literários, do VOKS 96  para, entre outros, 

aumentar a publicação de novos autores.  

O texto é aprovado pelo então secretário do Comitê Central, Pospelov97, e isso explica 

muitos eventos posteriores. Além de os livros de Druon, por exemplo, terem sido publicados 

a partir de então na URSS (o primeiro, Le Roi de fer, de 1955, sai em 1957; mais três são 

publicados até 1965), é notável a grande mistura de membros de diversas camadas da 

 

96  Da sigla em russo, Sociedade de Relações Culturais com o Exterior (Vsessoiznoe obschestvo 
kulturnoi sviazi s zagranitsei). Existiu entre 1925 e 1958 e era responsável, como se infere de seu título, pelas 
relações soviéticas com personalidades e setores culturais internacionais.   

97  Piôtr Nikoláievitch Pospelov (1898-1979), secretário do Comitê Central do PCUS (1953-1960), 
membro do burô do comitê (1960-1961), receptor do Prêmio Stálin de Primeiro Grau (1943), membro do 
partido desde 1916, redator-chefe do jornal Pravda entre 1949 e 1952. Teria participado da redação do discurso 
de Béria no enterro de Stálin e é apontado como responsável por uma série de artigos no Pravda dissimulando a 
história do Partido e da guerra civil e glorificando Stálin. 
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intelligentsia nos documentos estenografados da União dos Escritores e as próprias 

discussões sobre a literatura amadiana ali a partir de então, assim como, apesar dos receios, o 

caráter inofensivo que tomam seus reflexos burgueses pós-Gabriela. 

3.2 Pós-1956: Os gatekeepers soviéticos deixam a porta aberta para 

Gabriela  

O cenário do acolhimento de Amado no período pré-1956 se mostra, como vimos, 

favorável ao escritor brasileiro, tanto nas camadas hierárquicas mais altas do aparato, quanto 

entre membros da intelligentsia que tinham algum papel na recomendação de autores. Assim, 

seu romance anterior, Os subterrâneos da liberdade, sai em russo já em 1954, mesmo ano em 

que estreia no Brasil – talvez seguindo as diretivas de Rumiântsev e Tarássov, que no 

documento acima referido mencionaram diretamente a Amado quando explicitaram a 

necessidade de se apressar a publicação de determinados escritores estrangeiros.  

Mas os ecos do discurso de Khruschov não foram necessariamente favoráveis à 

publicação de Gabriela na Rússia, como se poderia pensar. Conquanto pareça óbvio que o 

discurso secreto tenha determinado tanto a produção de Gabriela por Amado, como sua 

publicação em russo, em um círculo vicioso, a decisão por sua edição em russo não é tão 

patente no aparato soviético. Nesta pesquisa, pude verificar, pelo contrário, um estado de 

hesitação quanto à publicação de Amado pós-discurso secreto.  

Basta uma análise quantitativa para isso: a partir de 1948 verifica-se uma 

efervescência da obra amadiana em russo, com a publicação de A terra dos frutos de ouro 

(São Jorge dos Ilhéus, 1948), Seara Vermelha  (1949), O cavaleiro da esperança (1951, 

traduzido por Tultchínskaia), Subterrâneos da Liberdade (1954, traduzido por Iúri Kalúguin, 

ainda assinando como Gueórgui), Seara Vermelha (1954, trad. Kalúguin), nova tradução de 

São Jorge dos Ilhéus em 1955 (agora diretamente do português, e não do espanhol, por Inna 

Tyniânova), e Terras do Sem-Fim (1955, traduzido por Kalúguin), além de traduções para 

outras línguas dos povos da URSS. Além disso, se na década de 1930 Amado foi objeto de 

apenas um artigo em revista literária (“Nôvie knigui. Brazili”, 1934) e autor de uma 
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Autobiografia na revista Internatsionálnaia literatura (Literatura Internacional) (AMADO, 

1935), de 1948 a 1955 ele tem presença muito marcante na imprensa soviética98. Nesse 

período, ou, seja, a partir de sua primeira publicação na URSS, são reproduzidos no país pelo 

menos 31 artigos a respeito do escritor baiano e 37 textos não ficcionais de sua autoria, entre 

publicística e prefácios de outros autores. Em 1956, entretanto, sai na imprensa soviética em 

russo um único artigo sobre Amado e outro de sua autoria. O número de textos sobre o 

escritor baiano cai ainda mais a partir de 1957, quando apenas uma nota sobre a adaptação de 

Mar Morto por Carlo Ponti é publicada pela Inostrânnaia literatura (“Ekranizatsia romana 

Jorji Amadu”, 1957, p. 280). Neste mesmo ano, porém, é curioso notar que o editor-chefe da 

revista Inostrânnaia literatura, Aleksandr Boríssovitch Tchakóvski, envia um telegrama 

urgente a Amado – e a uma lista de 13 nomes que inclui Varela, na Argentina, Aragon, na 

França, e escritores da Hungria, China, Canadá etc – pedindo sua opinião “em cinco a sete 

páginas” sobre um “discurso de Khruschov sobre literatura e arte” (RGALI F. 1573, op.1 

e.kh. 101, 1957, trad. nossa). Mas Amado se recusa: “... é-me impossível atender o seu 

pedido por desconhecer o texto completo de tais declarações. Na imprensa brasileira 

apareceram apenas pequenos trechos que não dão ideia do conjunto, impossibilitando assim 

um julgamento” (Ibid.). 

Em 1958, a mesma Inostrânnaia literatura (“Jorji Amadu”, 1958) publica uma 

resposta curta de enquete sobre a “importância de encontros entre líderes das grandes 

potências”, uma coluna sobre a opinião de Amado quanto a influência da literatura 

estrangeira sobre a brasileira (“Jorji Amadu o vliani inostrannoi literatury na literaturu 

Brazili”, 1958) e outra resposta ainda mais breve de enquete, desta vez sobre seus planos 

literários (“Jorji Amadu”, 1958b). Em 1959, uma nota sobre o sucesso de Gabriela no Brasil 

figura na revista Inostrânnaia literatura (“Uspekh romana Jorji Amadu”, 1959). Naquele 

ano, entre 18 e 23 de maio, Amado não comparece ao III Congresso da União dos Escritores 

 

98  A maior parte das publicações de Amado na União Soviética destacadas nesta seleção foram 
retiradas do relatório de Elena Beliakova (BELIAKOVA, 2010) e por meio de pesquisa da doutoranda em 
revistas soviéticas, inclusive junto à redação atual da revista Inostrânnaia literatura, que cedeu gentilmente 
acesso a seus arquivos. Agradeço à secretária de redação Ksênia Joludeva e à tradutora e editora do blog da 
Inostrânnaia literatura Svetlana Silakova. Ressalto que o foco deste trabalho não é, porém, a recepção de Jorge 
Amado na URSS, que já foi abordada ostensivamente por Elena Beliakova. Assim, os casos que analiso mais 
profundamente aqui não integraram pesquisas anteriores de outros pesquisadores. 
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Soviéticos, mas sua amiga Eneida de Moraes – pesquisadora, jornalista e colunista de cultura 

do Imprensa Popular – lê uma mensagem dele no evento. O texto não parece ter sido 

publicado, mas reproduzo-o aqui parcialmente a partir do estenograma armazenado no acervo 

da União dos Escritores: 

Agora, como nunca antes, os escritores têm uma enorme 
responsabilidade diante da humanidade. Seu dever é auxiliar na causa 
da paz e no estabelecimento de compreensão mútua e amizade entre 
os povos. [...] Os escritores das mais diversas tendências devem se 
unir em nome do fortalecimento da paz e da amizade entre os povos. 
A literatura soviética tem uma enorme colaboração nesta nobre causa, 
refletindo o desejo de paz e irmandade da humanidade pelos povos da 
URSS. Espero que seu congresso seja um novo marco no caminho do 
desenvolvimento de sua literatura, um novo nível, ainda mais alto, de 
lutade seu povo pela paz. (RGALI F. 631 op. 28 e.kh. 54, 1959, trad. 
nossa) 

Sua mensagem gera dúvidas para quem conhece o contexto, e poderia ser interpretada 

como ataque – ou, quiçá, revisionismo –, para quem estava a par dos episódios amadianos, 

por exemplo, o 20° Congresso do PCUS, a Revolução Húngara (1956) ou o caso Pasternak. 

Porém, o leitor soviético não tinha indícios do resfriamento nas relações com o baiano, já que 

a imprensa nunca o atacou diretamente. Em 1960, a revista Inostrânnaia literatura publica, 

um resumo de entrevista de Amado à agência cubana de notícias Prensa Latina sobre o dever 

que os escritores latino-americanos têm de retratar o momento histórico (Inostrânnaia 

literatura, 1960) e uma resenha de Gabriela assinada por Kalúguin (1960) – os únicos textos 

sobre o escritor desse ano e que saem em um especial sobre a América Latina. E a escassez 

não deve ter passado despercebida pelo baiano, pois em carta de novembro de 1960 o editor 

da revista, Aleksandr Tchakóvski, desculpava-se com Amado, citando uma série casualidades 

que teriam impedido a publicação de um artigo dele. Na missiva, o soviético afirma que já 

tinha enviado outra carta e um telegrama para saber se tal artigo não tinha “envelhecido”, mas 

não recebeu resposta: 

Mesmo que tenhamos inserido nesta edição um artigo de um autor 
soviético sobre seu último livro, Gabriela Cravo e Canela – aliás, 
tendo a obra em alto apreço -, queríamos que você tivesse uma 
representação mais ampla. [...] queríamos lhe pedir que não 
considerasse a não publicação de seu artigo como falta de atenção 
merecida. Expliquei a você todos os detalhes do caso. Permita-me, 
meu querido amigo, reiterá-lo mais uma vez da nossa mais distinta 
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consideração, tanto a sua obra literária como a você pessoalmente. (F. 
1573, op. 3, e. kh. 36, 1960, trad. nossa) 

Não foi possível detectar se a missiva havia sido enviada em resposta a uma queixa do 

brasileiro, mas fica patente que o desinteresse soviético por Amado (percebido pelo baixo 

número de menções a ele) não refletiu nas relações dos gatekeepers com ele. Em 1961 apenas 

dois artigos são publicados na imprensa soviética sobre Amado (mesmo com a publicação de 

seu livro e a presumida necessidade de divulgação). Porém, em 1962, quando o autor 

completa meio século de vida, esse número sobe para nove, e as saudações da efeméride 

chegam a constituir quase uma reabilitação após a escassez de seu nome na imprensa, como 

se pode notar pelos títulos: Amigo distante e próximo Jorge Amado (KOLTCHINA, 1962),  

Sempre na batalha. 50 anos de Jorge Amado (KOTOV, 1962), Nosso amigo Jorge Amado 

(KUTÊISCHIKOVA, VERA, 1962a), Calor do coração infatigável. Aos 50 anos de Jorge 

Amado (KUTÊISCHIKOVA, VERA, 1962b), Cantor das batalhas e da liberdade 

(PETRUCHEVA, 1962), Combatente ardoroso pela paz e liberdade dos povos (“Plamenni 

borets za mir i svobodu narodov”, 1962), O cantor do Brasil (TERTERIAN, 1962). Os 

artigos, assinados desde Kutêischikova e Terterian a Kôltchina saem em publicações que vão 

da revista Inostrânnaia literatura ao Pravda.  

Naquele mesmo ano, coroando o fim da hesitação soviética, o adido cultural da 

embaixada soviética “visitou o escritor na sua residência, levando-lhe cumprimentos do 

governo russo” em seu aniversário de 50 anos, em agosto, segundo o Correio do Ceará (apud 

CALIXTO, 2011, p. 113). Para além dos artigos comemorativos, a efeméride teve até noite 

de gala comemorativa  em Moscou (BELIAKOVA, 2010, p. 103). 

Ao contrário do senso comum, as consequências diretas do discurso de Khruschov 

(1956) e a publicação de Gabriela no Brasil (1958) colocaram em estado de hesitação, pelo 

menos temporariamente, a relação de Amado com a União Soviética. Após o já citado pedido 

para que se apressassem as publicações amadianas – o que resulta em uma versão de 864 

páginas de Subterrâneos da Liberdade vertida por Kalúguin a toque de caixa já em 1954 –, 

Gabriela, que é lançado em agosto de 1958 no Brasil, teve que esperar três anos para ganhar 
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versão russa 99 . Além da mudança quanto à urgência, também introduzem-se novos 

procedimentos para a aprovação da publicação na URSS e se nota uma abordagem diferente 

em parte dos intelectuais que faziam a recomendação de Jorge. Isso pode ser verificado em 

outro estenograma inédito localizado no Arquivo Estatal Russo de Literatura e Arte (RGALI 

F. 631, op. 26, e.kh. 4471, 1959) que reporta uma reunião da Comissão de Países Latino-

Americanos da União dos Escritores datada de 8 de dezembro de 1959 e voltada 

especificamente para a discussão do livro Gabriela, Cravo e Canela.  

Do texto estenografado em 62 páginas, infere-se a importância que a virada na 

literatura e na ideologia de Amado teve para os intelectuais soviéticos de então – e não 

apenas em relação ao que se convencionou chamar ali de naturalismo. Mas a preocupação 

com a admissão da publicação de Gabriela é inicialmente negada pela organizadora da 

discussão na comissão latino-americana da União dos Escritores Estrangeiros, Elena 

Mikháilovna Kôltchina: 

Levando em conta todo o conteúdo da literatura latino-americana, 
houve a premente necessidade de reunir os latino-americanistas de 
Moscou e elaborar seu ponto de vista sobre essa obra [Gabriela]. 
Ninguém pediu que se falasse a favor ou contra ela. A questão é o que 
esse livro representa.  
Conhecemos Jorge Amado há muito tempo, talvez esta seja nossa 
segunda década com ele. Nós o amamos e estimamos muito; seu 
papel na vida social do Brasil, como sempre, é grande, e, como 
sempre, ele continua a ser nosso amigo. Mas este livro se diferencia 
de toda sua obra. E o objetivo da nossa reunião é elaborar nosso ponto 
de vista.  
[...] 
Isso não significa que iremos ou não recomendar a tradução do livro, 
e ninguém menosprezou a opinião do grupo. (RGALI F. 631, op. 26, 
e.kh. 4471, 1959, p. 4-5, trad. nossa100) 

 

99  O livro é concluído em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em maio de 1958 
(http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=148&obra=502&start=15&lang=pt) , mas as primeiras menções na 
imprensa (tanto em anúncios, como em colunas) levam a crer que ele chega às livrarias no mês de agosto. 
Assim, a coluna de Helena Silveira, Boca da Noite, com o intertítulo Bebendo Gabriela, Cravo e Canela na 
Folha da Noite de 06/08/1958 (SILVEIRA, 1958), trata do livro recém-chegado à estante da colunista. Apenas 
um dia antes, no mesmo jornal, José Tavares de Miranda anunciava o lançamento conjunto, naquela noite, de 
Gabriela, Cravo e Canela e do disco de Caymi Cantos de Amor à Bahia na “Livraria Teixeira” (MIRANDA, 
1958). Em dezembro do mesmo ano, ele já tem sua 6° edição. Na Rússia, a primeira edição sai em 1961. 

100 Todas as citações deste documento, originalmente em russo, têm tradução nossa. 

http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=148&obra=502&start=15&lang=pt)
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A seleção de debatedores é composta, naquela tarde de inverno, por Iúri Kalúguin, 

Iúri Vladímirovitch Dachkiêvitch (1913-?) 101 , “Camarada 102  Bazarian” 103 , Nadiejda 

Tultchínskaia, Vera Kutêischikova e “Camarada Sipóvitch”104 – apesar de ressoar por vezes 

também a voz de um certo N.A. Poliak, que não consta do rol de participantes –, e presidido 

por Elena Mikháilovna Kôltchina. Esta propõe, inicialmente, postergar a conversa sobre 

Gabriela, já que seis participantes estão faltando (entre eles, Inna Tyniânova e um dos mais 

antigos latino-americanistas soviéticos, Fiódor Kelin105). “Eu presumia que hoje a audiência 

fosse mais numerosa, mas só se podem culpar, a bem da verdade, as condições atmosféricas.” 

(RGALI F. 631, op. 26, e.kh. 4471, 1959, p. 2)   

Ela sugere, então, que se discuta o plano de trabalho da Comissão Latino-Americana 

da União dos Escritores da URSS em um encontro que ocorrerá posteriormente, no final 

daquele 1959 ou início de 1960, com Kirsânov, além de que Kutêischikova relate sua recente 

viagem ao Brasil. É interessante notar que, no clima de hesitação entre a abertura do Degelo, 

a autocensura e a censura externa, o grupo citou o nome de Kirsânov – provavelmente, 

 

101 Iuri Vladimirovitch Dachkiêvitch (1913-?), crítico, tradutor de literatura latino-americana, membro 
da união dos Escritores da URSS, chefe da seção de literatura Latino-Americana da revista Inostrânnaia 
literatura. Foi o primeiro a introduzir uma noção mais aprofundada de Carlos Fuentes na cultura soviética 
(Inostrânnaia literatura, 1963). 

102 Aqui, os participantes que recebem título de camarada (továrisch) são os que têm menos intimidade 
na casa, e a designação de respeito toma quase a proporção do senhor brasileiro ou do gospodín russo, ao 
contrário do que a impressão popularesca da palavra possa nos passar. 

103  Jacob Sagh Bazarian (1919-2003). Armênio, nascido em March, na Turquia, foi expulso pelos 
turcos com a família e refugiou-se na Síria, no Líbano, na França e no Brasil. Foi morar na União Soviética a 
partir de 1950 e retornou ao Brasil em 1966. Na URSS, foi membro do PCUS e deputado pela República da 
Armênia. Em 1943 passou a frequentar os saraus de Oswald Andrade e era conhecido de Jorge Amado, Caio 
Prado, Menotti Del Picchia, entre outros. Nos anos 1970, publica o livro Mito e realidade sobre a União 
Soviética, em que destrói a utopia soviética em um relato dos 16 anos passados no país. Em entrevista concedida 
à autora deste trabalho em 3/8/2016 por telefone, o filho de Kalúguin, Aleksandr (1939-), cita Bazarian 
espontaneamente: “O nome Bazarian não te diz nada? Meu pai tinha amizade com essa família do Brasil 
enquanto esteve no Rio de Janeiro, depois Bazarian e sua família partiram para a União Soviética e aqui meu pai 
o ajudava, mas no final das contas eles voltaram para o Rio de Janeiro. Eu não sei o que ele [Bazarian] fazia, só 
lembro dele. Mas ele era um amigo bastante próximo do meu pai e eles criaram laços no Rio”. Seus extensos e 
intactos arquivos no Brasil são mantidos no IHGGI (Instituto Histórico, Genealógico e Geográfico de 
Itapetininga), sobretudo graças aos esforços do jornalista Hélio Rubens de Arruda e Miranda, a quem sou 
enormemente grata por me conceder acesso a esses documentos em visita à cidade, em 13 de julho de 2017. 

104 А. Sipóvitch é o responsável por verter ao russo os versos que integram Gabriela na publicação de 
1961 e, como vimos anteriormente, pela primeira versão a seis mãos de Os subterrâneos da liberdade.  

105 Fiódor Viktorovitch Kelin (1893—1965) foi um latino-americanista e hispanista soviético, trabalhou 
entre os anos 1920 e 1930 no VOKS e, posteriormente, na Comissão Estrangeira da União dos Escritores da 
União Soviética. Durante e após a Grande Guerra Patriótica, editou, junto a César Muñoz Arconada, a versão 
espanhola do jornal Internatsionalnaia literatura (Literatura Internacional).  
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Semiôn Osipovitch Kirsânov (1906-1972), último discípulo de Maiakóvski, secretário de 

Mandelstam e de Evtuchenko, e ídolo desse e de Voznesiênski. Isso porque seu poema Sete 

dias da semana (Siem dnei nedeli), inspirado no 20° Congresso do Partido, gerou enormes 

críticas ao retratar a sociedade soviética estrangulada pela burocracia e foi considerado um 

poço de pessimismo em 1956 – e, como já abordado, a iessêninschina não era bem-vinda na 

literatura. Mesmo assim, o poeta, que também era tradutor e amigo de Neruda (NERUDA, 

2005, p. 270), recebeu, em 1957, a Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho (Orden 

trudovogo krasnogo znameni)106.  

Mas Kalúguin é o primeiro a intervir solicitando que se coloque Gabriela na mesa de 

cara, apoiado por seu amigo pessoal brasileiro Bazarian, além de Dachkiêvitch.  Autor do 

primeiro prefácio da obra em russo, Dachkiêvitch afirma que Kelin (RGALI F. 631, op. 26, 

e.kh. 4471, 1959, p. 4) pediu que ele repassasse seu ponto de vista. Tultchínskaia, por sua 

vez, propõe que se aguarde a presença de Tyniânova – que “não conseguiu terminar de ler” a 

obra, segundo Kalúguin (p. 12) – e a de Kelin, dizendo que são importantes “não só suas 

opiniões, mas também suas motivações”. “O camarada Kelin tem um abscesso e não pode 

com essa friagem. Não é um evento de tal grandeza que um homem da idade dele deva 

arriscar a saúde” (Ibid., p. 7). 

A organizadora é também questionada por Bazarian: “Não sou desta área, mas sei que 

é a primeira vez que se discute previamente um livro, no caso, de Jorge Amado” (Ibid., p. 5). 

Ela acaba contradizendo suas afirmações iniciais de que a comissão não irá recomendar a 

publicação:  

Quando eu disse que cada camarada tem sua opinião, eu quis dizer 
não a avaliação de quaisquer aspectos artísticos do romance, mas o 

 

106 Em artigo sobre a Primeira Conferência de Tradutores da União Soviética e a cobertura da imprensa 
sobre tradução que a antecedeu, Susanna Witt (WITT, 2013, p. 146, trad. nossa) relembra, porém, que, “em 
1934, antes do congresso, o jornal [Pravda] havia incluído apenas itens ‘nacionais’ ocasionais ao seu estoque de 
versos (sobretudo políticos), que eram produzidos por poetas russos como Bedni, Gusev, Kirsanov, Surkóv e 
outros ‘pravdistas’.” Mais adiante (Ibid., p. 148), ela relembra o caso do poeta cazaque Djambul Djabaev, que 
“recebeu a Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho”, seguida da Ordem de Lênin, em 1938, e do Prêmio 
Stálin, em 1941. Esta prática de ‘consagração’ (no sentido conferido por Bordieu) envolveu diversos dos 
bardos”. 
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lugar ocupado por esse romance, se ele é positivo ou negativo na obra 
de Amado.  
[...] esse é um procedimento interno nosso, não será publicado, só um 
encontro entre camaradas que conhecem o Brasil e conhecem Amado, 
porque esse livro leva não só a União Soviética a refletir, mas o 
próprio Brasil, e a Romênia, e a Alemanha; e, mesmo sabendo que ele 
será publicado, uma coisa não exclui a outra. [...]  
Dou-me a liberdade de lembrar que, apesar de sermos uma comissão 
muito poderosa, esta tem caráter social. Não somos uma comissão 
subordinada a alguma organização que pode decretar a publicação ou 
não [de Gabriela], mas podemos recomendar ou não [...] Se 
estivéssemos falando de um escritor de segunda ou terceira categoria, 
então não teria importância, mas em relação a Jorge Amado, a nosso 
amigo, nós devemos ter muito cuidado, alinhar um ponto de vista e 
emiti-lo, dizer se vale ou não a pena publicar esse livro, ou, talvez, 
publicá-lo com algum prefácio. (Ibid., p. 8) 

É interessante notar que, apesar de Kôltchina estar certa de que “o romance será 

publicado”, a publicação ocorre somente dois anos após a discussão, o que reforça o clima de 

hesitação quanto a sua edição. Além disso, Kutêischikova (Ibid., p. 10) questiona se alguém 

está escrevendo sobre a obra para a revista Inostrânnaia literatura, ao que Dachkiêvitch 

responde: “Estamos planejando publicar uma resenha escrita por Prestes” (Ibid., p. 10). Mas 

tal resenha, ao que parece, nunca se realizou – apesar de o líder comunista ter escrito uma 

introdução à edição de Capitães da Areia, publicada em 1976 na revista Molodaia gvárdia 

(Jovem Guarda), quando já estava exilado na URSS. 

A controvérsia sobre Gabriela ser debatida ou não nessa data – e a decisão pelo sim – 

é estenografada em doze páginas, seguidas de mais dez sobre os planos para o trabalho da 

seção de latino-americanistas da Comissão Estrangeira da União dos Escritores Soviéticos. 

Um ponto relembrado por Kutêischikova durante o planejamento (p. 13-17) foi a 

ligação da comissão com o Glavlit, também conhecido como Goslit e órgão oficial de 

censura. Ao comentar a abundância de traduções de uma mesma obra, Kutêischikova (Ibid., 

p. 15) destaca: “... há uma série de traduções específicas que não são satisfatórias para nós, e 

pelo que eu saiba o Goslit está interessado em uma opinião formal [nossa sobre isso], porque 

isso ajuda o órgão a se orientar no futuro”. Ainda no âmbito do gatekeeper, Kalúguin, 

reforçando que novas traduções não se restrinjam a figuras carimbadas (“no Brasil, Jorge 

Amado, no Chile, Pablo Neruda”) e àqueles “que são elogiados por nossos amigos na 

América Latina”, sugere atrair às reuniões representantes das editoras. “Agora há toda uma 
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série de editoras que começa a traduzir. E acho que é preciso fazer um esforço justamente 

para que os funcionários das editoras venham e escutem, e não só leiam os estenogramas”. 

(Ibid., p. 17) 

Kôltchina (p. 21) acaba por especificar as funções do grupo: “... temos que intervir 

mais ativamente no trabalho das editoras. É justamente para isso que nós fomos convocados, 

ainda mais quanto à literatura latino-americana, sobre a qual não 107  há tão poucos 

especialistas. É bom que a Inostrânnaia literatura tenha uma pessoa como Iúri N. [sic] 

Dachkiêvitch108. Nem todas as editoras têm gente a par das coisas. E acredito que devamos 

interferir ativamente nas atividades das editoras”. 

Na página 22, a conversa sobre Gabriela finalmente se inicia, e de maneira 

complicada, com os sete participantes (entre eles, três tradutores de Amado: Kutêischikova, 

Tultchínksaia e Kalúguin) evitando dar efetivamente suas opiniões sobre o livro e falando em 

“advogar” por Gabriela. “Parece-me que para um julgamento eficiente do romance, apesar de 

eu não ser o procurador aqui – eu sou é advogado –, é preciso que alguém fale sobre seus 

defeitos”, afirma Sipóvitch (p. 22). Kôltchina contesta (Ibidem): 

Desculpe, mas quem o senhor quer julgar? Desde o início essa 
tendência não está correta. Estou propensa a não participar desta 
discussão se ela for levada com tal posicionamento. Eu ressalto 
conscientemente que não haverá nenhum julgamento porque não 
devemos pronunciar uma sentença, devemos apenas dar nossa opinião 
sobre esse livro. Assim fizemos com Falles109 e outros escritores. 

Sipóvitch se explica: 

 

107 É curioso a presidente da mesa falar sobre uma abundância de especialistas em América Latina 
(“tem bolee po latinoamerikanskoi literature, po kotoroi ne tak malo spetsialistov”). Cogito que possa ser um 
erro do estenógrafo. 

108 O estenógrafo escreve diversas vezes “Iúri Nikoláievitch” ao invés de “Iúri Vladímirovitch”. A lista 
de participantes, porém, o descreve corretamente como “Iúri V. Dachkiêvitch”. 

109 Aqui parece ter havido erro de digitação, e Kôltchina pode se referir a Carlos Luis Fallas (1909-
1966), escritor e líder comunista costarriquenho que usava o pseudônimo Calufa. De acordo com pesquisas 
minhas, Fallas nunca foi publicado na URSS, mas, como relata Tobias Rupprecht (2015, p. 156), ele “viajou a 
Moscou para tratamento em 1965” com ajuda do também escritor Joaquín Gutiérrez (1918-2001), seu 
conterrâneo. Lá se descobriu que o escritor tinha câncer nos rins. Ele retornou à terra natal, onde com a doença 
em estágio avançado, morreu. 
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Falam bem e mal sobre o livro. Aqui se coloca a questão desta 
maneira: É preciso traduzir este livro e recomendá-lo para 
publicação? E o último parágrafo da minha resenha110 diz que sim. 
Então, de certa forma, sou advogado, porque, se não, sou em algum 
grau procurador. E a situação pode ser tal que esse livro é tão 
brilhante, tão cortante, que talvez não valha a pena traduzir. Assim 
não é preciso colocar a questão de quem é procurador e de quem é 
advogado, de quem gosta do livro e de quem não gosta. Interessa-me 
mais quais são seus pontos fracos. Já adianto que o livro é talentoso, 
mas isso ressoa como uma formulação mais persuasiva se alguém 
disser o que tem nele de bom, de ruim, e expressar em geral qual sua 
opinião sobre o livro. 

Kalúguin (p. 23) é mais incisivo diante da possibilidade de estar havendo um boicote 

à publicação da tradução: 

Digo mais ou menos o mesmo, mas de outra posição. Fiquei pasmo 
com o por que é preciso, como correm os boatos nos bastidores, fazer 
o máximo possível para prevenir que a editora publique o livro. E, 
grosso modo, aqueles que empreenderam esta discussão devem dizer 
o que é condenável na escrita deste livro por J. Amado, em que 
consiste a crítica desta obra de J. Amado, e então se iniciará 
naturalmente esta discussão.   

Mesmo com os pedidos de Kôltchina para que se abstraiam os boatos, Kalúguin 

observa (Ibid., p. 24): “Traduzi quatro livros de Amado e nenhum deles foi discutido”. 

Depois de outras recusas dos participantes de se manifestarem sobre o livro111, Bazarian diz 

ser “bom que essa reunião seja estenografada, e as opiniões de todos anotadas” (Ibid., p. 26). 

Kalúguin capitula: “qualquer livro tem bases para que se coloque a questão de que ele não é 

digno de publicação, de que ele tem problemas, de que ele é prejudicial etc. E há muita 

conversa desse tipo sobre este livro. [...] Quem quiser que atire a primeira pedra, porque 

todos que leram este livro estão maravilhados com ele. E me parece que a existência de 

 

110 Não pude localizar até o momento tal texto. 
111 Tultchínskaia (Ibid., p. 26) chega a dizer: “Eu vou participar de uma discussão artística do romance, 

mas não participarei de um tribunal quanto a Jorge Amado. [...] Recuso-me a discutir.” 
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resenhas qualificadas na editora, entre elas a de Prestes112 – e há duas dessas resenhas –, 

mostram que não há o que discutir e que tudo isso é um castelo de areia” (Ibid., p. 27-28). 

Nenhuma resenha de Prestes sobre Gabriela parece ter sido publicada na imprensa 

soviética. Os arquivos referentes a elas tampouco foram localizados. Mas o uso delas por 

Kalúguin, em tom de ameaça a quem quer que tivesse suscitado um “julgamento” de Amado 

não passa despercebido por Kôltchina. 

Não vou admitir seu reproche porque não fazemos parte de nenhum 
boato [...] Este livro, de qualquer modo, levanta dúvidas. E a questão 
não é se vale a pena publicá-lo ou não. Se o livro é artístico, vale a 
pena publicá-lo. Mesmo um livro como Casas Mortas, também 
distante de nós, mas que tem lados artísticos e em algum lugar, no 
final, um ponto brilhante, tem direito de ser traduzido, porque 
precisamos confiar no nosso leitor, porque nosso leitor se vira bem o 
suficiente e ninguém o abala, e deixe que ele conheça toda a extensão 
e completude da literatura estrangeira. (Ibidem, p. 28) 

Provavelmente, Casas Mortas se refira ao título de 1955  do venezuelano Miguel 

Otero Silva, que sai também na URSS em 1961 pela editora Izdátelstvo inostrânnoi 

literatury. O livro de Otero trata da decadência do povoado de Ortiz, na Venezuela central, 

com as mortes causadas por epidemias severas de paludismo e com a emigração para as 

zonas petroleiras. A comparação obviamente não faz sentido, já que, quando o livro saiu na 

Venezuela, o país se encontrava sob a ditadura militar de Pérez Jiménez – que foi inclusive 

condecorado com o Legion of Merit, distinção militar estadunidense para serviços e êxitos 

excepcionais –, e qualquer crítica à situação geopolítica e econômica do país seria voltada aos 

militares e à presença imperialista no país, e não aos comunistas. Kôltchina prossegue: 

O livro [Gabriela] me levanta dúvidas, não escondo, e não no sentido 
de saber se ele deve ou não ser traduzido, mas no sentido de o que 
Jorge Amado quis dizer com isso. E foi justamente porque o livro me 
levantou dúvidas que eu quis discuti-lo, para que ele não gerasse 
conversas nos corredores. Se estou certa ou não, camaradas, existem 

 

112  As menções dos participantes dão a entender que Prestes teria escrito uma ou até duas resenhas 
sobre Gabriela para a editora Izdátelstvo inostrânnaia literatury: “И мне кажется, наличие 
квалифицированных рецензнй в издательстве, в том числе Престеса, - а таких рецензии две, - говорит о 
том, что обсуждать собственно нечего и что все это построено на песке.” Fica dúbio se as duas resenhas 
são escritas por Prestes ou se são duas “qualificadas”. 
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alguns argumentos de ordem política, e, se é assim, o livro levanta 
dúvidas. [...] Ele tem uma leitura fluida, e com uma boa tradução 
venderíamos esse livrinho instantaneamente. Mas não é sobre isso 
que convém falar agora. Convém agora falar sobre ele representar, em 
si próprio, a obra de Amado.  Não nos convém, se esse livro for 
publicado, provê-lo com algum prefácio? Ele é nosso grande amigo, 
uma pessoa muito necessária para nós, e eu, como todos, conheço 
Jorge Amado já faz 12 anos, e o conheço muito bem. E também tive 
que falar com dirigentes do partido comunista do Brasil. Mas o que 
acontece é que eu pediria para que não suprimissem uma iniciativa 
em função do que Prestes ou quem quer que seja tenha dito. (Ibid., p. 
28-29) 

Bazarian intervém (Ibid., p. 29) dizendo que “não se pode desconsiderar Prestes”. 

“Mas isso foi dito em alguma conversa informal”, a presidente da mesa argumenta (Ibid., p. 

30). O outro explica que “isso foi dito da tribuna da Escola Superior do Partido”. O uso de 

um grande vójd comunista para justificar publicações era comum desde o início da União 

Soviética. De volta aos anos 1920, quando um dia dois órgãos de censura sob o Comissariado 

do Povo para Educação – um de recomendação, outro de aprovação/proibição da publicação 

– foram questionados pelo próprio Lunatchárski por que um havia recomendado a história do 

Esquilinho (ver subcapítulo 1.1), ao passo que o outro proibira publicá-la por conter “conflito 

de classes em benefício da burguesia”, a instância convocada para salvar o esquilo é 

justamente Lênin. Para justificar a história que conta “como as crianças do campo pegaram 

um esquilo e o venderam a uma menina que passava o verão ali”, o órgão de recomendação 

responde ao comissário para Educação:  

o esquilo foi colocado em uma gaiola e depois libertado. A história 
desse livrinho pode ter sido inspirada na biografia de Lênin. Aqueles 
que conheceram Lênin na infância dizem que ele, ao comprar 
pássaros, os colocava na gaiola, mas depois de algum tempo os 
soltava. Não é compreensível onde há aí algum elemento de classe ou 
de anticlasses. (apud BLIUM, 2009, p. 112-113) 
 

Após a intervenção de Bazarian, Kôltchina relembra que a União dos Escritores tem 

em alta estima o baiano, “um verdadeiro comunista”, de quem não é preciso levantar dúvida” 

(Ibid., p. 30), mas que eles querem saber sobre a obra e volta-se para Kalúguin: “como você 

vê o pathos desse livro?”. Kalúguin se nega, mais uma vez,  falar sem que as críticas à obra 

sejam tecidas, limita-se a dizer que “o livro não é tão propagandista como Os subterrâneos da 

liberdade, mas é bom”. Kôltchina finalmente chega ao enredo (Ibid. p. 31): 
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Eis o conteúdo. Um burguês chega a uma cidade de fim de mundo, a 
cidade se torna capitalista e, graças a seus esforços, começa a 
florescer. E até a moral triunfa, porque antes um marido que matasse 
sua mulher não era considerado criminoso, e aí se passa a considerá-
lo assim e o mandam para a prisão, o que significa que a moral 
triunfa. É isso que me deixa em dúvida.  
Eu sei que o Brasil está altamente empenhado em criar uma frente 
única nacionalista, mas me parece que, nesse caso, eles passaram um 
pouco dos limites. (Ibidem, p. 31) 

Kalúguin rebate a afirmação de Kôltchina, dizendo (Ibid. p. 31) não achar que Amado 

tenha querido “seguir uma linha política” com Gabriela, que é “um livro poético, uma 

história romântica”. A presidente (Ibid. p. 32) responde: “Mesmo assim, existe o fato de a 

burguesia ter trazido o florescimento a essa cidade”. E a discussão continua, ganhando tom 

cômico para quem toma conhecimento dela na atualidade. Kalúguin (Ibid. p. 32) diz que “É 

preciso levar em conta que o capitalismo também é progressista em relação ao feudalismo”, 

enquanto Kôltchina (Ibid., p. 32) crucifica “a mulata Gabriela” por se dar por satisfeita em se 

casar com um capitalista: 

Com a chegada do capitalismo, chegou o progresso, mas chegou o 
explorador também. E se fosse um livro sobre amor, seria outra coisa, 
mas no livro há dois planos: um plano é sobre o florescimento da 
cidade com a chegada da burguesia, outro plano é de linha amorosa; 
além disso, a questão que se levanta especialmente na minha reflexão 
é que Gabriela repete Seara Vermelha e  a fuga da seca, mas que fim 
Amado dá aqui? Essa moça encantadora que é a mulata Gabriela se 
casa com um comerciante e está muito satisfeita com isso!  

Kalúguin (Ibid., p. 33) afirma ser preciso lidar com esse livro de modo diferente dos 

outros, e que “o fato de esse livro ser menos publicista que os outros pode ser melhor”. 

Kôltchina tece, com cinismo, um breve comentário, afirmando que “por um lado ele é 

publicista” – ou seja, está a serviço do capitalismo. Kalúguin prossegue (Ibid. p. 33): 

Acontece que Jitkov disse que o próprio Jorge Amado afirmou que 
agora se distancia um pouco daquele estilo de romance no qual foi 
escrito, por exemplo, Os subterrâneos da liberdade. Isso já está um 
pouco em outro plano. E o livro precisa ser analisado não apenas do 
ponto de vista político. Pegue Alberto Moravia, seus contos.  
[...] 
Você não pode separar o escritor de seus livros. O que você disse, que 
Jorge Amado é um bom escritor e nosso grande amigo, e amigo da 
América Latina... para o partido comunista, apesar de seus erros, o 
fato de ele ser um homem digno faz com que ele tenha direito de 
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construir seus romances de forma desigual. Se ele construiu Os 
subterrâneos da liberdade em um plano, mas Gabriela em outro, não 
tem nada de errado nisso, lá não tem fascismo, não tem ódio à 
humanidade, não tem nada que possa recriminá-lo. Sim, pode-se 
especificar algo no prefácio, já que quase nenhum livro de fora sai 
sem prefácio. 

Kôltchina o interpela, pedindo que ele dê sua opinião (Ibid., p. 34). “O que a senhora 

diz, que com a chegada do capitalismo a cidade começou a prosperar, em todos os romances 

dele se segue essa linha”, responde Kalúguin (Ibid.). Ela diz então: “Mas lá se mostra como 

isso se refletiu na pátria, no povo”. Kalúguin responde: 

Eu não vejo bases para que se coloque este livro em dúvida, não vejo 
aqui nenhum crime. Uma evolução notável na obra do escritor – e 
repito que isso é paradoxal – é que ela é menos publicista, e isso pode 
ser até melhor. Esse esforço para transformar os romances em obras 
publicistas prejudicou, até certo ponto, e significou um ponto 
negativo em Os subterrâneos da liberdade. Esse ponto negativo não 
existe aqui. Com isso, há outros pontos negativos – ele se desviou 
demais desse tema. (Ibid., p. 34) 

Kôltchina contesta:  

Ele tem muitíssimos raciocínios nessa linha econômica e política. Ele 
fala muito sobre política. Eu até acho que, nesse caso, seria melhor 
que ele tivesse deixado essa linha, porque a linha amorosa é 
encantadora. E ali tem coisas com as quais não posso concordar, e eu 
até escrevi sobre isso a Jorge Amado, e não se pode negar isso. Se 
isso fosse só uma história de amor, então seria mais interessante de 
ler, mas há ali coisas contra as quais se deve lutar. (p. 34-35) 

O camarada Bazarian (Ibid., p. 35-36) sugere que se incluam na discussão 

historiadores e filósofos. Quando ele, novamente, que  “a discussão tem o objetivo de analisar 

se vale a pena editar o livro ou não e, se sim, se é preciso prefácio”, Kôltchina nega. Ele 

prossegue: 

É discutir para analisar o objetivo do livro e decidir o destino do livro, 
senão ninguém viria. 
A senhora tem uma concepção errada da minha opinião sobre Jorge 
Amado. A senhora acha que eu sou um ardente defensor dele, e isso 
mostra que a senhora ignora absolutamente minha opinião. Eu, 
imaginem, conheço-o melhor do que todos os presentes. Eu o 
conheço desde 1944 e trabalhei com ele, também encontrei com ele 
em Paris e aqui, e o conheço bem. A senhora não o avalia da maneira 
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correta quando a senhora diz que ele é um verdadeiro comunista. 
Infelizmente, devo dizer que ele nunca foi um comunista de verdade – 
nem em 1944, nem em 1951, nem agora. Ele pertence àquela 
categoria de camaradas, como dizemos no Brasil, ‘hermafroditas’: 
não se sabe se ele é do partido ou se não é. Ele é um intelectual da 
pequena burguesia que apoia totalmente o partido. Nos últimos 
tempos, Jorge Amado não quer dar nada ao partido, só quer ganhar 
tudo do partido. E isso é um verdadeiro comunista? 

Kôltchina pede que não se “julgue” Jorge Amado, e o camarada Bazarian continua: 

Mas, apesar disso, acho que o livro do Jorge Amado deve ser 
impresso. Amado é uma pessoa de muita autoridade, e não publicá-lo 
significaria criticá-lo, e isso poderia influir de maneira negativa sobre 
ele. A senhora diz que ele não se ofenderia. Ele ficará ofendido, eu 
lhe asseguro. Acho que, apesar dos erros do livro, se, claro, eles não 
forem erros políticos grosseiros, mas pequenos, é preciso publicar o 
livro de Amado, mas é preciso escrever um prefácio. 

Então ele desenrola argumentos que chegam a soar espirituosos:  

... gera dúvidas em vocês o fato de que ele mostra o papel progressista 
da burguesia e que uma mulata se case com um comerciante. Mas 
quando isso acontece? Isso acontece em 1926, quando a burguesia 
tinha papel mais progressista – e continua a ter –, e, se Gabriela não 
se casou com um comunista, isso porque talvez naquela época 
houvesse muito poucos comunistas.  
No que diz respeito à opinião de Prestes, ele expressou sua opinião na 
assembleia geral da Escola Superior do Partido113 e disse: /cita114/. 
Não se pode separar o homem de sua obra. 

Kôltchina revida: “Isso não significa que devamos publicá-lo” (Ibid., p. 37). Ele 

responde que sempre se leva “isso em conta na publicação de autores estrangeiros” e reafirma 

que Jorge não é comunista de verdade: 

 

113 A Escola Superior do Partido (Víschaia partínaia chkola KPSS) era composta por estabelecimentos 
de ensino superior que funcionaram de 1946 a 1991 e tinham por objetivo formar as lideranças partidárias e dos 
quadros soviéticos, assim como preparar jornalistas em posições de liderança na imprensa. As escolas eram 
criadas pelos Comitês Centrais do Partido Comunista das repúblicas soviéticas e comitês regionais, e ficavam 
sob sua direção. A admissão de membros do partido (com pelo menos 3 anos de afiliação) ocorria por 
recomendação ao Comitê Central do PC. Outras exigências diziam respeito à experiência no partido, no 
Komsomol, no trabalho jornalístico etc.   

114  Aqui, infelizmente, o estenógrafo não digita o texto lido pelo companheiro Bazarian, apenas 
escreve, entre barras: “/cita/”. 
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Ele próprio não se considera um comunista de verdade. Um dia houve 
uma discussão sobre seu livro Os subterrâneos da liberdade, e ele 
mesmo disse que é um intelectual da pequena burguesia e repetiu as 
palavras de Lênin em relação a Górki. Ele fez tal paralelo. E a 
senhora se coloca contra conversas supostamente particulares de 
Prestes em vão.  
[...] 
Mas Jorge Amado escuta Prestes, ou seja, ele é um verdadeiro amigo 
do partido, amigo da União Soviética. A conversa é sobre isso.  
Claro que não é bom, não tendo lido o livro, recomendá-lo para 
impressão, mas se não houver lá grandes erros políticos, é preciso se 
esforçar para publicá-lo.  

É então a vez de Sipóvitch proferir sua opinião. Dizendo conhecer os erros de Amado, 

ele afirma que não está ali para proteger seu renome político, mas para defender o “novo e 

melhor romance de Amado, de que fala amplamente a imprensa mundial, que está sendo 

traduzido e já o foi parcialmente em muitoa países...”. Kôltchina pontua: “Na Alemanha e na 

Romênia se recusaram a traduzi-lo”. Sipóvitch continua: 

... E se nós não o traduzirmos e publicarmos, aí entra em questão a 
possibilidade de ofender Amado.  Qual será o motivo?  
Neste exemplar que eu usei, a edição de 1958, ali tem uma relação de 
traduções dos livros de Amado para diversas línguas, e lá se diz que 
20 livros de Amado foram traduzidos para o tcheco, enquanto para o 
russo foram quatro /cita os livros/. Sabemos que inflaram esses 
números, desculpem dizer. Algumas coisas não estão traduzidas. A 
ética editorial não permitiria. Mas o que está por trás desse truque da 
editora? Seria estranho que as traduções de Amado para o tcheco 
tivessem um espaço tão grande e as traduções para o russo, que são 
lidas em todos os países de democracia popular, tivessem um espaço 
tão modesto. E aí se revelaria que a Tchecoslováquia é mais culta e 
está quatro vezes mais interessada em Amado que nós. E devemos 
compreender essa falta de tato da editora como um indício.  
[...] 
Agora tomo a palavra da réplica para desaprovar duas pessoas: a 
presidente e Nadiejda Iákovlena. Elas culparam Amado de alguma 
coisa que eu não esperava. De um plano político, dizem que nos 
corredores falam alguma coisa: essas buscas das relações capitalistas 
na vida, nos costumes – porque o capitalismo chegou tão tarde –, elas 
não acarretaram no movimento comunista e nos discursos operários. 
Isso foi feito de maneira 100% correta, politicamente falando. 
Não encontrei ainda pontos fracos no livro de Amado, por isso sou 
advogado. 
Agora, sobre as analogias com Seara Vermelha. Em Seara Vermelha, 
há uma parte colossal e significativa da obra que Ehrenburg disse ter 
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sido a melhor já feita por Amado. Neste romance 115 , isso é um 
momento totalmente incidental. (Ibid., p. 39-40) 

Kôltchina se defende: “Eu não falei sobre haver uma repetição aqui, mas que o pathos 

e a conclusão são diferentes. Lá as pessoas lutam, morrem, enquanto aqui, uma pessoa que 

veio a uma cidade onde o capitalismo se desenvolve encontrou sua felicidade. É a mesma 

ideia, mas teve uma resolução diferente”. E Sipóvitch supõe: 

Então vamos fazer assim: essas pessoas chegam a uma cidade onde há 
10 ou 15 comunistas. O que elas podem fazer? A Gabriela chegou e 
construiu seu destino. A senhora não lembra que se relata quantas 
pessoas morreram?  
Um crítico brasileiro louvou este romance levianamente por uma 
nova linha de amor, um novo casal romântico que entra na literatura 
como os novos Romeu e Julieta, Dante e Francesca. Isso está 
absolutamente errado e isso é um falseamento pequeno-burguês que 
dispensa comentários. A Gabriela vira cozinheira e constrói sua 
felicidade. A Nadiejda Iákovlevna a culpa por isso. Mas ela se coloca 
como cozinheira e bota chifres no marido, e é só esse sírio quem sofre 
a tragédia. Seria horroroso se no romance ela entendesse as 
correlações das forças de classe, participasse dos movimentos 
revolucionários e chefiasse o proletariado. Seria um falseamento 
estranho116. Já Amado é um artista honesto. E isso é uma amostra do 
dia a dia do Brasil. 

Kôltchina retoma a palavra: 

Camaradas! Eu, por enquanto, só expressei meu ponto de vista sobre 
o livro. Os argumentos que os camaradas listaram foram: ‘disse o 
Jitkov’, ‘disse o Prestes’, ‘Amado ficará ofendido’, ‘e se alguém 
disser que os tchecos publicam, e nós não’. Isso não é motivo. Pode-
se levar isso em conta, mas isso não nos obriga a publicar o livro de 
Amado. Isso não é argumento.  

Tultchínskaia (Ibid., p. 42) se mantém contra a publicação até o final da discussão. 

Diz achar muito estranho que uma moça “encantadora, totalmente atraente, que passou por 
 

115 Aparentemente, aqui ele já retoma Gabriela, apesar de não citar o nome do livro. 
116 O trecho do relatório remete automaticamente ao filme Trumbo (2015, dir.: Jay Roach), situado no 

período da Caça às Bruxas  nos EUA, quando o dono de um estúdio mequetrefe diz ao personagem comunista 
que é ghostwriter do roteiro fictício O alienígena e a camponesa: “O alienígena fala sobre direitos do 
trabalhador, a patologia do capitalismo, a complacência da burguesia [...] Eu te paguei para fazer um roteiro 
sobre um cara com cabeça de inseto transando com uma garota no celeiro e você me escreve algo que vai me 
fazer ser intimado e ainda por cima é uma porcaria!”.  
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um caminho difícil” e que “constrói seu destino”, depois de casar com um sírio porque esse 

tinha medo de perdê-la para outros, “bota chifres no marido” e “sonha em voltar com ele, ser 

sua cozinheira para que ele venha até ela à noite e deite sua perna gorda na barriga dela”. 

Bazarian interpela: “Mas isso se parece com uma brasileira”. Ela completa, com toques de 

preconceito racial:  

Ela é feliz porque depois de ele estar com prostitutas vem vê-la. É 
estranho. Mas se eu sentisse o protesto de Amado seria outra coisa, 
mas não há nele esse protesto. [...] O problema não está no burguês 
ter chegado à cidade, mas no novo homem ter morrido. E tudo ocorre 
pacificamente: a primeira linha acaba pacificamente, a segunda linha 
acaba pacificamente e, no final, a terceira linha, religiosa, acaba 
pacificamente. A burguesia ergue imagens religiosas, Gabriela se 
mete no meio e vai com a burguesia à festa religiosa. [...] Eu não 
gostaria de mostrar ao leitor soviético uma mulata que está feliz com 
tal destino. Isso não é verdade.  
Falei com Inna Iúrevna [Tyniânova] e ela também disse que este livro 
é todo muito erótico. Diz que este livro é um passo para trás, é 
horroroso. Na primeira parte não há a protagonista. Ele encontra a 
cozinheira só na segunda parte, e você pensa ‘pronto, finalmente 
começou’. Quando começa o erotismo em outros livros, isso não me 
chateia, porque sinto aqui a volúpia dos negros, e é natural que o 
autor transmita isso. Mas quando ele pega o erotismo emprestado dos 
franceses, isso é um passo para trás, porque não se trata de uma dama 
morta com meias calças pretas, não é apenas Moulin rouge, mas um 
cúmulo do erótico devido à falta de outra coisa, e não se justifica.   

Anos mais tarde, em entrevista ao Diário de Sorocaba (“Uma entrevista”, 1970, p. 

13), Jacob Bazarian trataria mais claramente sobre a acolhida de Gabriela na URSS: “De 

fato, o povo [soviético] estava com ele [Amado]. Quem o criticava eram os escribas oficiais”. 

Questionado pelo repórter sobre as afirmações de Amado de que a obra fora criticada no país 

por acharem que ela dava “importância demais ao sexo” e de que o baiano, após tal veredito, 

teria dito que “a literatura soviética contemporânea omite a tal ponto os problemas do sexo 

que existe perigo de as gerações futuras não saberem como nascem as crianças”, Bazarian 

disse ao jornal (Ibid.): “Nessa ocasião, houve humorismo por parte dele, que os russos 

gostaram e por isso riram de sua observação”. 

Na discussão da União dos Escritores, Tultchínskaia (RGALI F. 631, op. 26, e.kh. 

4471, 1959, p. 44) prossegue afirmando que “o livro é pesado”, “não tem uma brisa”, “é pior 
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que [Erich Maria] Remarque”. A opinião de Tultchínskaia é tão negativa e moralista que ela 

chega a dizer:  

Em Remarque pode-se sentir o jugo do social, mas este livro aqui é 
pesado. Até a imagem na capa é de uma mulher que não tem nada – 
nem caráter, nem rosto, só tem seios. Não sou medrosa nem carola, e 
posso sentir um pouco o Brasil, mas este livro causou uma impressão 
desagradável em mim. E garanto para vocês que, assim como lhes 
falei, falei a Jorge Amado. Durante o festival eu disse isso para ele, e 
ele não recebe críticas tão mal como vocês. 
[...] 
Os protagonistas do romance de Amado não estão acabados, eles 
passam como sombras, não estão desenhados em detalhes, não têm 
vida. Todo o romance é construído sobre o conflito dessa moça. Mas 
essa moça não foi retratada pelo social.  
[...] 
É isso o que digo agora sobre este romance, e direi novamente depois, 
na próxima reunião. Se é preciso publicar, é preciso expor os motivos. 
E não é preciso temer que ele possa se ofender. Podemos ‘prestar um 
serviço de urso’117 a ele. Considero este romance uma casualidade.  

Kalúguin (Ibid., p. 45) destaca que a obra é “uma evolução natural” do autor e que 

este “é uma pessoa muito emocional, e neste romance se sente, de alguma forma, a emoção”.  

Quando Vera Kutêischikova (Ibid., p. 45-49) finalmente se expressa, fala por cinco páginas 

datilografadas seguidas, e, ao contrário de Tultchínskaia, mostra-se a favor da obra: 

[...] do ponto de vista artístico, este romance causou maior impressão 
em mim do que o muito respeitável, adorado e ótimo Os subterrâneos 
da liberdade. [...] E senti aqui a atmosfera e o espírito nacional. As 
imagens das pessoas e de Gabriela, com seu comportamento 
dificilmente compreensível, coerente ou fidedigno para nós, apesar de 
tudo, suscitou muito minha crença nela. Não é porque ela [Gabriela] 
gere admiração, mas por ser parte de uma época muito diferente para 
nós, com problemas muito específicos que até agora não deixaram as 
obras de Amado.  
Sem dúvidas, a tensão política desta obra é diferente. Mas eu gostaria 
de ver isso de outra forma. Para todos nós, Amado foi e continua a ser 

 

117 Aqui, a debatedora usa o fraseologismo russo “okazat medvejiu uslugu” (prestar um serviço de 
urso), presente também no alemão, norueguês e dinamarquês e que faz referência à fábula de La Fontaine 
“L’Ours et l’amateur des jardins” (O Urso e o amante dos jardins). A fábula conta a história de um jardineiro 
que faz amizade com um urso e, para tirar uma soneca, o incumbe de afastar as moscas. Ao tentar se livrar de 
uma mosca insistente, o urso dá uma pedrada no jardineiro e o mata. A moral da história: é preferível ter um 
inimigo inteligente a um amigo burro. 
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uma pessoa próxima espiritualmente, um participante da luta nacional 
no Brasil. O que fez com que o artista tocasse neste tema? 
Acredito que este livro seja o resultado de uma avaliação autocrítica 
de Amado do que ele escreveu até então. Em Os subterrâneos da 
liberdade, como síntese do pathos que ele expressou em suas obras, 
havia o elemento da idealização do sonho, o elemento da aceitação do 
desejável no lugar do efetivo. E é um sonho muito bom. Mas 
artisticamente era perceptível que era pouco persuasivo.  
O que aconteceu com o livro? É preciso tentar analisar criticamente. 
Já que o assunto não é sobre a crítica o ter recebido com entusiasmo – 
isso não é indicador de êxito para nós. Com efeito, para toda literatura 
latino-americana há o problema da personificação da autenticidade da 
realidade nacional, da obtenção do verdadeiro caráter nacional. 
[...] 
Amado chegou ao ápice político em Os Subterrâneos da Liberdade, 
mas não havia bases nacionais suficientes nele.  
[...] 
E, peço desculpas, mas essas obras geram interesse e vocês me 
compreendam corretamente. Pareceu-me que essa publicística, esse 
ápice político fora da realidade das bases nacionais de Os 
subterrâneos da liberdade obrigaram Amado a rever suas habilidades 
artísticas. A publicação de Gabriela no Brasil é explicada, 
primeiramente, ao que parece, por ela ter respondido a algum traço 
oculto dos brasileiros, talvez não totalmente positivo, mas muito 
enraizado, que muitas mulheres brasileiras viram em si. E penso que 
ela tenha nascido de tudo o que está relacionado justamente com a 
alma nacional – o folclórico, a poesia, essa atmosfera nacional. Por 
isso me pareceu muito interessante.  
Claro que algo nisso pode nos chocar e há muitas cenas eróticas, mas 
elas estavam também nas obras anteriores.  
Acho que esse livrinho chama a atenção sobretudo devido a essa 
atmosfera específica, assim como a imagem de Gabriela, muito viva, 
com muitos traços brasileiros, foi uma grande criação artística.  

Tultchínskaia (Ibid., p. 48) nessa altura a interrompe: “Não, você encontra esse tipo 

em todo livrinho brasileiro”. Mas Kutêischikova conclui que Gabriela “tem um grande 

sentido humano”:  

Sem dúvida, acredito que esta obra deve ser publicada, porque é 
realmente uma grande obra de arte, isso ninguém pode negar, e, já 
que é assim, ela tem o direito de existir em russo. Assim, defendo os 
interesses de nosso leitor profundamente educado e erudito, que pode 
se virar sozinho e avaliar o que existe ali, e, sem dúvidas, contar com 
a ajuda de um prefácio qualificado, que analise esta obra.  



159 

 

Kalúguin (p. 49) reitera que traçaria paralelos do livro com outro, Terras do Sem-Fim: 

“Se fôssemos investigar essa obra, acharíamos muita coisa discutível”. Dachkiêvitch (p. 49-

54) também defende a publicação, e apresenta novos argumentos: 

Li o romance Gabriela não como leitor, nem como tradutor, nem 
como crítico. Tive que ler como editor de uma publicação, para 
publicar esta obra na revista. Ouvi com muita atenção todos os que 
aqui se expressaram a favor e contra, e me parece que todos nós 
esquecemos, por um lado, do gênero desta obra de Jorge Amado – 
tudo o que foi pensado e realizado por ele nesta obra foi como 
romance satírico. Aliás, esta capa também mostra isso.  
Para ser mais objetivo, trago a avaliação do romance pelo próprio 
Jorge Amado que foi impressa na revista Inostrânnaia literatura. 
Respondendo à nossa enquete sobre os planos de trabalho que 
enviamos a todos os escritores do mundo, Jorge Amado, ainda 
quando Gabriela não havia sido finalizado, respondeu:  
‘Trabalho em um romance, onde estarão refletidos os costumes e a 
vida de pessoas da região cacaueira... /lê/... Este livro é uma sátira aos 
resquícios feudais que imperava então.’ 

O estenograma não cita o conteúdo completo da resposta de Jorge, mas localizei a 

enquete na revista Inostrânnaia literatura n° 6, de 1958, na qual o único complemento à 

resposta lida por Dachkiêvitch é: “a ação do romance se desenrola em 1925, quando a vida 

em Ilhéus sofria diversas mudanças”. A resposta de Amado, que era figura carimbada nas 

enquetes dessa revista, é bastante sucinta, podendo indicar certo distanciamento dos 

gatekeepers. Isto é ainda mais evidente se considerarmos sua longa réplica (de duas laudas) à 

pergunta similar feita dois anos antes pela Inostrânnaia literatura (n° 5 de 1956 – enquanto a 

maior parte dos 27 respondentes se restringe um ou dois parágrafos. O conteúdo, por sua vez, 

é ainda mais intrigante que a extensão da resposta. Em 1956, ele dizia trabalhar em um 

romance ainda sem nome cuja primeira parte retratava o cotidiano, a cultura e a “ausência de 

preconceito racial” em uma cidadezinha pacata e típica do Brasil chamada “Areia Branca”. 

Até que um milionário chegava dos Estados Unidos e comprava alguns políticos. Assim, 

montava ali uma casa de jogo. O que vem a seguir nos faz acreditar que se trata de outra obra: 

[...] Inicialmente o americano é recebido com grande simpatia, já que 
afirma ser outra pessoa, trazer a ‘civilização e o progresso’ à 
cidadezinha de fim de mundo. Mas sua ‘civilização e progresso’ 
contrariam o modo de vida brasileiro, sua moral e costumes ofendem 
os sentimentos mais nobres dos brasileiros. Ele busca comercializar 
os divertimentos brasileiros, banalizar as festividades populares, 
impor o preconceito racial. Na segunda parte do romance, narram-se 
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ambos os acontecimentos e como a população da cidade – do velho 
padre católico aos elementos de esquerda –, todas as camadas da 
sociedade se unem e conseguem diante da prefeitura uma limitação 
dos direitos do americano na exploração da casa de jogo.  
Entre essas duas partes há um capítulo em que se descreve a história 
de um morador de Areia Branca, o jovem negro “Filu”, que deixa a 
cidade para ser motorista de caminhão. Viajando pelas estradas do 
nordeste do Brasil, ele vê a desgraça, a miséria, os esforços e a luta do 
povo, conhece a vida e amadurece. Voltando a Areia Branca no Ano 
Novo, vendo as mudanças na cidade e o aborrecimento de seus 
moradores, Filu118 começa a agir. Ele consegue unir o povo. Ele une o 
padre com os anticlericais, faz as pazes entre velhos inimigos e os 
conduz a uma luta lado a lado contra o inimigo comum.  
Como se percebe, é um romance sobre os problemas da cultura 
nacional do povo brasileiro, sobre a necessidade premente de união 
popular para a defesa de nossa cultura e nosso modo de vida. Esse 
romance tem temática nacional, mas não em um sentido restrito. Uma 
série de personagens positivos é estrangeira (o árabe Naguib, o 
espanhol Felipe). No romance, mostra-se a contribuição de imigrantes 
saídos do povo trabalhador à criação da nossa cultura. É um livro 
anti-imperialista, que conta como o imperialismo dos EUA busca 
rebaixar e destruir nossa cultura nacional, seu caráter nacional. O 
livro mostra a insuperável força do povo.  
A epígrafe do livro é de um conto de Mark Twain: “Na ilha, acaba de 
chegar um estrangeiro. É um norte-americano. Duvidosa criação”. 
Fiz sobre esse tema algo curto para o cinema. Agora isso vai virar um 
livro grande de 300 a 350 páginas, escrito no plano satírico119. Penso 
que o terminarei e publicarei neste ano.  
No que diz respeito a planos futuros, penso em começar a trabalhar no 
segundo romance do ciclo O muro das pedras (o primeiro é Os 
subterrâneos da liberdade, já traduzido para o russo e publicado). 
Como se sabe, propõe-se falar no ciclo O muro das pedras sobre a 
luta política do povo brasileiro conduzida pelo Partido Comunista 
Brasileiro desde 1937 até hoje. A ação do romance Os subterrâneos 
da liberdade vai do período de 1937 a 1940. O segundo romance 
Povo na praça, no qual pretendo trabalhar ao longo de 1956, é sobre 
os acontecimentos ocorridos de 1941 a 1945.  
Neste romance, cujo plano está amadurecido o bastante para colocar 
no papel, tenciono contar como o povo do Brasil, sob a liderança do 
Partido Comunista Brasileiro obrigou o governo fascista e pró-nazista 
a se colocar ao lado dos Aliados e entrar na guerra, como foram 

 

118 A revista grafa o nome em russo como “Filu”. Difícil saber se essa grafia é a transliteração do que 
os tradutores julgaram ser a sonoridade da palavra ou se foi feita letra a letra, e o personagem não teve papel de 
destaque no Gabriela final. Porém, suas características têm muito do personagem totalmente coadjuvante 
“Filó”, que surge já no final da obra. Cf. a página 313 de Gabriela, cravo e canela (AMADO, 1960). 

119 Grifo nosso. 
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conquistadas as liberdades democráticas até a anistia de Prestes e 
outros presos políticos, e sobre a atividade legal do Partido 
Comunista. No romance serão levantados grandes temas e conflitos 
como a ocupação de nossas bases pelos americanos, que usam sua 
posição de aliados para reforçar a pressão política e econômica sobre 
nosso país. Outro tema importante é a revelação da tentativa de minar 
o Partido Comunista por dentro, e exemplo disso é como essas 
atividades criminosas não apenas estorvaram sua jovem liderança 
chefiada por Prestes, que sobreviveu em rígida clandestinidade, mas 
também transformaram um partido pequeno em número de membros 
em um grande partido das massas.  
A primeira parte do romance termina com a vitória sobre Stalingrado 
e a condução em profunda clandestinidade da terceira conferência 
nacional, a conferência da Mantiqueira. A segunda mostra a marcha 
da vitória do povo à democracia nos tempos em que as tropas 
soviéticas vencem nos fronts.  A ação termina em 1945, com a 
instalação em São Paulo da primeira sede central dos órgãos do 
partido.  
A estrutura do romance deixa uma série de questões que exige 
obstinado trabalho. Penso em escrever no formato de um romance 
clássico, mas isso não significa que refutarei as formas que usei para 
escrever minhas obras anteriores.  
Agora, ao lado de Astrojildo Pereira e Moacyr Werneck de Castro, 
organizo uma antologia de prosadores brasileiros contemporâneos 
para a editora Izdátelstvo inostrânnoi literatury.  Pretendo rever para 
nova edição brasileira o livro O cavaleiro da esperança. Esses são 
meus planos para um futuro próximo.  
Tenho planos de criar uma peça para teatro e um roteiro de cinema, 
mas para realizá-los, dependerá de quão rápido terminarei o romance 
que estou escrevendo! (AMADO, 1956, p. 195-197, trad. nossa, 
grifos nossos) 

Porém, o discurso de Khruschov atrasou em mais dois anos a publicação de Gabriela, 

cujo enredo sofreu uma reviravolta tão grande que, não fosse pela menção a “Naguib” (hoje, 

Nacib) e ao “comunista Felipe”, não haveria praticamente nenhuma coincidência com sua 

forma atual. Se Dachkiêvitch terminou a leitura do artigo no trecho em que faz referência à 

qualidade de “romance satírico” da obra, bastou para que os presentes – sobretudo a ala do 

contra – percebessem que não só a obra, mas o próprio Amado havia mudado.  Tultchínskaia 

(RGALI F. 631, op. 26, e.kh. 4471, 1959, p. 50), diz após a leitura: “Mas isso não deu certo”. 

Kôltchina faz coro: “Sim, não deu certo”.  

A pesquisadora Marly Tooge (2009, p. 39), que se debruçou sobre as traduções 

amadianas para o inglês, também vê, paralelamente, esse lado satírico do escritor:  
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[Com Gabriela] Amado deixava de escrever romances dedicados ao 
Partido, passando a escrever livremente e a louvar todo tipo de 
liberdade. Mesmo assim, a tônica da defesa das classes subalternas, a 
contestação e a denúncia nunca deixaram de existir em sua obra. Já a 
rispidez política seria substituída pelo humor e pela ironia.  

Com base em relato, já nos anos 1990, do escritor a Alice Raillard, Tooge afirma que 

Amado deixou de militar no Partido Comunista, sem se demitir ou ser excluído dele, ainda no 

final de 1955 e que: 

O 20° Congresso do PCUS, que denunciou o terror stalinista, só 
aconteceu entre 14 e 25 de fevereiro de 1956. O prazo entre uma coisa 
e outra foi tão curto que a repercussão das revelações que 
aconteceram durante o Congresso calou por um tempo os militantes 
comunistas no Brasil e seu afastamento do PC não gerou grande 
repercussão. Foi então que escreveu Gabriela, Cravo e Canela. (Ibid., 
p. 92). 

A que tudo indica, porém, o relato a Raillard constitui o fenômeno que convencionou-

se chamar falsas memórias. Em maio de 1956, Amado não demonstrava se afastar ou ter 

sofrido qualquer influência do 20° Congresso, pois o trecho que acabamos de ler da revista 

Inostrânnaia literatura, dá conta de uma obra muito diferente da Gabriela final, planejada 

para ser muito mais alinhada com o realismo socialista e anti-EUA. Aliás, isso joga nova luz 

às afirmações que o autor faz em seu livro de memórias Navegação de Cabotagem, no qual 

ele dá indícios de que, já em 1951, estaria se desiludindo com o governo soviético. 

Dachkiêvitch  (RGALI F. 631, op. 26, e.kh. 4471, 1959, p. 50-52) continua a afirmar 

que o romance “tem um elemento satírico”, usando como argumento a expressão “moda da 

zona do cacau” que abre o livro, e complementando:  

Quando Jorge Amado esteve pela última vez em Moscou, ele visitou 
nossa redação [da revista Inostrânnaia literatura]. Lá, ele passou 
cerca de três horas e meia conversando conosco. Ele contou por que 
escreveu esta obra. Ele disse, particularmente: ‘Eu queria largar o 
desafio da literatura do chamado realismo pessimista, ou seja, a 
literatura da decadência, do desespero, que inunda o mercado de 
livros do Brasil com obras de alma sombria... Eu queria escrever um 
livro ensolarado que fosse lido por todos... que exigisse do leitor 
refletir sobre muitos fenômenos da atualidade’. 
É evidente que essa ideia arrebatou muito o autor, que se preparava 
para escrever Gabriela inicialmente como um livro muito menor, de 
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umas 120 ou 150 páginas, e, como ele mesmo disse, acabaram saindo 
500 páginas.  
Acho que, ao avaliar este romance, temos, sobretudo, que concordar 
que é uma obra de alto nível literário. Não é só a história curiosa da 
moça mulata Gabriela, não é simplesmente um romance de costumes 
do Brasil, mas acho que, de qualquer maneira, é uma obra satírica que 
esboça a realidade dessa época, do ano 1926 [...]  
Li este romance bastante precavido. Não consegui me livrar do 
pensamento que, literalmente, me perseguiu. Leio a obra de um 
homem que teve turbulências políticas extremamente complicadas 
tanto em relação a Pasternak como à Hungria. E essa foi a primeira 
obra após essas turbulências. Por isso, li este romance com bastante 
ceticismo.   

Quando Pasternak foi escolhido para o Nobel de Literatura em 1958 e passou a ser 

perseguido pelo governo soviético, sendo obrigado a recusar a premiação, Amado afirmou 

que a expulsão do poeta da União dos Escritores mostrava que o órgão ainda era controlado 

por elementos da era Stálin (FINN; COUVÉE, 2014). Amado deu uma declaração ao jornal 

carioca Última Hora, de seu amigo Samuel Wainer – veículo que chamou o caso de 

“terrorismo cultural”, apesar de ter mantido, anteriormente, boas relações com a União 

Soviética120. Mais uma vez, suas declarações atacam, sim, a União Soviética, mas com vistas 

a uma página virada, a um governo anterior, e não diretamente ao momento presente, ao 

governo de Khruschov. Para o Última Hora, Amado declarou: 

Boris Pasternak é о maior poeta russo contemporâneo e um grande 
romancista. É um nome que honra о Prêmio Nobel de Literatura. Sua 
expulsão da União dos Escritores Soviéticos demonstra que os 
elementos esquemáticos, sectários e dogmáticos ainda dominam 
aquele organismo, tentando impedir a criação literária e impor uma 
escola única, соmо na era stalinista. Hoje, entretanto, isto é 
impossível. A tendência cada vez mais forte do Prêmio Nobel é no 
sentido do confronte das diversas escolas, sem о que a literatura e a 
arte não podem desenvolver-se.  
Aproveito a ocasião para felicitar Boris Pasternak pelo Prêmio Nobel 
que lhe foi concedido. (“Jorge Amado (Prêmio Stálin): ‘Felicito Boris 
Pasternak!’”, 1958) 

 

120 Quando se iniciou uma onda de acusações de que Wainer teria nascido na Bessarábia, não podendo, 
portanto, chefiar a instituição, já que a Constituição de 1946 proibia o comando da imprensa por estrangeiros, 
Chateaubriand chegou a dizer na tribuna do Senado Federal: “... aquela organização jornalística [Última Hora] 
tem a dirigi-la homens que servem ao ideal soviético, financiado por um verdadeiro ‘Kominform brasileiro’” 
(JORNAL DO BRASIL, 1953). 
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Mas a reação do baiano não foi única entre os comunistas do mundo ocidental: o 

repúdio foi geral. Dois dias antes de Amado estampar o Última Hora, seu grande amigo 

Pablo Neruda figurava na capa do Correio da Manhã em nota da UPI: “[...] laureado com o 

Prêmio Stálin, declarou-se muito satisfeito com o fato de ter sido concedido o Prêmio Nobel 

de Literatura ao escritor russo Boris Pasternak. Acentuou Neruda que considera a láurea 

como ato de justiça” (“Neruda discorda do ‘Pravda’”, 28 de outubro de 1958). E não se 

restringiu o protesto ao estrangeiro: mesmo dentro da URSS houve contrariedade, já que se 

reportava então que Ehrenburg, Chôlokhov, Símonov, Fédin, Leônov e Gladkóv, entre 

outros, não constavam dos literatos a aprovar a expulsão de Pasternak da União dos 

Escritores. 

Naquele ano, o best-seller Amado, que figurou diversas outras vezes no Última Hora, 

não mais se pronunciou no veículo sobre o caso. Em janeiro de 1959, porém, o jornal voltava 

ao assunto, dizendo que Amado havia estado recentemente em um congresso pró-paz e havia 

conversado com Aleksandr Korneitchuk sobre o caso Pasternak, ao que o soviético respondeu 

que, se fosse Ehrenburg, que era amigo do Nobel quem estivesse tomando a defesa dele, mas 

Amado, quem nem o conhecia! (AUGUSTO, 1959a) Uma semana depois, o mesmo colunista 

informa que, “apesar das notícias ao contrário, decorrentes de sua posição no caso 

Pasternak”, o baiano e os russos gozavam de boas relações e que a União dos Escritores 

Soviéticos havia lhe encaminhado mensagem de bom Ano Novo, assim como o escritor Boris 

Polevôi (AUGUSTO, 1959b). 

Assim parece terminar o protesto público de Amado, tal qual o de Neruda, que já em 

30 de outubro de 1958 estampava a capa do Correio da Manhã: “Não quero fazer mais 

comentários para não entrar em controvérsias e evitar polêmicas”, dizia sobre o caso 

Pasternak por intermédio da esposa, à UPI (“Pasternak ‘rejeitou’ o prêmio Nobel”, 1958). 

Também pode ser indício do ponto final da crítica pública de Amado à URSS o fato de, 

pouco menos de dez anos depois, em fevereiro de 1966, ele não ter participado de um 

manifesto em favor dos escritores soviéticos Iúli Daniel e Andrêi Siniávski, condenados a 5 e 

7 anos, respectivamente, em campos de trabalhos forçados por publicar no exterior literatura 

que difamava a União Soviética. O manifesto, com mais de 100 nomes de peso do mundo 
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cultural brasileiro, foi encabeçado por dois grandes amigos de Amado: os cineastas Glauber 

Rocha e Nelson Pereira dos Santos. (“Brasileiros defendem escritores”, 1966)121 

A reação de Neruda e de Amado foi muito diversa daquela, por exemplo, de Howard 

Fast, que bradou repetidamente contra a pressão exercida sobre Pasternak naquele 1958, 

mencionando uma “difamação imunda contra [Pasternak], ameaças malvadas, palavrões do 

qual ele foi chamado – toda essa exibição de grosseria degenerada por parte dos críticos 

soviéticos” (apud DEERY, 2012, p. 201). O ex-comunista norte-americano então diminui as 

revelações do discurso secreto de Khruschov: “Não acho que nada do que ocorreu na União 

Soviética durante toda a minha vida foi tão infame, tão enojador como este espetáculo em 

torno de Boris Pasternak” (Ibid.) Segundo Deery, as declarações foram reproduzidas por 

inúmeros jornais pelos Estados Unidos inteiros. 

Por outro lado, a ala de Khruschov na rede de intrigas soviética deve ter, em algum 

ponto, compreendido o erro com a atuação no caso Pasternak, perdoando os escritores 

progressistas. Até o fim de 1958, praticamente o mundo inteiro tinha se rebelado contra as 

pressões soviéticas sobre Pasternak: John Bretrand Russel, Aldous Huxley, Somerset 

Maugham, T.S. Eliot, Graham Greene, J. B. Priestley, Stephen Spender, Rebecca West, Henri 

Mondor e até a Academia Paulista de Letras, entre outros. Além disso, internamente, figuras 

como Ekaterina Fúrtseva, única mulher no Presidium do Comitê Central em 1958, afirmavam 

que obras como Doutor Jivago haviam surgido “em consequência da utilização demagógica, 

por revisionistas, da crítica ao culto da personalidade de Stálin” (“Caso Pasternak”, 1959)122. 

Outro arquivo conservado no acervo de Pasternak no Arquivo Estatal de Literatura e 

Artes da Rússia (RGALI, F. 379, op. 5, e.kh. 295. 1958-1962 ) traz cópias de livros, 

manuscritos e documentos datilografados com breves impressões de escritores progressistas 

 

121  Sobre o caso Iúli Daniel e Andrêi Siniávski, cf. DARMAROS, M. O ringue de Iúli Daniel. 
Cadernos de Literatura em Tradução, v. 0, n. 20, p. 109–127, 2018. 

122 A declaração foi feita no 21° Congresso do Partido Comunista, em 1959 - o que é muito intrigante, 
pois foi ela quem garantiu o posto de Khruschov como secretário em 1956, quando Môlotov, Kaganóvitch, 
Malenkov, Bulgánin e Borochilov queriam derrubá-lo. Em 1959, ela esteve envolvida em uma série de intrigas 
com membros influentes do Presidium como Kozlov, Suslov, Mikoian e Brêjnev, o que levou a queda de 
Fúrtseva – a transferência do Presidium para o Ministério da Cultura, acusações não comprovadas de corrupção, 
depressão, alcoolismo, tentativa de suicídio e, enfim, a morte em 1974. 
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equiparáveis a Jorge no sistema editorial soviético. A pasta, que contém 13 folhas, traz as 

opiniões de figuras como Pablo Neruda e do então já ex-comunista Howard Fast, 

provavelmente retiradas de páginas copiadas da coletânea Reação à publicação de ‘Doutor 

Jivago’, concessão do prêmio Nobel e perseguição a Pasternak publicada pelo movimento 

anticomunista TsOPE (Associação Central de Emigrantes do Pós-Guerra)123 em München, 

Alemanha, em 1958. As páginas armazenadas no RGALI são uma parcela ínfima do relatório 

de 68 páginas da TsOPE. No arquivo, elas terminam com as opiniões do escritor sueco Ivar 

Harrie, mas, na íntegra, contêm também as supracitadas declarações de Amado no Última 

Hora124. 

Em referência à repercussão de sua opinião na União dos Escritores, Amado diria 

mais tarde a Raillard: 

Houve um almoço na União dos Escritores. O secretário-geral da 
União fez um discurso, saudou os escritores estrangeiros que estavam 
presentes – éramos vários – e, abertamente, fez alusão a minha 
declaração, mostrando-se surpreso de que as pessoas que se diziam 
amigas da União Soviética divulgassem opiniões como a minha sem 
conhecer as coisas. Respondi-lhe que, na minha volta da China, 
depois do 20° Congresso, numa reunião da própria União dos 
Escritores, vários dos mais importantes autores soviéticos nos 
declararam responsáveis, ao menos implicitamente, pelos atentados à 
liberdade de criação durante o regime stalinista; citaram vários 
exemplos de obras às quais déramos apoio por pura questão de 
disciplina ao Partido. Eu mesmo falara bem de um romance que não 
valia nada, sobre a vida em um kolkhóz – este fora um dos exemplos. 
Naquele momento compreendi que era verdade, tínhamos parte da 
responsabilidade, e decidi que dali para a frente eu diria apenas aquilo 
que realmente pensava. Concluí reafirmando que era monstruoso o 
que acontecera com Pasternak, que ninguém, em lugar algum do 
mundo, tinha o direito de agir assim. Anos mais tarde, em 67, voltei à 

 

123 Tsentrálnoie Obedinienie Poslevoiennikh Emigrantov (TsOPE). Criado em 1952 por desertores com 
apoio e sob o controle norte-americano. Em 1957 o “pós-guerra” (poslevoennikh) da sigla foi substituído por 
“políticos” (politítcheskikh), transformando a sigla em Associação Central de Emigrantes Políticos. Servia tanto 
para estimular os emigrantes, como para propagandear ideias ocidentais, e era útil também para pessoas que não 
seguiam uma ideologia, mas se encontravam refugiadas. No início de 1960, porém, se dissolveu alegando falta 
de financiamento. 

124 A lista do TsOPE, intitulada Reaktsia na vikhod ‘Doktora Juvago’, prosujdenie Nobelevskoi premi i 
travliu Pasternaka – po materialam sbornika ‘Dielo Pasternaka’ (Miunkhen: TsOPE, 1958), foi incluída em um 
livro contemporâneo sobre o caso Pasternak. Cf. TOLSTOI, I. Otmiti roman Pasternaka: Doktor Jivago 
mejdu KGB i TsRU. [s.l.] Vremia, 2009. 
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União Soviética e fui recebido na União dos Escritores pelo mesmo 
poeta, Alex Surkhov [sic], que me repreendera na época. Recebeu-me 
declamando um poema de Pasternak... Nesse meio tempo o escritor 
fora reabilitado. (RAILLARD, 1990, p. 208-209) 

Amado provavelmente se refere aqui a Aleksei Aleksândrovitch Surkóv (1899-1983). 

Surkóv foi poeta e jornalista, laureado duas vezes com o Prêmio Stálin, em 1946 e 1951. 

Professor do Instituto de Literatura da União dos Escritores, participou de campanhas 

militares e foi correspondente de guerra. Foi autor de letras de diversas canções de guerra e 

participou das discussões para a concepção do hino soviético. Além disso, Konstantin 

Símonov dedicou a Surkóv o poema de Você lembra, Aliocha 125 , do caminho de 

Smolenschina? (Ti pômnish, Aliocha, dorogui Smolenschini), em 1941. Foi vice-secretário-

geral da União dos Escritores a partir de 1949 e primeiro secretário entre 1953 e 1959. Sua 

posição na questão de Pasternak não passou despercebida: dez anos antes, ainda em 1947, ele 

publicou um artigo intitulado Sobre a poesia de Pasternak (O poezi Pasternaka), abertamente 

contrário ao futuro vencedor do Nobel. Sobre ele Liliana Zinôvievna Lunguiná (1920-1998), 

tradutora literária e filha do vice de Lunatchárski, diria: “Era um homem mau, engenhoso, 

perigoso, um típico apparátchik126”(apud DORMAN, 2010). Com efeito, durante os meses 

seguintes ao anúncio de concessão do prêmio Nobel a Pasternak, ele vociferou inúmeras 

vezes contra o autor de Doutor Jivago, com repercussão inclusive na imprensa brasileira. O 

Correio da Manhã, por exemplo, citando notícia da UPI, noticiou que, em 15 de dezembro de 

1958, Surkóv falava no Congresso dos Escritores sobre “o ato de traição desse escritor 

[Pasternak]” e “a algazarra contínua na imprensa capitalista”: 

Esses fatos desorientaram alguns escritores progressistas, levantando 
em seus espíritos algumas dúvidas sobre os fundamentos de nossa 
decisão. A esses incrédulos que nos compreenderam mal, dizemos 
que não podemos manter em nossas fileiras um homem que ousou, no 
mesmo momento em que nosso povo acelera sua marcha para o 
comunismo, adotar uma atitude pequeno burguesa, de emigrado 
apodrecido e de renegado, e que se colocou fora da vida e do 
movimento da história comunista. (“Kruchev ataca Malenkov e 
Molotov”, 1958) 

 

125 Este, sim, apelido de Aleksei. 
126 Funcionário em tempo integral, devoto do partido ou do governo soviético. 
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Neste sentido, um documento que encontrei nos arquivos da União dos Escritores 

ampara uma possível rixa ali gerada. No Relatório sobre as atividades literárias e sociais de 

Jorge Amado (RGALI F. 631, op. 26, e.kh. 4479, 1960, trad. nossa), datado de 1951, 1955 e 

1960, lê-se que “depois do 20° Congresso, Amado apresentou-se com artigos bastante 

pessimistas dizendo que não via ao seu redor nada além de sangue e sujeira” e que “O ‘caso 

Pasternak’ também despertou uma reação negativa [no escritor]. Amado chegou até a enviar 

um telegrama de protesto à União dos Escritores”. O documento (Ibid.) também trata da 

criação da revista Para Todos de forma menos otimista do que as abundantes notas sobre ela 

na Inostrânnaia literatura, ligando a nova publicação às mudanças ideológicas de Jorge: 

A revista tinha por meta unir as mais amplas classes da intelligentsia 
brasileira, com o objetivo de criar uma frente nacional unificada de 
luta pela independência nacional. Visando contribuir para a realização 
desses objetivos, Amado rejeitou a apresentação crítica de problemas 
sociais na atividade literária. Esse princípio foi pronunciado por 
Amado em entrevista a I. Gravin. Amado anunciou que é importante 
ao escritor progressista incluir em sua obra elementos nacionais. A 
colocação de quaisquer tarefas sociais não é obrigatória. A expressão 
prática dessa nova tese sobre a literatura progressista na prática foi o 
romance de Amado Gabriela, Cravo e Canela, que saiu em 1959 
[sic]. De acordo com a opinião da imprensa burguesa, essa obra de 
Amado é um ‘evidente retorno do romancista ao passado do romance 
verdadeiramente artístico que surge após uma série de livros seus 
pouco artísticos, porém sociais’. 
O romance Gabriela, Cravo e Canela é, em essência, em alguma 
medida, uma analogia da burguesia. A crítica burguesa aclamou 
altamente a obra de Amado. Amado, por sua vez, recebeu 5 prêmios 
nacionais pelo romance (um deles, o prêmio do PEN Club do Brasil). 
(Ibid., trad. nossa, grifo nosso) 

No caso da Revolução Húngara, um levante popular iniciado no país em 23 de 

outubro de 1956 contra o governo soviético, o jornal Para Todos, dirigido por Amado, teria 

tomado posicionamento contrário ao PCUS, segundo o próprio escritor baiano afirma a 

Raillard (1990, p. 214). Em novembro de 1956, tanques soviéticos invadiram Budapeste pela 

segunda vez, esmagando a Revolução Húngara, junto com movimentos pela reforma, 

conselhos de trabalhadores, as estruturas multipartidárias que surgiam, os pedidos por mais 

independência nacional. O país foi o que mais foi tocado pelo discurso secreto, com um 

movimento interno no Partido dos Trabalhadores local buscando mais democratização. Em 

julho daquele ano, o secretário do comitê central, Matyas Raskoi, tinha sido demitido e, em 

outubro, László Rajk, que havia sido vítima das arbitrariedades do primeiro e morto como 
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parte dos julgamentos falsificados de Stálin em 1949, foi reabilitado e enterrado novamente. 

De forma análoga, no final de outubro, a nova liderança de Imre Nagy substituiu a de Ernö 

Gerö. Mas aquela “primavera” fora de época da capital húngara que se apoiava em uma 

mudança do regime com as revelações do discurso de Khruschov, foi despedaçada em 

novembro. 

São, porém, apenas três as menções ao país no veículo dirigido por Amado – cuja 

criação foi anunciada pela Inostrânnaia literatura e suas matérias divulgadas inúmeras vezes 

pela revista – ao longo de 1956. Nenhuma dessas menções quanto a crise instaurada no país 

da Europa central é direta ou profunda. Outra meia dúzia de menções à Hungria no jornal 

Para Todos ocorre em 1957, raramente tocando na crise ou emitindo qualquer juízo de valor 

quanto a ela. O mais próximo disso foi anunciar a exigência, pelo Comitê Nacional de 

Escritores Franceses, de notícias sobre o filósofo húngaro György Lukács e a notificação de 

que ele estava vivo e refugiado. Em meados de outubro de 1956, no calor dos acontecimentos 

húngaros, a única menção da Para Todos ao país é feita por meio de um poema  dedicado a 

um compositor antifascista refugiado nos EUA na Segunda Guerra Mundial, antes da 

ocupação soviética na Hungria – e decepcionado com o exílio, portanto quase pendendo para 

o lado soviético, como se segue: 

Concerto de despedida de Bartok (Budapeste em 1941) 
 
 
Ao deixar a pequena, a nossa doce Hungria,  
Curvou-se o que jamais na vida se curvara 
E a floresta das mãos, ruidosa, observai 
Já o público não é, mas campo de guerreiros, 
 
Que súbito na dor de todos, e na música, 
Sentiu crescer em si a vaga de suas forças. 
E, mais amargo e Atroz, como jamais outrora, 
O apelo da batalha, a ação de qualquer forma 
 
E para erguer o tempo um dique a esta ameaça 
E para dar um nome a todas as revoltas, 
As grades rebentar, os lábios contraídos... 
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Lá vai correndo o mundo a rota proscrita. 
E cada qual de nós também lá segue em busca 
Do lar como um proscrito em sua própria pátria. 
 
Georgy Somlyó (SOMLYÓ, 1956) 

 

Assim, apesar de Dachkiêvitch citar um posicionamento amadiano possivelmente 

condenável do ponto de vista soviético, as críticas do escritor baiano à URSS, mais leves do 

que ele posteriormente afirma terem sido, não refletiram totalmente em suas relações com os 

gatekeepers – ou não com todos eles. As menções de Jorge Amado à crise húngara na época 

são hoje objeto de discussão. A professora da USP Maria Aparecida Aquino (apud 

RABÓCZKAY, 2006) escreve: “O levante húngaro fez com que alguns membros deixassem 

o partido127. Foi o caso do romancista baiano Jorge Amado, que chegou a escrever um artigo 

intitulado Mar de lama, no qual condenou a invasão da Hungria”. Mas as referências 

contemporâneas a um suposto artigo intitulado Lama e sangue sobre os acontecimentos na 

Hungria parecem dizer respeito, na realidade, à resposta de Jorge Amado ao artigo, no jornal 

Voz Operária, Não se pode adiar uma discussão que já se iniciou em todas as cabeças, do 

redator João Batista de Lima e Silva. A íntegra da Carta de Jorge Amado a J.B. de Lima e 

Silva, de 6 de outubro de 1956, segue-se: 

Meu querido Batista: Venho de ler teu artigo na Voz (Não se pode 
adiar uma discussão que já se iniciou em todas as cabeças) e 
apresso-me em trazer-te meu abraço e minhas felicitações. Artigo 
pioneiro, artigo necessário, abrindo um debate que está “em todas as 
cabeças” e que, como ainda não saiu das cabeças, sufoca todos os 
peitos, impede toda a ação, todo o trabalho, pois ninguém pode ter 
entusiasmo (falo, é claro, de gente honesta e são e não de oportunistas 
e carreiristas) quando se sente cercado de sangue e lama e quando as 
consciências exigem que uma profunda, clara, completa e 
absolutamente livre análise dos erros seja feita, e de público, da qual 
todos participemos, desde o mais alto diligente até a grande massa, 
que é a nossa própria razão de existir. Aproximamo-nos, meu caro, 
dos nove meses de distância do XX Congresso do PCUS, o tempo de 

 

127 Seu desligamento do Partido Comunista Brasileiro é um capítulo à parte e merecedor de uma tese 
inteira a respeito, já que o escritor baiano dizia ter se afastado, mas a instituição afirma que ele nunca se 
desligou formalmente. 
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uma gestação. Demasiado larga essa gravidez de silêncio e todos 
perguntam o que ela pode encobrir, se por acaso a montanha não vai 
parir um rato. 
Creio que devemos discutir, profunda e livremente, tudo o que 
comove e agita o movimento democrático e comunista internacional, 
mas que devemos, sobretudo, discutir os tremendos reflexos do culto 
à personalidade entre nós, nossos erros enormes, os absurdos de todos 
os tamanhos, a desumanização que, como a mais daninha e venenosa 
das ervas, floresceu no estrume do culto aqui levado às formas mais 
baixas e grosseiras, e está asfixiando nosso pensamento e ação. Nisso 
todos temos responsabilidades, uns mais, outros menos, e é com a 
consciência dessa responsabilidade, humildemente, que devemos vir, 
como homens honrados que somos, perante o povo brasileiro, com ele 
discutir e dele – finalmente! – algo aprender. 
Sou dos que tem confiança, meu caro Batista. Sinto a lama e o sangue 
em torno de mim, mas por cima deles enxergo a luz do novo 
humanismo que desejamos acesa e que foi quase submergida pela 
onda dos crimes e erros. Confio em que não exista homem honrado 
entre nós que deseje ou tente impedir essa discussão indispensável e 
que tanto tarda: nem que deseje, sob qualquer pretexto, limitá-la ou 
bitolá-la, dirigi-la a seu bel prazer. Isso pertence a outro tempo, ao da 
mentira, ao do mandonismo, do espírito de seita, da humilhação do 
ser humano, da negação do homem. Porque se assim sucedesse, as 
consequências seriam terríveis para todos nós e para aquilo que é a 
nossa própria razão de ser. Creio que muito se errou, mas ainda creio 
na forma honrada como se errou. Eis por que espero que essa 
discussão continue aberta, sem limitações de qualquer espécie. Porque 
qualquer razão que fosse apresentada visando a impedi-la ou limitá-la 
significaria apenas o desejo de esconder a verdade e de entravar o 
irresistível avanço da democracia em nossa pátria, a marcha do nosso 
povo para o futuro. 

Apesar de Amado falar duas vezes sobre estar “cercado de lama e sangue”, sua crítica 

é voltada sobretudo à falta de abertura para discussão dos fatos pelo Partido Comunista 

Brasileiro. Intriga outra afirmação que pode ser lida de maneira favorável pelos gatekeepers 

soviéticos: “Creio que muito se errou, mas ainda creio na forma honrada como se errou”. 

Assim, a meu ver, Amado conseguiu emitir uma mensagem ambígua que agradava tanto a 

seus publishers norte-americanos, como aos soviéticos, com a ideia de que crimes houve, mas 

esses foram cometidos com intenções nobres. Nos Estados Unidos o efeito de Gabriela à luz 

dos acontecimentos da época reflete essa ambiguidade: 

Gabriela representa sem dúvida a liberação artística do senhor Amado 
de um longo período de compromisso ideológico com a ortodoxia 
comunista. Ele não teve que fazer uma declaração pública a respeito 
de sua presente visão para mostrar que sua integridade artística 
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prevaleceu sobre a linha intelectual partidária. Ficou chocado com o 
derramamento de sangue na Hungria e criticou publicamente o 
manejo soviético do caso Pasternak, e nessas recentes reações ele está 
muito próximo a intelectuais europeus como Jean Paul Sartre, de 
quem é amigo pessoal. O senhor Amado continua a seguir de perto o 
desenvolvimento econômico do Brasil, mas está completamente 
convencido de que doutrinas rígidas extraídas da experiência russa 
são agora de pouco valor para o Brasil, onde ele acredita que as 
mudanças democráticas e pacíficas ainda são possíveis. (ONÍS apud 
TOOGE, 2010, p. 95-96)  

Também é interessante notar uma carta de Jorge Amado a Iliá Ehrenburg, então em 

Estocolmo, localizada por mim no Arquivo Estatal Russo de Literatura e Arte (RGALI F. 

1204, op. 2, e.kh. 1207, 1956) (um trecho dela encontra-se na seção “Apêndices” desta tese). 

Datada de 31 de março de 1956, do Rio de Janeiro, a carta está extremamente amassada e 

suja, dando a impressão de que ela teria sido jogada fora e recuperada posteriormente, talvez, 

já prevendo a perliustrátsia128, mas não escapando dela. Na missiva, o brasileiro fala sobre as 

publicações de Ehrenburg que tem comissionado no Brasil (Degelo sendo vertido direto do 

russo por José Guilherme Mendes – “jornalista que te visitou com uma carta minha no verão 

passado” – e saindo entre junho e julho daquele ano no país), sobre o lançamento que faz de 

“um grande quinzenario de cultura, em forma de jornal (como Lettres Françaises129), amplo 

politicamente, que irá sem dúvida ser extremamente util á causa da paz e do qual sou 

diretor”130 e sobre a impossibilidade de visitá-lo na Suécia, lembrando, porém: “[...] mas 

estará presente à reunião o nosso caro Valério Konder, a quem peço ajudares com o mesmo 

interesse de sempre na solução dos problemas que ele leva a tratar”. Além de lembrar que 

envia charutos, um cheque de 250 dólares americanos pelos primeiros 5 mil exemplares de 

 

128 Sobre a prática, cf. capítulo 1.1. 
129 Como escreve o Prof. Dr. Marcelo Ridenti (RIDENTI, 2011), da Unicamp, o Les Lettres Françaises 

estava sob o guarda-chuva do Partido Comunista da França: “Tratava-se de um semanário em formato de jornal, 
que inicialmente fora o periódico clandestino do Comitê Nacional dos Escritores (CNE). Surgido em 1941, 
publicou 20 números durante a ocupação nazista. Foi lançado legalmente em setembro de 1944, logo após a 
liberação de Paris. No pós-guerra, passou a ser mantido pelo PCF e dirigido por Claude Morgan até 1953, e 
depois por Louis Aragon. Existiu até 1972, com circulação mensal. Sua posição contrária à invasão da 
Tchecoslováquia em 1968 levou à perda de assinaturas oficiais no Leste Europeu e na URSS, e a 
desentendimentos no seio do PCF, o que acabou tornando a publicação inviável economicamente. Nos anos 
1940 e 1950 ela seguia as posições comunistas oficiais, embora abrigasse artistas que mantinham considerável 
autonomia criativa, apesar de serem ligados ao PCF, como Pablo Picasso.” 

130 Mantive na transcrição a ortografia da carta original de Amado. As variações de ortografia são 
apenas a transcrição habitual do texto à época.  
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Degelo e expressar saudades, Amado menciona o discurso secreto de Khruschov, apenas um 

mês após seu acontecimento, com a jocosidade de quem já falara antes sobre o assunto com o 

velho amigo: 

Como gostas de historias divertidas, quero contar-lhe que acabo de 
receber uma carta de Enrique Amorin, cujo conteúdo é o seguinte: ‘O 
XX Congresso vem de abolir o culto á personalidade. Um dos 
exemplos mais marcantes desse culto á personalidade, politicamente 
errado e daninho, é o culto desenfreado á personalidade do sr. Pablo 
Neruda. Sobretudo da parte dos francezes. Ante as decisões do XX 
Congresso é necessario terminar com isso. Abaixo Neruda!’ Como tu 
vês, o XX Congresso abala também os arraiaes da literatura latino-
americana e logo contra o nosso querido Pablo que, aliás, está 
tranquilamente no Chile amando e escrevendo novas Odes. Dele tive 
notícias ultimamente e está bem. (RGALI F. 1204, op. 2, e.kh. 1207, 
1956) 

A reação efetiva de Jorge Amado, para além de suas declarações e memórias 

posteriores, é, portanto, muito diversa, da reação do norte-americano Howard Fast – a figura 

literária mais importante do Partido Comunista dos EUA. Fast, em 1° de fevereiro de 1957, 

saiu na capa do The New York Times em matéria com entrevista que se iniciava da seguinte 

maneira: “Howard Fast disse ontem que se desligou do Partido Comunista dos Estados 

Unidos e não se considera mais comunista” (DEERY, 2012, p. 181, trad. nossa). O norte-

americano já havia anunciado, em dezembro de 1956, à Fortune, que havia deixado a 

agremiação política.  

Howard Fast era uma espécie de “Jorge Amado estadunidense”, e vice-versa. Da 

mesma maneira que o jovem jornalista brasileiro José Guilherme Mendes, ao visitar a União 

Soviética (1955), constatava que “absolutamente todo mundo que ele conheceu sabia pelo 

menos de Jorge Amado e do chefe do Partido Comunista Brasileiro, Luís Carlos Prestes” 

(RUPPRECHT, 2015, p. 172), o pesquisador Deming Brown, que visitou a União Soviética 

em 1956 afirmava: “O nome de Howard Fast estava nas bocas de quase todo mundo com 

quem eu falei” (apud DEERY, 2012, p. 181). Também faz sentido comparar a situação de 

Amado à de Fast, por este, como Amado, nunca ter tido posição de liderança no partido e não 

estar, inicialmente, envolvido nas batalhas entre as diversas facções. 

Mas, diferentemente do que ocorria no partido brasileiro, que só tocou no assunto do 

discurso secreto em outubro, com o já citado Não se pode adiar uma discussão que já se 
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iniciou em todas as cabeças, o jornal comunista norte-americano Daily Worker, onde Fast era 

funcionário até então, abriu suas páginas a críticas sobre o que estava acontecendo – e foi o 

único veículo comunista do mundo a publicar na íntegra o discurso de Khruschov, em 5 de 

junho de 1956. Já no dia 15 de maio Fast escreveu uma coluna assinada intitulada The 

Current Scene, na qual dizia que o 20° Congresso não tinha sido apenas “o registro do que o 

socialismo trouxe a [...] um povo orgulhoso e alegre”, mas também “o registro de erros, 

grandes e pequenos” (FAST apud DEERY, 2012, p. 185-186). Sua coluna seguinte, Man’s 

Hope, de 12 de junho – a derradeira dele no Daily Worker – era muito diversa, pois se deu 

após ele ter lido o relatório completo. “Algo quebrou dentro de mim quebrou e acabou” 

(FAST, 1956). 

Não há muito a se dizer para abrandar o discurso ‘secreto’ de 
Khruschov [...] É um documento estranho e horrível, talvez sem 
paralelos na história: é preciso encarar o fato de que ele enumera uma 
relação de barbarismos e de sede de sangue que será uma memória 
duradoura e vergonhosa ao homem civilizado. [...] Ao apresentá-lo, o 
senhor Khruschov levou homens de bem a entender que o documento 
em si seria um alerta sobre os perigos monstruosos inerentes a um 
governo secreto e ditatorial. Eu, por exemplo, busquei no final do 
documento, esperançosamente mas em vão, uma garantia de que a 
última execução tinha ocorrido em solo soviético. Busquei por uma 
garantia de direitos civis, pelo direito sagrado de habeas corpus, de 
apelo público a tribunais superiores, de julgamento final por um igual 
ao invés de por juízes profissionais.  
[...] 
Pelo contrário, descobri que três outras execuções foram anunciadas 
na União Soviética e meu estômago revirou com o derramamento de 
sangue, com a loucura da vingança e contravigança, de suspeita e 
contrassuspeita. Não acho que eu esteja sozinho neste sentimento. 
Acho que milhões de seres humanos compartilham do meu desgosto 
por esse comportamento idiota.  
[...] 
Pois eu via apenas a terra que havia ganhado o socialismo, e falhei em 
ver que ganhar o socialismo e abandonar o direito sagrado do homem 
a sua própria consciência, sua própria dignidade, seu direito de dizer o 
que lhe agrada quando agrada, falar claramente e corajosamente em 
favor da verdade quando ele vê a verdade – e sem temer qualquer 
homem, quer certo ou errado – não é vitória nenhuma. 
[...]  
Eu aceitei o fato de que a cultura judaica foi varrida da Rússia; e eu 
sei que este é um destino que nenhuma cultura deve jamais encontrar; 
ainda assim, isso eu também não objetei. Eu sabia que os judeus eram 
proibidos de deixar a Rússia e partir para Israel, e ainda assim eu não 
levantei minha voz para protestar contra esta restrição, apesar de eu 
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não ver sentido ou razão nisto. Eu sabia que escritores e artistas e 
cientistas eram intimidados, mas eu aceitei isto como uma 
necessidade do socialismo, da mesma maneira que aceitei todo o resto 
que enumerei como uma necessidade do socialismo. 
[...]    
Eu devo dizer que se a Rússia tem em mim um amigo, também tem 
um crítico duro e implacável. Nunca mais me calarei quando puder 
reconhecer uma injustiça – independentemente de como essa injustiça 
possa ser embrulhada na roupa suja da utilidade ou necessidade. 
Nunca mais falharei em questionar, em exigir provas. Nunca mais 
aceitarei a racionalidade “inteligente”, que parece fazer sentido, mas 
sob exame minucioso não faz. (FAST, 1956) 

Naquele final de ano, em resposta a uma carta aberta do editor da New Leader, o ex-

comunista desiludido Eugene Lions, Fast escreveu, porém, com fúria que o socialismo ainda 

significava muito para ele. Apesar de dizer privadamente, segundo o FBI (DEERY, 2012, p. 

188), em 23 de junho de 1956, que tinha a intenção de deixar o partido, ele não entregou a 

carteirinha à entidade. O escritor ficou desolado por seis meses, até que saiu oficialmente do 

partido e se isolou no subúrbio de Teaneck, Nova Jersey, em depressão por mais seis longos 

anos.  

Mas a reação de Fast não se refletiu em marasmo e inação: ele escreveu em março de 

1957 o artigo My Decision, para a Mainstream, respondia aos críticos e a cartas de leitores 

sobre o assunto no Daily Worker, deu entrevistas e, resumindo, pôs a boca no trombone em 

uma diversidade de plataformas: inclusive com o livro The Naked God, sobre seu 

desligamento do partido, que é publicado em novembro de 1957 – atitude similar à tomada, 

no Brasil, por Osvaldo Peralva, que se desligou do PCB em 1956, depois de 30 anos de 

filiação, e publicou o livro O retrato, em 1962, com o intuito de desbancar o mito soviético. 

Há fortes evidências de que, antes de ler o discurso de Khruschov, Fast já tivesse sido 

alertado diversas vezes das mais implacáveis infrações soviéticas, inclusive do 

antissemitismo e execuções, assim como deve ter ocorrido com Amado, que segundo ele, 

sabia, por exemplo, da transformação de Lukácz em “não pessoa” – para usar do termo de 

George Orwell adaptado por Blium para as vítimas de censura de personificação, que 

passavam a ser simplesmente ignoradas e não publicadas – ou da efetiva captura de seu 

amigo Artur London, que, acusado de ser sionista, trotskista e titoísta, confessou sob tortura e 

foi condenado a prisão perpétua. A diferença, porém, esteve na reação de Fast, rápida, 
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pungente e efetiva, além de amplamente registrada – o que não ocorreu com Amado, Neruda 

e outros.  

Pouco antes de partir para o Primeiro Congresso Mundial dos Partidários da Paz, em 

abril de 1949, em Paris, Fast, que era judeu, tinha sido alertado por Paul Novick, editor do 

Morning Freiheit, da onda de prisões e execuções da campanha anticosmopolita e questionou 

sobre o caso o delegado soviético do congresso, Aleksandr Fadêiev, que negou 

veementemente. Em maio de 1956, quiçá sob o efeito do discurso de Khruschov, que acabava 

de ocorrer, Fadêiev se suicidou. Não bastassem as perseguições, prisões e mortes de 

inocentes, Fast sofria nas mãos da filial estadunidense do partido, que interferia em seus 

escritos, produções, elencos etc., ora acusando-o de trotskismo, ora de não estar 

suficientemente desenvolvido, em matéria de marxismo. Com os acontecimentos na Hungria, 

em novembro de 1956, confirmou-se o desejo de Fast de se desligar oficialmente do partido. 

Até meados de 1957, Fast não recebeu mais cartas da União Soviética. Como observa 

Deery (2012, p. 197):  

ele estava sendo silenciosamente liquidado. Todas as cartas cessaram 
(os correios russos apreenderam as muitas cartas a ele enviadas); 
todas as resenhas pararam; todas as referências a ele desapareceram. 
Ele estava virando uma não pessoa. Como Fast colocou [em Naked 
God]: ‘Simplesmente deixei de existir [...] Eu não apenas não era, 
como nunca tinha sido’. 

Então surgiram dois artigos que lançavam artilharia pesada contra Fast na 

Literatúrnaia gazieta. O primeiro, em 24 de agosto de 1957, acusava-o, entre outras coisas, 

de ser “o mais belicoso agente reacionário do sionismo” que atacava a União Soviética no 

“tom predileto dos fanáticos anti-comunistas dos centros de propaganda além-mar, usando 

seus falsos argumentos e métodos caluniosos” (apud DEERY, 2012, p. 197) e o segundo, em 

30 de janeiro de 1958, chamava-o de “trapaceiro”, “renegado”, “covarde”, “oportunista de 

direita”, “burguês amedrontado”, “venerador de Wall Street” e “nem marxista, nem 

internacionalista, mas sim um militante sionista” (Ibid., p. 198).  

Assim, a saída do norte-americano da agremiação foi amplamente documentada – em 

reportagens, opiniões, livros, cartas etc. –, de maneira muito diversa do afastamento de 

Amado, autor que continuou a ser vastamente publicado, sob um prisma positivo, nos jornais 
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do Partido Comunista Brasileiro, como o Novos Rumos e o Imprensa Popular (que é, aliás, a 

publicação que mais cita o escritor, de acordo com pesquisa na Hemeroteca Digital da 

Biblioteca Nacional: 804 vezes entre 1950 e 1960, contra as 462 vezes do segundo colocado, 

o Correio da Manhã).  

Portanto, é dúbia a afirmação que o baiano faz de que saiu do PCB no documentário 

Jorge Amado, de 1995, de João Moreira Salles: 

No fim do ano de 1955, eu soube que a polícia socialista torturava os 
presos políticos tão miseravelmente quanto a polícia de Hitler. O 
mundo caiu sobre minha cabeça. Já sem escrever há longo tempo, já 
descrente por inteiro das ideologias, do fundamental das ideologias... 
Stálin era vivo ainda; eu deixei o partido comunista. Fui atacado por 
muitos comunistas, de uma forma muito violenta... O principal 
dirigente comunista da época, depois de Prestes, que era Arruda 
Câmara, disse que dali a seis meses eu não existiria como escritor e 
como intelectual. (apud TOOGE, 2009, p. 38) 

 Mas o escritor não teria se desligado do PCB, como confirma o site da Fundação 

Casa de Jorge Amado: 

De volta ao Brasil, Jorge Amado afastou-se, em 1955, da militância 
política, sem, no entanto, deixar os quadros do Partido Comunista. 
Dedicou-se, a partir de então, inteiramente à literatura. Foi eleito, em 
6 de abril de 1961, para a cadeira de número 23, da Academia 
Brasileira de Letras, que tem por patrono José de Alencar e por 
primeiro ocupante Machado de Assis. (Biografia, 2016) 

Apesar de a fundação, quando questionada sobre o desligamento de Amado, não 

confirmar ou negar o fato (Informação pessoal)131, o PCB é ainda mais dúbio: 

[...] depois de 1956 não era mais um militante orgânico, saiu do 
partido e depois virou um amigo e simpatizante do partido. [...] Para 
nós, comunistas, ele não era mais um militante orgânico e não 
participava da estrutura partidária; porém podia continuar filiado, para 
nós ele saiu. [...] Não teve nada desse jeito de rompimento político 

 

131 Amorim, Marina. Pesquisa. Mensagem recebida por e-mail em 11 de setembro de 2019. 
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definitivo, ele continuou como amigo e simpatizante, quando o 
partido precisava ele apoiava e ajudava. (Informação pessoal)132 

Não se pode, porém, corroborar completamente o texto da fundação: além de 

colaborar com o PCB, Jorge Amado continuou a visitar a URSS, escrever sobre ela, publicar 

e divulgar seus escritores, envolver-se em movimentações e abaixo-assinados em prol dela, 

aparecer regularmente nos veículos de imprensa do partido, receber praticamente todo 

soviético de renome que surgia por terras brasileiras, participar de congressos, festivais e 

outros na URSS e nas democracias populares etc. Talvez Amado tenha, a certo ponto, se 

aprofundado mais na escrita. Mas não se pode afirmar que ele tenha realmente ficado distante 

do PCB e do PCUS a partir de 1955.  

Analisando o jornal do PCB Imprensa Popular no período, notamos que,  apenas um 

mês antes do discurso de Khruschov, Amado era mencionado em suas páginas por compor 

“uma expressiva comissão” para cumprimentar Kubitschek em palanque: “a referida 

comissão foi portadora das saudações dos comunistas brasileiros” ("Cumprimentaram o sr. 

Kubitschek", 1956). Além de uma torrente de anúncios focados em Jorge Amado da Editora 

Vitória e da Revista Problemas inundar o jornal ao longo do ano, em 26 de fevereiro, Amado 

divide página com entrevista de destaque de Prestes. Abaixo dela, o baiano assina artigo 

laudatório (AMADO, 1956c) sobre seu amigo Ehrenburg, em homenagem a seu aniversário. 

Outra matéria da mesma data (“Ehrenburg faz 65 anos”, 1956) informa que Amado havia 

enviado telegrama felicitando Ehrenburg – apenas um dia após o final do famigerado 20° 

Congresso.  

Após o discurso, a tendência se mantém. O jornal informa que Amado enviou 

telegrama de pesar pela morte do dirigente polonês Bierut (“Telegrama de Jorge Amado”, 

1956), diversas notas dão conta da presença do escritor em discussões e lançamentos 

literários. Seus lançamentos na coleção Romances do Povo continuam a ser exaustivamente 

anunciados, com destaque para seu nome como diretor, o lançamento de sua revista Para 

Todos também ganha reportagens (“‘Para Todos’, a 10 de maio”, 1956), e são ressaltados até 

 

132  PCB Comunicação. Informação para jornalista. Mensagens recebidas por e-mail em 11 de 
setembro de 2019. 



179 

 

mesmo elogios a Amado da seleção de basquete soviética no Brasil, em julho (“Já podemos 

considerar os brasileiros como amigos sinceros e fraternais”, 1956). Em outubro, uma nota 

relata a futura produção de filme baseado em Mar Morto (SQUEFF, 1956). No mesmo dia, 

11 de outubro, é que se inicia uma torrente de artigos em resposta ao de João Batista de Lima 

e Silva, assinados por todos os autores possíveis – de Dalcídio Jurandir (JURANDIR, 1956) e 

Amado (AMADO, 1956a) a Elias Soares, com seu Um debate que não estava em nenhuma 

cabeça em sua coluna Carta do Favelado (SOARES, 1956). Alguns deles mencionam as 

posições de Jorge Amado diretamente, como é o caso de Encontrar o caminho brasileiro 

(MOREIRA, 1956) e Considerações sobre o debate (SANTOS, 1956). Outros, sem 

mencioná-lo, vão ao encontro de suas opiniões.  

O que se dá em seguida, corroborando a ideia de que Amado não se desligou 

formalmente da agremiação, é que as menções ao escritor continuam no jornal do partido: en 

passant, em notícia sobre a morte de seu amigo Santa Rosa em dezembro de 1956 

(“Desaparece um dos grandes valores da arte brasileira contemporânea”, 1956), ou em uma 

curiosa nota de janeiro de 1957, em que o veículo se refere a um matéria elogiosa sobre a 

Para Todos, publicada em número anterior, em que omitiu o nome do diretor da revista, 

Jorge Amado, e por isso levou um puxão de orelha de um leitor, e ali se redimia (“Através da 

imprensa”, 1957). Outro artigo metralha Amado naquele início de ano (MATOS, 1957), mas 

é ofuscado pela enorme manchete em seguida sobre a adaptação de Mar Morto ao cinema 

(“Sophia Loren virá filmar romance de Jorge Amado”, 1957). E assim prossegue o 

tratamento conferido ao escritor pela imprensa oficial comunista, entre cutucões e manchetes, 

notícias da participação de Amado em coquetéis com a representação diplomática da Polônia, 

novas traduções de seus livros para o polonês e o tcheco, as proibições de suas obras em 

Portugal. 

Interessante, porém, é uma nota sobre a Revolução Húngara, na capa do dia 3 de 

agosto de 1957, reproduzida da agência FP, em Paris, que vem acompanhada de retrato de 

Amado, ao estilo “o bom filho à casa torna”. Tal sua importância, que a reproduzo na íntegra: 

Numa entrevista concedida ao enviado de "Nepszabadzaf" [na 
verdade, Népszabadság, o principal jornal da esquerda húngara, 
fundado justamente em novembro de 1956 e órgão do partido] ao 
Festival de Moscou, o escritor brasileiro Jorge Amado declarou que ‘a 
maioria dos intelectuais brasileiros compreendeu que a insurreição 
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húngara do último outono foi, essencialmente, uma contrarrevolução, 
e não a luta do povo húngaro por sua liberdade, como certos meios 
reacionários haviam tentado apresentar’. 
‘Eles compreenderam que o povo húngaro tinha que defender, como 
todos os povos da América do Sul, seu modo de vida específico e sua 
cultura popular contra as tentativas de penetração dos Estados Unidos 
e da América do Norte’. 
Para terminar, Jorge Amado exprimiu a esperança de que, uma vez 
corrigidos os erros do passado, os escritores ‘húngaros prestariam seu 
apoio ao governo de Janos Kadar [secretário-geral que governou o 
país por 32 anos depois de ser colocado no poder por Moscou após o 
esmagamento da revolução de 1956]. (“O que houve na Hungria foi 
uma contra-revolução”, 1957) 

Não só o escritor teria dado tal afirmação, como também se encontrava ele no VI 

Festival Mundial da Juventude, em Moscou, como o Imprensa Popular relata em outra 

reportagem no dia 10 daquele mês (“Mensagens de Jorge Amado e de Sholokhov”, 1957). O 

jornal comunista continua a divulgar notícias de seus livros, filmes, revistas, sucessos, festas 

que ele dá em sua casa – por exemplo, de despedida do bailarino Aleksandr Lapauri, do Balé 

Bolchói, que se encontrava no Rio, em outubro de 1957 (“Fiquei arrepiado com os aplausos 

do público no Maracanãzinho”, 1957) –, e assim sucessivamente ao longo de 1958 e 1959, 

inclusive noticiando, diversas vezes, o lançamento de Gabriela, cravo e canela.  

A União Soviética continuava a controlar os passos de Amado, e um informe na 

União dos Escritores relata a entrevista concedida por ele à edição número 100 do Jornal de 

Letras, de novembro de 1957, ou seja, quase um ano e meio após o discurso de Khruschov. 

Ali, o escritor não renega, de maneira nenhuma, o realismo socialista, a literatura soviética e 

não tece comentários sobre os acontecimentos de 1956, praticamente mantendo sua posição 

anterior. Apesar de suas declarações darem indícios de que ele se afastará da produção 

soviética, a impressão cai por terra rapidamente:  

No que diz respeito a minha própria atividade artística, acho que não 
tenho influência predominante de nenhuma literatura. Amo Dickens 
por sua natureza humana, pelo profundo conhecimento dele da 
natureza humana, por sua generosidade. Amo Górki por sua crença no 
homem por seu amor aos humildes, aos vadios. Talvez esses dois 
escritores tenham influenciado a minha obra. (RGALI F. 631 op. 26 
e.kh. 4369, 1957, trad. nossa)   

Amado não se detém em Górki e menciona Chôlokhov, Fédin, Ehrenburg e Leônov. 
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Se Amado se desiludira, como afirmava nos anos 1990, e se sua relação com o PCB 

balançara (por exemplo, com os artigos críticos de Gabriela escritos pelo dirigente Jacob 

Gorender), sua relação com a União Soviética parece pouco ou nada ter se alterado. Ao atacar 

o culto ao líder e renegar seu próprio O mundo da paz, ele também emitiu sinais afirmativos 

sobre o discurso de Khruschov – ao mesmo tempo em que se libertava de determinados 

limites em que se encerrava sua obra literária. 

Na via contrária, o governo soviético também agiu de forma cautelosa em relação a 

Amado, não lhe fazendo reproches e tampouco mencionando na imprensa alguma crise com o 

escritor. Mas a mudança após 1960, quando ele volta a se tornar mais frequente nos jornais 

também mostra ter tido influência do caloroso recebimento de Amado da Revolução Cubana 

e dos êxitos soviéticos no espaço. Como escreve Rupprecht (2015, p. 159): 

Houve, dentro da intelligentsia esquerdista latino-americana reações e 
atitudes muito diversas quanto à morte de Stálin e a desestalinização 
da União Soviética por Khruschov. A velha guarda estalinista, em 
geral leal até a morte à União Soviética, apesar de todas as revelações 
e mudanças, como foi Neruda, Rivera, Siqueiros, Rosa Oliver, 
Guillén, Vera e Gutiérrez. Outros, como Revueltas e Lizalde, 
inicialmente saudaram o espírito do Degelo como uma nova chance 
para o socialismo real, enquanto Varela e Amado se desencantaram 
com a União Soviética e se voltaram a Cuba. Todos eles, porém, 
incluindo os amigos mais obedientes da União Soviética, desistiram 
de um olhar quiliasta do país como uma utopia vermelha. A retórica 
metafísica do paraíso socialista e da redenção comunista não resistiu 
às realidades e abriu caminho para uma visão mais sóbria dos – ainda 
idealizados – êxitos do Estado soviético. 

Na continuação da discussão estenografada sobre a publicação de Gabriela na União 

dos Escritores, após fazer suas ressalvas sobre Hungria, Pasternak etc., Dachkiêvitch chega a 

um veredito positivo que certamente levou em conta não apenas os aspectos da obra, mas 

também a possibilidade de aceitar Amado em uma nova fase, em que sua obra difere em 

conteúdo da anterior, mas sua pessoa ainda é aceita, uma vez que também os padrões 

ideológicos mudaram e concessões são feitas a fim de que a União Soviética mantenha a seu 

lado algum escritor ocidental, senão progressista, então uma espécie de neopopúttchik: 

Mas não posso, de maneira nenhuma, concordar com a avaliação de 
Nadiejda Iákovlevna de que este é um romance sombrio, pessimista, 
que torna o ar abafado e falta o ar quando se lê. Penso que é muito 
fácil ler este romance e ele não é assimilado como um bloco pesado.  
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Nadiejda Iákovlevna notou que ela não consegue conceber como a 
mulata fica satisfeita e contente com esses limites, essa vida que ela 
alcançou. Eu estive no Brasil e, mais especificamente, encontrei-me 
com mulatos e negros que estavam felizes nessa atmosfera em que 
eles viviam. (RGALI F. 631, op. 26, e.kh. 4471, 1959, p. 52, trad. 
nossa) 

Nadiejda contesta: “E o senhor acha isso algo típico?” Dachkiêvitch responde: “Eu vi 

negros fascistas que achavam que não havia nada melhor que o fascismo”. Ela afirma, então: 

“Mas eles não representam o povo para nós” (Ibid.). Dachkiêvitch prossegue: 

Mas, se observarmos a própria história do Brasil, posso citar alguns 
nomes de presidentes que eram mulatos e negros e que acreditavam 
que não havia nada melhor na vida.  
Em geral, parece-me que não há fundamentações sérias que criem 
obstáculo para a publicação desse romance por nós na União 
Soviética. Eu devo notar que, ao falar a nossa redação, expressei um 
pensamento contrário à possibilidade de publicação dele em nossa 
revista; seja por seu volume, seja por algumas características próprias 
dele, ele não é algo próprio para revista. Mas, em uma edição 
separada, o livro não ressaltará coisas que seriam recebidas de 
maneira por demais pronunciadas na publicação do romance em 
edições separadas da revista, com continuação. Aquele Arco do 
Triunfo [de Remarque] que causou estardalhaço faria bem menos 
barulho se tivesse sido publicado em um livro separado.  

Em seguida, Dachkiêvitch (Ibid., p. 53-54) diz que sua revista Inostrânnaia literatura 

julgou necessário informar o leitor da nova obra e a resposta do público foi colossal, com 

cartas, “individuais e coletivas”, inundando a redação, vindas “de todos os cantos da União 

Soviética”, exigindo a publicação de Gabriela. A coluna breve em quatro parágrafos O 

sucesso do romance de Jorge Amado (“Uspekh romana Jorji Amadu”, 1959) descreve como 

“há grande demanda nas livrarias [brasileiras] por esse livro [Gabriela, cravo e canela]”, cuja 

“protagonista, a moça mulata Gabriela, logo se tornou personagem popular da literatura 

brasileira contemporânea”. O texto ainda ressalta que: 

a crítica considera este romance de Jorge Amado uma das obras de 
destaque da atualidade [...] De acordo com a crítica, o romance foi 
escrito ao mesmo modo e estilo de obras famosas anteriores de Jorge 
Amado como Mar Morto, Terras do Sem-Fim e outros. O lirismo de 
Jorge Amado encontrou maior espaço na figura da protagonista, a 
humilde, simples e pura moça Gabriela. A resenha do Jornal de 
Letras ressalta que neste romance o humor ganhou mais espaço que 
em outras obras do escritor. (Ibidem) 
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Outro fator a que se refere, incomodada, Kôltchina (RGALI F. 631, op. 26, e.kh. 

4471, 1959, p. 55) é que Amado, como declarou anteriormente, deixa o realismo pessimista, 

mas vai buscar um final feliz “na união com a burguesia, na paz com a burguesia”. Ela 

também volta a citar a questão húngara, Pasternak e a criação da revista Para Todos. A 

discussão, que se prolonga por mais de 60 páginas estenografadas, é estendida para a 

menosprezada campanha eleitoral do coronel contra os liberais, e arrematada com o 

Rinoceronte Cacareco, animal emprestado do zoológico do Rio de Janeiro que foi eleito 

vereador em São Paulo em outubro do mesmo ano.  

Kôltchina (Ibid., p. 54) retoma a palavra para pedir explicações a Kutêischikova por 

esta ter falado sobre o “caráter nacional do livro, que há ali couleur locale”: 

Por que essa obra me perturbou? Houve uma entrevista com Amado, 
e Bravin perguntou a ele qual a característica progressista dessa obra 
para a literatura brasileira. E Amado disse que o mais importante era 
que houvesse o momento nacional, e que, se a obra seria ou não 
social, se ela lutaria por algo, se ela refletiria o colorido local, isso não 
era importante. Quando eu li este romance, surgiu a seguinte dúvida: 
este romance não é a realização de uma tese teórica dele? E então 
temos um colorido totalmente diferente.  
Lá também diziam que na resenha... lembraram da idealização. Um 
elemento de idealização existe novamente, mas idealização de algo 
que seria difícil esperar da obra de um escritor como Jorge Amado.  
Iúri Vladímirovitch [Dachkiêvitch] disse que o intento do autor era 
largar o desafio [vyzov em russo, que significa “desafio” ou 
“chamado”] da literatura pessimista. Ele assim o fez e escreveu uma 
obra que mostra bem claramente a saída [vykhod em russo]. Onde está 
essa saída? Na união com a burguesia, na paz com a burguesia.  
[...] 
Não vem ao caso se ela é mulata e se houve ou não presidentes 
mulatos, mas o fato de que essa moça do povo, que simboliza o povo, 
é desse passado sombrio – e Amado, não por acaso, repete muito 
correntemente Seara Vermelha, que termina muito mal –, essa 
Gabriela achou a saída [vykhod], e ele dá a saída [vykhod]. 

Dachkiêvitch, nessa altura, parece ter perdido um pedaço do discurso (p. 55): “Eu não 

disse saída [vykhod], mas desafio/chamado [vyzov]”. E repete o trecho de Amado lido 

anteriormente. Kôltchina (Ibid., p. 56) responde: “Certo, mas vem à tona a conclusão 

conhecida. Os livros anteriores eram pessimistas, já este é radiante. E de onde seus 

protagonistas tiram esse desfecho? [...] Mas, para Amado, um escritor progressista ao qual 

toda a América Latina dá ouvidos, isso é medonho”. Kutêischikova (Ibid., p. 56) rebate com 
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uma afirmação que parece chocar a presidente da mesa: “No raciocínio dos camaradas há 

uma falha. Para o escritor é extremamente importante ser conhecido e lido. Ele escreve para o 

povo, e não para aqueles 200 membros do partido comunista que existem no Brasil”. 

Kôltchina a reprova: “Que ponto de vista horrível você emite. Essas 200 pessoas também são 

o povo”. Bazarian parece fazer chacota em seguida: “Você leu, claro, o programa do Partido 

Comunista Brasileiro. Mas agora o assunto não é o programa. O assunto é a frente  única 

nacionalista, para lutar contra o inimigo comum. O livro traz apenas benefícios a essa luta.” 

Kôltchina volta a usar os eventos soviéticos de 1956-1958:  

O senhor entendeu corretamente. É justamente um livro escrito por 
um defensor e criador da frente única nacionalista. Eu não sou contra 
Jorge Amado porque considero que, apesar de saber de todas suas 
oscilações em relação a Pasternak, em relação à Hungria, ao 20° 
Congresso etc., sei com que objetivo ele criou a revista Para Todos, e 
não difamo sua imagem de combatente. E suponho que a pessoa 
deseje servir aos interesses da frente única nacionalista.  

Kalúguin interfere: “A gente faz muitas suposições sobre o que Amado pensa...” 

Kôltchina retoma a palavra (Ibid., p. 57): 

Considero que se possa publicar o livro, e pode até ser que seja 
necessário. E ficarei feliz pelos leitores se eles lerem este livro em 
russo. E me preocupo tanto com o livro, quanto com seu artigo, que 
será publicado na sua revista133. [...] A mim, parece que este livro não 
é a realização do credo estético dele. Mas, claro, não é preciso cair em 
cima dele.  
Acredito que tenha havido uma identificação errônea do partido 
comunista com o romance. Esse pensamento escorregou ali.  
[...] 
Acho só uma coisa: que um escritor de tal perfil como de Amado não 
tem o direito de dizer que andamos junto com a burguesia e que todas 
as divergências sumiram.  

Bazarian (Ibid., p. 58) retoma o uso de Prestes na argumentação: “No artigo de Prestes 

se diz que agora a frente única nacionalista vem em primeiro lugar. Acredito que depois desse 

romance surgirão outros nos quais não haverá significado do social”. Kutêischikova 
 

133 O artigo de Kalúguin (1960, p. 251-252) sobre Gabriela só sai em dezembro de 1960, ou seja, um 
ano depois. 
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completa: “É aquela entrevista que ele deu sobre a frente única nacionalista da intelligentsia, 

este documento”. Provavelmente, porém, Bazarian trate do texto de Prestes A Situação 

Política e a Luta por um Governo Nacionalista e Democrático, publicado pelo líder 

comunista brasileiro em janeiro de 1959 pela Editorial Vitória (a mesma que editou o 

amadiano e posteriormente proibido pelo próprio autor O Mundo da Paz). Kôltchina retoma a 

linha ideológica: “O problema não é esse. A questão é: qual deve ser a linha progressista? 

Iúri Aleksândrovitch [Kalúguin] concorda comigo”.  

Levanta-se então a questão de não haver conflito na obra, e Bazarian (Ibid., p. 60), 

que não a leu, concorda: “O fato de não haver conflitos neste livro é uma falha grave”. 

Kalúguin (Ibid.) volta a defendê-la: “Uma coisa é a discussão, outra é a análise do romance 

do ponto de vista artístico. E do ponto de vista artístico ele é um grande passo adiante, mas do 

político, não”. Tultchínskaia refuta: “Mas se os artistas retratarem inverdades, isso já não será 

artístico. E isso é saudável para Amado e para os brasileiros? Qual será a ressonância? É 

preciso pensar. Nesses casos, é preciso ver quem elogia, para que elogia, por que elogia. Aí é 

preciso orientar-se sutilmente”. Começa a ficar tarde e Sipóvitch (Ibid., p. 61) faz sua última 

contribuição: 

Perguntaram-me de que Amado ri. Ninguém dos presentes lembrou-
se de uma grande linha que atravessa todo o romance e que ocupa 
mais espaço que toda a história com Gabriela: a batalha da campanha 
pré-eleitoral municipal entre os partidos.......... – coronéis e liberais, 
que representam a classe ascendente. É um tema muito cortante. E ali 
também há momentos engraçados, de sátira.  

Tultchínskaia mantém a discórdia: “É medonho, não é engraçado”. E Bazarian (Ibid., 

p. 61) relembra do caso do Rinoceronte Cacareco: “Há pouco tempo, elegeram no Brasil um 

rinoceronte que recebeu 195 mil votos”, disse, referindo-se aos votos de protesto concedidos 

ao animal de um zoológico carioca que estava emprestado a São Paulo e foi eleito vereador 

em outubro daquele mesmo ano. Kôltchina encerra a discussão devido à hora e agradece a 

conversa “cheia de conteúdo”.  

Como resultado da reunião e parte dos preparativos para o lançamento da obra em 

russo, Kalúguin entrega, seis meses depois, uma resenha de Gabriela com trechos da 

tradução à revista Inostrânnaia literatura. Localizei esta primeira versão datilografada no 

arquivo do RGALI (F. 1573 op.3 e.kh. 497, 1960) em uma versão original, com suas devidas 
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notas, em quatro laudas, recebida pela redação em 13 de junho de 1961, e uma versão 

seguinte, já editada, com o texto reorganizado e algo mais próximo do publicado em cinco 

laudas, de 28 de junho de 1960. Com grandes cortes, a versão final sai em uma lauda apenas 

na Innostrânia literatura N° 12, de dezembro de 1960, cuja edição é dedicada “aos povos dos 

países da América Latina, sua luta pela liberdade, sua literatura e cultura” (Inostrânnaia 

literatura, 1960b). O artigo de Kalúguin reflete em grande parte a discussão da União dos 

Escritores, constituindo quase um resumo dela. Os trechos mais laudatórios, assim como os 

mais críticos, são cortados.  

Dessa maneira, Mulata Gabriela da região do cacau se inicia informando, de maneira 

mais resumida que o original, de que o romance, em sua 12° edição no Brasil, retrata o ano de 

1925 na mesma zona cacaueira em que nasceu Jorge e que é descrita em Terras do Sem-fim e 

São Jorge dos Ilhéus (A terra dos frutos de ouro). São suprimidas as informações providas 

inicialmente por Kalúguin de que o primeiro ano de lançamento da obra, 1958, resultou em 8 

edições e diversas traduções, entre elas para o russo, ou de que Amado já fora traduzido para 

30 línguas em milhões de exemplares. Em seguida, ao tratar da “luta entre velhos fazendeiros 

feudais” e os capitalistas “que chegam para substituí-los”, todo um trecho sobre o tema é 

eliminado – além da própria palavra “luta” (boribá) que aparece amenizada no vocábulo 

skhvátka – enquanto boribá reflete mais o processo em si, skhavátka já pressupõe um fim, um 

resultado. No trecho, que é suprimido seguindo as linhas da discussão na União dos 

Escritores, lia-se: 

Não é retratada nesta obra a luta de classes dos trabalhadores. Ela, 
como vimos nos romances de Jorge Amado sobre períodos 
posteriores do desenvolvimento do nordeste do Brasil A terra dos 
frutos de ouro e Seara Vermelha, desenrola-se aqui mais tarde. O 
único representante das forças democráticas em Gabriela é um 
emigrante anarquista espanhol que organiza os trabalhadores na luta 
por seus direitos; mas isso só é mencionado de passagem em algumas 
linhas no final do livro. (RGALI F. 1573 op.3 e.kh. 497, 1960, trad. 
nossa) 

O parágrafo seguinte, também eliminado, ganha um grande ponto de interrogação do 

editor:  

No romance, como que se ilustra a tese manifestada por Marx de que, 
em relação ao feudalismo, o capitalismo representa uma estrutura 
social progressista. Mas, como se sabe, isso não exclui, de forma 
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alguma, o fato de que as novas relações de produção levam 
posteriormente a um agravamento das contradições sociais, ao 
fortalecimento da luta de classes. É plenamente compreensível que 
Jorge Amado não tenha tido a possibilidade de retratar este tema no 
livro em um período relativamente precoce da evolução da zona 
cacaueira. (Ibid.) 

Do trecho, resta no texto final apenas: “A luta do trabalhador por seus direitos ainda 

não havia tomado formato organizado”.    

A caracterização de Gabriela como “filha do povo” também cai, sobrando apenas 

“trabalhadora, honesta, satisfeita com a vida e simples”. “Mas junto a isso ela também é 

leviana, de baixa moral”, escreve Kalúguin. O trecho, bastante moralista, é publicado. Sobre 

a personagem, o editor acrescenta: “Jorge Amado dedicou muitas linhas a descrever a beleza 

e os encantos de Gabriela. Até na epígrafe do romance ele encaixou uma quadra” 

(KALÚGUIN, 1960, trad. nossa134).  

Mas não se mantém a afirmação de que “como em outras obras, Jorge Amado não 

pinta seus protagonistas apenas de preto e branco. Sua paleta é extraordinariamente rica com 

os mais diferentes matizes” (RGALI F. 1573 op.3 e.kh. 497, 1960, trad. nossa135). O mesmo 

ocorre com o panegírico de que “Jorge Amado se mostra nesta obra um verdadeiro artista, 

alcançando grande maturidade. Seus protagonistas são críveis, eles são gente viva, de carne e 

osso, toda a vida, ser, moral, os resquícios feudais que reinam em Ilhéus são descritos de 

forma tão verossímil que se imagina de maneira bastante clara o ambiente naquele tempo. O 

romance é bastante interessante de se ler e pode-se concordar com os resenhistas brasileiros 

que o qualificam como a coroação do trabalho de Jorge Amado, como a melhor e mais 

artística de suas obras” (Ibid.). 

O texto final traz, em seguida, a descrição do enredo, com a chegada do “jovem 

capitalista Falcão” e as mudanças por ele trazidas, além de sua tomada de poder do coronel 

Bastos e liderança da região (KALÚGUIN, 1960). Do original, porém, é suprimida a 

descrição dessas mudanças como “toda uma série de empreendimentos progressistas” 

 

134 Todos os trechos citados deste documento em português são tradução nossa a partir do russo. 
135 Idem. 
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(RGALI F. 1573 op.3 e.kh. 497, 1960), substituída por aspas da própria obra amadiana sobre 

as rápidas alterações fisionômicas da cidade, com a ampliação de vias e abertura de clubes, 

porém com a manutenção dos costumes – uma descrição bem menos otimista dos feitos do 

capitalista recém-chegado.  

Mas há comentários elogiosos mantidos no texto publicado, conforme o original de 

Kalúguin: “Jorge Amado é realmente um grande artista, um escritor realista que conseguiu 

contar nesta obra sobre muitas coisas” (KALÚGUIN, 1960, grifo nosso). As linhas seguintes 

refletem com fidelidade o rumo sugerido por Dachkiêvitch na reunião da União dos 

Escritores – e refutado por Kôltchina e Tultchínskaia – para salvaguardar Amado dos olhares 

socialistas em sua ostensiva descrição da burguesia:  

Ele retratou o trabalho duro dos lavradores subordinados nas 
fazendas, o dia a dia dos moradores urbanos, os costumes que 
reinavam na Ilhéus daqueles tempos. Ele mostrou também o 
rompimento das tradições e dos resquícios feudais realizado pela nova 
camada social, o capitalismo. Muitas páginas do romance são escritas 
em fino humor e representam uma sátira do modo de vida burguês e 
da moral mercantil. 

A descrição de Nacib quase não sofre alterações n a edição final, na qual é retratado 

como “inteligente, enérgico e, a seu modo, bom; mas o que lhe importa é o lucro; é o típico 

negociante sem escrúpulos, não se esquivando de qualquer possibilidade de multiplicar seus 

lucros” (KALÚGUIN, 1960). São intensificados, porém, seus defeitos: “bom” ganha um “a 

seu modo”, e fica “a seu modo, bom”, e outro trecho pessimista o retrata como “negociante 

sem escrúpulos, não se esquivando de qualquer possibilidade de multiplicar seus lucros”. 

Boa parte da trama relatada em seguida é fruto do trabalho do editor, mas uma censura 

de Kalúguin à sensualidade de Amado é mantida quase à risca: “Pode-se apenas expressar 

pesar por Jorge Amado em alguns pontos, perder o senso na descrição de cenas eróticas, por 

sinal, um pecado cometido por muitos escritores latino-americanos” (RGALI F. 1573 op.3 

e.kh. 497, 1960). Na publicação final, a menção ao que seria um escorregão de Amado na 

opinião do autor perde apenas o trecho sobre o gosto pelo erótico ser uma tendência regional.  

O encerramento da resenha publicada também traz um quê do ceticismo de Kôltchina 

herdado da reunião na União dos Escritores: “O romance Gabriela ocupa lugar próprio no 

trabalho do escritor ao lado de uma série de outras talentosas obras sobre a vida na zona 



189 

 

cacaueira – obras em que são retratadas diversas etapas da história do Brasil”. O parágrafo 

elaborado pelo editor substitui outro, cunhado por Kalúguin, mais otimista, porém contendo 

também certa dose de crítica à obra:  

Jorge Amado, para nós, não é apenas um grande artista, mas 
sobretudo um escritor comunista, combatente ativo da injustiça social 
e contrário ao imperialismo. Por isso, queremos acreditar que ele 
escreverá ainda muitas obras brilhantes e valiosas, tanto do ponto de 
vista artístico e literário, como de significado social da atualidade. 
Não é por acaso que dizem que ‘a quem muito é dado, muito é 
pedido’.  

Uma série de outras considerações feitas originalmente por Kalúguin também fica de 

fora, como o trecho seguinte, que soa como uma clara resposta ao debate ocorrido na União 

dos Escritores, com o mesmo uso de expressões empregadas abundantemente na ocasião:   

Juntamente com a classificação bastante positiva do romance por 
parte da opinião pública progressista brasileira, por vezes se manifesta 
surpresa com o fato de que Jorge Amado novamente tenha escolhido 
como tema de sua obra a evolução da zona cacaueira de Ilhéus no 
primeiro quarto de século, ao invés de mostrar a luta dos 
trabalhadores  brasileiros por seus direitos nos nossos dias, assim 
como ele o fez em Os subterrâneos da liberdade. Mas, parece-me, 
não se pode repreender o escritor por isso. Não temos o direito de 
culpá-lo por escrever com vontade sobre o passado de sua região 
natal, criando uma obra que carrega uma brilhante expressão do 
colorido nacional. Para um escritor progressista que queira trazer 
benefícios a sua pátria, a seu povo, é muito importante que sua obra 
carregue esse caráter nacional peculiar. Deste ponto de vista, 
Gabriela sem dúvida se destaca pela superioridade, pois um de seus 
principais e mais importantes méritos é justamente que se sente no 
livro um penetrante couleur local [sic]. São muito bem expostas as 
condições de vida na Ilhéus cacaueira, o trabalho nas plantações, a 
evolução dos costumes locais e a luta entre o velho e o novo. 
É verdade que poderíamos ler com ainda mais interesse um novo livro 
de Amado sobre a vida atual e a luta dos trabalhadores brasileiros. 
Mas Gabriela é um romance que reflete uma etapa absolutamente 
importante da história do Brasil e a obra em si é interessante demais. 
(RGALI F. 1573 op.3 e.kh. 497, 1960, grifos nossos) 

No mesmo número da revista, Amado é citado inúmeras vezes no artigo Na luta pelo 

realismo e pelo caráter nacional (KUTÊISCHIKOVA et al, 1960), assinado por 

Kutêischikova, seu marido Lev Ospovat e Inna Terterian, e que afirma que as guerras de 

independência da América Latina abriram espaço para a literatura ali produzida: “Hoje já não 
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se pode falar de literatura mundial sem se citar Neruda, Guillén, [Cesar] Vallejo, e [Gabriela] 

Mistral, [Rómulo] Gallegos e [Jorge] Amado, [Miguel] Asturias e [Enrique] González 

Martínez” (Ibid., p. 210, trad. nossa). Em seguida, os autores apresentam nova defesa de 

Amado ao excluí-lo da classificação de realismo mágico, que, segundo os autores do texto, 

lhe é erroneamente atribuída por “teóricos e defensores da decadência [que] não apenas 

repudiam a concepção artística do mundo objetivo, trocando-a por subjetivismo e 

irracionalismo, como buscam provar que a realidade da América Latina representa por si um 

solo fértil para tal substituição” (Ibid., p. 214, trad. nossa). Gabriela também é citada na 

crítica a seis mãos, e sem a sombra das dúvidas que pairavam sobre Kôltchina e Tultchínskaia 

na União dos Escritores: “Todos os romances de Jorge Amado nos anos 1940 e 1950 são 

marcados pelos esforços em mostrar como os acontecimentos retratados refletiram na 

consciência poética do povo. É de lá que vem o aspecto de canção que surge em Seara 

vermelha, em Os subterrâneos da liberdade [...] no último romance de Amado, Gabriela” 

(Ibid., p. 215, trad. nossa). 

O escritor também é tema de quase toda uma página de notas regionais (Inostrânnaia 

literatura, 1960b, p. 255, trad. nossa), começando por sua eleição a vice-presidente da União 

dos Escritores Brasileiros e, depois, com uma entrevista retirada da cubana Prensa Latina, em 

que ele afirma que “as próximas gerações não perdoarão os escritores da América Latina que 

ignoram o momento histórico vivido pelos povos desses países” e que “a verdadeira 

literatura, aquela que resistiu as tormentas do tempo, é a realista”, criticando “concretistas e 

vanguardistas”. Fala-se ainda, na entrevista, sobre a nova obra, com uma pergunta sobre “o 

‘segredo’ da popularidade de seu último romance, Gabriela, que em um ano e meio teve 12 

edições na pátria do autor”. Jorge Amado responde: “A temática da vida na província, tão 

próxima do leitor brasileiro, é o motivo do sucesso desse romance”. A entrevista fecha com o 

Amado revolucionário que os editores foram buscar na agência de notícias cubana: “Quanto à 

situação dos países da América Latina, Amado disse que os povos desses países se 

apresentam a favor da liberdade econômica e nacional. Depois, o escritor acrescentou: ‘A 

vitória da revolução cubana é uma prova da maturidade política dos nossos povos’”. 

O baiano volta ainda a ser mencionado, en passant, como escritor progressista 

exemplar, na página 221, em artigo de Alfredo Gravina, Vida e destino do romance (Jízn i 

sudbi romana), sobre a sobrevivência deste diante da TV e do teatro, e em nota sobre a China 
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e sobre como as relações entre a América Latina e o país foram incrementadas “após a vitória 

da China popular”, com a visita de diversos “prosadores e poetas latino-americanos, entre 

eles Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Jorge Amado” (Ibid., p. 258).   

Verifica-se que a revista Inostrânnaia literatura realizou um amplo trabalho de 

preparação do mercado para a publicação de Gabriela pela casa de livros Izdátelstvo 

inostrânnoi literatury, entidade que se diferenciava da revista. Fundada em 1955 como órgão 

da União dos Escritores, a revista era considerada sucessora da Viêstnik inostrânnoi literatury 

(1891-1916), do veículo soviético homônimo que circulou entre 1928 e 1930, da Literatura 

mirovôi revoliútsi (1931-1932) e da Internatsionálnaia literatura (1933-1943). Segundo o 

editor da revista na atualidade, Aleksandr Livergant, a Inostrânnaia literatura era símbolo do 

liberalismo inexistente no país nos anos soviéticos. Já a Izdátelstvo inostrânnoi literatury foi 

uma editora fundada em maio de 1946 sob o comando do crítico e diretor Boris Leôntevitch 

Sutchkóv (1917-1974), que acabou perseguido, injustamente acusado de espionagem em 

favor dos EUA e condenado a 25 anos de prisão. Ele foi preso em 1947, seguido por seu vice 

na editora, Semiôn Liândres, que foi libertado em 1954 e reabilitado. A. V. Morozov, 

anteriormente na chefia da editora Sotsekgiz foi incumbido de ocupar seu lugar. Em 1964 a 

editora passou por uma reforma e foi dividida em duas: a Progress e a Mir. 

A primeira redação da revista Inostrânnaia literatura era bastante aberta, comandada 

pelo editor-chefe Aleksandr Boríssovitch Tchakóvski (1913-1994), além de ter entre os 

nomes de seu conselho editorial Apletin. Tchakóvski foi autor de romances solenes sobre a 

guerra e artigos críticos, além de ter sido um dos ghost writers de Leonid Briêjnev. Foi 

também laureado com o prêmio estatal Stálin, Lênin e outros, deputado do Soviete Supremo, 

membro do Comitê Central do PCUS (1986-1990) e editor-chefe da Inostrânnaia Literatura 

(1955-1963) e da Literatúrnaia gazieta (1962-1988). Como lembrou o crítico Arkádi 

Iossifovitch Vaksberg (apud BLIUM, 2004, p. 397), Tchakóvski “usou todas as cartas que 

tinha na manga para abrir o caminho [...] para ensaios e artigos retidos pela censura ou 

membros do aparato do partido influentes, entendendo perfeitamente que esses ensaios e 

artigos abalavam um sistema que ele mesmo – de maneira modesta e zelosa – protegia. Ele 

não deixava seus funcionários fecharem a boca e, assim, a revista [Literatúrnaia gazieta] 

também, usando para isso contatos poderosos no topo da hierarquia e toda a arte da intriga do 

Krêmlin que ele dominava com maestria.” 
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Um relatório de Tchakóvski publicado no mesmo livro – a compilação de documentos 

organizada por Blium sobre a censura soviética Tsenzura v SSSR. Dokumienti 1917-1991 – 

corrobora a afirmação de Vaksberg sobre a Literatúrnaia gazieta e leva à conclusão de que a 

disposição aberta da Inostrânnaia literatura também se devia à atitude do primeiro. Em um 

documento dirigido ao comitê municipal moscovita do PCUS intitulado Sobre os fatos da 

seleção incorreta pelas editoras de obras de autores para a publicação na URSS (sobre as 

editoras Inostrânnaia literatura, Goslitizdat, Molodaia gvárdia) 1960-1962, Tchakóvski 

(apud BLIUM, 2004, trad. nossa) afirma que não há nenhum defeito nos critérios de escolha 

das instituições citadas – apesar de mencionar algumas obras e autores publicados que não 

mereciam tê-lo sido, entre eles, Druon136 e  Aluísio de Azevedo,  em cuja obra O Cortiço “o 

tema histórico e social é abafado pelo naturalismo”. Como afirma Blium (2004, p. 399, trad. 

nossa), “este comunicado assinado por A. B. Tchakóvski pertence à classe de documentos 

(em primeira análise, sem propriamente uma procedência de censura) que predeterminaram a 

política do partido no mercado editorial de livros. Neste caso, na seleção para publicação de 

literatura de ficção traduzida, na qual era especialista o editor-chefe da Inostrânnnaia 

literatura [Tchakóvski]”. 

É interessante notar que, após todo o trabalho de discussão em 1959 – com um 

possível resultado positivo para Amado que deve ter sido levado a hierarquias mais altas com 

poder de publicação ou censura, apenas um ano depois a obra é classificada como passível de 

tradução, em relatório do Departamento de Planejamento Temático e Coordenação Geral do 

Glavizdat do Ministério da Cultura da URSS – intitulado Lista de livros de autores 

estrangeiros que se planeja traduzir para o russo. Literatura de ficção, infantil, sócio-

política e sócio-econômica. Artes. Geografia. Assuntos militares. Fisicultura e esporte 

("Spisok knig zarubejnikh avtorov", 1961). Além disso, o livro já figura do Plano Temático 

Anotado para 1961 da Editora Inostrânnoi literatury, publicado em 1960: 

Em seu novo romance, Jorge Amado desenha de forma brilhante e 
imagética a vida em uma cidade provinciana brasileira, os costumes e 
a moral dos grandes fazendeiros e da burguesia. Na base do fascinante 

 

136 O mesmo que os chefes da seção de ciência e cultura do Comitê Central do PCUS, Rumiântsev e 
Tarássov, disseram, em 1954, que precisava ser publicado. 



193 

 

livro está a história de amor entre o dono do melhor restaurante da 
cidade e uma moça pobre, a mulata Gabriela. (“Annotirovanni 
tematitcheski plan výpuska literatury. 1961 goda. Izdatelstvo 
inostrannoi literatury”, 1960) 

 

Após o trabalho realizado por Tchakóvski em sua revista e a tradução em si por 

Kalúguin, restava ainda o discutido prefácio à edição de Gabriela, que foi elaborado pelo 

jornalista da Inostrânnaia literatura Iúri Dachkiêvitch. A peça era de fundamental 

importância no mercado editorial soviético: 

Como proposto por Lunatchárski [...], toda obra literária escrita por 
autor estrangeiro tinha que conter um prefácio especial. A principal 
tarefa desses prefácios era revelar o significado ‘correto’ da obra aos 
escritores soviéticos que não estavam nem um pouco familiarizados 
com a verdadeira situação política e cultural em países estrangeiros. 
Assim, no prefácio do romance Oliver Twist, de Dickens, estava 
escrito que Oliver era um símbolo da Inglaterra capitalista, onde 
abundava a pobreza, a corrupção e os criminosos, e que um alarmante 
número de crianças vivia em tais condições. Essas ‘explicações’ 
devem ser consideradas como parte da pressão ideológica. (VID, 
2007, p. 157, trad. nossa) 

Considerado indiscutivelmente necessário à obra pela Comissão Estrangeira da União 

dos Escritores em 1959, como verificamos no estenograma da reunião, o prefácio de 

Gabriela inicia-se informando do sucesso da obra no Brasil, com premiações e tiragens. 

Antecipando qualquer crítica, Dachkiêvitch afirma que “muitos parabenizaram Jorge Amado 

pelo êxito artístico” (AMADO, 1961, trad. nossa137), enquanto “as serpentes literárias da 

imprensa de direita profetizaram que Amado ‘rompeu com o realismo’, ‘conscientizou-se de 

seu erro prévio’” (Ibid., p. 5). O texto não deixa escapar o cômico caso de Lourdes Maron, 

que teria sido apontada como a fonte inspiradora para a personagem Gabriela – graças à qual 

quase teria sido atacado o repórter que fez o vínculo entre as duas na revista Manchete – e 

pincela a recepção da imprensa brasileira, com a revista Leitura classificando o ano de 

publicação da obra “na história da literatura brasileira como o ano do romance” (Ibid., p. 6).  

 

137 Todas as traduções referentes à publicação em russo de Gabriela têm tradução nossa.  
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Então que Dachkiêvitch coloca uma questão retórica: “... deve-se resumir o enredo da 

obra [...] à história de amor de Gabriela e Nacib? E se deve limitar o significado dessa obra 

ao de um ‘romance de costumes provinciais’?”. E discute até mesmo a classificação de 

Gabriela na categoria de literatura regional: “Isso é feito com um propósito: o de depreciar o 

caráter nacional e brasileiro da obra”. O destaque ao colorido local do livro é reiterado, como 

no texto de Kalúguin e na reunião da União dos Escritores, porém, agora de modo mais 

purista, mêstni kolorít (Ibid., p. 6). O autor do prefácio cita também o amplo panorama 

desenhado com maestria por Amado. Ele discorre então sobre o tempo em que se ambienta o 

romance, o ano 1925, e a situação brasileira, à beira de uma “transformação política e 

econômica”. “Basta lembrar que foi justamente aí que começou, no sul do país, a prosseguir 

com as lutas rumo ao norte a famosa coluna de Luís Carlos Prestes, que o povo chamava 

Cavaleiro da Esperança”, escreve, lembrando em seguida de uma intensificação dos protestos 

reprimidos pelo governo e da subsequente conscientização política do proletariado no país 

(Ibid., p. 7). Astuto, Dachkiêvitch dá papel central ao momento histórico, com o surgimento 

dos primeiros comunistas, a fundação do partido no país e sua perseguição e a instauração do 

estado de sítio que durou até 1927. As regiões agrárias do país, como a Bahia de Amado, 

ficaram em situação mais complicada, e a conscientização de classe ali tardou, escreve 

Dachkiêvitch:  

e o fato de que os acontecimentos arrebatados que ocorreram em 
quase todo o Brasil, que estremeceu nas primeiras lutas de classe, não 
tangeram ainda Ilhéus é recebido como algo trágico e funesto. Era tão 
grande o jugo dos latifundiários nessa região, obstaculizava-se tão 
minuciosamente o acesso a todas as novas tendências ali, no sombrio 
– sob o radiante sol tropical – reinado dos poderosos coronéis feudais 
brasileiros, que possuíam enormes plantações de cacau! Mesmo assim 
se sente o novo. (AMADO, 1961, p. 8) 

O autor em seguida reflete sobre a posição-chave da burguesia comerciante no 

período e sobre as dificuldades iniciadas com  a crise de 1929 e o golpe de 1930 que levou ao 

poder Getúlio Vargas, “protegido dos pecuaristas ricos, dos fazendeiros de açúcar, dos 

círculos industriais e comerciários”: 

Certamente, Jorge Amado não se apresenta em Gabriela no papel de 
historiador, já que o romance não é uma pesquisa histórica. Os 
momentos político, social e econômico não são ressaltados no 
romance em primeiro plano. Mas nas peripécias da tensa luta que se 
desenrola no decorrer de toda a narrativa entre o jovem exportador 
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Mundinho Falcão e o velho coronel Ramiro Bastos são perfeitamente 
fiéis os acontecimentos de então no Brasil. Chegaram ao poder os 
mesmos círculos que até hoje comandam o país. 
Pode-se acusar o escritor de não representar completamente a vida do 
país naquele tempo (mas ele colocou diante de si essa tarefa?), mas de 
maneira nenhuma se pode afirmar que ele tenha refutado a 
verossimilhança na reprodução dos acontecimentos, na revelação do 
caráter humano, na profunda penetração na alma dos tipos por ele 
criados, seja o coronel Bastos ou Gabriela, Mundinho Falcão ou o 
negrinho Tuísca. (AMADO, 1961, p. 9) 

Descrevendo os personagens de Amado, Dachkiêvitch relembra que já se 

encontravam tipos semelhantes a coronel Bastos em romances anteriores, “Mas Ramiro 

Bastos não é Horácio da Silveira, de Terras do Sem-Fim. Só um grande artista consegue não 

repetir, fugir da esquematização, do modelo pronto na representação do velho latifundiário”. 

Quase rebatendo as acusações de Kôltchina na União dos Escritores sobre o burguês-herói 

traçado por Amado, Dachkiêvitch afirma: 

Em primeira análise, Mundinho Falcão parece um empreendedor 
enérgico, um bom organizador em prol do progresso, à diferença de 
muitas figuras de Ilhéus não apenas nas palavras. É graças a Falcão 
que a baía é aprofundada e ampliada e Ilhéus passa a ter a 
possibilidade de exportar sem mediações o cacau, o que pressagia um 
futuro de florescimento e êxito. Mas o autor notadamente começa a 
dissecar seu herói – e diante de nós surge o calculista e sagaz abutre 
negociante (Ibidem, p. 9-10).  

A questão da sátira, levantada pelo próprio Dachkiêvitch na União dos Escritores, 

também não fica de fora:  

Com verdadeira força satírica e grande senso de humor é retratada a 
‘sociedade’ de Ilhéus, cujos louváveis representantes matam o tempo 
no bar de Nacib. Claro, antes de mais nada, eles amam palestrar sobre 
o progresso e a civilização [...] Mas o que esses negociantes não 
embutiram no conceito de progresso! (Ibidem, p.10) 

Quanto a Gabriela, o conceito de “filha do povo”, cortado na edição final da resenha 

de Kalúguin para a revista Inostrânnaia literatura, volta a figurar no prefácio de 

Dachkiêvitch: “O próprio autor diz sobre ela: ‘Pode ser que seja uma menina, pode ser que 

seja a filha do povo’” (Ibidem). As preocupações de Tultchínskaia com Gabriela ser uma 

peça fora da realidade e não querer corresponder aos desejos alheios de a transformarem em 

“uma dama mundana pertencente à nata da sociedade ilheense” também são levantadas e 
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argumentadas por Dachkiêvitch após dado o enredo: “As aflições de Gabriela podem ser 

consideradas fora da realidade. É assim?”, pergunta retoricamente. A resposta é um trecho 

editado do artigo A mulher casada: cidadã de segunda categoria!, da publicação carioca O 

semanário, n° 195, de 1960:  

a mulher [igual, por lei, ao homem] perde as regalias de cidadã ao 
casar-se. O casamento, que deveria emancipá-la por completo [já que 
é, afinal de contas, a condição normal da mulher], coloca-a, ao 
contrário, em pé de igualdade com as crianças, os loucos e os 
selvagens! [...] A atual situação, além de ser injusta, é sumamente 
absurda. (JEAN, 1960; AMADO, 1961, p. 11)138 

“Qual não era então a condição das mulheres em Ilhéus 30 anos atrás”, afirma em 

seguida o autor do prefácio, percorrendo a galeria de personagens femininas amadianas: 

Glória, Malvina, Jerusa, e, finalmente, Gabriela, “mulata que avidamente busca a felicidade”. 

“É por essas e outras que o romance Gabriela é escrito de forma tão lírica, criado tão ao 

estilo ‘amadiano’ [amadovski stil], no qual o ritmo poético da prosa, estreitamente ligado às 

tradições artísticas nacionais, transforma-se em uma canção nacional”, escreve, citando em 

seguida as palavras do próprio Amado reproduzidas na reunião da União dos Escritores sobre 

seu desejo de escrever um romance “ensolarado” (AMADO, 1961, p. 11-12).  

A conclusão, que vem destacada em seção separada por asteriscos, não poderia fugir 

do veredito social-realista e progressista para direcionar a opinião do leitor: “A crítica 

progressista brasileira avaliou muito bem o romance Gabriela, que se insere em um único 

ciclo com Terras do Sem-Fim e São Jorge dos Ilhéus” (Ibidem, p. 12). Reproduz, por fim, um 

trecho da revista Estudos Sociais, em que Maurício Vinhas nota que: 

entre os críticos mais ou menos oficiais – daqueles que escrevem nos 
encartes literários e jornais [...] muito se falou que o sucesso de 
Gabriela vem devido ao fato de que Jorge, nosso Jorge, saltou do 
bonde, deixando determinado método artístico. Para nós, pelo 
contrário, ele é fiel às tradições de seus romances mais característicos, 

 

138  Os trechos entre colchetes estavam presentes no original e foram omitidos da citação de 
Dachkiêvitch, indicando, por um lado, os conhecidos avanços soviéticos na emancipação feminina (e o absurdo 
que na URSS representaria uma afirmação de que o casamento seria “a condição normal da mulher”, por 
exemplo, no texto da belga exilada no Brasil Yvone Jean), mas, por outro, um retrocesso na omissão do trecho 
“igual ao homem, por lei”. 
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e por isso ele apenas avançou muito no caminho, alcançando novos 
limites... Não pode haver também um discurso sobre alguma negação 
deste ou daquele método. (AMADO, 1961)  

    

3.3 Um embaixador não oficial no (e do) país do carnaval: uma mão lava a 

outra 

Se nos 118 anos decorridos entre 1829 e 1948 os russos conheceram oito escritores 

brasileiros (além de José Lins do Rego, nos anos 1930, os outros sete apenas em trechos 

escolhidos, e não em obras na íntegra), de 1948 a 1996, em um intervalo de 36 anos, foram 

132 os autores brasileiros ali publicados, incluindo clássicos como Machado de Assis, José de 

Alencar etc., como relata Beliakova (2010, p. 35-38). O Degelo foi responsável por um 

aumento no número de traduções entre 1957 e 1969, quando foram publicados 40 autores 

brasileiros, mas concomitantemente à situação interna, houve no período um crescimento 

mundial do interesse por literatura estrangeira. Isto não explica, porém, o boom desigual na 

publicação de brasileiros na URSS: 

A quantidade de traduções de escritores de outros países da América 
Latina produzida nesses anos é significantemente menor. Assim, no 
período de 1960 a 1965, foram publicados nove livros de escritores da 
Argentina, seis do México, oito de Cuba (apesar de ela já ser então a 
“ilha da liberdade”), enquanto a quantidade de livros publicados de 
autores brasileiros era 26. Provavelmente, este interesse está ligado ao 
nome de Jorge Amado. (Ibid., p. 38, tradução nossa) 

A iniciativa de publicar tomos de escritores de determinados países na União 

Soviética se dava, por vezes, com o intuito de estimular uma reciprocidade. Entre as cartas da 

revista Inostrânnaia literatura no Arquivo Estatal Russo de Literatura e Artes, encontramos 

diversos desses casos. É o que ocorre, por exemplo, com o escritor polonês Józef Ozga-

Michalski, que é descrito pelo vice-chefe do Comitê Estatal para Relações Culturais do 

Ministério da URSS P. Pozdeiev (RGALI F. 1573 op. 1 e.kh. 165, 1959, p. 148, tradução 

nossa) da seguinte maneira: 

Relaciona-se de maneira amigável com a União Soviética. [...] 
Segundo a Embaixada da URSS na Polônia, seria razoável traduzir e 
editar esta coletânea [intitulada Partizânskie zapíski], pois isto 
contribuiria a um aumento da autoridade de Ozga-Michalski nos 
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círculos gerais e literários, assim como a um fortalecimento de suas 
relações amigáveis com a URSS.  
Críticos da editora Izdátelstvo inostrânnoi literatury e consultores da 
Comissão Estrangeira da União dos Escritores receberam a coletânea 
e avaliaram os poemas como fracos no quesito artístico, por isso se 
mostram contrários à tradução e à publicação da coletânea. 
O Comitê pede que o senhor se dedique à coletânea de poemas de 
Józef Ozga-Michalski e resolva a questão sobre a possibilidade de 
publicar nas páginas da revista uma seleção dos melhores deles e uma 
breve descrição das atividades sociais e literárias do poeta.  

Já em 1965, é uma antologia de poesia russa e soviética elaborada por Anna Seghers e 

Elsa Triolet que impulsiona carta do secretário da União dos Escritores Soviéticos Aleksei 

Surkov pedindo iniciativa recíproca do diretor da editora Progress (que sucedeu a editora 

Izdátelstvo inostrânnoi literatury), Ivan Konstantínovitch Zamtchévski – que fora 

embaixador na Iugoslávia entre 1957 e 1960 e, já após deixar o posto diplomático, conduziu, 

a pedido de Khruschov, negociações confidenciais com Tito para a normalização das relações 

soviético-iugoslavas. Sobre o lançamento da antologia em Paris, Surkov escreveu a 

Zamtchévski: 

O secretariado da União dos Escritores Soviéticos considera que seria 
extremamente conveniente e oportuno se a editora Progress incluísse 
em seu plano o lançamento de uma Antologia de Poesia Francesa do 
Século XX no qual fossem inclusos – em originais e em traduções dos 
melhores poetas soviéticos – versos dos maiores poetas franceses. Tal 
edição teria um papel importante no fortalecimento futuro das 
relações culturais entre a União Soviética e a França, e seria recebido 
com satisfação tanto por nossos leitores soviéticos, como por nossos 
amigos na França. (RGALI F. 631 op. 26 e.kh. 240, 1965, Trad. 
nossa) 

Os inúmeros contatos culturais apresentados por Amado e que verificamos em um 

sem-número de cartas no Arquivo Estatal Russo de Literatura e Artes amparam, portanto, 

esta hipótese. Em outubro de 1955, por exemplo, ele escreve em francês, sediado em Viena, 

ao diretor de cinema Serguei Guerassímov (1906-1985), vencedor do Prêmio Stálin em 1951, 

assim como ele (mas o russo pela terceira vez, já tinha sido agraciado em 1941 e 1949), 

apresentando Alberto Cavalcanti (1897-1982) – responsável, entre outras coisas, pela genial 
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sonografia de Night Mail (1936)139, de John Grierson, e que estava sendo perseguido no 

Brasil como comunista: 

Caro amigo, 
Nosso amigo Alberto Cavalcanti falou-me de seu desejo de visitar 
Moscou para colocá-lo a par de sua situação e de seus planos de 
trabalho. 
Eu acho que seria muito útil para Cavalvanti trabalhar, porque terá um 
grande impacto entre os cineastas, que verão que a posição 
progressista de um filme importante não o prejudica em sua atividade. 
Ele me deu a entender que a melhor solução será talvez trabalhar no 
estúdio da DEFA, em Berlim.  (RGALI F. 3055, op. 1, e.kh. 435, 
1955, trad. nossa) 

Não parece exagero ressaltar que Cavalcanti passou os anos seguintes, até a década de 

1970, trabalhando como cineasta em países diversos, entre eles, a Alemanha Oriental. Além 

dele, muitos outros artistas, inclusive latino-americanos, tiveram a chance de estreitar laços 

com a URSS por intermédio de Amado, como o escritor paraguaio Elvio Romero, que viveu 

e trabalhou em Moscou. Assim, em carta datada de 27 de outubro de 1957, do Rio de Janeiro, 

Amado escreve a Boris Polevôi: 

O poeta paraguaio Elvio Romero, magnífico artista e camarada, quer 
visitar a União Soviética com sua mulher, a poeta brasileira Antonieta 
Dias de Morais, a convite da União dos Escritores. Considero que a 
viagem seria extremamente benéfica em todos os sentidos. Eu não 
apenas repasso o pedido dele, mas também o recomendo 
veementemente. (RGALI F. 631 op. 26 e.kh.4466, 1957, trad. nossa) 

Seu epistolário com Polevôi, assim como com outras figuras da intelligentsia 

soviética, é caloroso. Na mesma carta, ele menciona que esteve em Moscou com Zélia em 

agosto daquele ano e que ficaram desolados de não o ver. Além disso, como de costume, diz 

que Zélia havia mandado um presente a Iúlia, mulher de Polevôi. A situação se repete não 

apenas nas cartas do baiano a Boris, como também a outros membros da intelligentsia– como 

 

139 Quem quer que tenha assistido ao média metragem jamais poderá se esquecer do semi-rap dos anos 
1930 ao rufar de tambores: “This is the Night Mail crossing the Border / Bringing the cheque and the postal 
order / Letters for the rich, letters for the poor / The shop at the corner, the girl next door”. 
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já vimos no caso de Ehrenburg, que sempre era presenteado com charutos por meio de algum 

portador140.  

Mas não só isso: Amado também fazia o caminho inverso com seu ostensivo contato 

com editoras como a Brasiliense e a Editorial Vitória, entre muitas outras, o que era de 

extremo interesse aos soviéticos. Talvez venha daí o temor da URSS em ofendê-lo, como 

vimos anteriormente. Ademais, ele mantinha incontáveis relações com escritores e artistas do 

mundo inteiro, como um verdadeiro embaixador da Internacional Comunista, credenciado 

com publicações em editoras como a Gallimard. Na francesa Gallimard – que serviu de 

modelo para editores do mundo todo –, ele foi o primeiro brasileiro do catálogo, com apenas 

26 anos de idade, com Jubiabá. 

No Brasil, Amado assinou a tradução de diversos títulos em russo, alemão e chinês, 

como aponta a pesquisadora Denise Bottman (2014), mas muito possivelmente não verteu, de 

fato, nenhum desses tomos sequer por intermédio do inglês ou francês. Entre eles, estão 

autores vencedores do Prêmio Stálin, como Boris Lavriônov, com Vento e O sétimo 

camarada; Nikolai Virtá, com Solidão; Konstantin Fédin, com O sanatório do Doutor Klebe; 

além de Vsevolód Ivânov, com O trem blindado N° 14-69; Nikolai Ognióv (pseudônimo de 

Mikhail Rozânov), com O diário de Kóstia Riabtsev; Isaac Bábel, com Cavalaria vermelha; e 

Aleksandr Nevierov, com A cidade da fartura. Epopéia de um menino russo da geração 

atual. 

Jorge Amado teria traduzido todos esses livros para a Brasiliense em 
1945. Vá lá que, como bom comunista, era companheiro solidário de 
Arthur Neves, fundador da editora, e de Caio Prado Jr., associado à 
empreita. Mas me parece bem mais um empréstimo do nome ‘para 
ajudar a vender’ – à la Nelson Rodrigues na Record, quase trinta anos 
depois – do que qualquer outra coisa. (BOTTMAN, 2013) 

Como escreve o biógrafo de Caio Prado Jr., Luiz Bernardo Pericás:  

 

140 É interessante pensar sobre como esse costume amadiano de presentear os amigos era recebido na 
extinta URSS, já que os funcionários do VOKS precisavam entregar todos os presentes que recebiam ao órgão, 
como relata Vera Kutêischikova (KUTÊISCHIKOVA, VERA NIKOLÁIEVNA, 2000). Dessa maneira, acredito 
que Amado, por já estar ciente dessa prática nos órgãos da URSS, encaminhava tudo por portadores de 
confiança. Algo a se refletir também seria o acolhimento da aceitação desses mimos – lembrando aqui, ainda, o 
uso metonímico de “presente” (em russo, podárak) por “propina” (vziátka). 
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Na década de 1940, a editora [Brasiliense] publicou a coleção Ontem 
e Hoje141 , coordenada por Jorge Amado, que traduziu e prefaciou 
livros de ‘realismo proletário’ soviético [...] O trabalho de divulgação 
da cultura e da literatura da URSS, assim, era um importante aspecto 
de sua atividade [de Caio]. (PERICÁS, 2017) 

Enquanto Caio Prado Jr. foi posteriormente repudiado como trotskista (como vimos 

anteriormente), Jorge Amado colhia os louros da aliança com a URSS inclusive por uma 

iniciativa do primeiro. A hipótese de Bottman parece fazer sentido, já que, em 1941, Amado 

fazia uma oferta à editora Globo – que fora rejeitada, mas, a que tudo indica, acolhida por 

outras casas – de traduzir junto com Pedro Motta Lima e Brasil Gerson a quatro mãos.  

A URSS precisava contar com esses “embaixadores culturais” não oficiais, um deles, 

personificado em Jorge Amado. Isto porque, a partir da década de 1920, o país se tornara um 

“vilão diplomático”, segundo Gomide: 

Embora um volume considerável de ‘novos’ [escritores russo-
soviéticos] tenha sido traduzido por editoras espanholas, francesas e 
inglesas, o processo todo era muito mais disperso e fragmentário do 
que o que estivera na base da exportação do romance russo em fins do 
século XIX. A França, plataforma do empreendimento, fora, naquela 
altura, aliada militar da Rússia, e havia patrocínio oficial para tal. 
Agora, a União Soviética era o vilão diplomático de quase todos os 
países. O sucesso da difusão de sua nova literatura não podia mais 
contar com apoios governamentais ou fomentos para as editoras. Ela 
tinha que se amparar na rede de entusiastas da Revolução. (GOMIDE, 
2018, p. 109) 

Da mesma forma, o baiano, como mencionado, usava seu poder de gatekeeper local 

para abrir espaço aos amigos transoceânicos no Brasil enquanto dirigiu a coleção Romances 

do Povo, da Editorial Vitória. Ali, entre 1954 e 1956, ele publicou vinte obras de nomes 

como Iliá Ehrenburg (com A Tempestade), Kontantin Fédin, Aleksandr Serafimóvitch. 

Apesar de levar os louros, também nisto há divergências: Alberto Passos Guimarães afirmara 

 

141  Como bem lembrou a amiga Daniela Mountian ao ler este trabalho, talvez as trocas com a 
Brasiliense também tenham, de alguma maneira, impulsionado a publicação de Monteiro Lobato na Rússia, já 
que ele também era sócio da editora. O próprio título da coleção, Ontem e Hoje, remete a conhecida obra infantil 
de Samuil Marchak. 
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que Amado apenas emprestava nome à coleção e que o Comitê Central do PCB era o 

verdadeiro responsável pela escolha do material: 

Alberto Passos Guimarães reivindica a decisão da seleção de títulos 
para direção da editora e do partido, tendo Jorge Amado apenas 
emprestado o nome e indicado alguns títulos, como também o faziam 
outras pessoas. Enquanto Jorge Amado, em entrevista anterior, havia 
falado que a coleção não era muito apreciada pela direção do partido e 
que ele havia tido muitas ‘...brigas na direção para poder manter a 
linha da coleção sem cair no sectarismo, sobretudo sem publicar uma 
série de romances medíocres sobre kolkhóz, industrialização e coisas 
assim que a direção do partido às vezes queria impor. Às vezes 
porque um fulano qualquer tinha lido... a direção não lia coisa 
nenhuma, ainda bem.’ (RUBIM apud SOBENES, 2015, p. 168-169) 

É o próprio Amado quem envia à escritora Galina Nikoláeva (1911-1963), em 

novembro de 1954, laudatória missiva com uma cópia de seu A colheita – que saiu na coleção 

com tiragem, segundo ele, de 10 mil exemplares (RGALI F. 2292, op. 1, e.kh. 88, 1954). 

Amado não só fazia os trâmites, como mantinha a URSS constantemente informada sobre 

essas ações em prol dela. Em outra carta, de 22 de março de 1956 – praticamente um mês 

após o discurso secreto –, enviada do Rio de Janeiro, Amado informava ao escritor soviético 

Boris Polevôi – o mesmo que exigiu a expulsão de Pasternak do país em 1958 – que estava 

criando o jornal Para Todos: 

Interessa-nos particularmente informar o público brasileiro sobre o 
movimento cultural em teu país. Por isso eu e os amigos que dividem 
comigo os encargos de Para Todos – Oscar Niemayer, Moacyr 
Wernek de Castro, James Amado, Dalcidio Jurandir etc. – ficaríamos 
muito contentes se aceitasses ser correspondente de Para Todos em 
teu país, enviando-nos colaboração dos intelectuais-escritores, artistas 
e cientistas. (RGALI F. 631 op. 26 e.kh. 4464, 1956) 

Mas soviético, que foi correspondente do Pravda durante a Segunda Guerra e era 

consultor da Comissão Estrangeira da União dos Escritores de acordo com um sem-número 

de atas de reuniões no acervo da entidade, esquivou-se da tarefa:  

Mostrei sua carta a alguns de nossos amigos comuns e todos, como 
eu, aprovaram calorosamente sua iniciativa. [...] Você sabe que, 
infelizmente, afundei-me com todos esses papéis administrativos [...] 
infelizmente, não posso ser correspondente permanente, ou seja, na 
realidade, manter os leitores da revista a par da vida cultural soviética. 
Mas quero te fazer uma proposta: que a revista tenha um 
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correspondente coletivo; que diversos escritores, dentre os que são 
seus amigos, escrevam para ela periodicamente sobre diferentes 
acontecimentos culturais. (RGALI F. 631 op. 26 e.kh. 4464, 1956, 
trad. nossa) 

Para Polevôi, realmente, seria tarefa insana assumir o posto de correspondente 

soviético no momento do gerenciamento de uma crise de tamanhas proporções como o 

discurso secreto. Mas o informe, como vimos, não passou despercebido, e diversas matérias 

foram publicadas na revista Inostrânnaia literatura sobre a nova revista de Jorge. 

É claro que a União Soviética não publicou Amado meramente como uma troca de 

favor. Mas decerto seu posicionamento positivo e proativo quanto à literatura soviética no 

Brasil, inclusive no pós-1956, favoreceu-o. Este favorecimento, se não se traduziu em 

publicações amadianas entre 1958 e 1961, significou pelo menos a esquiva soviética em 

cortar ligações com o brasileiro, introduzindo um momento de hesitação que se seguiu ao 

discurso e a posterior retomada da normalidade nas relações.  

3.4 Amádovski stil: um cotejo de Gabriela, Cravo e Canela 

Buscando compreender se o ponto de viragem representado pela publicação de 

Gabriela, Cravo e Canela teve reflexos sobre a censura e os gatekeepers russos, debrucei-me 

também sobre o cotejo de sua tradução russa com o original. Para a análise que aqui 

apresento, utilizei a 14° edição de Gabriela, cravo e canela em português da Livraria Martins 

Editora, publicada em 1960, e sua primeira versão em russo, Gabriela (khrônika odnogô 

provintsiálnogo góroda), publicada em 1961 pela Izdátelstvo inostrânnoi literatury.  

Meu objetivo, ao escolher as duas edições, foi aproximar-me ao máximo das 

primeiras versões nos dois idiomas, assim como reunir o provável texto-fonte ao provável 

texto de destino – uma vez que a edição russa escolhida não cita qual versão brasileira 

utilizou (as traduções mais recentes já contêm algumas correções e alterações). Dessa 

maneira, pretendo compreender os mecanismos que levaram a eventuais mudanças na 

tradução, em relação ao original. A versão russa de 1961 é ainda significativa por ter sido 

vertida por Iúri Kalúguin, o mais profícuo tradutor de Amado durante a União Soviética. 

Procurei, neste trecho da tese, utilizar a grafia original em cirílico, sempre que 

possível, para evitar eventuais imprecisões causadas na transliteração. Assim, mantenho o 
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original em cirílico exclusivamente em excertos da tradução russa. Os trechos de cotejo são 

apresentados com o original em português, seguido da tradução de Kalúguin para o russo e da 

retradução, realizada por mim, do russo para o português.  

No contexto dos estudos específicos de Amado em russo, vale a pena destacar a 

análise de Elena Beliakova para se entender a mentalidade soviética: 

Dizem agora que os livros de Amado nos tempos soviéticos saíam 
com cortes. Naturalmente, eram submetidas a reduções as cenas mais 
“naturalistas”, cujos excessos eram apontados pela crítica pré-degelo. 
Mas penso que essas reduções foram feitas não tanto por carolice, 
como para preservar as tradições da literatura russa. A literatura 
clássica russa é caracterizada pela castidade na descrição das relações 
entre o homem e a mulher. Por isso, o que para os brasileiros é um 
erotismo leve, para os russos é uma grande pornografia. Na língua 
russa inexiste toda uma gama de vocabulário literário geral referente a 
tais relações. O que, em português, chamam de palavras 
estilisticamente neutras e também de uso comum, em russo pode-se 
chamar ou de termos médicos142, ou de palavrões explícitos. É preciso 
silenciar algo, abrandar alguma coisa, mas isso não deformou de 
maneira nenhuma a recepção de Amado pelos leitores soviéticos. Pelo 
contrário, foi necessário pelo bem da imagem do autor, para que o 
leitor russo experimentasse durante a leitura dos livros de Amado a 
mesma sensação que os brasileiros. (BELIAKOVA, 2010, p. 133-134, 
trad. nossa) 

Apesar de fazer um trabalho bem-sucedido em verter para o russo uma língua e uma 

cultura muito distantes da sua – quando as distâncias eram tão maiores do que na atualidade, 

com o advento da internet e infinitos gadgets – e de se mostrar um escritor talentoso, 

Kalúguin, diferentemente do sustentado, comete alguns erros também, além de efetuar cortes 

de cunho moralista.  

Por exemplo, o tradutor amadiano contemporâneo Aleksandr Bogadanóvski aponta, 

em entrevista, para um erro de seu predecessor, Kalúguin, em que este troca um adjetivo por 

 

142 Em russo, a pesquisadora mostra um pudor excessivo que o torna quase indecifrável, ao mencionar 
“termos médicos”. Ao que parece, ela se refere assim a “partes íntimas”, “genitália” ou “erotismo”. No original: 
“То, что по-португальски называется стилистически нейтральными и в то же время 
общеупотребительными словами, по-русски можно назвать либо медицинским термином, либо 
откровенной бранью” (BELIAKOVA, 2010, p. 133-134).  
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um nome próprio: 

Fico pensando em quão bom Jorge Amado era como escritor, já que 
conseguia angariar tanto amor do leitor russo, mesmo que esse o 
recebesse de modo fortemente deturpado. E o problema não está só 
nos incontáveis erros. De um de seus livros, Gabriela, cravo e canela, 
sai uma situação cômica. Na tradução, lê-se: ‘O Euforicos, o capitão e 
o doutor entraram no restaurante’. Em seguida, descreve-se a farra, e 
dela só saem o capitão e o doutor. O Euforicos, pelo visto, foi comido 
por eles. Na verdade, ‘eufóricos’ é um adjetivo isolado [por vírgula]: 
significa que o capitão e o doutor estavam em um ótimo estado de 
espírito, de euforia. Mas o tradutor transformou o estado de euforia 
em personagem. (KALÁCHNIKOVA, 2003, trad. nossa)  

Em sua longa e profunda pesquisa sobre a recepção da obra do baiano na Rússia, 

Beliakova (2005, Trad. nossa), ao pincelar as traduções russas de Amado e relembrar o caso, 

mostra desaprovação quanto às observações de Bogdanóvski: 

É claro que Bogdanóvski fala de Iúri Aleksándrovitch Kalúguin. É 
claro também que ele vê um cisco no olho do outro, mas um tronco 
no seu próprio, não nota. Felizmente, Aleksandr Bogdanóvski está 
vivo e saudável, e posso falar tudo o que quiser dele. Ele caçou em 
Iúri Kalúguin um único erro, mas sua própria tradução de Capitães da 
areia literalmente está repleta deles, de modo que não se sabe o que 
fazer: rir ou chorar das pérolas alheias  

A análise de Beliakova143, porém, dedica-se sobretudo à recepção do baiano na Rússia 

e, em relação às traduções de Kalúguin, restringe-se a esse comentário. A pesquisadora nos 

presenteia, no entanto, com cerca de dez páginas dedicadas de cotejo de traduções, mas dá 

especial atenção às obras vertidas por Bogdanóvski – sobre as quais não nos debruçaremos 

aqui.  

Há poucas informações disponíveis sobre Kalúguin. Seus documentos no Arquivo 

Estatal Russo de Literatura e Artes não estão disponíveis aos pesquisadores, segundo fui 

informada pelos arquivistas, porque há “uma regra geral no trabalho com documentos 

individuais: enquanto não passarem 75 anos do último documento, a pasta não é fornecida na 

 

143 Uma de suas obras está disponível on-line e data de 2005, e outra, de 2010, é a versão editada da 
primeira publicada pelo conceituado Instituto de Latinoamerica da Academia de Ciências da Rússia (ILA-RAN, 
na sigla em russo). Ambas se encontram na bibliografia desta tese. 
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sala de leitura [do arquivo]” (Informação pessoal)144. De qualquer maneira, com base em um 

resumo por mim encomendado ao RGALI, elaborado pela diretora do arquivo, T.M. 

Goriaeva, fundamentada no caso F. 631 op. 40 e.kh 72, sabemos que Gueórgui 

Aleksándrovitch Kalúguin, cujo pseudônimo literário era Iúri Kalúguin, nasceu em 23 de 

maio de 1906 em Moscou, filho de um médico. Sua trajetória é curiosa: ainda em idade 

escolar, aos 14 anos, começou a trabalhar, como ajudante de corretor na seção editorial do 

Conselho de Uniões Profissionais Central da Pan-União (1920-1921), passando a escriturário 

no Comissariado do Povo para Saúde (1921-1922), representante da chefia dos bombeiros 

(1924-1930), e administrador da Academia Estatal de História da Arte (1930-1931). Mas ele 

acaba saindo de suas incursões literárias, para estudar no Instituto Moscovita de Engenharia e 

Construção entre 1931 e 1936, formando-se em engenharia de aquecimento e ventilação. 

Após o término do instituto, ele trabalha por alguns meses como engenheiro, mas acaba 

indicado como vice-presidente da sociedade esportiva Tovarisch, onde trabalha de 1936 a 

1939, partindo para o clube esportivo Krília soviétov (1939-1940) e de lá para a chefia do 

clube de remo do Sparták. Em 1941, com o início da Grande Guerra Patriótica, Kalúguin é 

convocado ao exército e ali atua por um ano como engenheiro do 137° regimento. Em 1942, 

ele dá baixa por doença e é enviado para trabalhar como tecnólogo na fábrica de automóveis 

Moskóvski (posteriormente, Moskvítch).  

Até que sua vida dá uma nova virada e, em 1944, ele é transferido à agência de 

notícias TASS, como editor da seção românica. Entre 1945 e 1947, foi correspondente da 

TASS no Rio de Janeiro, de acordo com o relato do RGALI. Em conversa com o jornalista 

húngaro radicado no Brasil Janos Lengyel, Kalúguin pode ter afirmado que fora adido 

cultural da embaixada soviética no Rio de Janeiro, de acordo com reportagem de 3 de 

fevereiro de 1962 no Correio da Manhã. Kalúguin acompanhou o jornalista em visita à 

União Soviética naquele ano, e este, sem saber que se tratava do tradutor de Amado, ficara 

admirado com sua proficiência na língua: “Jorge Kalúguin, fluente em português, foi adido 

cultural da Embaixada Soviética, nos velhos tempos”, afirma no Lengyel em artigo no jornal 

(LENGYEL, 1962).   

 

144 Petrova, Tatiana Viktorovna. Arkhivnaia spravka. Mensagem recebida por e-mail em 26 de julho de 
2016. 
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De 1948 a 1951, Kalúguin trabalhou na TASS como vice-diretor da seção americana e 

redator da seção de emissão de informações para imprensa. Foi justamente em 1948 que 

Kalúguin iniciou seu trabalho como tradutor literário na editora Izdátelstvo Inostrânnoi 

literatury, pela qual, ao longo de 17 anos, verteu 35 livros (29 de ficção e 6 de literatura 

geopolítica ou econômica) do português, espanhol e italiano. Em 1951, ele foi nomeado 

membro do corpo editorial e editor das publicações espanholas da revista Nôvoie vriêmia. 

Entre 1955 e 1958, trabalhou como editor sênior na seção de imprensa dos países da Europa 

Ocidental para o Sovinformbiurô145. Entre 1958 e 1960, Kalúguin foi representante146  do 

Sovinformbiurô na Itália, de 1960 a 1961, editor sênior no aparato central do Sovinformbiurô. 

Entre 1961 e 1974, Kalúguin trabalhou como editor-executivo na APN (Aguênstvo petcháti 

Nôvosti, que sucedeu o Sovinformbiurô e precedeu a atual RIA-Nôvosti) e, entre 1974 e 

1978, foi vice-editor-chefe da revista Latínskaia Amerika. 

Ele se tornou membro da União dos Escritores em 1972, na seção de tradutores. 

Verteu 12 romances de Jorge Amado, obras de Alves Redol, Soeiro Pereira Gomes, Ferreira 

de Castro, Dias Gomes, Érico Veríssimo, Manuel Tiago etc. Morreu em 7 de fevereiro de 

1991, em Moscou. 

No cotejo por mim realizado do original em português de Gabriela, cravo e canela, 

com a tradução russa efetuada por Iúri Kalúguin e publicada primeiramente em Moscou em 

1961, pude verificar alguns casos que se repetem. Essas tendências, sobre as quais discorro 

em seguida apresentando mais exemplos, foram, principalmente: erros de interpretação e 

significado, alterações de cunho ideológico, cortes em trechos eróticos, uso de elementos 

estrangeirizantes, fortes mudanças nas estruturas das orações, uma liberdade que por vezes 

remete às belles infidèles. Notou-se ainda incapacidade do tradutor de transitar entre os 

discursos das personagens, sobretudo quando ocorrem discursos indiretos livres e o narrador 
 

145 A agência funcionou entre 1941 e 1961, foi criada pelo Conselho de Comissariados do Povo e estava 
subordinada político-ideologicamente ao Comitê Central do Partido. Sua principal tarefa nos anos de guerra era 
compor informes de rádio, jornais e revistas sobre a situação na frente de guerra, o trabalho na retaguarda e o 
movimento partisan. Após 1945, a agência começou a se dedicar à política interna e externa da URSS e aos 
acontecimentos nas democracias populares. A partir de 1953, o órgão passou à tutela do Ministério da Cultura 
da URSS. Em 1957, passou ao Comitê Estatal de Relações Culturais com Países Estrangeiros do Conselho de 
Ministros da URSS. 

146  As representações estrangeiras do Sovinformbiurô foram criadas para realizar o trabalho de 
publicação de literatura no exterior sobre a vida na URSS. 
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passa a transmitir pensamentos de personagens, além da não reprodução da oralidade de 

Amado, assim como mudanças nas formas de tratamento, baixando ou elevando as relações 

de respeito por meio do uso pronomes e palavras específicas de forma que difere do que faz o 

escritor baiano. 

Erros de tradução 

O primeiro exemplo aqui apresentado é o supracitado que foi disseminado pelo 

concorrente de Iúri Kalúguin. Assim, temos no trecho original de Gabriela em português: 

Eufóricos147, o Capitão e o Doutor apareceram cedo no Bar Vesúvio 
comboiando um homem de uns trinta e poucos anos, de rosto aberto e 
ar esportivo. (AMADO, 1960, p. 202)  

Que foi vertido em russo para: 

Эуфорикос, Капитан и Доктор пришли в бар “Везувий” рано и 
привели с собой мужчину лет тридцати с небольшим. У него был 
открытое лицо и спортивный вид. (AMADO, 1961, p. 220) 

No trecho, o estado de espírito descrito por Amado, “eufóricos”, é simplesmente 

transliterado, de modo que se cria uma nova personagem, como apontado por Bogdanóvski. 

Também é curioso notar que a mesma palavra aparece anteriormente na obra, e Kalúguin a 

traduz de maneira menos assustadora – mas ainda errônea. Assim, no original, lê-se: “[...] o 

russo Jacob, a barba ruiva por fazer, despenteado, eufórico” (AMADO, 1960, p. 35). Que é 

vertido ao russo como: “[...] встретил русского Якова с небритой рыжей бородой, 

нечёсаного, но в благодушном настроении” (AMADO, 1961, p. 37). Retraduzindo o 

trecho para o português, teríamos: “[...] encontrou o russo Jacob com a barba ruiva por fazer, 

despenteado, estado de espírito benévolo”. 

Outras palavras que sofreram o mesmo processo e que aparecem com diferentes 

traduções no livro são “cacique” e “pajé” em seu sentido figurado – o que chega a dar a 

impressão de que a obra fora vertida ao russo por quatro ou seis mãos, como ocorrera no caso 

de Os subterrâneos da liberdade. Dessa maneira, quando o Capitão se refere ao coronel como 
 

147 Todos os grifos nos trechos de cotejo são nossos, exceto quando indicado. 
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“velho pajé” (AMADO, 1960, p. 107), em sentido de “cacique”, ele se transforma, em russo, 

em “старый колдун” (AMADO, 1961, p. 115), ou seja, bruxo. Quando, porém, o texto trata 

do coronel Ramiro como “cacique” (AMADO, 1960, p. 176), a palavra é transliterada e 

ganha nota de rodapé: “Вождь индейского племени в Латинской Америке; здесь — 

вожак, главарь” (AMADO, 1961, p. 193), ou seja, “líder de tribo indígena na América 

Latina; aqui, guia, cabeça”. Outro indício de que Kalúguin pode ter sido ajudado por outro 

tradutor, ou então vertido a obra em dois períodos diferentes e a toque de caixa, com pouco 

tempo para revisão: algumas palavras de uso frequente são traduzidas de uma forma, até certo 

ponto do livro e depois de outra. É o caso, por exemplo, de “doutor” como forma de 

tratamento, que é suprimido até certa altura do romance e depois passa a ser vertido como 

“адвокат” (advogado).  

Sobre os equívocos na tradução, infelizmente, os já apontados não são os únicos. A 

obra apresenta, já na primeira página após o paratexto, desencontros. No original, Amado 

narra a morte do amante dentista e de Sinhazinha Guedes Mendonça pelo marido, o 

fazendeiro Jesuíno Mendonça.  

Não era dia próprio para sangue derramado. Como, porém, o coronel 
Jesuíno Mendonça era homem de honra e determinação, pouco afeito 
a leituras e a razões estéticas, tais considerações não lhe passaram 
sequer pela cabeça dolorida de chifres. (AMADO, 1960, p. 19)  

O trecho é vertido em russo como: 

Впрочем, полковник Жезуино Мендонса, человек чести, человек 
действия, не охотник до чтения, был чужд эстетике, и поэтому 
подобные соображения не пришли ему в голову, забитую 
цифрами и расчетами. (AMADO, 1961, p. 15-16)  

Sua retradução, como mostro abaixo, destoa fortemente do original: 

Porém, o coronel Jesuíno Mendonça era um homem de honra, um 
homem de ação, não um apreciador de leituras, um estranho à 
estética, e por isso tais considerações não lhe passavam pela cabeça, 
embrutecida por números e contas.  

“Chifre”, no original em português, é vertido para “tsifra” (“números”, em russo), 

provavelmente com alguma influência da palavra francesa “chiffre” (no dicionário Porto 

francês-português, “símbolo”, “algarismo”). Em plenos anos 1960, é difícil pensar em como 
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o tradutor sanaria dúvidas tão específicas, em português brasileiro, então tão raro no país, e, 

ainda por cima, em linguagem figurada. A hipótese de uma influência do francês surge 

devido ao fato de que essa era a primeira língua estrangeira de Kalúguin, o que poderia tê-lo 

induzido ao erro nessa ocasião. Cheguei a cogitar a possibilidade de a tradução ter sido feita 

com apoio da edição francesa. Mas, após ter contato com a primeira versão francesa, de 1959, 

pelas Éditions Segher-L’Inter, e com a análise desta pela pesquisadora Neide Ferreira Gaspar 

(GASPAR, 2013), achei a hipótese de uma tradução indireta improvável. A edição francesa 

de 1959 contém alterações que vão da divisão de capítulos ao título do livro e traz cortes 

substanciais, aos quais as breves, porém cirúrgicas, supressões russas não se equiparam. O 

mais interessante, porém, é notar que a expressão em português tem exatamente o mesmo 

significado em russo: stavit/nastavit roga é sinônimo de colocar chifres/cornear, ou seja, 

“enganar o marido”. Segundo entrada etimológica do dicionário Houaiss (“Cornudo”, 2019), 

a origem da expressão é difícil de explicar, mas ela já é registrada de maneira figurada desde 

o século II d.C. em grego como kérata poiein, e se refere ao fato de que “os animais de chifre 

(veados, corças, búfalos, gazelas etc.) vivem acasalados ou as fêmeas ao redor de um macho 

único, ciumento e brigão (touros, bodes, carneiros etc.)” (Ibid.). 

Outros erros se seguem, e detenho-me em apenas alguns casos ilustrativos. Kalúguin 

verte, por exemplo, “gosto de sangue” (AMADO, 1960, p. 20) mais de uma vez para “жажда 

кровопролития” (AMADO, 1961, p. 16, 17), expressão que, retraduzida, significaria “sede 

de derramamento de sangue”. Dessa maneira, o tradutor inverte a ideia expressada pelo autor 

acerca de memórias de um passado violento, para a vontade de um futuro violento. Já em 

outro fragmento, verte “roça” (AMADO, 1960, p. 154, p. 20) para “роща” (AMADO, 1961, 

p. 17), que em russo significa “bosque”. Mais tarde, ele verte a mesma palavra como 

“плантация” (fazenda) (AMADO, 1961, p. 215). Já “Cassandra sarará” (AMADO, 1960, p. 

294) vira “Кассандра из Сеары”, ou seja, “Cassandra do Ceará” (AMADO, 1961, p. 321). 

Em outros fragmentos, ele verte palavras e expressões ao pé da letra. É o caso da 

expressão “às moscas” (AMADO, 1960, p. 68), inexistente em russo, que é usada na 

descrição do bar Vesúvio. Kalúguin a verte da seguinte maneira: “в нем тучами летали 

мухи” (AMADO, 1961, p. 73), ou seja, “nele [no bar] as moscas voavam em nuvens”. 

Provavelmente, seria mais adequado usar “бар паутиной зарос” (“o bar estava coberto de 

teias de aranha”), expressão bem estabelecida em russo. Outro termo traduzido erroneamente 
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é “louro” (AMADO, 1960, p. 83), que vira “loiro” (блондин) (AMADO, 1961, p. 90), 

quando Nacib pergunta o preço do pássaro na feira semanal. Além disso, o “loiro” de 

Kalúguin é mais recatado, não fala palavras de baixo calão. A vendedora, em português, 

tentando negociar o pássaro, diz: “Mas é falador de verdade. Sabe cada palavrão...” 

(AMADO, 1960, p. 83) – o que se torna, em russo, “Но ведь он действительно говорящий. 

Знает все слова” (AMADO, 1961, p. 90), ou seja, “Mas é falador de verdade. Sabe todas as 

palavras”. 

Em alguns casos, o tradutor dá o significado contrário do original. Por exemplo, 

quando se lê no original: “Bar era uma bom negócio em Ilhéus, melhor mesmo só cabaré” 

(AMADO, 1960), o tradutor escreve “Бар в Илъеусе давал большую прибыль, даже 

большую, чем кабаре” (AMADO, 1961, p. 74) , ou seja, “Bar em Ilhéus dava um grande 

lucro, ainda maior que cabaré”.  

Também é curioso o fato de o tradutor trocar, incessantemente, os nomes das 

refeições: “café da manhã”, sempre vira “обеда” (almoço), e vice-versa; “jantar”, por sua 

vez, vira “oбеда” (almoço); e idem para os respectivos verbos. Talvez isto tenha relação com 

os costumes russos antigos de almoçar bem mais tarde, mas na atualidade seus costumes são 

próximos aos nossos neste quesito. Nas diversas passagens em que aparece o termo “enjoada” 

na acepção de “metida”, o tradutor a verte como “она тошнила” (ela queria vomitar). Ou 

ainda um trecho em que há referência a um “sujeitinho armado em besta” (metido) 

(AMADO, 1960, p. 473), o próprio sujeito é xingado de besta: “Этот тип просто осел” 

(AMADO, 1961, p. 431). 

Alterações de cunho ideológico 

O cotejo de Gabriela resultou também na verificação de mudanças de caráter 

ideológico. Um exemplo disto está em um trecho do original em que se inicia um texto curto 

que, aos moldes de um roteiro de teatro, apresenta o “cenário” do romance. Nesse texto curto, 

o original fala em “Um remoto passado glorioso de nobres soberbos e salafrários” 

(AMADO, 1960, p. 21). Mas, no russo, a tradução cria um maniqueísmo inexistente no 

original, ao substituir “salafrários”, por “povo simples”: “из деликого прошлого 

надменных дворян и простого народа” (AMADO, 1961, p. 19), ou seja, “do passado 

distante de nobres soberbos e do povo simples”. 
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O mesmo ocorre repetidamente com a palavra “sobrado”, como que se buscando gerar 

um maior embate entre as classes. Quando Mundinho mostra “aquela casa, – a da esquerda ao 

lado do sobrado...” (AMADO, 1960, p. 61), esta em russo vira uma mansão: “Вот тот дом 

слева, рядом с двухэтажным особняком, – мой” (AMADO, 1961). Retraduzindo: “Aquela 

casa à esquerda, do lado do palacete de dois andares, é minha”. 

Mais adiante, um trecho que remete a Lênin é suprimido, também provavelmente por 

motivos ideológicos. No original, Amado descreve o famigerado presépio das irmãs dos Reis: 

Nos últimos anos crescera grandemente o número de artistas de 
cinema, principal contribuição das alunas do colégio das freiras, e os 
William Farnum, Eddie Polo, Lya de Putti, Rodolfo Valentino, 
Carlitos, Lillian. Gish, Ramon Novarro, William. S. Hart, ameaçavam 
seriamente dominar os caminhos das colinas. E, lá estava até mesmo 
VIadimir Ilitch Lenin, o temido chefe da revolução bolchevique. 
Fora João Fulgêncio quem cortara o retrato numa revista, 
entregara a Florzinha: 
– Homem importante... Não pode deixar de estar no presépio. 
(AMADO, 1960, p. 78, grifo nosso)  

A tradução para o russo suprime totalmente qualquer referência ao líder soviético: 

В последние годы значительно возросло число портретов 
киноартистов это был вклад учениц монастырской школы. В 
результате Вильям Фарнум, Эдди Поло, Лия де Путти, Рудольфо 
Валентино, Чарли Чаплин, Лилиан Гиш, Рамон Наварро, Вильям 
Харт не на шутку угрожали завоевать все дороги и холмы 
презепио. (AMADO, 1961, p. 84)  

Retradução:  

Nos últimos anos crescera consideravelmente o número de retratos de 
artistas de cinema, principal contribuição das alunas do colégio das 
freiras. Como resultado, William Farnum, Eddie Polo, Lya de Putti, 
Rodolfo Valentino, Charles Chaplin, Lillian Gish, Ramon Novarro, 
William Hart, ameaçavam seriamente dominar todos os caminhos e 
colinas do presépio. 

Um relatório da censura dos anos 1930 pode jogar alguma luz sobre este corte. Nele, o 

nome de Lênin quase atinge um status sacro – afinal, é o Segundo Mandamento que ordena: 

“Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus”. Assim, em um documento secreto de 9 

de agosto de 1935 despachado pelo chefe do Glavlit ao secretário do Comitê Central do 
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Partido, Andrêi Jdânov, diz-se que o Glavlit apreendeu o número 8 da revista Terra virgem 

vermelha (Krásnaia nov) na qual tinha sido impressa a quinta parte do Livro azul (Golubaia 

kniga), de Mikhail Zóschenko. A obra, segundo o relatório, era “bastante pequeno-burguesa, 

vazia, prolixa e insolente [...] contendo uma série de notas e discursos políticos vazios” 

(BLIUM, 2009, p. 150, trad. nossa).  

Na quinta parte, Zóschenko, como que selecionando, traz 
curiosidades do heroísmo de terroristas: Balmachióv, Kaliaev, Mirski, 
Jelianov, Lizogub e outros. Em longas exposições, Zóschenko prega a 
não resistência cristã ao mal, clama, de modo conservador, pela vida 
pacífica, pelo fim da guerra com não conformistas. Em crônica rasa, 
junto a gordo laudatório de terroristas, Zóschenko limita-se às 
seguintes linhas sem sentido sobre Lênin: ‘Em 17 de abril de 1917, 
Lênin chega a Petersburgo e, em 25 de outubro de 1917, com o fim da 
revolução burguesa, inicia-se a revolução socialista’. Agora, as 
páginas com o material de Zóschenko estão excluídas da revista. A 
quinta parte de Livro Azul será autorizada para impressão após uma 
revisão radical. (BLIUM, 2009, p. 150, trad. nossa) 

 

Havia, dessa maneira, precedente para o sumiço da menção a Lênin de maneira 

“despropositada” – e Zóschenko não deve ter sido o único caso –, o que pode ter incentivado 

a escolha de Kalúguin ou sua posterior edição.  

Na tradução russa de Gabriela, em seguida à menção do líder do proletariado, a 

caracterização que Amado faz do tsar como “herói da guerra”, ainda ao descrever o presépio, 

também é apagada – à maneira dos terroristas de Zóschenko. No original de Amado 

(AMADO, 1960, p. 78), lê-se: “Mais adiante, heróis da guerra: o rei George V, da 

Inglaterra, o Kaiser, o Marechal Joffre, Lloyd George, Poincaré, o tzar Nicolau”. A tradução, 

porém, requalifica o imperador como “figura política do período da Primeira Guerra”:  

Дальше разместились политические деятели периода первой 
мировой войны: английский король Георг V, кайзер, маршал 
Жоффр, Ллойд Джордж, Пуанкаре, царь Николай II. (AMADO, 
1961, p. 84)  

Retraduzindo, o trecho ficaria:  
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Mais adiante, distribuíam-se figuras políticas do período da 
Primeira Guerra Mundial: o rei inglês George V, o kaiser, o 
marechal Joffre, Lloyd George, Poincaré, o tzar Nicolau II. 

Outro detalhe bastante sutil, mas que revela o cenário daqueles dias é um trecho em 

que o tradutor realiza outro procedimento de localização da tradução - quando o texto de 

chegada é adaptado ao mercado local e aos propósitos do material ali. Assim, o “Ministério 

da Justiça” (AMADO, 1960, p. 63) é vertido como “министерство просвещения” 

(AMADO, 1961, p. 68), ou seja, “Ministério da Educação”. Isto ocorre porque há um hiato 

na existência de tal pasta justamente entre 1956 e 1970 (ela existiu de 1946 a 1956 e de 1970 

a 1991). Um dos motivos para tanto era o ímpeto, durante o Degelo, de restabelecer as 

normas legais da época de Lênin e colocar em prática o princípio da independência dos 

juízes. De acordo com o sociólogo Abdurakhmán Avtorkhánov (AVTORKHÁNOV, 1983), 

isto se dava na esteira dos eventos de desestalinização da vida estatal soviética no período, 

mas também existe a hipótese de que a abolição do ministério tenha ocorrido devido às lutas 

internas entre Khruschov e Malenkov, caracterizando-se pela vitória do secretário e seus 

partidários, alinhados no estabelecimento do controle total dos órgãos do partido sobre os 

órgãos de segurança. 

Em outro fragmento em que o Capitão e Mundinho tratam de política, o tradutor 

simplesmente suprime uma frase do primeiro, como ocorre muitas vezes no decorrer do livro, 

mas, nesta, há um caráter aparentemente ideológico. Assim, em “Meu caro, se você quer 

realizar seus projetos, servir a Ilhéus, não tem outro jeito. Idealismo só não basta” (AMADO, 

1960, p. 102), a frase sobre o idealismo desaparece em russo (AMADO, 1961, p. 110). 

Por outro lado, é interessante notar que é mantida a profusão de santos e expressões 

de personagens tais como “Deus me perdoe” (“простит меня бог”) (AMADO, 1961, p. 292); 

“só Deus sabe” (“одному богу известно”, p. 125, 343); “Deus me livre” (не дай бог, p. 

372); “Deus sabe” (“Ей-богу не знаю”, p. 388); “por bondade de Deus” (по милости бога, 

p. 404); “graças a Deus” (“ради бога”, p. 435, 459; “благодарение богу”, p. 61, 192; “слава 

богу”, p. 242, 272, 286); “por Deus” (“ей-богу”, p. 58); “Deus queira” (“Дай-то бог”, p. 65; 

“Бог даст”, p. 84, 174, 206, 207, 220, 240); “Deus te pague” (“Да вознаградит тебя бог”, p. 

169), “meu Deus!” (“бог мой”, p. 277). Todas elas, note-se, aparecem em russo com “deus” 

em letra minúscula. Até a Revolução, era regra grafar a palavra em letra maiúscula (na grafia 

antiga, “Богъ”) em referência à divindade cristã e judaica, e com letra minúscula referindo-se 
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a outras divindades (богъ) – assim como se faz novamente na atualidade. Mas, com a 

ascensão dos bolcheviques, instituiu-se, junto com outras mudanças trazidas pela reforma 

ortográfica, o uso exclusivo da palavra com letra minúscula “бог” (deus). A manutenção de 

tais termos na literatura traduzida na URSS ateia também poderia denotar a ligação entre 

Igreja e pobreza na América Latina.  

Outro fato curioso é o de o tradutor manter menção a Piotr Aleksêievitch Kropôtkin 

(1842-1932) pelo personagem anarquista espanhol Felipe. Isto porque o russo, considerado 

pai do anarquismo, foi amplamente publicado até 1933, quando deixa de ganhar novas 

impressões nas tipografias soviéticas. Só em 1965 ele voltaria a ser editado ali148 - o que 

talvez se deva ao epistolário entre Kropôtkin e Lênin, em que o primeiro condena o terror 

vermelho, e que foi proibido para divulgação durante toda a existência da União Soviética, só 

sendo descoberto por pesquisadores nos arquivos nos anos 1990. Sobre a transformação de 

Kropôtkin em “não pessoa”, também testemunham outros eventos. Quando de sua morte, em 

fevereiro de 1921, um trem especial levou Kropôtkin da cidade de Dmítrov a Moscou e seu 

corpo foi velado no edifício Casa das Uniões por dois dias, aonde foram se despedir centenas 

de delegações de fábricas e outras empresas de Moscou, além de multidões de populares, 

sendo depois enterrado no cemitério Novodiêvitch. Além disso, logo após sua morte foi 

criado um comitê para perpetuação de seu nome, que criou um museu, em 1923, na casa onde 

ele vivia em Dmítrov – com uma exposição totalmente desligada de assuntos políticos. “Mas 

como a personalidade de Piotr Aleksêievitch como ideólogo do anarquismo não podia 

acomodar o governo bolchevique, o museu só existiu até 1939 – fechado incialmente para 

reforma, ele nunca mais abriu” (POPOVA, 2009, p. 160). Era também, provavelmente, o 

grande significado internacional do anarquismo como movimento que ameaçava os 

bolcheviques. Afinal, como escreveu Reifman (2006, p. 225): 

Nem os socialistas revolucionários da esquerda, nem da direita foram 
poupados pelo governo. Da mesma forma ele não poupa tampouco os 
anarquistas, que tiveram um papel fundamental tanto na Primeira 
Revolução (1905), como na Segunda (fevereiro de 1917) e na 
Terceira (outubro de 1917). Na consciência coletiva soviética, 

 

148  De acordo com pesquisas que realizei nos catálogos da Biblioteca Lênin, em Moscou, e da 
Biblioteca Nacional Russa, em São Petersburgo, as duas principais do país. 
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construiu-se um clichê caricatural do anarquista russo: vagabundo e 
bêbado, covarde e estuprador, antissemita e realizador dos pogroms, 
cingido de uma cartucheira, com uma bomba no cinturão.  

  

Cortes em trechos eróticos e moralismos 

Também são notados cortes em trechos mais sensuais da obra, e de maneira curiosa. 

As primeiras menções parecem ter sofrido cortes mais profundos. Em seguida, vai-se 

amainando a censura, e trechos eróticos são vertidos na íntegra por Kalúguin. Adiante, novos 

cortes acontecem. Uma das primeiras passagens a ser integralmente eliminada é a que se 

segue em negrito:  

Ficara-lhe o desejo irritado. Agora via o corpo moreno de Gabriela, a 
perna saindo da cama. Mais do que via, adivinhava-o sob a coberta 
remendada, mal cobrindo a combinação rasgada, o ventre e os 
seios. Um seio saltava pela metade, Nacib procurava enxergar. E 
aquele perfume de cravo, de tontear. (AMADO, 1960, p. 189) 

A tradução para o russo se apresenta da seguinte forma: 

Но его желание осталось неудовлетворенным. И вот он увидел 
смуглую кожу Габриэлы, ее ногу, свесившуюся с постели. Он 
угадывал ее тело под заплатанным одеялом. И этот запах 
гвоздики, от которого кружится голова [...] (AMADO, 1961, 207) 

E a retradução: 

Mas seu desejo continuou por satisfazer. E então ele viu a pele 
morena de Gabriela, sua perna pendendo na cama. Ele adivinhava seu 
corpo sob a coberta remendada. E aquele perfume de cravo que fazia 
a cabeça girar [...] 

Imediatamente antes, porém, o tradutor mantém referências sensuais e à prostituição, 

até mesmo intensificando um pouco a sensualidade presente no original. No original 

(AMADO, 1960, p. 189), lê-se: “[Nacib] Esperara dormir essa noite nos braços de Risoleta, 

nessa certeza fora ao cabaré, antegozando a sabedoria dela, de prostituta de cidade grande”. 

A tradução (AMADO, 1961, p. 206-207) mostra-se bastante fiel: “Он ожидал, что проведет 

эту ночь в объятиях Ризолеты, c этой уверенностью он и пошел в кабаре, предвкушая 

искусные ласки проститутки большого города”. Retraduzido para o português: “Esperara 
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passar essa noite nos braços de Risoleta, nessa certeza é que ele foi ao cabaré, antegozando as 

carícias sábias da prostituta de cidade grande”. 

Na mesma cena, os “seios”, que foram anteriormente objeto de autocensura do 

tradutor – ou de corte do editor, não se sabe ao certo –, logo em seguida ficam liberados e até 

enfatizados, como se vê nos fragmentos seguintes (AMADO, 1960, p. 190; 1961, p. 207). 

“Não buscava esconder o seio, agora visível ao luar” mantém-se como “Она не старалась 

прикрыть грудь, которая теперь была отчетливо видна в лунном свете”. Retraduzido, a 

fidelidade é mantida: “Ela não buscava esconder o seio, que agora era nitidamente visível ao 

luar”. Imediatamente depois, o autor escreve: “Tudo podia ser, ela parecia uma criança, as 

coxas e os seios à mostra como se não visse mal naquilo, como se nada soubesse daquelas 

coisas, fosse toda inocência”. Que fica, em russo: “Она вела себя как ребенок, бедра и 

грудь ее были обнажены, будто она не видела в этом ничего плохого, будто ничего не 

знала об этих вещах и была совершенно невинной”. Retraduzindo: “Ela se comportava 

como uma criança, as coxas e o seio estavam nus, como se ela não visse mal naquilo, como 

se nada soubesse daquelas coisas e fosse toda inocência”. 

Algumas páginas adiante o tradutor volta a efetuar cortes em fragmentos sensuais. No 

original (AMADO, 1960, p. 201), lê-se: “Por baixo do balcão a beliscava, passava-lhe a mão 

sob as saias, tocava-lhe os peitos. Gabriela ria então em surdina, era gostoso”. Na tradução 

(AMADO, 1961, p. 219), o trecho anteriormente grifado é suprimido: “Он тайком щипал ее, 

прикасался к ее груди. Габриэла тихонько посмеивалась – ей было приятно”. 

Retraduzindo: “Ele a beliscava às escondidas, tocava seus seios”. Em seguida, passagem com 

teor semelhante é traduzida. A tendência se repete ad infinitum, levando a crer que tradutor 

ou editor – ou ambos – confiavam que cortes aqui e ali abrandariam os naturalismos 

execráveis da obra.  

Relembrando o estenograma de 1954 sobre a publicação da brochura Jorge Amado, de 

Vera Kutêischikova, Inna Tyniânova já colocava em questão a sensualidade na obra 

amadiana (ver parte I desta tese), o que pode ajudar a compreender a preocupação com seu 

abrandamento na URSS, inclusive em Gabriela: “Existem ali cenas que soam muito bem em 

Amado, mas não podemos transmiti-las em russo” (RGALI F. 631 op. 6 e.kh. 4451, 1954. p. 

28). 
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Certo é, que, no cotejo palavra por palavra da obra, há mais cortes de passagens 

eróticas do que intensificações do erotismo. São suprimidos diversas vezes fragmentos 

inteiros de cenas de coito, por exemplo: “Quando lhe arrancou o vestido de chita e o corpo nu 

rolou convidativo na cama, enxutas nádegas, duros seios, quando ela tomou sua cabeça e 

beijou-lhe os olhos, ele lhe perguntou e era a primeira vez que o fazia” (AMADO, 1960, p. 

259).  

Nos poemas, vertidos por Aleksandr Sipóvitch, também há alterações – porém, não 

nos deteremos nesses pois que a tradução poética leva em conta muitos outros fatores. 

Apenas para mencionar um caso, no poema Rondó de Ofenísia, que tem seu sentido quase 

todo mantido e alterações visivelmente feitas para se manterem a métrica e a rima, percebe-se 

também que o tradutor tentou eliminar ou alterar elementos mais sensuais do discurso. Por 

exemplo, o trecho em que Ofenísia diz, sobre o imperador, “com ele quero deitar” (AMADO, 

1960, p. 24) é vertido como “Пусть наложницей я буду” (AMADO, 1961), que, retraduzido 

ao português, torna-se “Serei amante dele”. Ou seja, o tradutor indica para a permissibilidade 

da condição de amante do eu lírico, mas não para o professar do ato sexual.  

Da mesma maneira, “leito”, “lençóis” etc. também são amenizados diversas vezes. 

Ainda no Rondó, por exemplo, “lençol de sonho suas barbas” (AMADO, 1960, p. 24) torna-

se apenas “борода чернее ночи” (AMADO, 1961, p. 23), ou seja, “barbas mais negras que a 

noite”. Em outro trecho já de prosa, “leito” é vertido por “encontro” (свидания):  “Ao chegar 

em casa, na véspera, cansado da jornada de trabalho e do leito de Risoleta...” (AMADO, 

1960, p. 81) torna-se “Когда вчера ночью он пришел домой, усталый после трудового 

дня и свидания с Ризолетой” (AMADO, 1961, p. 87), ou seja, “Ao chegar em casa, na 

véspera, cansado da jornada de trabalho e do encontro com Risoleta...”. E mesmo a 

“rapariga” (AMADO, 1960, p. 84), que permeia o livro com o significado de “prostituta”, é 

vertida por “amada” (возлюбленная) (AMADO, 1961, p. 91) quando um feirante tenta 

vender flores a Nacib. 

Em trechos pontuais, porém, intensifica-se a erotização, como vimos anteriormente. É 

o caso também do fragmento que trata da cena homossexual da cidade: “E um negro 

medonho, servente na pensão de Caetano, cujo vulto era visto à noite na praia, em busca 

viciosa” (AMADO, 1960, p. 105). Ela é publicada em russo como: “Второй — страшный 

негр, служивший в пансионе Каэтано, которого можно было встретить ночью на берегу 
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моря, где он бродил в поисках порочных наслаждений” (AMADO, 1961, p. 113). Ela 

seria retraduzida como: “O segundo era um negro medonho, servente na pensão de Caetano, 

o qual se podia ver à noite na beira do mar, onde ele perambulava em busca de prazeres 

viciosos” 

Mas diversos fragmentos sensuais ainda são cortados. Um trecho demorado e ligado 

ao ciclo menstrual de Gabriela é suprimido: “Eram então noites mal dormidas, de desejo 

contido, acumulando-se para verdadeiras noites de núpcias a renovarem-se a cada mês” 

(AMADO, 1960, p. 254). Termos mais sensuais, usados por vezes em pensamentos dos 

personagens ou em diálogos, como vocativo são por vezes amenizados. É o caso de quando 

Gabriela chama Nacib de “seu moço bonito, minha perdição” (AMADO, 1960, p. 256), que 

vira “Красавчик мой, любовь моя” (AMADO, 1961, p. 279). Em geral, termos ligados a 

desejo, voltados, por exemplo, às tão frequentes “raparigas” são vertidos como derivados de 

“amor”. Também é notável o fato de que, talvez por contágio do português de Portugal, as 

“raparigas” (“prostitutas”, no português brasileiro) sejam vertidas apenas como “девица” 

(“moça”) até certo ponto da obra – quando há a possibilidade do uso completamente diverso 

como “девица легкого поведения”, que significa “moça de comportamento leviano”. Além 

disso, as singelas e virgens irmãs dos Reis, assim como as “raparigas”, são chamadas de 

“девицы” em determinado trecho (AMADO, 1961, p. 81). É só a partir da página 151 da 

tradução que o termo “rapariga” passa a ser vertido como “содержанка” (concubina), 

“наложница” (idem) e “любовница” (amante). 

Outros moralismos permeiam o texto. É o caso de quando Nacib manda Nhô Galo “à 

merda” (AMADO, 1960, p. 105) e a tradução russa o envia “ao estrume” (AMADO, 1961, p. 

114). Em geral, a palavra “merda”, abundante no romance, não é vertida ao russo. Por 

exemplo, quando Josué reclama que não havia cachaça “na merda dessa festa” (AMADO, 

1960, p. 246), que se torna “на этом паршивом празднике” (AMADO, 1961, p. 268), ou 

seja, “na droga dessa festa”. “Bunda-suja”, amplamente empregado por Amado, quase nunca 

ganha conotação pesada como o original, exceto quando o termo é vertido por “грязная 

шлюха” (puta suja) (AMADO, 1961, p. 386). A palavra também surge na ocasião da briga 

entre Tonico e Nacib, quando o primeiro o chama de “filho da puta” (AMADO, 1960, p. 

390), que é vertido com fidelidade como “шлюхин сын” (AMADO, 1961, p. 427). Por outro 

lado, por moralismo ou erro de tradução, “vaca”, que aparece uma grande quantidade de 
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vezes no texto com a conotação de “mulher devassa”, em russo foi vertido ao pé da letra, 

“корова”, que, no plano figurado, tem significado completamente diverso, “mulher gorda” ou 

“desajeitada”. 

Estrangeirização 

A tradução de Gabriela por Kalúguin é permeada de elementos estrangeirizantes 

(conceito que já vimos no capítulo 1.3), a maior parte sem explicações no corpo do texto ou 

em nota de rodapé. Desde as primeiras citações, palavras que se repetem por toda a obra, 

como “fazendeiro” (“фазендейро”) e “jagunço” (“жагунсо”), são apenas transliteradas e não 

ganham nota de rodapé. Da mesma forma, são transliteradas sem maiores explanações 

“сеньор” (“senhor”) e “дона синязинья” (“dona sinhazinha”), “сертан” (“sertão”), e muitas 

outras.  

São inúmeras as transliterações feitas dessa maneira, que abrangem também palavras 

regionais, por vezes desconhecidas até de parte do público brasileiro, como “caxixe” (AMADO 

1960: 35), que vira “кашише” (AMADO, 1961, p. 36), ou algumas só difundidas por outras 

regiões recentemente, como “tapioca” (AMADO, 1960, p. 37), que vira “тапиока” 

(AMADO, 1961). Em todo caso, os principais termos a ganhar o rodapé são alimentos e 

pratos, como “кускус”, “мингау” (AMADO, 1961, p. 39) etc. Uma exceção que leva nota de 

rodapé não relacionada com comida é “каброша” (AMADO, 1961, p. 86), ou seja, 

“cabrocha” (AMADO, 1960, p. 79). Outra é dada a “terreiro”, que é transliterado (террейро) 

e ganha nota de rodapé na primeira menção: “Место, где проводятся церемонии афро-

бразильского языческого культа— макумбы, кандомбле и т. п.” (AMADO, 1961, p. 

475), ou seja, “local onde são realizadas cerimônias de cultos pagãos afro-brasileiros – 

macumba, candomblé etc.”. 

Já a palavra “presépio”, por exemplo, traz no estranhamento uma solução: em russo, 

ela deveria ser vertida por “вертеп”, mas no texto vem transliterada, de maneira que 

provavelmente não faça sentido ao público soviético. vale notar que muitos russos não 

sabiam, até recentemente, que “вертеп” significa “presépio”, além “covil” – sua principal 

acepção (KOROLIÔVA, 2016). Kalúguin usa mais uma vez o recurso para um termo ligado à 

religião: “padre” é apenas transliterado (падре), ao invés de ganhar tradução, “священник”.  
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Logradouros, nomes próprios e apelidos também são, em geral, transliterados sem 

tradução ou maiores explicações no corpo do texto ou no rodapé. Assim, “Banco do Brasil” 

(AMADO, 1960, p. 32), por exemplo, torna-se “Банко до Бразил” (AMADO, 1961, p. 33), 

ou até o cinema “Витория” (AMADO, 1961, p. 94), ou seja, “Vitória” (AMADO, 1960, p. 

84). Daí vem a transliteração de “фазенда” (AMADO, 1961, p. 97, 99 etc.), ou seja, 

“fazenda” –  já disseminada com a transmissão na Rússia da novela Escrava Isaura. 

A transliteração pura e simples, porém, pode gerar mal-entendidos em alguns casos, 

como acontece com “barcaça” (AMADO, 1960, p. 35), que vira “баркаса” (AMADO, 1961, 

p. 36). A palavra existe no léxico russo e tem sentido náutico, ou seja, “grande embarcação de 

madeira”. Mas no original amadiano trata-se de uma espécie de plataforma com telhado onde 

o cacau é processado.  

Nomes de santos, que poderiam encontrar equivalentes em russo, também são apenas 

transliterados, e não traduzidos, como em “festas de Santo Antônio e São João” (AMADO, 

1960, p. 26), que vira “на организацию празднеств святого Антонио и святого Жоана” 

(AMADO, 1961, p. 26). Em outro trecho, Kalúguin novamente translitera o nome do santo e 

traduz outra parte: “São Jorge” (AMADO, 1960, p. 27) aparece como “святой Жорже”149 

(AMADO, 1961, p. 27). O caso de “São Jorge”, especificamente, é digno de nota, pois esse é 

o santo padroeiro de Moscou e estampa o brasão da capital, já que seu homônimo, Iúri 

Dolgorúki, fundou a cidade.  

Kalúguin, como ressaltado anteriormente, tampouco traduz ou dá notas de rodapé para 

nomes próprios e apelidos, muitos deles, significativos 150 . Uma exceção é “Onça”, em 

“Manuel das Onças”, que não é traduzido, mas transliterado (“онса”) e ganha nota de rodapé. 

Mas personagens recorrentes como Bico Fino e Chico Moleza, cujos nomes têm conotação 

 

149  Note-se, ainda, que, apesar de transliterar o nome de Amado com base na fonética, “Жоржи” 
(transliterando-se de volta, “Jorji”), o santo vira “Жорже” (retransliterado, “Jorje”). 

150 O fato remete às traduções de Fiódor Dostoiévski para o português. Os nomes usados pelo russo 
quase sempre têm algum significado, por vezes engraçado, e seus tradutores diretos, por vezes, tentam transmiti-
lo ao leitor brasileiro.  
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bastante evidente e cômica em português, não são trabalhados151.  

Os nomes dos estabelecimentos, em geral, são transliterados – exceção que se faz ao 

bar “Pinga de Ouro” (AMADO, 1960, p. 69), que vira “Золотая водка” (AMADO, 1961, p. 

74), ou seja, “Vodca de Ouro”. Em outros trechos, porém, a transliteração pode comprometer 

o entendimento, como é o caso da “Papelaria Modelo”, que é sempre transliterada, sem 

explicação do que se trata tal estabelecimento.  

Estrutura, belles infidèles e trânsito entre discursos 

Em inúmeras ocasiões, o tradutor de Gabriela busca “melhorar” o texto de Amado 

quebrando ou unindo orações e períodos, incluindo sujeitos ocultos, substituindo pronomes 

pelos nomes próprios dos personagens, incluindo adjetivos para qualificar coisas ou pessoas. 

O soviético busca claramente fugir da tradução literal buscando dar mais “fluidez” ao texto. 

Essa tradução mais livre é, porém, uma tradição da escola russa, e não uma característica 

restrita a Kalúguin. Essas práticas, apesar de também difundidas no Brasil, são notavelmente 

mais intensas na tradução russa.  

Apenas a título de exemplo, trago um trecho que Kalúguin verte em russo muito 

“fluido”, em fragmento (AMADO, 1960, p. 33) responsável por tornar mais longo um 

discurso que poderia ser encurtado: “[...] de quando em vez, um assassinato era cometido em 

plena rua”. A tradução (AMADO, 1961, p. 34) apresenta-se da seguinte forma: “[...] правда, 

уже изредка, но, как и раньше, прямо на улице, у всех на глазах, они совершали 

убийства”. Retraduzindo: “[...] é verdade que, já de quando em vez, mas, também como 

antes, em plena rua, sob os olhares de todos, eles cometiam assassinatos”. Aqui, a 

manutenção da voz passiva também faria mais sentido, como no original, por não retomar o 

sujeito da oração anterior desse enorme período, já que, de outra forma, acaba lhe atribuindo 

os assassinatos.  

 

151  Em maio de 2019, a tradutora Elena Beliakova criou como solução para Bico Fino a alcunha 
“Пройдоха”, bastante fiel. Para Chico Moleza, que Liliana Brevern traduziu em edição posterior à de Kalúguin, 
em 1982, como Шико Разиня (e que não faz sentido, pois, de volta ao português, significaria “Chico cabeça-de-
vento”), Beliakova propõe Шико Лоботряс. As propostas foram feitas por ela à editora Eksmo, para quem ela 
escreveu novo prefácio para a edição de 2019 de Gabriela – de cuja obra a Eksmo comprou os direitos para os 
próximos 3 anos. (Informação pessoal, obtida em comunicação eletrônica com Beliakova) 
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Em outros casos, o discurso é, pelo contrário, abreviado. Enumerações são cortadas 

ou prolongadas – por vezes, quando nem mesmo constituíam, originalmente, tal recurso de 

estilo. É o caso, por exemplo, do uso de “palacetes”, termo que muitas vezes torna-se uma 

enumeração de três palavras na versão em russo. Assim, no original, Amado (1960: 20) 

escreve: “[...] construíam-se palacetes”. Na tradução (AMADO, 1961, p. 17), o fragmento 

torna-se: “[...] строились дома, коттеджи, особняки”. Retraduzindo: “[...] construíam-se 

casas, chalés, palacetes”. No cotejo, notei ser impossível prever qual será a resposta do 

tradutor ao estímulo gerado pelo original, já que outras enumerações simplesmente são 

abreviadas por Kalúguin. 

No trecho seguinte, o tradutor já incute um juízo de valor que não estava no original 

(AMADO, 1960, p. 33): “Cruzavam essas figuras, nas ruas, nas calçadas limpas [...]” é 

traduzido (AMADO, 1961, p. 35) como “Подобного рода темные личности смешивались 

на замощенных и чистых улицах [...]”. Retraduzindo do russo para o português, 

obteríamos: “Tipo semelhante de figuras sombrias se misturavam nas ruas pavimentadas e 

limpas [...]”. 

Em outros trechos, o discurso indireto livre é incorporado na tradução como diálogo. 

Eis uma passagem: 

No Ministério da Viação e Obras Públicas reclamara o engenheiro. O 
Ministro contara-lhe toda a história da barra de Ilhéus, das docas, da 
Bahia, os interesses de gente ligada ao genro do Governador. Aquilo 
era impossível. Justo, sem dúvida, mas impossível, meu caro, 
completamente impossível, o governador iria rugir de raiva. 
(AMADO, 1960, p. 64) 

Em russo: 

В министерстве путей сообщения и общественных работ он 
потребовал, чтобы прислали инженера. Министр рассказал ему 
все о мели Ильеуса и порте Бани, объяснил, почему проявляют 
заинтересованность в этом вопросе люди, связанные с зятем 
губернатора. 
– Это невозможно. Твое требование, мой дорогой, несомненно, 
справедливо, но невыполнимо. Это совершенно невозможно, 
губернатор взвоет от бешенства. (AMADO, 1961, p. 68) 
 

Retraduzido ao português, com muita fidelidade, ele joga, porém, o excerto a partir de 
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“Aquilo era impossível...” em formato de diálogo. Não é um caso único, e esse tipo de 

intervenção se repete, por exemplo, na página 146 da tradução (página 133 do original), 

quando o narrador diz que a Sinhazinha deixou de se interessar pelas missas e começou a 

frequentar o clube, trecho que vira parte de um diálogo. 

Certo é, contudo, que a busca por “fluidez” não coincidiu, necessariamente, com a 

reprodução do “estilo”. O tradutor não respeita, por exemplo, as particularidades dos 

discursos das personagens. A linguagem simples de Gabriela, com o uso de pronomes de 

tratamento que retratam, entre outros, certa subserviência, não é transmitida ao leitor russo. A 

Gabriela brasileira, mesmo depois de casada com Nacib, o chama de “senhor”, “seu Nacib”. 

Já a russa, ao invés de tratar o marido por “вы” (vós), que seria um equivalente ao uso de 

“senhor”/“senhora”, trata-o por “ты” (tu). O vocativo “senhor” usado por Gabriela em 

referência a Nacib só é vertido como “сеньор”, depois de passados três quartos, da tradução, 

no momento em que o árabe questiona o porquê do tratamento formal (AMADO, 1961, p. 

328) – e em seguida o árabe volta a ser tratado por “ты”. O oposto ocorre, de maneira 

também recorrente, com os amigos de Nacib, como Tonico ou Ezequiel, que o tratam por 

“você”, e não “senhor”, mas em russo se aplica o “вы” (vós). Em outro fragmento, quando 

João Fulgêncio diz “não senhor” (AMADO, 1960, p. 395) a Nacib, com o sentido de “de jeito 

nenhum”, o texto russo é vertido por “нет, сеньор” (AMADO, 1961, p. 433). Uma expressão 

como “ни в коем случае” se aproximaria mais da ideia contida no original. 

Uma explicação para a relutância do tradutor em aplicar no círculo familiar o 

“vikânie” (“выканье”), ou seja, o tratamento pelo pronome “vós” (вы) em referência a um 

único indivíduo, poderia ser a queda do uso dele neste ambiente específico na União 

Soviética. O emprego da segunda pessoa do plural no círculo familiar na língua russa é 

relativamente recente, e remonta ao início do século XVIII, sob influência da língua francesa. 

Pedro, o Grande é quem teria iniciado a prática já a partir de 1696, tratando determinadas 

pessoas da nobreza por “vós” em cartas, influenciado pelos tratamentos franceses, holandeses 

e alemães. Até o século XVIII, porém, a forma de tratamento geral mais comum era o “tu”. 

Além disso, o tratamento por “vós” se disseminou principalmente nas camadas altas da 

sociedade, e os camponeses tratavam até os senhores de terra por “tu” até meados do século 

XIX, apesar de normalmente se dirigirem às mulheres desses por meio do pronome “vós”. 

Ademais, os camponeses e proletários praticamente nunca usaram o “vós” no círculo familiar 
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e, com a Revolução e o fim da nobreza, ele caiu quase completamente em desuso. Apesar 

disto, algumas pessoas, principalmente membros da intelligentsia mantiveram o uso do “vós” 

em família. O emprego desta forma de tratamento não era, porém, exclusivo dessa, e podia 

ser constatado em outras camada, como mostra, por exemplo, o conto de Israil Metter Mãe – 

no qual Slavka trata a genitora por meio do uso de “vós” quando está cumprindo pela 

segunda vez pena por brigar alcoolizado. Até hoje, porém, os russos tratam até Deus por “tu” 

e dificilmente empregam o tratamento “vós” em casal ou em relação aos pais – possível razão 

da escolha do tradutor. 

Kalúguin também não transmite a zombaria de Amado com o personagem Argileu 

Palmeira, poeta que se apresenta na cidade e distribui cartões de visita em que se 

autodenomina “bacharéis” (AMADO, 1960, p. 306) – troça que se torna recorrente na obra 

em português, mas é suprimida em russo desde a primeira menção ao cartão (AMADO, 1961, 

p. 344) . 

A obra em russo também não repassa as marcas de oralidade, tão patentes na obra de 

Amado. Isto é compreensível à medida que se declarou na URSS a necessidade de formar um 

espaço social unificado, uma sociedade de direitos iguais assinalados constitucionalmente 

quanto a trabalho, educação, lazer etc. Entre as décadas de 1930 e 1950 a situação linguística 

já se caracteriza pela normalização e codificação da língua literária, determinada pelo 

princípio da unificação e centralização do Estado soviético. Muda também o caráter da 

camada social altamente educada – a intelligentsia, cuja missão cultural era manter as 

tradições de maneira exemplar, entre elas, as normas da língua literária. Agora são iniciados 

no trabalho intelectual e artístico proletários e camponeses. Esta nova intelligentsia, que está 

pronta a servir ao povo, tinha outros padrões discursivos, reconhecia tradições diferentes. 

Como resultado, aos poucos, a própria língua muda, o que se manifesta no apagamento das 

diferenças entre a forma literária, elevada, e a linguagem popular, dialetos, jargões e na 

neutralização de formas de linguagem estilisticamente opostas. 

A obra de Mikhail Zôschenko, por exemplo, também reflete esta tendência. O uso de 

léxico da linguagem popular se acentua e o emprego de jogos linguísticos nas obras se reduz, 

o que mostra a estabilização da situação linguística. A liderança soviética reconhece o papel 

unificador da linguagem literária russa na sociedade: cria-se uma relação negativa com 

elementos que refletem a existência de camadas sociais diversas. O partido cria uma política 
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de apagamento das diferenças entre cidades e aldeias, entre trabalho físico e intelectual, entre 

os representantes de diversos grupos sociais.  

No decorrer do século 20, o teor do conceito de “fala popular” e “fala viva” mudou 

significativamente. Na segunda metade do século, os dialetos das ôblasti deixam de ser fonte 

da linguagem literária russa. A língua do folclore passa a soar artificial até para os moradores 

das aldeias, e apenas alguns gêneros folclóricos continuam a se desenvolver (por exemplo, a 

tchastuchka, espécie de canção curta e satírica).  

Quando os críticos russos afirmam que Kalúguin mantém o “estilo amadiano”, 

podemos considerar esta manutenção apenas sob o ponto de vista de Lann, ou seja, no que diz 

respeito à abundância de estrangeirismos, mas nada além disto. 
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Parte IV – O público amadiano soviético  
4.1 Leitores, tiragens e a zona de influência russa  

As tiragens, que normalmente atuam como dosadoras da popularidade de um escritor, 

são obscuras na União Soviética para as obras de muitos autores estrangeiros, entre eles, 

Amado. Seus livros, assim como praticamente toda a literatura estrangeira traduzida na União 

Soviética, não trazem essa marcação no paratexto. Isso pode ser explicado, em partes, pelo 

fato de que, seguindo os passos da Rússia imperial, a União Soviética ficou fora da 

Convenção de Berna (1886) por quase um século, isentando-se de pagar royalties exceto a 

raros escritores. 

Para se ter uma ideia das tiragens da época, porém, verificamos, em um trecho de 

relatório do Departamento de Cultura do Comitê Central do PCUS, de 25 de janeiro de 1958:  

Em 1956, por exemplo, foram publicados livros de 920 autores 
estrangeiros, o mesmo número publicado, de acordo com dados 
preliminares, em 1957, ou seja, 2,7 vezes mais que em 1950. A 
tiragem média dos livros estrangeiros nesses anos quintuplicou. Os 
livros de literatura de ficção compuseram 14,8% do volume total de 
lançamentos em 1956; 24,9% da tiragem geral; e 32,6% das folhas 
impressas. nos últimos anos, foi aumentado o círculo de autores 
estrangeiros publicados. Agora, as literaturas da China, da Índia, dos 
países árabes estão amplamente representadas em língua russa. 
Restabeleceu-se o distanciamento da publicação de obras de uma 
série de escritores famosos (Heinrich Mann, O’Casey e outros). 
Publica-se mais literatura do século XX. Em periódicos, publicam-se 
mais materiais sobre literaturas estrangeiras. 
[...] 
Entretanto, na escolha da literatura estrangeira para lançamento por 
editoras soviéticas, assim como na crítica dessa e resenhas deixam-se 
passar erros graves, que causam prejuízo no campo da educação 
ideológica e do crescimento cultural dos soviéticos. Entre os livros 
publicados de autores estrangeiros, um grande espaço é ocupado de 
maneira desmedida pela literatura de puro entretenimento e aventura. 
As editoras centrais e, sobretudo, as das repúblicas e regionais, 
frequentemente escolhem para receber tiragens massivas livros de 
gênero leve e entretenimento, que não apresentam valores ideológicos 
e artísticos sérios. O romance de Mayne Reid O Cavaleiro sem 
cabeça, por exemplo, saiu entre 1955 e 1957 em dezenas de edições: 
em Moscou (Detgiz, Moskóvski rabotchii), em Kiev, em Alma-Ata 
[Cazaquistão], em Baku [Azerbaijão], em Frunze [Moldávia] (duas 
edições), em Tashkent [Uzbequistão], em Novossibirsk, em Tchitá. 
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Sua tiragem ultrapassou o 1,2 milhão de exemplares, e em 1957 foi 
reeditado com tiragens massivas em Tula e Alma Ata em russo e em 
Baku em azeri. Mais de uma vez se publicou O Conde de Monte-
Cristo, Rainha Margot, Os três mosqueteiros de Dumas, O homem 
invisível, de H.G. Wells, e livros semelhantes com tiragens gerais que 
ultrapassam um milhão de exemplares. Injustificadamente se lançam 
com altas tiragens algumas obras clássicas que carregam incursões 
pela sexualidade. Assim, com tiragem de 375 mil exemplares, foi 
publicado, em 1955, pela Goslitizdat, O Decameron, de Boccaccio. 
(AFIANI, 1998, tradução nossa)152 

O crítico literário e detentor dos direitos sobre os arquivos de Iliá Ehrenburg, Boris 

Frezínski (2012), afirmou, em entrevista à autora desta tese, que Amado era muito mais 

popular na URSS, por exemplo, que a autora progressista alemã Anna Seghers, 

“principalmente depois de Gabriela”. O autor também ficava à frente de Neruda. “Poesia não 

tem aceitação tão grande como a prosa: prosa em língua estrangeira necessita ótimos 

tradutores, mas poesia exige ótimos poetas. Assim, apesar de o tradutor de Neruda ser ótimo, 

Jorge era mais lido.” 

Não é possível determinar as tiragens de livros na URSS, senão por meio dos 

chamados “planos temáticos” produzidos por cada editora com a chancela do Comitê de 

Imprensa do Conselho de Ministros da URSS (Komitet po petcháti pri Soviete Ministrov 

SSSR, posteriormente, Gosudárstvenni komitiet Sovieta Ministrov SSSR po delam izdátelstv, 

poligrafii i knijnoi torgovli) e publicado pela Associação do Mercado de Livros da Pan-União 

(Vsesoiúznoie obedinienie knijnoi torgôvli ou Izdatelstvo kniga). Como se pode inferir do 

título, os “planos temáticos” trazem a programação anual das editoras para suas publicações. 

O plano temático de 1948 da editora Izdátelstvo inostrânnoi literatury 

(GOSINOIZDAT, 1948, p. 44), por exemplo, indica que São Jorge dos Ilhéus, primeiro livro 

de Amado na União Soviética, foi publicado nesse ano com uma tiragem de 45 mil 

exemplares. O deslumbre com o brasileiro é patente: o comunista alemão Willi Bredel (1901-

1964), já tendo lutado na Guerra Civil da Espanha, mudado-se em seguida para Moscou e 

lutado do lado soviético na Segunda Guerra, ganha a mesma tiragem para seu Verwandte und 

 

152 O relatório é assinado pelo então diretor do departamento de cultura do Comitê Central do PCUS, 
D. Polikarpov, pelo vice-diretor B. Riurikov e pelo monitor do departamento, E. Truschenko. 
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Bekannte (Parentes e conhecidos). O atributo “escritor-comunista” (com um hífen entre as 

duas palavras, como se substantivo composto fosse, referia-se a uma categoria plenamente 

aceita pelo aparato soviético) não se restringe a Amado, ornamentando boa parte dos 

estrangeiros no “plano temático”. Assim é resumido o livro do “escritor-comunista” Villi: 

estende-se pelo final do século XIX até 1914 e mostra “a transformação da social-democracia 

alemã em um partido oportunista e social-chauvinista” (Ibid.). A aposta nos dois escritores, 

assim como em Howard Fast, com seu The Last Frontier (A Última Fronteira), supera a em 

autores como o eslovaco Petr Jilemnicky, com Kronika, o polonês Iúri (Jerzy) Putrament, 

com Deistvitelnost e Heinz Rein, com Finale Berlin (que ganham, cada um, tiragem de 30 

mil). Mas os grandes trunfos de 1948 na URSS são Upton Sinclair (membro do Partido 

Socialista dos EUA entre 1902 e 1934 que foi tomado por “capitalista” pela agremiação após 

entrar no partido Democrata para concorrer a governador na Califórnia, embora se 

considerasse eternamente “socialista de coração”, ele apoiou Fast quando de sua dissociação 

do Partido Comunista dos EUA em 1957), com seu Between Two Worlds; o Nobel de 1930 

Sinclair Lewis, conhecido pela crítica ao capitalismo e ao materialismo, com Kingsblood 

Royal; e Jean Laffitte, sobrevivente dos campos de concentração e membro do Partido 

Comunista desde 1933, com Ceux qui vivent. Cada um dos três tem a tiragem máxima, de 75 

mil exemplares (GOSINOIZDAT, 1948, p. 44-47). Ainda assim, é significativa a tiragem 

amadiana em um ano em que o total de obras de literatura de ficção é de 600 mil exemplares, 

um número sem equivalentes no plano temático de outros assuntos: a segunda categoria em 

tiragem é “Relações internacionais e diplomacia”, com 135 mil exemplares, seguida de 

“Física”, com 206 mil. “Filosofia” se contenta com 38 mil cópias, “filologia”, com 10 mil, e 

“astronomia”, com 6 mil. (Ibid., p. 3) 

Mais tarde, segundo contrato de tradução de Inna Tyniânova localizado no Arquivo 

Estatal Russo de Literatura e Artes (RGALI F. 613 op. 9 e.kh. 1645, 1963, p. 6), São Jorge 

dos Ilheús ganha nova versão, por ela traduzida diretamente do português, com tiragem de 

100 mil exemplares. 

O “plano anotado” para 1961 traz Gabriela, cravo e canela (sob o título apenas de 

Gabriela) sem a tiragem (“Annotírovanni tematítcheski plan výpuska literatóry. 1961 goda. 

Izdátelstvo inostránnoi literatúry”, 1960, p. 263). O chamado “plano anotado”, como indica a 

página de rosto assinada por T. Barachkov, era dedicado aos chefes de associações e dos 
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ministérios da cultura das repúblicas da URSS, assim como aos diretores das livrarias e 

presidentes das uniões de consumidores. Por meio deles, o Ministério da Cultura da URSS 

pedia às pastas das repúblicas que divulgassem seu conteúdo às livrarias, às bibliotecas e aos 

leitores (representados pelas associações de consumidores), que fariam então suas 

encomendas com antecedência (cada exemplar vinha com um campo para o número de 

exemplares encomendados) – as instituições também tinham páginas livres onde aqueles 

podiam fazer recomendações ligadas ao plano temático. Essas engrenagens deixamentrever 

um processo um pouco menos verticalizado no mercado editorial de livros do que se poderia 

presumir em se tratando de União Soviética. Se o Ministério acatava as recomendações e 

encomendas ou não, porém, é um dado desconhecido.  

Em 1963, Amado não figura do plano temático anual, em que um único lançamento 

brasileiro é anunciado: Milton Pedrosa, com seu Noite e Esperança – o qual “se pode, sem 

hesitação, classificar de obra-prima”, segundo a opinião do dirigente comunista Astrojildo 

Pereira. Pedrosa era jornalista, comunista, nascido no Rio Grande do Norte e também amigo 

de Amado. Sua tiragem não vem descrita, mas o basto resumo relata sobre seis histórias sobre 

“pessoas simples do Brasil atual” e de como “o escritor revela de maneira brilhante e 

convincente a psicologia das pessoas a caminho da luta revolucionária” (“Annotírovanni 

tematítcheski plan výpuska literatúry na 1963 god”, 1962).  

Já em 1966, o Comitê de Imprensa do Conselho de Ministros da URSS lança seu 

Plano temático geral de publicações de literatura estrangeira em russo e outras línguas dos 

povos da URSS para 1967 (“Svôdni tematítcheski plan výpuska zarubêjnoi literatúry na 

ruskom i druguikh iazikakh narodov SSSR na 1967”, 1966, p. 66). Ali, anuncia-se a 

publicação de Gabriela em georgiano pela editora Literatura da khlobneva com tiragem de 

30 mil exemplares; Seara Vermelha em armênio pela Aiastan com 20 mil exemplares – o 

mesmo que Goethe, com a segunda parte de Fausto, pela mesma editora; e Os velhos 

marinheiros em lituano pela editora Vaga com tiragem de 25 mil. Nas línguas das repúblicas, 

claro, as tiragens são bem menores. A título de comparação, nesse mesmo ano Sítio do Pica-

Pau Amarelo (Orden jiôltogo diátla), de Monteiro Lobato, sai em russo com tiragem de 100 
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mil cópias153 e Fogo Morto, de José Lins do Rego, com 50 mil cópias. Ainda em 1967, o 

livro Sila Slabikh. Rasskazi (traduzido do russo, A força dos fracos. Contos), de Anna 

Seghers é publicado em russo, segundo o mesmo planejamento, com tiragem de 75 mil 

exemplares pela editora Progress, e Bertold Brecht, com Obrabotki. Piesi, sai com 15 mil 

exemplares em russo pela Isskustvo. Talvez um equivalente possa ser feito com Irmãos 

Grimm, que sai em azeri com 20 mil cópias, mas, em russo, com 300 mil pela Diétskaia 

literatura. 

No plano também de 1966 da editora Progress (“Tematítcheski plan výpuska 

literatúry na russkom iazike. 1966. Izdátelstvo Progress”, 1966), Os pastores da noite ganha 

tiragem de 200 mil exemplares. A sinopse chega a compará-lo a Górki: 

O novo romance do escritor comunista brasileiro Jorge Amado, já 
bem conhecido pelo leitor, mostra as pessoas simples do Estado da 
Bahia. Escritor magnífico dos costumes e psicólogo, Amado aqui 
continua fiel a si. Seu romance mostra de forma brilhante e 
interessante os habitantes das regiões da Bahia onde se escondem as 
camadas mais baixas da sociedade. Seu herói é representante dessas 
camadas mais baixas, apesar de o livro não ter sido criado graças à 
descrição das peripécias deles e não ser por acaso que ele faz eco, em 
algo, à peça de Górki No Fundo. 
O autor mostra persuasivamente o quanto essas pessoas são mais 
humanas, mais honradas e mais nobres que as assim chamadas classes 
altas da sociedade. (Ibid., trad. nossa) 

 

Em 1970, Dona flor e seus dois maridos entra no planejamento de publicações em 

russo da editora Progress, com 30 mil cópias. O plano temático resume a obra:  

O novo romance do autor brasileiro, bastante conhecido na URSS, é 
escrito com a maestria característica do autor. Dona flor e seus dois 
maridos é uma sátira da pequena burguesia, com sua mediocridade, 
seus ridículos e preconceitos risíveis, suas aspirações mesquinhas. As 
aventuras matrimoniais de Dona Flor são a trama do enredo. Mas seu 
conteúdo principal é a denúncia do espírito pequeno-burguês, que 

 

153 Sobre as obras de Monteiro Lobato na União Soviética, cf.: DARMAROS, M. F.; MILTON, J. 
Emília, a cidadã-modelo soviética: Como a obra infantil de Monteiro Lobato foi traduzida na URSS. 
DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, v. 35, n. 1, p. 117–132, 2019. 
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transforma até o amor em crime. (“Plan výpuska literatúry na 
russkom iazikê”, 1970, p. 35) 

Na literatura dos Estados Unidos, naquele ano, a biografia de Mozart escrita pelo 

americano David Weiss, Sacred and profane, ganha tiragem de 100 mil cópias em russo pela 

mesma editora que publica Amado (Ibid. 42), assim como Quota ou les Pléthoriens, dos 

franceses Paul Vercors e Paul Silva-Coronel. 

Em 1974, nenhuma obra de Amado é publicada, mas jogam luz sobre suas tiragens, 

muito superiores, tanto em anos anteriores, como posteriores, os livros de outros brasileiros. 

Nesse ano, são publicados O Mulato, de Aluísio Azevedo, com tiragem de 50 mil exemplares 

em russo pela Khudôjestvennaia literatura, e Vidas Secas, com 65 mil cópias em ucraniano 

pela Dnipro, segundo o plano anual do ministério. Ademais, saem 50 mil exemplares em 

russo pela Khudôjestvennaia literatura e 30 mil em ucraniano, pela Molod, de El Río Oscuro, 

do argentino Alfredo Varela (“Svôdni tematítcheski plan výpuska perevôdnoi zarubêjnoi 

literatúry v SSSR na 1974”, 1974, p. 68-69). 

Em 1977, no auge da glória tardia de Capitães da Areia (como veremos no capítulo 

seguinte), a obra está inclusa no plano temático daquele ano (“Svôdni tematítcheski plan 

výpuska perevôdnoi zarubêjnoi literatúry v SSSR na 1977 g.”, 1977, p. 86) da editora Molod, 

de Kiev, com uma tiragem de 115 mil cópias – o que significa, provavelmente, que houve 

uma tiragem muito maior em russo. O sucesso é tão grande que Monteiro Lobato recua um 

pouco na Ucrânia soviética, com planejamento de impressão de 65 mil cópias, pela editora 

Veselka, de Contos da Tia Nastácia, descritos como: “contos populares em recontagem do 

escritor progressista contemporâneo”. Também seu Sítio do Pica Pau Amarelo é reeditado na 

Geórgia soviética, com 20 mil cópias pela Nakaduli. A essa altura, parece que Amado já 

dispensa apresentações, pois Capitães não vem acompanhado de descrição – seja do livro, 

seja do autor. São Bernardo, de Graciliano Ramos, também sai, em russo, pela 

Khudôjestvennaia literatura, com 50 mil exemplares, enquanto o condor Castro Alves – 

sempre, aliás, exultado por Amado – sai com um volume de lírica em russo com 25 mil 

exemplares pela Khudôjestvennaia literatura. O livro de Castro Alves é descrito como “uma 

coletânea de obras do lutador pela libertação dos negros no século 19” (Ibid.).  

A obra amadiana não entra no plano temático de 1980, mas Guimarães Rosa compõe 

a programação com um volume intitulado Pôvesti i rasskázi (novelas e contos) com 30 mil 
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exemplares em russo e Graciliano Ramos, com São Bernardo, que sai em lituano com 20 mil 

cópias.  

Kalúguin também informa, em carta ao baiano datada de 1972 (KALÚGUIN, 

1972)154, que pelo menos duas de suas obras, São Jorge dos Ilhéus e Seara vermelha saíram 

até mesmo em Braile na URSS.  

Mais tarde, a trilogia de Terras do sem-fim, Seara vermelha e São Jorge dos Ilhéus sai 

pela editora Urojai, de Kiev, com 200 mil exemplares, entre 1981 e 1984; e Tenda dos 

milagres, pela Raduga155, de Moscou, com 300 mil cópias, em 1986 (BELIAKOVA, 2010).  

Já no período pós-soviético, como lembra Beliakova, os indicadores são bem mais 

modestos – mas ainda colossais em relação ao Brasil. Tereza Batista, Cansada de Guerra sai 

com 16 mil exemplares pela editora Lokid, em 1997, vertido ao russo por Liliana Brevern, 

enquanto O Sumiço da Santa, pela editora Vagrius, tem tiragem de 10 mil, em 1997, e 

Navegação de cabotagem, pela mesma editora, de 5 mil, em 1999. Beliakova não fornece os 

índices soviéticos, mas, como outros pesquidores faz corretamente a suposição de que as 

tiragens amadianas na URSS são enormes e afirma: “a queda da União Soviética mostrou-se 

como um evento trágico sobre o destino dos livros de Amado. O interesse de editores, e 

também de leitores, caiu” (BELIAKOVA, 2010, p. 122-123, tradução nossa). 

Mas Frezínski (2012) explica que a tiragem na URSS nunca dependeu do mercado ou 

da demanda, mas da vontade do Partido. “Jorge Amado sempre recebeu boas tiragens porque 

era considerado ‘dos nossos’. [...] Mas outros bons escritores, se eram publicados, porque 

acontecia de não serem, tinham uma tiragem muito pequena, a que só pessoas em uma certa 

escala de hierarquia do partido conseguiam ter acesso, o que gerava um enorme mercado 

negro. O recorde ocorreu quando saiu o primeiro livro da Marina Tsvetáieva, cujo preço era 

 

154 Parte da correspondência inédita de Jorge Amado com Kalúguin me foi gentilmente disponibilizada, 
em caráter de exceção, pela Fundação Casa de Jorge Amado, já que o escritor pediu que apenas 50 anos após 
sua morte, ocorrida em 2001, suas mais de 100 mil páginas de cartas fossem disponibilizadas ao público.  

155 A Raduga resultou da divisão da Progress, em 1982, e hoje é uma companhia de capital acionário 
aberto. 
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de uns 40 copeques, mas só podia ser adquirido no mercado negro por 25 rublos. Poucos 

podiam se dar a esse luxo.” 

Se é difícil precisar a tiragem do baiano em terras soviéticas em determinadas épocas, 

ao menos sabemos que, à época, uma tiragem de 100 mil exemplares era considerada baixa 

para um título de Iliá Ehrenburg, como afirma seu biógrafo. Já em 2012, quando entrevistado, 

Frezínski lamentava-se da baixa tiragem da reedição de As extraordinárias aventuras de Julio 

Jurenito e seus discípulos na Rússia, com 4 mil exemplares.   

É interessante notar também que da tradução da obra de Jorge Amado na Rússia 

soviética e nas repúblicas depende toda a edição posterior de sua obra em uma série de países 

a Leste da cortina de ferro, das democracias populares, e sob sua influência. Assim, Zhang 

Jianbo (JIANBO, 2013), da Universidade de Macau, nota em seu artigo A recepção das obras 

de Jorge Amado na China que a primeira tradução do baiano no país surge em 1950 (dois 

anos após a primeira versão para o russo de São Jorge dos Ilhéus). O pesquisador relembra o 

momento histórico chinês, propício para tal, já que, em 1949, terminou a guerra civil na 

China, que adere ao bloco comunista liderado pela URSS e fica sob seu guarda-chuva devido 

à estagnação político-social que pairava sobre o país após os conflitos.  

Um dos principais objetivos das atividades de tradução na China, nos 
anos 1950, era a introdução ampla e completa das obras literárias da 
União Soviética [...] Havia interesse também na tradução literária de 
autores dos países socialistas do Leste Europeu, que eram países 
membros do partido comunista que compartilhavam a mesma 
ideologia socialista; e também em autores de outros países da Ásia, da 
África e da América Latina, considerados países do terceiro mundo, 
que alimentavam o mesmo desejo de independência ou de 
prosperidade. (JIANBO, 2013) 

Segundo ele, entre os escritores latino-americanos divulgados a partir de então no país 

asiático, Jorge Amado e Pablo Neruda eram os que gozavam de maior prestígio “por serem 

ambos membros do partido comunista” (Ibidem).  

Apesar de o pesquisador afirmar que “as posturas políticas evidenciadas em suas 

obras foram certamente os maiores motivos que os levaram à China” (Ibidem), notamos que a 

obra amadiana mais inflamada de apologia ao sistema político desses dois países, O Mundo 

da Paz (1951), que lhe angariou o Prêmio Stálin da Paz, nunca foi publicada em formato de 
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livro em nenhum deles, nem na China, nem na URSS. A obra, vale lembrar, não requereria 

ali os cortes e até mudanças na ordem dos capítulos para seguir as linhas da cartilha 

“progressista”.  

Já na Polônia, que é objeto de estudo do pesquisador Jaroslaw Jezdzikowski, da 

UFBA, a situação é diferente, e O Mundo da Paz foi difundido como ferramenta de 

propaganda no país, ainda dividido e sob o jugo soviético como Estado-satélite. Ali, assim 

como na China, a tradução da obra amadiana começa logo após a introdução dela na União 

Soviética, ou seja, em 1949. Também a Polônia passa, até 1948, por uma guerra civil. 

Repetindo a tendência chinesa, com o fim da guerra civil iniciam-se, em 1949, as traduções 

da literatura amadiana ali, quando o país ainda estava sob o jugo soviético. Em 1952, quando 

a Polônia é declarada uma “democracia popular”, mantém-se sob influência e controle 

soviético, já que a constituição é revista pessoalmente por Stálin e os altos cargos são 

nomeados em Moscou e concedidos a seus partidários e concidadãos. 

Em 1951, quando recebe o Prêmio Stálin da Paz156, Jorge Amado é apresentado pela 

primeira vez na China, em artigo da revista comunista Conhecimentos Mundiais intitulado O 

lutador da paz no Brasil: o poeta Jorge Amado, segundo Jianbo, pintado mais como líder 

político que intelectual. 

Já como figura literária, sua estreia no país se dá pouco depois, com a publicação de 

um trecho do primeiro capítulo de Os Subterrâneos da Liberdade na edição n°33 da revista 

Literatura do Povo, em 1952. O trecho descreve a perseguição feita pela polícia a comunistas 

em uma gráfica. A tradução se dá a partir da versão russa do trecho, vertida para o chinês por 

Chen Diyong, fato que ressalta a importância dos estudos das traduções da obra amadiana 

para o russo. 

A influência russa na introdução da obra amadiana na China é tão grande que, com as 

revelações das atrocidades cometidas por Stálin no 20° Congresso do PCUS, em fevereiro de 

1956, e o afastamento dos dois países, há um refreamento na produção de traduções do 

 

156 Sobre o prêmio, ver Rougle (1980, p. 51) e Blokh (2005). 
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escritor baiano na China. O declínio é sintomático, e mostra que o dragão asiático e Estados 

satélites seguiram, por algum período e a seu modo, a tendência das repúblicas soviéticas, já 

que, como revela Witt (apud DARMAROS, 2018), sem fazer referência direta a Amado: 

Quanto às repúblicas, um ponto importante é que muita literatura 
estrangeira foi traduzida em suas diversas línguas de modo indireto 
por meio de traduções russas das obras em questão. A tradução russa 
(já censurada), deste modo, funcionava como um gatekeeper.  

Jianbo escreve que, de 1956 até a década de 1980, as únicas obras de Amado que 

aparecem no mercado literário chinês são São Jorge dos Ilhéus, vertida a partir do francês em 

1956, e reedições de Seara Vermelha (em 1956 e 1957) e de Terras do Sem-Fim (em 1958) 

por diferentes editoras. Nenhuma tradução nova do baiano foi realizada no final dos anos 

1950. “Esta redução não se limitava apenas às traduções das obras de Jorge Amado. [...] o 

grande fluxo das obras traduzidas, sobretudo da União Soviética, começava a prejudicar a 

ideologia nacional chinesa”, completa o autor (JIANBO, 2013, p. 34). 

De volta à Europa Oriental, o primeiro livro traduzido do português para o estoniano, 

de acordo com a pesquisadora Mele Pesti: 

foi um texto excepcionalmente ideológico sobre Luís Carlos Prestes, 
o líder dos comunistas brasileiros, escrito pelo romancista 
extremamente popular Jorge Amado em sua juventude. O ano de 
tradução, 1955, foi responsável pela escolha do romance – foi nos 
anos 1950 que se completou a primeira década de governo soviético, 
e havia uma forte pressão para estabelecer uma nova ideologia. A 
qualidade da tradução era muito ruim e o nível literário estava abaixo 
de qualquer outro trabalho de Amado. (PESTI, 2011, p. 610, tradução 
nossa)   

Traduções melhores da obra amadiana ao estoniano foram surgindo. Com a 

publicação de um trecho de romance dele, em 1949, lê-se na revista Looming: “Jorge Amado 

se tornou um dos favoritos da imprensa estoniana soviética. Isto, é lógico, sob o ponto de 

vista esquerdista: Amado também se tornou enormemente popular em alguns países africanos 

inclinados à esquerda”. (Ibidem, p. 610) 

Gabriela foi vertido para o estoniano direto do português por uma das mais 

renomadas tradutoras da época, Aita Kurfeldt, e publicado em 1963. A primeira edição, com 
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tiragem de 30 mil cópias, foi seguida por outra, de 40 mil, em 1978. Pesti relembra que, além 

de disseminar clássicos, a política de tradução soviética tinha outro aspecto positivo:  

 [autores das] culturas assim chamadas ‘revolucionárias’ e 
‘progressistas’ tinham suas traduções permitidas, e seus editores 
recebiam financiamento mais facilmente e tinham permissão para 
incluí-los em seus planos de publicação. Países do ‘Terceiro Mundo’ 
eram vistos de maneira ainda mais favorável, já que a União Soviética 
queria cultivar sua imagem de ‘protetora das nações reprimidas’. 
(PESTI, 2011, p. 611, tradução nossa)  

Na Estônia, como explica a pesquisadora, a tradução de literatura latino-americana 

também era encorajada durante a era soviética, embora de maneira mais sutil que a africana. 

A escolha dos textos era geralmente feita entre livros já traduzidos para o russo.  

A política interna e externa russa era fortemente ressaltada: as novas 
regras precisavam ser colocadas, e os cidadãos precisavam ser 
instigados a segui-las. Entre os anos 1940 e 1950 quase nada foi 
traduzido do português, nem mesmo notícias ou excertos curtos de 
jornal.  Os poucos artigos que saíram impressos tinham forte 
inclinação ideológica: o estilo era enrolado e o conteúdo estava muito 
em linha com o pensamento marxista-leninista. As condições 
começaram a ser aliviadas no início dos anos 1960, durante o governo 
de Nikita Khruschov. (Ibidem, p. 612) 

Na própria União Soviética, com o decorrer das décadas, começaram a rarear as 

publicações que ostentavam o título literatura progressista. Se nos anos 1950 elas são uma 

dezena, alcançando, nos anos 1970, 13 títulos, nos anos 1980, são apenas 3 (Ver tabela na 

seção “Apêndices”). Anuncia-se o fim de uma era. Ocupando uma posição mais central no 

polissistema das traduções literárias da URSS, Jorge Amado manteve-se no mercado editorial 

soviético até o colapso do país – sendo, até hoje, um dos mais aclamados escritores 

brasileiros na Rússia (na atualidade, certamente, ultrapassado por Paulo Coelho).  

Mesmo assim, como escreve Itamar Even-Zohar (2000, p. 196, tradução nossa), “a 

posição ‘normal’ assumida pela literatura traduzida tende a ser periférica [...] Deve-se 

assumir que, em longo prazo, nenhum sistema pode manter-se em um constante estado de 

fraqueza, turning point, ou crise”, fatores necessários, segundo o teórico, para a ascensão da 

literatura traduzida ao centro do polissistema literário geral. 
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Em sua teoria sobre polissistemas, o professor da Universidade de Tel-Aviv ainda 

nota, sem tratar especificamente do sistema russo-soviético, que a introdução do novo pode 

ser usada como meio de manutenção do gosto nacional. Dessa perspectiva, poderíamos 

entender o uso do “exótico” Amado como ferramenta para acrescentar tempero e perpetuar a 

literatura progressista: 

Um paradoxo muito interessante se manifesta aqui: a tradução, pela 
qual novas ideias, itens e características podem ser introduzidas na 
literatura, torna-se um meio de preservar o gosto nacional. [...] Além 
disso, uma literatura que possa ter emergido como um tipo 
revolucionário pode continuar a existir como um système d’antan 
petrificado, geralmente protegida fanaticamente pelos agentes de 
modelos secundários contra as mínimas mudanças. 
As condições que permitem esse segundo estado são, claro, 
diametralmente opostas às que dão origem à literatura traduzida como 
um sistema central: ou não há grandes mudanças no polissistema, ou 
essas não são afetadas pela intervenção de relações interliterárias 
materializadas na forma de traduções (EVEN-ZOHAR, 2000, p. 195, 
tradução nossa). 

Ademais, o sistema soviético de literatura traduzida não era engessado e, por isso, 

mostrou-se funcional, como mostra Witt:  

A tradução literária na União Soviética pode muito bem ser o maior 
projeto mais ou menos coerente de tradução que o mundo já viu – o 
maior em termos de alcance geográfico, número de idiomas 
envolvidos e duração; coerente no sentido da estrutura ideológica 
(permitindo flutuações ao longo do tempo) e do planejamento 
centralizado. (Witt, 2011, p. 150) 

 

 

4.2 Amado nas telas 

Embora as exibições de filmes baseados em obras de Jorge Amado na URSS não 

sejam o tema central deste trabalho, elas valem ser mencionadas como um prosseguimento da 

presença amadiana no país. Assim como os livros, algumas adaptações se tornaram 

verdadeiros fenômenos culturais, definindo outra etapa da recepção e do gatekeepking da 

obra do escritor brasileiro mais conhecido em solo soviético. Para entender o contexto das 

exibições de filmes baseados na obra amadiana entre as décadas de 1970 e 1980, utilizo a 
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vasta pesquisa de Tatiana Nikolaevna Viétrova, chefe do departamento de cinema estrangeiro 

do Instituto de Arte Cinematográfica do VGIK, que aborda a questão da entrada de filmes 

estrangeiros e, mais especificamente, latino-americanos, para exibição nos circuitos de 

cinema da URSS.  

Para Viétrova (VIÉTROVA, 2010, p. 536-545, tradução nossa), o motivo de o cinema 

latino-americano ser pouco conhecido do público soviético está intrinsecamente ligado ao 

sistema de distribuição local e à política da comissão de compras de filmes estrangeiros 

Soveksportfilm.  

Até o período da Perestroika, inexistia na URSS uma distribuição para cineclubes ou 

cinemas especializados em filmes de arte que possibilitasse a compra de títulos em poucas 

cópias para exibições limitadas. Além disso, o uso do cinema para fins políticos e falta de 

“elementos emotivos” tornavam alguns dos principais filmes latino-americanos pouco 

atraentes para o espectador soviético. 

Viétrova lamenta a exibição de poucos clássicos do cinema novo brasileiro da década 

de 1960 no circuito soviético: em 1964, O pagador de promessas (1962, Anselmo Duarte); 

em 1966, Vidas Secas (1963, Nelson Pereira dos Santos) e Assalto ao trem pagador (1962, 

Roberto Farias). Ela também ressalta que o ícone desse período, Glauber Rocha, nunca 

apareceu nas telas russo-soviéticas.  

Apesar de inexistente nas URSS até os anos 1960, a produção brasileira pode ter sido 

mais amplamente representada nos circuitos russos no período. Além dos títulos destacados 

por Viétrova, o fórum Fenix (Spissok zarubejnikh filmov, 2008) relembra uma infinidade de 

outros que foram dublados pelos principais estúdios soviéticos da época (Górki, 

Soiuzmultifilm, Mosfilm, Lenfilm, Dovjenko) 157 : de 1961, A Estrada (1956, Oswaldo 

 

157  A criadora do tópico de discussão citado no Fórum Fenix, Liudmila (sob o nickname 
“Salomeya8484” e que não quis ter seu sobrenome divulgado), explicou, em correspondência com a autora desta 
tese, que reuniu a lista completa de dublagens realizadas durante a URSS e filmes em circuito de programações 
pesquisando “em revistas, anuários de cinema, catálogos comentados lançados durante a URSS, ou seja, fontes 
oficiais”. “Esta é a lista completa dos filmes exibidos em cinemas na URSS (de 1955 a 1991). Pode ser que 
faltem dois ou três filmes nela, e aconteceu de alguns filmes serem dublados e não serem lançados, ou, ao 
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Sampaio), drama com Adoniran Barbosa sobre um grupo de caminhoneiros que se rebela 

contra a abertura de estradas pavimentadas que serão ocupadas por grandes companhias; em 

1965, Rio, 40 graus (1955, Nelson Pereira dos Santos), semidocumentário precursor do 

cinema novo sobre cinco meninos de uma favela do Rio de Janeiro; em 1974, Em Família 

(1970, Paulo Porto), sobre as dificuldades de uma família comum no sistema liberal 

brasileiro, no que diz respeito ao bem-estar social; em 1975, Tati (1973, Bruno Barreto), que 

conta a história de uma mãe solteira grávida que se muda com a filha de 6 anos de um bairro 

pobre do Rio de Janeiro para Copacabana; e em 1976, Jesuíno Brilhante, o cangaceiro (1972, 

William Cobbett),  baseado na história real do cangaceiro Jesuíno Brilhante, o filme 

acompanha a vida do fazendeiro que, devido ao sistema, perde suas terras e resolve formar 

um grande bando de justiceiros. 

A “segunda onda do novo cinema latino-americano”, como classifica Viétrova, 

acontece por volta da década de 1980. Do Brasil, entram no circuito soviético, em 1983, 

Coronel Delmiro Gouveia (1979, Geraldo Sarno) , em 1984, O homem que virou suco (1980, 

João Batista de Andrade),  e, em 1986, Eles não usam blacktie (1981, Leon Hirszman),  que é 

selecionado para a competição do Festival Internacional de Cinema de Moscou no mesmo 

ano. 

No Fórum Fênix, ainda são mencionados no circuito de 1983 O casal (1975, Daniel 

Filho), com Sonia Braga, sobre um casal lidando com as primeiras dificuldades conjugais, 

incluindo uma gravidez inesperada e os problemas profissionais que essa irá causar; O 

grande Palhaço (1980, William Cobbett),  sobre um palhaço que sai do circo deixando o filho 

para trás após a mulher morrer no trapézio; de 1984, Amor e Traição (1974, Pedro Camargo), 

sobre um peão que é usado politicamente no Piauí após matar a mulher nos anos 1920; Na 

estrada da vida (1980, Nelson Pereira dos Santos), que conta a história dos cantores 

Milionário e José Rico; de 1986, Menino do Rio (1981, Antonio Calmon), sobre o amor entre 

um surfista e uma modelo rica e preconceito social; de 1987, Independência ou morte (1972, 

Carlos Coimbra),  que traça perfil de Dom Pedro I e da situação política insustentável durante 

 

contrário, serem colocados repentinamente no circuito, por isso não terem entrado nem em catálogos, nem em 
anuários; mas esses casos, se é que há, são adicionados à lista quando verificamos sua existência”, explicou. 
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sua regência; de 1987, Avaeté – semente da vingança (1985, Zelito Viana), sobre um grupo 

de pistoleiros que dizima uma aldeia indígena inteira para tomar posse das terras. 

Capitães de Areia, um cult soviético 

Traçado o panorama geral do cinema brasileiro nos circuitos soviéticos, é fácil 

depreender as temáticas que interessavam ao Soveksportfilm. Eram sobretudo filmes que 

realçavam a crítica a um sistema liberal e capitalista, visto como decadente. Títulos de 

temática indígena, como foi o caso de alguns brasileiros e de muitos outros latino-americanos 

também tinham sua entrada permitida nos grandes circuitos e até nas chamadas “cidades 

fechadas”158 soviéticas.  

Esses alcançaram um pico de popularidade ao lado dos “sucessores do western 

americano” (“zameniteli amerikanskogo vesterna”), como foram chamadas as sátiras 

cowboys produzidas nos países socialistas europeus entre 1966 e 1977. Foram exibidos na 

URSS dois faroestes norte-americanos originais - Sete Homens e um Destino (1960, John 

Sturges) e O Ouro de Mackenna (1969, J. Lee Thompson) –, e o aparato tentava combater 

sua enorme popularidade com as mesmas armas. 

O pesquisador Serguei Juk (2009), que investigou os filtros culturais na cidade 

fechada ucraniano-soviética de Dniepropetrovsk por meio de arquivos, entrevistas e análises 

de diários de jovens locais entre 1964 e 1982, afirma que, para os “protetores soviéticos da 

pureza ideária”, sobretudo em uma “cidade fechada”, os filmes “indígenas” tinham papel 

ideológico importante. Acima de tudo, porém, estavam os títulos produzidos pelo estúdio 

Defa, da Alemanha Oriental, que “sugeriam ao espectador soviético uma alternativa própria e 

socialista a uma fórmula tão popular ocidental de cinema ‘burguês’ como o western 

hollywoodiano” (JUK, 2009, tradução nossa). Mas, como nota Juk, os filmes de faroeste não 

estavam sozinhos:  

 

158 Cidades que têm restrições de acesso devido à presença militar, indústrias nucleares ou por serem 
localizadas em cidades de fronteira. Tanto russos como estrangeiros precisam receber autorização especial para 
entrar e sair dessas áreas. Sobre as “cidades fechadas”, cf. o documentário City 40 (Rússia, EUA - 2016), com 
direção de Samira Goetschel. 
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Entre os integrantes do aparato do Partido Comunista e da KGB, a 
popularidade massiva desses filmes americanos era alarmante e um 
sinal de ‘imitação perigosa’ das formas de cultura ocidentais entre os 
jovens soviéticos. O encarregado da KGB [na cidade] notou que ‘três 
filmes ocidentais causaram uma histeria de emulações’ entre os 
estudantes escolares e universitários de Dniepropetrovsk. Dois desses 
filmes eram americanos – Mackenna’s Gold e The Sandpit Generals – 
e outro, britânico – O Lucky Man!. (JUK, 2009, tradução nossa) 

Assim, o realismo crítico ao capitalismo de uma adaptação baseada em uma obra de 

Jorge Amado também teve papel central nas preocupações dos ideólogos do socialismo. O 

único filme baseado na obra de Jorge Amado a entrar no grande circuito de cinemas do país 

durante a era soviética, de acordo com minhas pesquisas, foi The Sandpit Generals (1971). A 

adaptação norte-americana do diretor Hall Bartlet de Capitães da Areia foi filmada na Bahia 

e aparece em 1974 nas telonas soviéticas. Com tiragem de 1201 cópias, a película foi uma das 

recordistas de público durante a era soviética, com a 34° maior bilheteria entre filmes 

estrangeiros no país e a 100° no cômputo geral, que inclui também os títulos nacionais, de 

acordo com dados coletados pelo crítico e professor de cinema Serguei Valentínovitch 

Kudriávtsev (2006). O filme também já havia entrado na competição principal do 7° Festival 

Internacional de Cinema de Moscou, em 1971 (MIFF 1971; Moscow International Film 

Festival 1971). 

Lançado nos EUA por vezes também como The Defiant, outras como The Wild Pack, 

o filme nunca alcançou em casa o sucesso soviético. Na URSS, o título ficou tão conhecido 

que inspirou montagens teatrais, novas obras, reportagens especiais sobre a juventude 

criminosa pós-soviética159, e até nomes de batismo de gangues juvenis em Ulan-Ude, no 

Extremo Oriente russo (BADMAEV, 2002, p. 93-97). 

É notável também o fato de que, quando alcançou sucesso no país, a obra literária, de 

1937, ainda não havia saído em russo. Capitães de Areia foi impresso no país, pela primeira 

 

159  Entre outras, uma reportagem intitulada Capitães das selvas urbanas (Guenerali gorodiskikh 
djunglei), à semelhança do título amadiano (que em russo foi vertido para Guenerali pestchanikh karierov), 
veiculada no Piérvi Kanal nos anos 1990 está disponível hoje no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=YxjiTloWIdo. 

https://www.youtube.com/watch?v=YxjiTloWIdo.
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vez, somente em 1976, dividido em duas edições da revista Molodaia Gvárdia – antes disso 

apenas um trecho de 11 páginas havia sido publicado na revista V zaschitu mira. 

O filme The Sandpit Generals, em sua enorme popularidade entre 1973 e 1975, foi 

depositário de muitas queixas do aparato, como mostra Juk (2009) em seu estudo de caso em 

Dniepropetrovsk. O pesquisador cita, por exemplo, entrevista de um oficial aposentado da 

KGB local que, em maio de 1991, afirma: “Nossa juventude imitava cegamente os modelos 

antisociais de comportamento dos protagonistas de seus filmes prediletos, cowboys norte-

americanos e jovens delinquentes do The Sandpit Generals” (apud JUK, 2009). 

Foi justamente devido à crítica evidente ao “modo de vida capitalista, fadado ao 

sofrimento, ao crime e à morte de crianças de rua inocentes que o filme entrou para a 

competição do festival de Moscou em 1971, apresentado como progressista” (JUK, 2009). 

Em Dniepropetrovsk, o filme foi exibido pela primeira vez em 1973, tornando-se o 

título mais popular dos cinemas locais por dois meses. Com o sucesso alcançado, a 

administração local dos circuitos de cinemas decidiu manter as exibições no verão de 1974. 

De acordo com Juk, os diários por ele pesquisados, de adolescentes entre os 14 e 15 

anos de idade, mostraram um “entusiasmo inextinguível” pelo filme. Ele cita o trecho 

redigido pelo jovem local Aleksandr Gussar, em 28 de junho de 1974: “Lembro cada cena de 

Capitães [de Areia], mas, mesmo assim, pretendo assistir o filme pela terceira vez amanhã, 

para relembrar a música do filme” (JUK, 2009, tradução nossa). 

O comentário de Gussar reproduz a paixão geral causada nos espectadores também 

pela música que abre o título, de Dorival Caymmi, que chega a participar do filme como 

coadjuvante. Juk conta que, quando a revista juvenil Rovesnik publicou a letra e as notas da 

música de Capitães, muitos fãs do filme tentaram conseguir a edição para copiar a tradução 

russa e a partitura da Suíte do Pescador (1957). 

Como lembra o jornalista Serguei Komarítsin (KOMARITSYN, 2011), depois a 

canção ganhou uma versão russa feita pelo poeta e músico Iúri Tseitlin. Já o colaborador do 

portal literário Stikhí, Marat Djumagaziev que analisou seu conteúdo, é crítico quanto à 

produção:  
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Sem saber a letra da canção em português, mas impressionado com o 
filme, o músico de jazz Iúri Tseitlin inventou, nos anos 1970, sua 
própria variação sentimental russa para o então popular quarteto 
Akkord [...]. No final dos anos 1990, a melodia brasileira com o texto 
de Tseitlin teve êxito ao dar vida nova ao grupo Nestchástni slútchai 
(1997), e foi cantada pelos protagonistas da famosa novela Brigada 
(2002), além de diversos outros cantores. Mas, na verdade, a música 
não trata de crianças abandonadas, e sim de pescadores que vão para 
o mar. (DJUMAGAZIEV, 2006, tradução nossa)  

Assim, a impressão causada pelo filme foi estrondosa. Em seu estudo de caso, Juk 

(2009) relata que membros do partido e da juventude comunista em Dniepropetrovsk 

expressavam preocupação quanto ao aumento dos crimes entre jovens nos anos 1970, e 

relacionavam-nos diretamente à influência causada por Capitães. Na cidade, de acordo com 

dados oficiais, 28 mil jovens cometiam crimes por ano – desses, 72% tinham até 25 anos de 

idade. Muitos deles, segundo dados da polícia, diziam se identificar com os bandidos de 

Mackenna’s Gold ou de Capitães. Os oficiais ressaltavam ainda o “fator emocional” exercido 

pela música de Capitães e a polícia lamentava a difusão de “formas estrangeiras de luta e 

combate corpo-a-corpo”. Segundo eles, muitos dos jovens criminosos diziam ter sido 

Capitães sua principal fonte de informação sobre essas lutas, e citavam a capoeira. 

Se a produção teve uma péssima recepção pelo aparato oficial, verdade é que, tornou-

se um mito espectadores das mais diversas faixas etárias160. Ao pincelar as adaptações para 

cinema e TV da obra amadiana, a pesquisadora da Universidade de Tcherepovets Elena 

Beliakova (2010, p. 140-141 tradução nossa) afirma que: 

The Sandpit Generals tornou-se parte da mentalidade russa. O filme 
ainda é visto hoje em vídeo e em DVD. A própria expressão161 
tornou-se comum: agora, os sem-teto de qualquer país são chamados 
somente assim [‘capitães da areia’]. Em geral, esse filme sobre 
equidade é considerado cult. 

 

160  A BBC mencionou o fenômeno há alguns anos em reportagem: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/08/120806_amado_capitaes_filme_tp.shtml 

161 Aqui, a pesquisadora se refere a Capitães da areia. Isso se justifica pelo fato de o filme em russo ter 
sido adicionado de um letreiro na abertura, inexistente no original norte-americano, em que se lê: “‘Milhões de 
crianças abandonadas perambulam pelas cidades da América do Sul. Elas vivem remexendo o lixo, mendigando 
e roubando. Sua residência permanente é a rua. De ano em ano, enquanto cresce a população, aparecem mais 
milhares de crianças nas ruas’ (Los Angeles Times, 24 de maio de 1970. No Brasil, essas crianças são 
conhecidas já há muitas gerações como ‘capitães da areia’”. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/08/120806_amado_capitaes_filme_tp.shtml


245 

 

Dona Flor 

Analisando os filmes latino-americanos em circuito no período soviético, Viétrova 

(2010), relembra o empecilho criado pelo conteúdo considerado erótico em títulos 

cinematográficos da época, sobretudo os brasileiros, e ressalta, nesse contexto, a adaptação 

cinematográfica brasileira de Dona Flor e seus dois maridos: 

Por muitos anos, durante a compra e seleção dos filmes da América 
Latina para os grandes circuitos, houve dificuldades relacionadas à 
recepção em nosso país por limitações severas e proibições na 
exibição de cenas de violência e sexo nos cinemas. Nos últimos anos, 
tudo isso caiu no esquecimento, mas em tempos imemoriais, esses 
motivos eram analisados com bastante seriedade... 
Assim, em muitos filmes latino-americanos, sobretudo os brasileiros, 
cenas eróticas explícitas criavam obstáculos para sua exibição em 
nosso país. Por exemplo, um dos maiores hits de bilheteria do cinema 
brasileiro, o filme de Bruno Barreto Dona Flor e seus dois maridos 
(1976), baseado no romance homônimo do renomado escritor Jorge 
Amado, que foi publicado diversas vezes em russo, era impossível de 
ser adquirido para o circuito (até o início dos anos 1990!) devido ao 
“naturalismo” nas imagens de cenas de amor. (VIETROVA, 2010, 
tradução nossa) 

Dessa maneira, não é de surpreender o fato de os dois títulos para cinema mais 

comerciais baseados na obra do autor, Dona Flor e seus dois maridos (1976) e Gabriela 

(1983), dirigidos pelo jovem Bruno Barreto, não terem passado pelo crivo dos censores para 

ingressar no circuito de cinemas.  

Oficialmente, Dona Flor e seus dois maridos não teve distribuição para a Rússia, de 

acordo com informações obtidas pela autora desta tese no arquivo da produtora LC Barreto. 

Já Gabriela, apesar de dirigido por Bruno Barreto, é uma coprodução da Sultana Corporation 

com a Metro e a UIP – United International Pictures. Ambas as empresas norte-americanas, 

porém, recusam-se a fornecer informações sobre a distribuição do filme (Informação 

pessoal)162.  

 

162 Francis, Trish. Information for Brazilian researcher – GABRIELA. Informação recebida por e-
mail em 28 de junho de 2016. Em resposta à autora desta tese por e-mail, em junho de 2016, a MGM afirmou: 
“It is not company policy to release proprietary information regarding its contracts and business activities.  As a 
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Fora do circuito e dos festivais, Gabriela, segundo os arquivos de programação de TV 

do jornal Pravda entre 1975 e 1996163, não foi transmitido pela TV, sequer nos horários 

avançados em que o foi Dona Flor, já no período pós-soviético, em 1994 e 1995164. Os 

arquivos de programação de TV do jornal Pravda entre 1975 e 1996 (‘Televidenie’ – 

Programação de TV do diário Pravda entre 1975-2000) mostram que, assim como Capitães, 

Gabriela não é exibido nos canais russo-soviéticos a época. 

Apesar da clara censura erótica aos dois títulos, Juk observa que até em cidades 

fechadas cenas de nudez começam, nos anos 1960, a aparecer em filmes estrangeiros no 

circuito. Veja-se o trecho que ele reescreve do diário de outro estudante escolar de 

Dnepropetrovski, de 1970:  

Hoje, assisti ao filme Agente Psicodélico 7,65 [título original em 
dinamarquês: Slå først, Frede] pela segunda vez neste ano. Como 
essa comédia saiu engraçada – nada tem a ver com nossos filmes de 
cinema chatos. [...] E que garota, essa por quem se apaixona Fred! 
Eles a mostram pelada! Claro que ela está vestida com uma roupa 
transparente. Mas, de qualquer jeito, dá para ver todo o corpo dela na 
tela... (JUK, 2009, tradução nossa) 

Porém, Dona Flor e Gabriela – sobretudo o último – têm cenas mais fortes de 

erotismo que as descritas no filme dinamarquês, o que tornava ainda mais difícil sua exibição 

na URSS e a publicação de críticas deles em periódicos do país.  

Se não existem indícios da projeção pública ou televisiva de Gabriela antes da queda 

soviética, Dona Flor foi exibido em contextos diversos em algumas regiões da União 

Soviética, antes de ter sua transmissão admitida pela TV russa. Uma dessas ocasiões foi a 

Semana de Filmes Brasileiros na União Soviética, ocorrida em 1981, como é possível se 

verificar em matéria do jornal Soviétskaia kultura (NOVIKOVA, 1981, tradução nossa): 

 

practical matter, to the extent, if any, that MGM still has any records relating to distribution of GABRIELA in 
Russia/USSR in the 1980’s, those records are in a warehouse and would be extremely difficult to identify and 
locate.  This would entail quite a project on our end and, aside from potential costs and time involved, we 
simply do not have the staff to conduct research that does not relate to immediate company business.” 

163  A busca foi estendida para 1975 a fim de verificar também as transmissões de Capitães, que 
tampouco foi exibido pela TV soviética do período. 

164 Dona Flor é transmitido, de acordo com o Pravda, em 9 de dezembro de 1994, às 22h30, no Piérvi 
Kanal, e, em 3 de março de 1995, às 23h40 horas, no canal Rossiya. 
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Ontem, em Moscou, no cinema Udárnik, iniciou-se a Semana de 
Filmes Brasileiros na União Soviética, com a exibição do filme Bye-
bye, Brasil!. O evento, que representa uma etapa importante no 
desenvolvimento dos contatos culturais entre nossos países, permite 
que os espectadores soviéticos conheçam muitos trabalhos brilhantes 
de cineastas brasileiros. Os filmes de mestres do maior país da 
América Latina são exibidos em Moscou, Leningrado e Alma-Ata 
[Cazaquistão]. 

Em matéria de duas páginas da revista Soviétski Ekran, um parágrafo dedicado a 

Dona Flor ressalta os aspectos positivos da obra: 

A vida do protagonista [do filme Dona Flor] é misteriosa e 
enigmática. Ao fundo, soam as melodias populares, tudo é coberto 
por um véu de feitiço e magia. Além disso, essa comédia engraçada é 
filmada à brasileira, saboroso e com temperamento, com a atmosfera 
da vida provinciana dos anos 1940 reconstituída precisamente. 
(BIKOVA, 1981, p. 16-17, tradução nossa) 

Sobre o comentado “erotismo” do filme, Tatiana Viétrova (1981, p. 163) chega a fazer 

chacota em longo artigo, de 12 páginas, sobre o festival escrito para a revista Iskússtvo kinô: 

Realmente, um ou outro espectador considerará, talvez, algumas 
cenas do filme muito explícitas: mas não vale a pena – palavra – ir 
assistir ao filme em busca grandes malícias eróticas. 

Recorrendo aos chamados cultural memory studies ou collective memories 165 , 

podemos notar que percepção de Viétrova tem fundamento no contexto soviético. Em uma 

busca realizada por diversos fóruns russos de discussão de cinema e blogs sobre o tema, 

coletei alguns comentários sobre o filme. A usuária de codinome “Annassanta” recorda, no 

site Rutracker (Dona Flor i dva ieio Muja, RuTracker.org, tradução nossa), em post de 2012, 

a classificação geral como pornô que o filme recebia: 

 

165  Os cultural memory studies ou collective memories são muito valorizados na atualidade e bem 
estabelecidos na Alemanha, França e outros, como lembram pesquisadores da Universidade de Lund, na Súecia, 
(TÖRNQUIST-PLEWA; BERNSAND, 2012, p. 7, tradução nossa): “Reconhece-se amplamente que a memória 
social (ou memória coletiva/cultural), entendida como representações do passado carregadas emocionalmente e 
duráveis, é usada amplamente por e dentro de grupos sociais e tem um papel importante para suas identidades, 
expectativas e ações. Questões de memória estão atualmente nas agendas política e cultural da maior parte dos 
países”.   
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O filme é incrível, assisti há uns 25 anos nas mostras do festival 
internacional de Moscou em Leningrado. Naquela época, isso era 
pornô! Sou muito grata a esse filme e a Guy de Maupassant! 

O usuário “Pipa2”, por sua vez, afirma que os rumores de que o filme tinha cenas 

quentes não condizia com a realidade:  

Lembro muito bem de ter assistido ao filme antes de entrar para o 
Exército; servi de 1981 a 1983. Comprei ingressos para o cinema 
Baltika, para o Festival de Filmes Brasileiros. Aliás, sem muitos 
problemas, peguei os ingressos ao ler a descrição dos filmes (vi o 
nome de Jorge Amado) e o filme, a meu ver é bem ok, e não tem cena 
de amor nenhuma, mas humor e os tempos torpes.  
Depois da primeira sessão de Dona Flor, houve rumores na cidade 
sobre nudez e a multidão correu para comprar os ingressos, já todos 
vendidos. No jovem Smiena, naqueles dias, saiu um artigo discutindo 
o filme, intitulado Defuntos de Dona Flor. Mas ninguém o proibiu, 
todos os filmes do festival, incluindo esse, foram exibidos à vontade 
nos cinemas até o final do festival. (Ibidem) 

Outros usuários, como “Syslik 2”, lembram no mesmo fórum que o teor do filme era 

considerado “pornográfico”: 

O inesquecível 76 foi a década dos filmes brasileiros em Leningrado. 
Fiquei plantado para conseguir ingresso para Dona Flor o dia inteiro 
e não consegui. Isso é o quanto a gente era, então, selvagem para ver 
uns quadros de erotismo... (Ibidem) 

“Mafia 536” tem recordações semelhantes: 

Lembro bem nossa ida ao cinema. Eu tinha por volta de 20 anos. 
Depois da sessão, lembro principalmente da saída para a rua: ninguém 
olhava na cara um do outro, os homens viravam para o lado ou 
olhavam para o chão. Talvez alguém aqui tenha estado nessa multidão 
que se envergonhava... Ah, juventude! (Ibidem) 

O título também teria sido exibido nos chamados spetspokaz (do russo, “exibição 

especial), com entrada permitida apenas a membros do PCUS, de acordo com post na 

plataforma LiveJournal, da blogueira “Milaya_ochen” e, posteriormente, já após a queda da 

URSS, em vídeo. O membro do RuTracker “Gnom61” comenta o filme em vídeo e também 

recorda sua exibição nos cinemas nos anos 1980, que gerava sentimentos anticomunistas no 

público: 
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Tenho um VHS com esse filme (comprado no [mercado de 
eletrônicos moscovita] Gorbuchka lá pelos idos de 1993), que assisti 
pela primeira vez em 1978 em Leningrado, na semana do cinema 
brasileiro. [...] Nos cinemas, as pessoas levantavam e outras diziam 
que não tinha lugar para comunistas naquela sala. (Ibidem) 

Gabriela 

Jorge Amado vendeu os direitos para a adaptação cinematográfica de seu filme 

Gabriela, Cravo e Canela (1958) já em 1962 para a Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Mas o 

filme, que acabou finalizado apenas em 1983, nunca foi transmitido oficialmente na União 

Soviética. Dado o contexto que analisamos anteriormente, seu banimento é compreensível: as 

cenas eróticas de Gabriela sobrepujavam bastante o pênis de brinquedo com que José Wilker 

abre Dona Flor ou as nádegas nuas do fantasma de seu personagem Vadinho assombrando 

sua viúva.  

De acordo com alguns espectadores da época, cenas de Dona Flor também eram 

cortadas na televisão – o que, por vezes, deixava o filme até incompreensível. O filme 

Gabriela, porém, traz não apenas cenas de nudez, mas também breves trechos de sexo. 

Apesar disto, o videocassete já começar a assombrar os meios oficiais nos anos 1970166, o 

que impossibilitava esconder completamente a produção dos soviéticos.  

  

 

166 A revista Soviétski ekran n° 10, de 1971, traz discussões sobre o tema, nos textos A tchto v kassete? 
e Kino doma – kakim ono budet? Mais tarde, a tecnologia permitiu que toda uma geração pudesse ter acesso a 
conteúdo proibido - e, parte dela, entrasse na ilegalidade copiando e comercializando esse conteúdo, como foi o 
caso do сriador do famigerado sistema de pirâmide Serguei Mavródi, filho de um editor de vídeo que foi preso 
pela primeira vez em 1983 por produzir gravações de vídeo ilegais.   
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Apontamentos finais 
A tradução de Gabriela, Cravo e Canela por Iúri Kalúguin em 1961, ou seja, três anos 

após a publicação do original e cinco após o discurso secreto de Khruschov, segue as linhas 

tradutórias do período: ela incorpora, até certo ponto, o método da tradução realista ao 

suavizar alguns trechos e eliminar outros, na simplicidade da língua e nas alterações 

ideológicas instituídas para se criar uma conformidade progressista. Ela não é, porém, 

domesticada, de forma alguma, mas, sim, bastante estrangeirizadora, de acordo com os 

princípios estabelecidos por Venuti. Neste sentido, Gabriela vai ao encontro de parte da 

literatura traduzida para o russo no período, como aponta, por exemplo, pesquisa de Ekaterina 

Olégovna Matvéeva, da Universidade Estatal de Magnitogorsk, sobre a obra de J. D. 

Salinger. The Catcher in the Rye (O apanhador no campo de centeio, 1951) passa por grande 

“abrandamento” em sua versão soviética de 1965, mas vai além: cria impropriedades na 

tradução para tentar aproximar a cultura ali apresentada da soviética e afastá-la da norte-

americana: 

A última etapa de desenvolvimento da literatura de ficção soviética é 
muito contraditória: por um lado, cresce a demanda quanto à 
qualidade dos trabalhos, por outro, a dura censura em muito define o 
“entortamento” na tradução.  
Em sua tradução de 1965 [de O apanhador no campo de centeio], 
Rita Rait Kovaliova “abranda” significativamente o texto, 
despojando-lhe de expressões grosseiras e gírias adolescentes, e assim 
os leitores russos puderam conhecer esse livro, assim como, 
posteriormente, até estudantes em fase escolar o fizeram, enquanto o 
autor do original não considerava, de maneira alguma, a obra como 
infantil. Além disso, críticos apontaram imprecisões nessa tradução, 
colocando sob questão sua validade como um todo. A tentativa de 
aproximar o “seu” do “outro” no âmbito cultural não se mostrou bem-
sucedida não apenas devido à forte censura, mas também por uma 
corrente de associações discrepantes entre autor e tradutor. 

Nesse sentido, a tradução de Gabriela supracitada, altamente permeada por elementos 

estrangeirizadores, foi em parte poupada da domesticação a que foi submetida a obra de 

Salinger. Este traço, segundo Evguêni Lann, como mostramos no capítulo 1.3, apontaria para 

a tendência à manutenção do estilo do autor – e talvez seja a esta estrangeirização como 

estilo do autor que se refira a crítica russa ao dizer que Kalúguin conseguiu repassar o “estilo 

amadiano” (amádovski stil) em suas traduções. Mas este não foi um evento isolado, segundo 
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a pesquisadora Nataljia Vid: 

A tradução estrangeirizante era duramente criticada pelos teóricos 
soviéticos, que a declaravam como sendo um ‘copiar escravo’ que 
destruía a língua de chegada e não podia transformar o significado. 
Mas elementos estrangeirizantes não eram completamente evitados 
nas traduções. Outro objetivo declarado significativo da escola de 
tradução soviética era a ilustração dos leitores da ‘massa’ com 
objetivos educacionais. A tradução estrangeirizada podia dar ao leitor 
mais informação que a domesticada. Por este motivo, as traduções 
literárias feitas na União Soviética eram abastecidas com numerosos 
comentários, prefácios, notas de rodapé, explicações etc. Repetindo, 
este cuidado com a educação do leitor era completamente disfarçado 
pela ideologia. (VID, 2007, trad. nossa, p. 157) 

Além disso, como na tradução de Salinger, em Gabriela abundam “imprecisões”, o 

que provavelmente se explique pela pressa dos tradutores em usufruir do “direito da primeira 

noite” ou, talvez já em estágio posterior, em publicar as obras a toque de caixa, seja por sua 

não total conformidade com a literatura progressista, seja por temor de que desvios as 

impedissem de ir à gráfica depois de traduzidas. Esta preocupação era fundamentada, uma 

vez que os eventos pós-1956 geraram certa hesitação em relação a Amado – a qual foi, 

porém, completamente dissipada depois de 1961. 

Nos anos 1960 a União Soviética não tinha nenhum interesse em se desfazer dos 

vínculos com Jorge Amado. O escritor, entre outras coisas, servia como um proveitoso 

spútnik, nas duas acepções russas da palavra: era tanto um companheiro, como um satélite 

que localizava para os soviéticos escritores comunistas e progressistas brasileiros, 

aprofundando laços entre os países.  

Tendo-se em conta que não era o público quem definia o mercado editorial soviético, 

não foi apenas o amor dos leitores por Jorge Amado que abriu as portas das tipografias da 

URSS aos conterrâneos do escritor. Sem sombra de dúvida, ele era instrumento dos aparatos 

oficiais, servindo para aprofundar os contatos entre os países e evitando situações 

desagradáveis. Amado tomou, assim, uma posição importante no campo literário, no sentido 

bourdieusiano, acumulando, à época, enorme capital cultural. Como mostram Blium, Witt, 

Sherry, Clark e outros pesquisadores em extensos estudos sobre censura e gatekeeping na 

Rússia soviética, as políticas culturais e a própria censura na URSS não eram, simplesmente, 
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através dos tempos e dos governos, um bloco fechado e imutável, plano, mas um sistema 

mais esférico e cheio de nuances do que costuma supor o senso comum.  

Além disso, a meta de aproximação da União Soviética da América Latina diante da 

maior resistência encontrada na ditadura de Vargas, como mostra Gomide (2018), levava o 

país a buscar alternativas para travar amizades e angariar mais simpatia no Brasil. Se o país 

não estava em evidência nos anos 1920, com a Guerra Fria e a ascensão dos Estados Unidos 

ao posto de inimigo número um da URSS, aumentou a importância do Brasil como tovarisch 

– nem que fosse no soft power e em trocas culturais.  

Portanto, como vimos no capítulo 3.3, a tática empregada de se estreitarem os laços 

editoriais com autores de países pouco afeitos à URSS se repete incessantemente, inclusive 

com “trocas de favores”: quando outro publicava um livro de um autor da União Soviética, 

esta, como que retribuindo o favor, tentava mostrar iniciativa similar. Outras vezes, em busca 

de impulsionar suas publicações e angariar simpatia no estrangeiro, era a URSS quem tomava 

a dianteira e publicava um autor de determinado país, esperando uma retribuição. 

Ademais, as declarações de Amado sobre o discurso secreto, sobre a forçada recusa de 

Pasternak do Prêmio Nobel ou a invasão da Hungria têm proporções bem menores do que as 

de outros escritores progressistas estrangeiros. Ao mesmo tempo, a União Soviética teve que 

estabelecer novos parâmetros de relacionamento para não acabar completamente isolada.   

É, portanto, delicado analisar a angústia dos comunistas – como a que relatam Jorge e 

Zélia em textos tardios em primeira pessoa ou até em entrevistas filmadas – antes daquele 24 

de fevereiro de 1956, quando, próximo da meia-noite, Khruschov adentrava o 20° Congresso 

do Partido para fazer um relato de quatro horas aos delegados do evento.  

Como escreve Deery (2012, p. 183) sem remeter especificamente aos Amado: “Eles 

pertenciam a um Partido em que a expressão pública de emoções era condenada e ‘tudo o que 

era pessoal, suprimido e menosprezado’”. Por isto, é preciso analisar com cautela as 

declarações feitas por Jorge Amado já no final da vida e após a queda da União Soviética, 

evitando o perigo de se cair no fenômeno das memórias ilusórias ou falsas memórias.  

É preciso, ainda, ter em mente que, com o racha que dá origem ao Partido Comunista 

do Brasil (PC do B), os afiliados que se mantiveram no PCB – como Jorge Amado, que 
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nunca saiu do partido e continuou contribuindo para esse, como certificou a própria 

instituição quando questionada –, seguiam a linha soviética, apoiando as reformas de 

Khruschov, por mais que estas fossem consideradas pela outra ala como “revisionistas”. A 

percepção de Amado não mais como político, e sim como figura exclusivamente cultural e 

literária, com certa abertura de gatekeeper foi também motivo importante para que sua obra 

não fosse barrada no período pós-Gabriela, sem contar os estreitos laços de amizade do 

escritor com figuras de relevo na União dos Escritores, sobretudo no período do Degelo, 

como Iliá Ehrenburg, Boris Polevôi e outros que tinham influência nas publicações traduzidas 

na URSS.  

 Qualquer mudança no comportamento de Amado pós-1956, apesar de gerar hesitação 

no PCUS, mostrou-se inofensiva – pelo menos, se compararmos com o comportamento, no 

Brasil, de Osvaldo Peralva e, mais tarde, de Jacob Bazarian e, nos EUA, de Howard Fast, 

além de muitos outros do mundo ocidental. Amado seguiria seu caminho como um 

neopopúttchik – saindo de quando em quando da estrada, mas sempre no rumo almejado por 

Moscou. 
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Apêndice B – Carta de Jorge Amado a Iliá Ehrenburg (1956) 
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Apêndice C – Artigo na revista juvenil Rosvenik em 1974 explica 

fenômeno da capoeira após sucesso de adaptação de Capitães da Areia para 

o cinema. 
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Apêndice D – Publicações de Jorge Amado em Moscou durante a URSS 
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Tradutor Título em russo (cirílico 
e transliterado) 

Título 
original em 
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Editora 

1948 

Tradução 
reduzida do 

espanhol: Maria 
Rozhitsinaia-

Gande 

Zemlia zolotikh plodov São Jorge 
dos Ilhéus 

Inostrannaia 
literatura 

1949 

Tradução do 
português: 
Gueórgui 

Kalúguin e 
A.Sipovitch 

 
Krasnie vskhodi 

Seara 
Vermelha 

Inostrannaia 
literatura 

1951 

Tradução do 
português 
Nadiejda 

Tultchínskaia 

 
Luís Carlos Prestes 

O Cavaleiro 
da Esperança 

Inostrannaia 
literatura 

1954 

Tradução do 
português 
Gueórgui 

Kalúguin (e 
outros) 

 
Podpolie svobodi 

Os 
Subterrâneos 
da Liberdade 

Inostrannaia 
literatura 

1954 

Tradução do 
português 
Gueórgui 

Kalúguin e A. 
Sipovitch 

 
Krasnie vskhodi 

Seara 
Vermelha 

Inostrannaia 
literatura 

1955 
Tradução do 

português Inna 
Tyniânova 

 
Zemlia zolotikh plodov 

(Gorod Ilieus) 

São Jorge 
dos Ilhéus 

Inostrannaia 
literatura 

1955 

Tradução do 
português 
Gueórgui 
Kalúguin 

Beskrainie zemli Terras do 
Sem-Fim 

Inostrannaia 
literatura 

1961 

Tradução do 
português 
Gueórgui  

Kalúguin e 
poemas de A. 

Sipovitch 

 
Gabriela, khronika 

odnogo provintsialnogo 
gorada 

Gabriela, 
Cravo e 
Canela 

Inostrannaia 
literatura 

1963 
Tradução do 

português Inna 
Tyniânova 

Zemlia zolotikh plodov 
(Gorod Ilieus) 

São Jorge 
dos Ilheus 

Khudojestvenaia 
literatura 
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1963 

Versão reduzida 
com tradução 

para o português 
de Iúri Kalúguin 
e poemas de A. 

Sipovitch 

 
Castro Alves 

ABC Castro 
Alves 

Molodaia 
Gvardia 

1963 
Tradução para o 
português Iúri 

Kalúguin 

Starie moriaki. Dve istorii 
porta Baia 

Os Velhos 
Marinheiros 
ou o Capitão 

de Longo 
Curso 

Inostrannaia 
literatura 

1964 
Tradução do 

português Iúri 
Kalúguin 

 
Starie moriaki. Dve istorii 

porta Baia 

Os Velhos 
Marinheiros 
ou o Capitão 

de Longo 
Curso 

Progress 

1966 
Tradução do 

português Iúri 
Kalúguin 

 
Pastiri notchi 

Os pastores 
da noite Progress 

1970 
Tradução do 

português Iúri 
Kalúguin 

 
Dona Flor i dva ieio muja 

Dona Flor e 
Seus Dois 
Maridos 

Progress 

1973 
Tradução do 

português (não 
indica tradutor).  

Jubiabá; Miortvoe more Jubiabá e 
Mar Morto 

Khudojestvennaia 
literatura 

1977 
Tradução do 

português Iúri 
Kalúguin 

Tereza Batista, ustavshaia 
voevat 

 Khudojestvennaia 
literatura 

1983 

Tradução do 
português 
Aleksandr 

Boganóvski 

Palmovaia vet, pogoni i 
penioar 

Farda, 
fardão, 

camisola de 
dormir 

Raduga 

1986 
Tradução do 

português (não 
indica o tradutor) 

Lavka tchudes Tenda dos 
milagres Raduga 

1986-1987 
Tradução do 

português (não 
indica tradutor) 

Miortvoie morie; Kapitáni 
peska, Neobitchainaia 

kontchina Kinkasa Sgin 
Voda 

Coletânea em 
3 tomos: Mas 

morto; 
Capitães da 

Areia, A 
Morte e a 
Morte de 
Quincas 
Berro 

d’Água 

Khudojestvennaia 
literatura 

1986 
Tradução do 

português Iúri 
Kalúguin 

Dona flor i dva ieio muja  
Dona Flor e 

seus dois 
maridos 

Pravda 
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1987 Tradução do 
português  

Iunigrapiuna - Subbota, 
kotoraia nikak ne 

prikhodit 

O menino 
grapiúna (na 

coletânea 
latino-

americana O 
sábado que 

nunca chega) 

Molodaia gvardia 

1987 
Tradução do 

português Iúri 
Kalúguin 

Gabriela, koritsa i 
gvozdika; Starie moriaki  

Gabriela, 
Cravo e 

Canela; Os 
velhos 

marinheiros 

Pravda 

1990 
Tradução do 

português Iúri 
Kalúguin 

Dona Flor i dva ieio muja 
Dona Flor e 
Seus Dois 
Maridos  

Pravda 
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Apêndice E – Coletâneas soviéticas que levam “progressista” no título 

Ano Título Local e editora  

1948 Progressivni amerikanski pissatel Govard Fast (O escritor 
progeressista americano Howard Fast) 

Moscou: Pravda 
(tipografia Stálin) 

1952 Progressivnaia frantsuzkaia literatura v borbiê za mir (Literatura 
progressista francesa na luta pela paz) Moscou: Znanie 

1952 
Frantsuzkaia progressivnaia literatura  v borbiê za mir i 
demokratiu (Literatura progressista francesa na luta pela paz e 
pela democracia) 

Moscou: Sovietskoi 
pissatel 

1952 
Progressivnaia literatura stran kapitalizma v borbiê za mir 
(Literatura progressista dos países do capitalismo na luta pela 
paz) 

Moscou: Akademia nauk 
SSSR 

1954 Sovremennaia progressivnaia literatura mira (Literatura 
progressita mundial contemporânea) Moscou: [sem editora] 

1954 
Sovremennaia progressivnaia literatura zarubejnikh stran v 
borbiê za mir (Literatura progressista contemporânea de países 
estrangeiros na luta pela paz) 

Moscou: Izdatelstvo 
Moskovskogo universiteta 

1954 

Literaturnaia khrestomatia na turestskom iazike: Izbrannie 
khudojestvenie i publitsistitcheskie proizvedenia sovremennikh 
progressivnikh pissatelei Turstsi (Crestomatia literária em turco: 
Obras de ficção e publicística escolhidas de escritores 
progressistas contemporâneos da Turquia) 

Moscou: [sem editora] 

1956 O gueroie progressivnoi literatury Frantsi (Sobre o protagonista 
da literatura progressista da França) 

Moscou: Sovietskoi 
pissatel 

1957 Progressivnaia negritianskaia literatura SChA (Literatura 
progressista negra dos EUA) 

Leningrado: Sovietskoi 
pissatel 

1957 
Oktiabriskaia revolutsia v tvortchestve progressivnikh 
zarubejnikh pissatelei (A Revolução de Outubro na obra de 
escritores progressistas estrangeiros) 

Moscou: Znanie 

1959 Progressivnaia zarubejnaia literatura XIX i XX vekov 
(Literatura progressista estrangeira dos séculos XIX e XX) Moscou: MOPI 

1961 Progressivnie pissateli kapitalistitcheskikh stran (Escritores 
progressistas dos países capitalistas) Moscou: Znanie 

1966 
Problemi metoda i stilia v progressivnoi literature Zapada XX 
veka (Problemas de método e estilo na literatura progressista do 
Ocidente no século XX) 

Perm [sem editora] 

1967 
Problemi metoda i stilia v progressivnoi literature zapada  XIX-
XX vekov (Problemas de método e estilo na literatura do 
Ocidente nos século XIX e XX) 

Perm [sem editora] 

1967 
Petchat Narodnogo fronta i progressivnaia frantsuzkaia 
literatura (A imprensa da Frente Popular e a literatura 
progressista francesa) 

Leningrad: Izdatelstvo 
Leningradskogo 
universiteta 
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1968 
Problemi metoda i stilia v progressivnoi literature Zapada XX 
veka (Problemas de método e estilo na literatura progressista do 
Ocidente no século XX) 

Perm [sem editora] 

1969 Sovremennaia progressivnaia zarubejnaia literatura (Literatura 
progressista estrangeira contemporânea) Moscou: [sem editora] 

1972 
Sovremennaia progressivnaia literatura kapitalistitcheskikh 
stran (Literatura progressista contemporânea dos países 
capitalistas) 

Rostov no Don : [sem 
editora] 

1972 
Genrikh Mann i progressivie traditsii nemetskoi i mirovoi 
literatury (Heinrich Mann e as tradições progressistas da 
literatura alemã e mundial) 

Omsk: [sem editora] 

1973 
Tvortchestvo Ritcharda Raita i progressivnaia literatura SChA 
30-kh godov (A obra de Richard Wright e a literatura 
progressista dos EUA nos anos 1930) 

Mоscou: Izdatelstvo 
Moskovskogo universiteta 

1974 

Vospitanie utchaschikhsia starchikh klassov na progressivnikh 
traditsiakh v izutchenia daguestanskoi literatury (A educação de 
alunos dos últimos anos em tradições progressistas nos estudos 
da literatura daguestanesa) 

Makhatchkala: 
Dagutchpedguiz 

1975 
Problemi metoda, janra, stilia v progressivnoi literature Zapada 
XIX-XX vekov (Problemas de método, gênero e estilo na 
literatura progressista do Ocidente nos séculos XIX e XX) 

Perm [sem editora] 

1975 
Problemi metoda, janra, stilia v progressivnoi literature Zapada 
XIX-XX vekov (Problemas de método, gênero e estilo na 
literatura progressista do Ocidente nos séculos XIX e XX) 

  

1976 
Sovremenni revolutsionni protsess i progressivnaia literatura 
1960-1970-e godi (O progresso de revolução contemporâneo na 
literatura progressista dos anos 1960 e 1970) 

Moscou: Nauka 

1976 
Problemi metoda, janra, stilia v progressivnoi literature Zapada 
XIX-XX vekov  (Problemas de método, gênero e estilo na 
literatura progressista do Ocidente nos séculos XIX e XX) 

 Não há 

1978 Progressivnie pissateli Pakistana (Escritores progressistas do 
Paquistão) Tachkent: Fan 

1978 Progressivnaia literaturno-khodojestvennaia kritika za rubejom 
(A crítica literária de ficção progressista estrangeira) Moscou: TsNION 

1979 

Aktualnie problemi progressivnoi literatury Afriki, Srednogo i 
Blijnego Vostoka i Latinskoi Ameriki (Problemas atuais da 
literatura progressista da África, Oriente Médio, Oriente 
Próximo e América Latina) 

Moscou: UDN 

1979 

Aktualnie problemi progressivnoi literatury Afriki, Srednogo i 
Blijnego Vostoka i Latinskoi Ameriki (Problemas atuais da 
literatura progressista da África, Oriente Médio, Oriente 
Próximo e América Latina) 

Moscou: UDN 

1979 Progressivnie tendentsi v sovremennom frantsuzkom romane 
(Tendências progressistas no romance contemporâneo francês) Kiev: Naukova dumka 

1983 
Progressivnie tendentsi v literaturakh kapitalistitcheskikh stran, 
1970-ee gg. (Tendências progressistas nas literaturas dos países 
capitalistas nos anos 1970) 

Moscou: INION 
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1986 

Rol progressivnikh literaturnikh traditsi v razvitii i 
vzaimoobogascheni sotsialistitcheskikh kultur (O papel das 
literaturas progressistas no desenvolvimento e enriquecimento 
mútuo das culturas socialistas) 

Moscou: Nauka 

1987 Khudojestvennaia proza progressivnogo pissatelia (A prosa de 
ficção do escritor progressista) Batumi: Sabtchota Adjara 
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Apêndice F – Um livro para empréstimo na Biblioteca de Literatura 

Estrangeira Rudomino, em Moscou, com autógrafo de Amado (2018) 
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