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Resumo 

 

Vassíli Makárovitch Chukchin (1929-1974) nasceu na distante Altai, Sibéria, na então 

União Soviética. Escritor, diretor, roteirista, ator e cenarista, ele é autor de mais de uma 

centena de contos, dos quais apenas um fora traduzido para o português até a presente 

pesquisa. Embora pouco conhecido no Brasil, a produção literária de Chukchin é 

amplamente lida e discutida na Rússia até os dias atuais. Assim, a presente pesquisa 

visa apresentar uma fração de sua obra, um panorama de sua Poética e um estudo mais 

aprofundado sobre um dos elementos mais importantes em todas as narrativas: as 

personagens. Para tanto, foi traduzido do russo para o português um corpus composto 

por cinco contos escritos por Chukchin entre os anos de 1964 e 1970, a saber, Selskie 

jiteli (1962), Tchudik (1967), Zemliaki (1968), Mikroskop (1969) e Srezal (1970). A 

tradução é acompanhada por um comentário sobre figuração das personagens a fim de 

compreender em que medida elas correspondem à personagem exemplar do Realismo 

Socialista, o herói positivo, além da relação do autor com a chamada prosa rural.  

 

 

Palavras-chave: Vassíli Chukchin; Literatura soviética; Realismo Socialista; Herói 

positivo; Contos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CARDOSO, D. S. Vasili Shukshin: Translation and commentary of selected short 

stories, 2021, 220 s. Dissertation (Master) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Abstract 

 

Vasili Makarovich Shukshin (1929-1974) was born in distant Altai, Siberia, in the 

Soviet Union. Writer, director, screenwriter, actor and scenic designer, he is the author 

of more than a hundred short stories, of which only one had been translated into 

Portuguese until the present research. Although little known in Brazil, Shukshin's 

literary production is widely read and discussed in Russia to the present day. Thus, this 

research aims to present a part of his work, an overview of his Poetics and a more in-

depth study of one of the most important elements in all narratives: the characters. For 

this purpose, a corpus composed of five short stories written by Shukshin between the 

years 1964 and 1970, namely Selskie jiteli (1962), Tchudik (1967), Zemliaki (1968), 

Mikroskop (1969) e Srezal (1970), was translated from Russian into Portuguese. The 

translation is accompanied by a commentary on the characters in order to understand to 

what extent they correspond to the exemplary character of Socialist Realism, the 

positive hero, in addition to the author's relationship with the so-called rural prose. 

 

 

Keywords: Vasili Shukshin; Soviet literature; Socialist Realism; Positive hero; Short 

Stories. 
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Lista de abreviaturas e organizações soviéticas 

 

Comitê Central KPSS ou apenas Comitê Central – Tsentrál’nyi Komitiét 

Kommunistítcheskoi Pártii Soviiétskogo Soiuza (Comitê Central do Partido Comunista 

da União Soviética) 

Comitê Central VLKSM – Tsentrál'nyi Komitét Vsésoiúznogo Lenínskogo 

kommunistítcheskogo soiúza molodióji (Comitê Central da Liga da Juventude 

Comunista Leninista de Toda União [nome adotado pela Komsomol a partir de 1922])  

GPU – Gossudárstvennoe Politítcheskoe Upravlenie (Administração Política Estatal, a 

Polícia Secreta [1922–32]) 

Komsomol - Kommunistítcheskii Soiúz Molodióji (União da Juventude Comunista) 

LEF – Levyi Front Iskusstva (Frente Esquerda da Arte) 

NKVD – Naródnyi Komissariát Vnutrennikh del (Comissariado Popular de Assuntos 

Internos) 

Proletkult – Proletárskie Kul'turno-prosvetitel'nye Organizatsii (Organizações Culturo-

educacionais Proletárias ou apenas Cultura Proletária) 

Politburo TsK KPSS  ou apenas Politburo – Politítcheskoe biuró Tsentrál'nogo 

Komitéta Kommunistícheskoi Pártii Soviétskogo Soiúza (Agência Política do Comitê 

Central do Partido Comunista da União Soviética) 

RAPP – Rossíiskaia Assotsiátsiia Proletárskikh Pissátelei (Associação Russa de 

Escritores Proletários) 

União dos Escritores URSS ou apenas União dos Escritores – Soiuz Pissátelei SSSP 

VAPP – Vserossíiskaia Assotsiátsia Proletárskikh Pissátelei (Associação Pan-Russa de 

Escritores Proletários) 

 



10 
 

 
 

Nota sobre a transliteração 

 

 Na escrita da presente dissertação, quando houve necessidade de romanizar 

nomes escritos originalmente em russo e, portanto, em alfabeto cirílico, estes foram 

transliterados e adaptados foneticamente para o alfabeto latino de acordo com a Tabela 

de Transliteração do Russo para o Português, publicada em março de 2004 no número 1 

do Caderno de Literatura e Cultura Russa (Editora Ateliê Cultural).  

 Não se ignorou o fato de haver sistemas internacionais de transliteração mais 

antigos, entretanto, optou-se pela utilização dessa Tabela, pois a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) não determina a aplicação de uma específica que deva ser 

adotada oficialmente para transcrição científica e padronização da romanização do 

russo, deixando a escolha a critério de pesquisadores, editores e tradutores. 

 Há de se ponderar também que as tabelas de transliteração existentes, com 

exceção da aplicada, não foram elaboradas em conformidade com a fonética da língua 

portuguesa e muitas utilizam diacríticos e caracteres adaptados para obter 

correspondência com a fonética russa, como a Internacional Scholarly System, baseada 

na língua servo-croata, que sugere transliterar o nome de Vassíli Makárovitch Chukchin 

como Vasilij Makarovič Šukšin, a partir do original em russo Василий Макарович 

Шукшин, apenas para citar um exemplo. 

 Assim, apesar de serem eficientes no que tange à adaptação de um alfabeto a 

outro, a maneira correta de ler esses sinais não é difundida entre o público leitor falante 

de português, resultando na dificuldade para pronúncia dos nomes transliterados. 

 Por sua vez, a Tabela Transliteração do Russo para o Português publicada no 

Caderno de Literatura e Cultura Russa não utiliza sinais gráficos e símbolos 

inexistentes em nosso alfabeto e é amplamente adotada por editoras brasileiras quando 

na romanização do russo e, por isso, ao empregá-la pôde-se alcançar maior 

padronização e coerência com outros materiais publicados no país.  

 Por fim, a acentuação das sílabas permite ao leitor uma leitura mais aproximada 

da original, uma vez que, quando átonas ou tônicas, as vogais são pronunciadas de 

maneira diferenciada em russo.  
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Nota sobre as citações apresentadas na língua original 

 

 Todas as citações longas em língua estrangeira inseridas na presente dissertação 

são apresentadas diretamente no corpo do texto seguidas de sua tradução. Essa decisão 

foi motivada por três razões: 

 A primeira delas reside no fato de algumas citações serem extensas, como 

trechos de documentos e artigos publicados relevantes à pesquisa realizada. Assim, 

apresentá-las em notas de rodapé, como é feito comumente em pesquisas de cunho 

científico, resultaria em longas notas, muitas vezes divididas em páginas diferentes, 

resultando em prejuízos no que concerne ao fluxo de leitura e à estética do texto. 

 A segunda justifica-se pela liberdade dada ao pesquisador e ao autor de textos 

científicos pela própria ABNT, que não determina como e onde devem ser feitas as 

traduções em língua estrangeira, enfatizando apenas que após as traduções das citações 

deve ser adicionada a expressão tradução nossa entre parênteses, procedimento 

realizado em toda escrita da dissertação.  

 A terceira e última razão é oriunda da própria natureza dessa pesquisa, que se 

dedica não apenas a comentar os contos de Vassíli Makárovitch Chukchin, mas também 

apresentar uma fração de sua obra traduzida para o vernáculo. 

 Assim, a apresentação das citações em língua estrangeira seguida de sua 

tradução diretamente no corpo da dissertação também pode ser entendida como um 

exercício de tradução, além de dar aos examinadores e leitores a oportunidade de fruir a 

língua original na qual os excertos citados foram publicados, com um fluxo de leitura 

mais agradável e menos entrecortado por extensas notas de rodapé. 
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Apresentação  

 

 Vassíli Makárovitch Chukchin (1929-1974) dedicou parte de sua vida à Arte e, 

nela, como era comum no contexto soviético, atuou simultaneamente em diferentes 

esferas, foi escritor, roteirista, ator, diretor, cenarista e dramaturgo, tendo produzido 

uma ampla variedade de produtos artísticos, como novelas, filmes, contos, peças, 

romances, roteiros e esquemas para montagem de cenários.  

 Antes de ingressar na carreira artística, iniciada mais consistentemente após a 

conclusão do curso de cenografia, Chukchin foi professor, marinheiro, operário na 

construção civil, mecânico, operador de rádio em base naval e trabalhador rural, um 

indivíduo inegavelmente possuidor de uma biografia repleta de acontecimentos não só 

marcados por escolhas pessoais, mas também transpassados por eventos históricos.  

 Apesar de dedicar-se a tantos e diferentes ofícios, o de escritor de contos foi o 

mais constante e produtivo ao longo de sua vida: Chukchin escreveu seu primeiro conto, 

intitulado Dvoe na telege, quando ainda era marinheiro, em 1953, e o publicou cinco 

anos depois na revista Smena.  

 Este se somou aos mais de cem contos escritos, publicados e até hoje 

compilados em livros e coletâneas. Ademais, as narrativas curtas chukchinianas foram 

base para alguns de seus filmes, como Strannye Liudi (1969), longa-metragem dividido 

em três episódios, dos quais o último deles é a adaptação para o cinema do conto Dumy, 

escrito dois antes de sua filmagem. 

 Em Dumy, assim como em muitos outros contos de Chukchin, é possível 

identificar a presença de uma personagem característica de sua criação literária, o 

tchudik, o herói excêntrico, esquisito, que age de maneira não convencional e, na 

maioria das vezes, incompreensível. Porém essa não é a única personagem-tipo presente 

nos mais de cem contos publicados pelo autor, nos quais merecem destaque o velho, o 

iletrado, o presidiário e tantos outros.  

 Assim, dada a importância e consistência da carreira de Chukchin como contista, 

a presente pesquisa apresenta um conjunto composto por cinco contos traduzidos pela 

primeira vez do russo para o português, a saber, Selskie jiteli (1962), Tchudik (1967), 

Zemliaki (1968), Mikroskop (1969) e Srezal (1970), todos inéditos ao leitor brasileiro. 
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 A partir desse corpus visa-se investigar quem são as personagens neles 

figuradas, quais são suas características e sua importância na Poética chukchiniana.  

 Ainda com relação às personagens, uma questão é investigada na presente 

dissertação: tendo como pano de fundo a União Soviética e a existência de diretrizes 

impostas pelo Partido para a atividade artística e, em especial, literária, em que medida 

os heróis presentes nos contos chukchinianos se aproximam ou se distanciam do herói 

positivo, a personagem-modelo que deveria figurar nas obras literárias produzidas no 

contexto soviético sob o método de criação intitulado Realismo Socialista.  

 Porém, devido ao fato de Chukchin ainda não ser um autor conhecido no Brasil, 

percebeu-se a necessidade de introduzir não apenas os textos de sua autoria e a análise e 

os resultados da investigação propostas, mas também dados relativos à sua biografia e 

ao conjunto de sua obra literária, a fim de elaborar um panorama mais abrangente sobre 

a vida e a carreira do autor. 

 Logo, a presente dissertação está estruturada da seguinte forma: no capítulo 1, 

intitulado Uma breve biografia, são apresentados dados relativos à vida pessoal, 

profissional, acadêmica e artística de Vassíli Makárovitch Chukchin.  

 O capítulo 2, intitulado A Poética de Chukchin, visa realizar uma aproximação 

mais acurada das principais características de sua obra, por isso abrange aspectos como 

o estilo de escrita chukchiniano, a linguagem de suas personagens, o locus das 

narrativas, a presença do narrador, além de leituras e relações feitas por estudiosos e 

críticos literários a fim de posicionar os textos de Chukchin na longa esteira de obras 

pertencentes à literatura russa. O objetivo desse capítulo, portanto, é preparar o leitor 

para a leitura de seus textos. Logo, não se pretende, aqui, realizar uma análise profunda 

dos aspectos mencionados, mas apenas tocar neles e ilustrá-los com os contos 

traduzidos.  

 No capítulo 3, intitulado Tradução, é apresentada uma breve introdução sobre os 

contos selecionados para tradução, com informações como datas e locais de sua 

primeira publicação, alterações sofridas por eles em virtude de demandas editorais e de 

revisões do próprio Chukchin e dados sobre a fonte dos textos que integram o corpus. 

No mesmo capítulo, são apresentados os contos traduzidos.  
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 Por fim, o capítulo 4, intitulado A personagem de Chukchin, apresenta um 

histórico sobre o método de criação artística denominado “Realismo Socialista”. Esse 

histórico abrange desde o surgimento oficial do termo, em 1934, e os desdobramentos 

do método, até o início da carreira de Chukchin, em 1954, passando pela conformação 

do herói positivo e o surgimento e declínio da prosa rural, em cuja contextualização, 

aliás, é polêmica a inserção de Chukchin e de sua obra literária.  

 Neste capítulo está inserida a investigação a respeito da proximidade ou 

distanciamento das personagens chukchinianas com o chamado herói positivo, logo, 

buscou-se compreender o percurso dessa personagem modelo a fim de confrontá-la com 

a galeria de personagens presentes nos contos de Chukchin. Para ilustrar a teoria, foram 

realizados comentários sobre os contos que integram o corpus traduzido e apresentado 

no capítulo 3.  

 Assim, a presente pesquisa mostra-se relevante por inserir novos textos ao 

conjunto das obras literárias russas traduzidas no Brasil, que vêm cada vez mais 

ganhando a atenção do público leitor brasileiro, especialmente em virtude da alta 

qualidade das traduções diretas realizadas e do esmero editorial quando de sua 

publicação.  

 Ademais, a pesquisa também é relevante pelo recorte histórico-literário que 

explora, ainda pouco estudado no país: a literatura produzida na União Soviética pós-

vanguarda, isto é, o período que se seguiu após a repressão da intensa atividade dos 

movimentos de vanguarda da década de 20.  

 Estes movimentos se destacaram por seu experimentalismo artístico observado 

até o início da década de 30, quando houve uma virada na política artístico-cultural do 

Partido, a oficialização e a imposição do Realismo Socialista como método de criação 

na esfera da Arte e mais especialmente da Literatura, e a publicação de decretos que 

impossibilitaram a existência independente de movimentos artísticos.  
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1. UMA BREVE BIOGRAFIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

or ser ainda pouco conhecido entre o público leitor brasileiro, apresentamos 

uma breve biografia de Vassíli Makárovitch Chukchin (1929-1974) com o 

objetivo não apenas de expor alguns dos eventos mais significativos de sua 

vida, mas também de criar um paralelo entre as datas e o contexto histórico no qual ele, 

o artista, se insere. 

 Chukchin nasceu em 27 de julho de 1929, na aldeia1 de Sróstki, localizada no 

distrito2 de Biisk, território3 de Altai. Seus pais, Makár Leont’evitch Chukchin (1912-

1933) e Maria Serguéevna Popóva (1909-1979), também dão à luz Natália Makárovna 

Chukchina (1931-2005), irmã mais nova dele.  

 Chukchin sempre manteve uma relação de carinho com a caçula, como é 

possível observar pela carta que envia a ela em 1961, por ocasião da viuvez da irmã, em 

que ele escreve: 

Таленька, я помню наше детство до мелочей, в особенности вспомнил 

его в дни твоего горя. Таленька, родной мой единственный человек! 

Таленька, я люблю в тебе маму - ты от нее много взяла и сама этого не 

замечаешь. Я люблю в тебе, что ты русская. Что ближе тебя у меня на 

земле никого нет.  

Talénka4, eu me lembro da nossa infância nos mínimos detalhes, eu me 

lembrei dela em especial no dia da sua dor. Talénka, a única pessoa que 

tenho! Talénka, amo em você a mamãe – você tem muito dela e você mesma 

não percebe. Eu amo em você o fato ser russa. Não tenho ninguém no mundo 

mais próximo que você. (tradução nossa) 

 Em 26 de março de 1933, seu pai, Makár Leontevitch Chukchin, é preso sob a 

acusação de participar de atividades contrarrevolucionárias. Ele é condenado à morte 

 
1 Optou-se por traduzir o termo russo selo [село] por “aldeia”, apesar da carga semântica que ele possui 

em língua portuguesa e que nos remete à ideia de habitação indígena, herdada de uma perspectiva 

ocidental europeia para entender as configurações dos povos nativos. De acordo com o dicionário Houaiss 

(2001), o verbete “aldeia” possui, dentre outras definições: 1 povoação de pequenas proporções, menor do 

que a vila; povoação rural, povoado. 2 (1500) povoação habitada apenas por índios; maloca, aldeamento. 

Aqui, portanto, considera-se sua acepção primeira.  
2 Optou-se por traduzir o termo russo raion [район] por “distrito”, que nos pareceu o equivalente mais 

satisfatório em língua portuguesa por apontar não apenas o fato deste ser uma localização geográfica, mas 

também por possuir uma forma de organização determinada. De acordo com o dicionário Houaiss (2001), 

o verbete “distrito” possui, dentre outras definições: 1 divisão administrativa de um território 2 divisão 

administrativa de município ou cidade, que pode compreender um ou mais bairros. Entretanto, outras 

traduções possíveis para o termo raion são região e área, porém elas são mais generalizantes e não 

carregam a mesma carga semântica do termo escolhido.   
3 Optou-se por traduzir o termo russo krai [край] por “território”, entretanto, em russo, ele é 

semanticamente mais rico, pois além de significar uma área, uma grande extensão de terra, um local 

delimitado, ele também aponta para sua localização. De acordo com o Dicionário Online de Língua Russa 

S. I. Ojegov, o verbete “krai” é definido como: borda, a parte limite de alguma coisa. De fato, Altai Krai 

fica “na borda” da Rússia e faz fronteira com o Cazaquistão.   
4 Forma coloquial, carinhosa e familiar do nome feminino Natália.  

P 
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em 21 de abril de 1933 e executado sete dias depois, na cidade de Barnaul. Sua 

reabilitação ocorre mais de 20 anos depois de sua execução, em 9 de outubro de 1956, 

conduzida por um Tribunal Militar da Sibéria e motivada pela constatação de falta de 

provas para condenação (falta de corpus delicti).5 

 Por ter perdido o pai antes mesmo de completar quatro anos de idade, Chukchin 

guarda poucas lembranças dele. Em suas anotações de trabalho, preservadas em seu 

arquivo, é possível encontrar um esboço de 1956, intitulado Pai [Otets], em que expõe 

algumas memórias de seu pai, Makár Leontevitch Chukchin, e a relação delas com os 

acontecimentos que colocaram termo à vida dele. Reproduzimos aqui alguns trechos: 

Отца плохо помню. [...]  

Рассказывают, это был огромный мужик, спокойный, красивый… 

Насчет красоты – трудно сказать. У нас красивыми называют здоровых, 

круглолицых [...]. Наверно, он был действительно очень здоровый: 

его почему-то называли двухсердечным. Фотографии его ни одной 

не осталось – не фотографировали. Он был какой-то странный человек. 

Я пытаюсь по рассказам восстановить его характер и не могу – очень 

противоречивый характер. А может, не было еще никакого характера – 

он был совсем молодой, когда его «взяли» – двадцать два года. 

De meu pai pouco me lembro. [...] 

Dizem que era um mujique enorme, calmo, bonito... No que se refere à 

beleza – é difícil dizer. Entre nós, chamam de bonitas as pessoas saudáveis, 

de rosto redondo [...]. Ele devia mesmo ser muito saudável: por algum 

motivo, o chamavam de dois corações. Não sobrou nem uma fotografia dele 

– não tiraram fotos. Ele era uma pessoa um tanto estranha. Eu tento nos 

contos reconstituir seu caráter e não consigo, é um caráter muito 

contraditório. E pode ser ainda que não houvesse nenhum caráter – ele era 

bem jovem quando o “levaram” – tinha 22 anos de idade. (tradução nossa)  

 Ao continuar a escrever suas memórias, Chukchin relembra traços da 

personalidade de seu pai e os acontecimentos que se seguiram após sua prisão: 

Работать отец умел и любил. По-моему, он только этим и жил – 

работой. Уезжал на пашню и жил там неделями безвыездно. 

Trabalhar o pai sabia e amava. Em minha opinião, era só para isso que ele 

vivia – para o trabalho. Ele foi para o campo de arar e passou semanas por lá, 

sem sair. (tradução nossa) 

[...] 

 
5 Informações disponibilizadas pela ONG Memorial [Мемориал], fundada em 1987, com objetivo de 

pesquisar a repressão política em diferentes países, especialmente durante a URSS, promover trabalhos 

educacionais e preservar os direitos humanos. 
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А когда взяли отца (1933 год.), она сама же плакала. Все ждала: 

отпустят. Не отпустили. Перегнали в Барнаул. Тогда мать и еще одна 

молодая баба поехали в Барнаул. Ехали в каких-то товарных вагонах, 

двое суток ехали. (Сейчас за шесть часов доезжают.) Доехали. Пошли 

в тюрьму. Передачу приняли. 

Потом они пошли к какому-то главному начальнику. Сидит, говорит, 

такой седой, усталый, вроде добрый. Посмотрел в книгу и спрашивает: 

 — Дети есть? 

 — Есть, двое. 

 — Не жди его, устраивай как-нибудь свою жизнь. У него высшая мера 

наказания.  

E quando levaram meu pai (em 1933), ela mesma [a mãe] chorou. Esperava 

tudo: irão soltá-lo. Não soltaram. Transferiram para Barnaul. Então, minha 

mãe e outra jovem senhora foram para Barnaul. Foram num vagão de carga 

qualquer, passaram dois dias viajando. (Hoje se chega em seis horas). 

Chegaram. Foram à cadeia. Aprovaram a transferência.  

Depois, elas foram ter com um chefe principal qualquer. Ele senta, fala, um 

tipo grisalho, cansado, parecia bondoso. Olhou para o livro e perguntou: 

 — Tem filhos? 

 — Tenho, dois.   

 — Não espere por ele, dá um jeito de arranjar sua vida. Ele pegou a pena 

máxima.  

 A falta de informações sobre os parentes desaparecidos e levados pelas 

autoridades soviéticas, bem como a busca por eles por parte dos familiares pode ser 

entrevista no trecho acima reproduzido.  

 A seguir, em suas memórias, Chukchin trata do desfecho desse acontecimento:  

Отца реабилитировали в 1956 году, посмертно, но в бумажке было 

сказано, что он умер в 1942 году. В чем обвинили отца, я так и не знаю. 

Одни говорят: вредительство в колхозе, другие – что будто 

он подговаривал мужиков поднять восстание против Советской власти.  

Как бы там ни было, не стало у нас отца. 

Reabilitaram meu pai em 1956, postumamente, mas no papelzinho estava 

dito que ele morreu em 1942. De que acusaram meu pai, eu nem sei. Uns 

dizem: sabotagem no kolkhóz, outros – que ele estava como que incitando os 

mujiques a levantar uma rebelião contra o poder soviético.  

De qualquer modo, ficamos sem pai. (tradução nossa) 
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 Maria Serguéevna Popóva, então viúva e com dois filhos pequenos, passa por 

apuros para cuidar de Chukchin e sua irmã.  

 No artigo “Queimado pelo poder. Vassíli Chukchin sentia-se desajustado” 

[Obojjionnyi vlast'io. Vassilii Chukchin tchuvstvoval sebia izgoem], publicado pela 

revista digital Argumenty i Fakty, em julho de 2009, sobre a vida e obra de Vassíli 

Makárovicth Chukchin e sua relação com a censura e o poder soviético, é citada uma 

fala do cenarista e dramaturgo Anatólii Boríssovitch Grébnev (1923-2002), que 

relembra um episódio dramático da infância de Chukchin e ilustra as dificuldades 

vividas pela mãe do escritor: 

Его отца расстреляли в 30-е годы. Тогда в деревне взяли почти всех 

мужиков. И всех положили. Мать – совсем молодая женщина, 

оставшись одна с двумя детьми на руках, решила покончить жизнь 

самоубийством. Взяла Васю и младшую - Наташу, забралась в печку и 

задвинула заслонку, надеясь, что они угорят насмерть. К счастью, в 

избу вошла соседка [...] и вытащила их оттуда. 

O pai dele [de Chukchin] foi fuzilado nos anos 30. Na época, levaram quase 

todos os homens da aldeia. E eliminaram todos eles. A mãe – uma mulher 

muito jovem, que ficara sozinha com dois filhos nos braços, decidiu por fim à 

vida com o suicídio. Pegou Vássia e a mais nova – Natacha,6 colocou-os no 

forno e fechou a porta esperando que morressem queimados. Felizmente, 

uma vizinha entrou na isbá [...] e os arrancou de lá. (tradução nossa) 

 Passados três anos da morte do pai, a mãe se casa, pela segunda e última vez em 

sua vida, com Pável Kuksin, em 1936. Em 1940, a família se muda para a região 

distrital de Biisk, porém, com o início da Segunda Guerra Mundial, em junho de 1941, 

mãe e filhos retornam à aldeia.  

 Pável Kuksin vai para a Guerra e morre na linha de batalha no ano seguinte, em 

1942, e a vida, que se tornara um pouco mais fácil em virtude da presença do padrasto, 

torna a ficar difícil. 

 Nesse período, entre 1937 e 1944, Chukchin frequenta a escola na aldeia de 

Sróstki até a conclusão do sétimo ano. Em um curto intervalo de tempo, após concluir o 

sexto ano, ele é enviado para junto do tio Pável, em Ongudai, região distante de sua 

aldeia, para aprender o ofício de contador.  

 
6 Vássia e Natacha são, respectivamente, formas coloquiais e carinhosas para os nomes Vassíli e Natália.  
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 Sem sucesso, ele regressa ao lar e, ao terminar a educação básica, deixa 

novamente Sróstki e ingressa na Escola Técnica Automotiva de Biisk, porém não obtém 

boas notas, abandona os estudos depois de um ano e meio e volta para sua aldeia natal.     

 Em seu conto autobiográfico intitulado Ruivo [Ryjii], publicado pela primeira 

vez no número 7 do almanaque Avrora,7em julho de 1974, Chukchin relembra esses 

episódios ocorridos em sua juventude. Reproduzimos aqui alguns trechos: 

 Давно-давно это было! [...] 

В Онгудае я жил с месяц у дяди Павла, крестного моего, бухгалтера… 

Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка: не выучиться ли мне 

на бухгалтера? Стало быть, мне лет 12-13, потому что когда мне стало 

14, нас обуяла другая мысль: выучиться мне на автомеханика. Нас с 

мамой постоянно тревожила мысль: на кого бы мне выучиться? 

Isso foi há muito, muito tempo! [...] 

Em Ongudai eu vivi por quase um mês com o tio Pável, meu padrinho, 

contador... Eu e mamãe fizemos uma tentativa para lá de ridícula: será que 

não deveria aprender o ofício de contador? Pois, então, eu tinha 12 para 13 

anos, porque, quando completei 14, fomos tomados por outra ideia: eu 

deveria aprender mecânica de automóveis. Eu e mamãe sempre nos 

afligíamos com essa ideia: o que eu deveria aprender? 

 Chukchin, então, conta ao leitor o desfecho dessa aventura, que, como pode ser 

visto no excerto abaixo, não teve o final esperado:  

Насчет бухгалтера ничего не вышло: крестный отказался учить. Я этому 

очень обрадовался, потому что хотел сам сбежать домой… Почему-то я 

очень любил свою деревню. Пожил с месяц на стороне и прямо 

измучился: деревня снится, дом родной, мать… Тревожно на душе, 

нехорошо. 

И вот ехал домой. (с. 50 ) 

A propósito do ofício de contador, não deu em nada: o padrinho recusou-se a 

ensinar. Eu fiquei muito alegre com isso, porque eu mesmo queria ir correndo 

para casa... Por alguma razão, eu amava muito minha aldeia. Passei quase um 

mês naqueles lados e fiquei verdadeiramente exausto: sonhava com a aldeia, 

com o lar, com minha mãe... Uma inquietação na alma, nada bom. 

E, então, fui para casa. (p. 50) (tradução nossa). 

 Assim, ao voltar para casa, concluir o ensino básico e abandonar o curso de 

mecânica de automóveis, em 1945, Chukchin toma parte do kolkhóz8 com o objetivo de 

 
7  Grande parte dos números do almanaque Avrora (incluindo o citado), autointitulado revista literária de 

arte, publicada mensalmente entre os anos de 1969 e 1992, em Leningrado, pode ser acessada no 

endereço eletrônico https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/avrora (consultado em abril de 2020).  
8 O termo kolkhóz [transliterado do russo колхоз] é a forma reduzida para kollektívnoe khoziáistvo, que 

pode ser traduzido para o português como “unidade de produção agrícola coletiva” ou, ainda, “fazenda 

coletiva”. A criação dos kolkhózes resultou da coletivização forçada de terras e da tentativa de eliminação 
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colaborar com o sustento de sua mãe e de sua irmã. Esse mesmo ano também marcou o 

fim da Segunda Guerra Mundial. 

 Porém, mesmo finda a Segunda Guerra, a vida continuava difícil e Vassíli 

Makárovitch Chukchin, já com o sonho de se tornar escritor, decide sair de sua aldeia 

natal e, em 1946, dirige-se primeiramente para Novosibirsk. O escritor relembra esse 

momento num artigo intitulado “Apenas esse não será um artigo de economia” [Tol'ko 

eto ne budet ekonomitcheskaia stat'ia] , que pode ser encontrado na obra Voprosy 

samomu sebe, de 1981, e que reúne diversos textos publicísticos e autobiográficos de 

Chukchin. Reproduzimos aqui um trecho de suas memórias:  

Больно вспоминать. Мне шел семнадцатый год, когда я ранним утром, 

по весне, уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться 

на ногах по гладкому, светлому, как стеклышко, ледку, а надо было 

уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека родного 

или просто знакомого, было грустно и немножко страшно. Мать 

проводила меня за село, перекрестила на дорогу, села на землю и 

заплакала. И понимал, ей больно и тоже страшно, но еще больней, 

видно, смотреть матери на голодных детей. Еще там оставалась сестра, 

она маленькая. А я мог уйти. И ушел. (с. 28) 

É doloroso recordar. Eu estava com 17 anos quando saí de casa, de manhã 

cedo, na primavera. Eu ainda queria me debandar e dar uma volta a pé pelo 

gelinho liso e claro, como vidrinho, mas era preciso ir embora para uma vida 

enorme e desconhecida, onde não havia nem um conterrâneo sequer ou 

simplesmente um conhecido, foi triste e um tanto assustador. A mãe me 

acompanhou para fora da aldeia, se benzeu no caminho, sentou na terra e se 

pôs a chorar. E entendi que para ela era doloroso e também assustador, mas 

ainda mais doloroso para uma mãe, claro, é ver os filhos com fome. Lá ainda 

restava minha irmã, ela era pequena. Mas eu pude ir. E fui. (p. 28) (tradução 

nossa).  

 Um ano depois, Chukchin é admitido na Soiuzprommekhanizatsiia, uma fusão 

de fábricas atuantes no segmento de projeto, montagem e instalação de equipamentos 

para indústrias e fabricação de cabos e guindastes.  

 Em 1947, ele é enviado pela Soiuzprommekhanizatsiia como mecânico-armador 

para uma fábrica de turbinas em Kaluga, mais tarde, trabalha numa fábrica de tratores 

na cidade de Vladimir. Em 1949, é enviado à estação Chtcherbinka (localizada na 

 
da propriedade privada para “eliminar o caráter burguês do campo e acelerar o processo de 

industrialização da URSS, de modo que o bloco soviético se tornasse, em um curto espaço de tempo, uma 

potência econômica e militar” (MARTINS, 2019, p. 31). A coletivização forçada das terras era uma das 

ações que integrava o Primeiro Plano Quinquenal (1928-1933) instituído por Josef Stálin (1878-1953), 

que subiu ao poder em 1922 e permaneceu nele até o ano de sua morte. Aqui, cabe ainda uma nota 

referente à (não) tradução: optamos por não traduzir o termo kolkhóz, mas apenas transliterá-lo, pois ele é 

frequentemente empregado dessa forma (e também como colcóz) em artigos acadêmicos, livros didáticos 

e websites.  
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cidade de mesmo nome) para a construção de uma central elétrica na ferrovia Moscou-

Kurskii e, meses depois, à estação Golitsyno (localizada na cidade de mesmo nome) 

para construção de uma ponte ferroviária.  

 Em outubro de 1949, Chukchin é convocado para o serviço militar e serve na 

Marinha, na frota do Báltico, como operador de rádio. No ano seguinte, é transferido 

para a frota do Mar Negro e lá permanece por dois anos, até 1952, na posição militar de 

marinheiro sênior e como operador de rádio para fins especiais.  

 A carreira militar de Chukchin termina em janeiro de 1953, quando é dispensado 

por motivos médicos em virtude do diagnóstico de úlcera gástrica. Porém, é na Marinha 

que ele começa a escrever seus primeiros contos, dentre eles, Dois na telega, que viria a 

ser, cinco anos depois, seu primeiro texto literário publicado.9 

 Vassíli, então, volta para sua aldeia natal decidido a prestar os exames escolares 

com o objetivo de concluir a oitava, nona e décima séries e obter o certificado.10 Apesar 

de não ter as melhores notas (Chukchin obtém notas máximas apenas nas disciplinas 

História da URSS, Constituição da URSS e Geografia, enquanto que nas demais, como 

Língua Russa, Química e Física, seu desempenho é apenas satisfatório), ele passa no 

exame. 

 Alguns meses depois, é convidado para trabalhar como professor na escola rural 

noturna para jovens de Sróstki, onde leciona Língua Russa e Literatura, além de atuar 

como diretor da instituição entre os anos 1953 e 1954.  No artigo intitulado 

Monólogo na escada [Monolog na lestnitse], escrito em 1967 e publicado na coletânea 

de artigos Kultura tchuvstv, em 1968, Chukchin relembra sua atuação como professor: 

Одно время я был учителем сельской школы для взрослых. Учитель 

я был, честно говоря, неважнецкий (без специального образования, без 

опыта), но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели 

на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось 

рассказать им что-нибудь важное, интересное и интересно… Я любил 

их в такие минуты. И в глубине души не без гордости и счастья верил: 

вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, 

мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье. (с. 605) 

 
9 O conto Dois na telega [Dvoe na telegue] foi publicado em 1958, nas páginas 6 e 7 do número 15 (749) 

da revista Smena, intitulada revista de literatura e arte. O periódico pode ser consultado na íntegra em 

http://smena-online.ru/archive/1958/749 (consultado em abril de 2020).  
10 A oitava, nona e décima séries seriam o equivalente, hoje, ao chamado Ensino Médio. Ao concluir essa 

etapa, era possível tentar ingressar no ensino superior.  
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Durante certo tempo, fui professor na escola rural para adultos. Fui um 

professor, honestamente dizendo, passável (sem formação especializada, sem 

experiência), mas não posso esquecer, ainda hoje, quão bem e agradecidos 

olhavam para mim os rapazes e as moças, que, cansados de tanto trabalhar 

durante o dia, quando eu conseguia lhes contar algo importante, interessante 

e com interesse... Eu os amava naqueles instantes. E, no fundo da alma, não 

sem orgulho e felicidade, acreditava: aí está, nesses instantes, estou fazendo 

um trabalho verdadeiro, bom. É pena que na vida tenhamos tão poucos 

minutos como esses. Deles constitui-se a felicidade. (p. 605) (tradução nossa) 

 Em meados de 1954, Chukchin deixa o emprego de professor e diretor e vai para 

Moscou, ele ainda conserva o desejo de se tornar escritor. Por isso, inscreve-se no 

Instituto de Literatura, mas não é admitido por ainda não ter textos autorais do gênero 

literário publicados, uma das exigências para poder ingressar, à época, na instituição. 

 Alguns meses depois, Chukchin presta os exames de admissão para o Instituto 

de Cinematografia da União Soviética [Vsessoiuznyi Gossudarstvennyi Institut 

Kinematografii (VGIK)]11 e é aceito no Departamento de Direção. Seu primeiro 

professor é Mikhail Ilitch Romm (1901-1971), que viu muitos de seus alunos terem seus 

trabalhos reconhecidos, tais como Andrei Tarkóvski (1932-1986), Nikita Mikhalkov 

(1945), Sergei Solovyov (1944) e o próprio Chukchin.12  

 É durante sua permanência como estudante na instituição, de 1954 a 1960, que 

Chukchin estreia na esfera do audiovisual e começa a publicar seus primeiros contos: O 

conto literário Dois na Telega é publicado em 1958, na revista Smena e, no mesmo ano, 

ele ganha o papel principal no filme de Marlen Khutsiev, Dva Fiodora.  

 A década seguinte é a mais produtiva de sua carreira artística. Em 1963, a 

editora Molodaia Gvardia publica seu primeiro livro de contos, Selskie Jiteli 

(Moradores do Campo),13 cujo conto homônimo presente nesta edição é um dos que 

foram selecionados e traduzidos pela primeira vez para o português para a presente 

pesquisa de Mestrado.   

 
11 Atual Instituto Panrusso Guerásimov de Cinematografia ou Instituto Guerásimov de Cinematografia 

[Vserossiyskiy gossudarstvennyy institut kinematografii imeni S.A. Gerasimova (VGIK)].  
12 Chukchin e Tarkóvski foram colegas de classe. Em 1956, quando ainda estudantes, Tarkóvski e outros 

estudantes, a saber, Marika Beiku e Aleksandr Gordon, dirigem e produzem o curta-metragem Os 

assassinos [Ubiitsy], cujo elenco conta com Chukchin no papel de Ole Andreson. O curta é uma 

adaptação do conto homônimo de E. Hemingway. 
13 CHUKCHIN, V. M. Selskie jiteli. Rasskazy. Moscou. Molodaia: Gvardia, 1963.  
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 Em 1964, ele estreia seu primeiro filme profissional como diretor e cenarista: 

Jiviot takoi paren’, que no mesmo ano recebe o Leão de Ouro no Festival Internacional 

de Veneza na categoria de Melhor Filme Infantil.  

 Entre os anos 60 e 70, ele dirige quatro filmes: Iz Lebiajevo soobchtchaiot 

(1960), Jiviot takoi paren’ (1964), Vach syn i brat (1965) e Strannye liudi (1969); atua 

em dezesseis películas: Prostaia Istoriia (1960), Iz Lebiajevo soobchtchaiot (1960), 

Alionka (1961), Kogda derevia byli bolchimi (1961), Komandirovka (1961), Michka, 

Serioga i ia (1961), My, dvoe mujtchin (1962), Kakoe ono, more? (1964), Jurnalist 

(1967), Komissar (1967), Tri dnia Viktora Tchernychova (1968), Mujskoi razgovor 

(1968), Osvobojdenie (1968), U ozera (1969), Ekho daliokikh snegov (1969) e Liubov 

Iarovaia (1970); além de ser cenarista em seis produções cinematográficas: Iz Lebiajevo 

soobchtchaiot (1960), Jiviot takoi paren’ (1964), Vach syn i brat (1965), Vania, ty kak 

zdes (1969), Strannye liudi (1969) e Ia prichel dat’ vam voliu (1970). 

 Entre 70 e 74, Chukchin ainda atua nos filmes Dauria (1971), Derjis za oblaka 

(1971), Pechki-lavotchki (1972), Kalina Krasnaia (1973), Esli khotchech byt 

stchastlivym (1974), Prochu slova (estreia em 1975) e Oni srajalis za Rodinu (estreia 

em 1975); é cenarista e diretor em Pechki-lavotchki (1972) e Kalina Krasnaia (1973); e 

cenarista em Prichel soldat s fronta (1971).  

 Com relação a sua produção como escritor, em vida, Chukchin tem ainda outros 

sete livros publicados: o romance Liubaviny (1965), a novela Jiviot takoi paren’ (1964), 

as coletâneas de contos e novelas Tam, vdali (1968) e Zemliaki (1970), a segunda 

edição do romance Liubaviny (1972) e as coletâneas de contos  Kharaktery. Rasskazy 

(1973) e Bessedy pri iasnoi lune (1974),14 além de uma centena de outros contos, peças 

teatrais, novelas, artigos e trechos de romances publicados em periódicos e revistas da 

época. O romance Ia prichel dat vam voliu, por exemplo, teve sua primeira parte 

 
14 Referências das obras citadas:  

CHUKCHIN V. M., Jiviot takoi paren’. Moscou: Iskusstvo, 1964; _______. Liubaviny. Moscou: 

Sovetskii. Pissatel’, 1965; _______. Tam, vdali Moscou: Soi. Pissatel’, 1968; _______.  Zemliaki. 

Moscou: Sovetskaia Rossiia, 1970; _______.  Liubaviny. Petrozavodski: Kareliia, 1972; _______.  

Kharaktery: Rasskazy. Moscou: Sovremennik, 1973; _______.  Bessedy pri iasnoi lune Moscou: 

Sovetskaia Rossiia, 1974.  
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publicada pela primeira vez em 1971, no almanaque Cibirskie ogni,15 que está em 

circulação até os dias atuais. 

 Vassíli Makárovitch Chukchin teve algumas de suas produções cinematográficas 

premiadas: em 1964, por Jiviot takoi paren’, recebe o prêmio de melhor filme no 

Festival de Cinema da União Soviética [Vsesoiuznom kinofestivale], além do já citado 

Leão de Ouro no Festival Internacional de Veneza.  

 Em 1967, pelo longa-metragem Vach cyn i brat, Chukchin é laureado com os 

prêmios de melhor direção e cenário no Prêmio Estatal Irmãos Vassilievki da URSS 

[Gossudarstvennaia premiia RSFSR imeni brat'ev Vasil'ievykh]. Em 1971, recebe o 

prêmio de melhor ator por sua participação no filme U ozera, dirigido por Gerásimov; 

em 1974, recebe o prêmio principal do Festival de Cinema da União Soviética 

[Vsesoiuznom kinofestivale] por escrever, dirigir e atuar como protagonista em Kalina 

Krasnaia, seu maior sucesso.16  

 O ano de 1974 é o último da vida de Chukchin, reconhecido ator, diretor, 

cenarista e escritor. No dia 2 de outubro, ele falece em sua cabine durante as filmagens 

do filme Oni srazhalis za Rodinu (estreia em 1975), no qual desempenhou um dos 

papeis principais. Neste mesmo ano, Chukchin tentara receber autorização para iniciar 

as filmagens do filme Stepan Razin, que nunca se concretizaram.   

 Postumamente, seus textos foram organizados em coletâneas e publicados não 

apenas em russo, mas também em outros idiomas falados na, então, União Soviética: 

como a coletânea de contos e artigos em três tomos Sobranie Sotchinenii (1984-1985), 

lançada pela editora Molodaia Gvardia; reunião de artigos biográficos e de crítica 

literária e audiovisual, como a obra Nravstvennost est Pravda (1979), lançada pela 

editora Sovietskaia Rossiia; e compilação de cartas, como a obra Pisma V. M. 

Chukchina k materi (1975), lançada em Altai.   

 
15 Todos os números do almanaque, desde 1922 até hoje, podem ser acessados online pelo site 

http://www.sibogni.ru/magazines. O texto citado pode ser acessado pelo link 

http://poisk.ngonb.ru/flip/periodika/sibogni/1971/01/4/ (consultado em abril de 2020).  
16 Kalina krasnaia (1973) levou cerca de 50 milhões de espectadores ao cinema no período em que estava 

em cartaz. Apenas a título de comparação, o filme Stalker (1979), considerado hoje uma das grandes 

obras de Tarkóvski, diretor contemporâneo a Chukchin, levou, à época, três milhões de espectadores ao 

cinema (BELAIA apud CHUKCHIN, 1984, p. 9).    
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 Hoje é possível encontrar os textos de Chukchin, em especial seus contos, 

traduzidos para diferentes idiomas, como inglês, espanhol, italiano, alemão, francês, 

sérvio, polonês, tcheco, vietnamita, japonês, árabe, dentre outros. Para o português, 

apenas um de seus contos fora traduzido até a presente pesquisa: o conto Dá-lhe, 

coração!, publicado na Nova Antologia do Conto Russo (2012).  
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2. A POÉTICA DE CHUKCHIN 
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A Poética trata fundamentalmente do problema: Que é que faz de uma 

mensagem verbal uma obra de arte? Sendo o objeto principal da Poética as 

differentia specifica entre a arte verbal e as outras artes e espécies de 

condutas verbais, cabe-lhe um lugar de preeminência nos estudos literários. 

(JAKOBSON, 2007, p. 118) (grifos originais) 

 

iscorrer sobre a Poética de Chukchin é um prazer e um desafio. Um prazer, 

pois por ser um escritor pouco conhecido do leitor brasileiro, praticamente 

tudo o que se disser sobre ele, em território nacional, guardará em si o sabor 

de novidade, de inédito. Entretanto, selecionar o que será dito dentre esse “tudo” que há 

para ser dito (e há muito) é um desafio.  

 Por isso, cabe pontuar aqui o primeiro objetivo em abordar a Poética de 

Chukchin: apresentar um panorama, que aponte as principais características presentes 

em sua produção como contista sob o prisma literário.  

 Este, aliás, é um recorte importante, presente desde o título desta dissertação: a 

abordagem proposta se volta à produção de Chukchin como escritor de contos, 

porquanto a presente pesquisa não tocará em questões relativas à sua atuação na esfera 

do audiovisual, quando ocupou ativamente as posições de diretor, cenarista e ator, e 

como autor de obras pertencentes a outros gêneros literários, como a novela, o romance 

e o texto dramático. 

 O segundo objetivo deste capítulo é apresentar um breve levantamento da 

fortuna crítica da obra chukchiniana, alguns dos principais nomes que se ocuparam e 

ainda se ocupam em examinar seus contos, estilo literário e recursos de escrita, bem 

como sua inserção no contexto social e literário da época.  

 Para ilustrar a teoria, os exemplos apresentados são, em sua maioria, oriundos do 

corpus composto por cinco contos, que foram traduzidos pela primeira vez para o 

português para a presente pesquisa, a saber: Moradores do Campo [Selskie jiteli] 

(1962), O Esquisitão [Tchudik] (1967), Conterrâneos [Zemliaki] (1968), O Microscópio 

[Mikroskop] (1969) e Colocou no devido lugar [Spezal] (1970).  

 Em síntese, assim como estas palavras preliminares, este capítulo é 

predominantemente informativo e visa realizar uma primeira aproximação da Poética e 

da fortuna crítica de Vassíli Makárovitch Chukchin.  

D 
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*** 

 Como apontado por Jakobson na citação que abre este capítulo, a mensagem 

verbal é o principal objeto de análise da Poética, uma vez que ela “trata dos problemas 

da estrutura verbal” (2007, p. 118).  

 Assim, é pela observação dessa estrutura que damos início à aproximação 

proposta da Poética de Chukchin. Reproduzimos aqui, em sua versão original em língua 

russa, dois trechos pertencentes a dois contos que integram o corpus dessa pesquisa 

(grifos nossos): 

Микроскоп (O microscópio) 

У жены отвалилась челюсть, на лице появилось просительное 

выражение: может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не 

шутит, не умеет. Она глупо спросила:  

– Где?  

Тут он невольно хмыкнул.  

– Дак если б я знал, я б пошел и...  

– Ну не-ет!! - взревела она. - Ухмыляться ты теперь доолго не будешь! - 

И побежала за сковородником. - Месяцев девять, гад! [...] 

– Подушку-то, подушку-то мараешь! Самой стирать!..  

– Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут! Мои! 

Мои!..  

– По рукам, слушай!..  

– От-теньки-коротеньки!.. Кривенькие носики!  

– По рукам, зараза! Я ж завтра на бюлитень сяду! Тебе же хуже.  

– Садись!  

– Тебе же хуже...  

Земляки (Conterrâneos) 

Анисим вздрогнул: до странного показалась знакомой эта фраза. Не 

фраза сама, а то, как она была сказана: так говорил отец, когда 

задумывался,  – с еле уловимой усмешкой, с легким удивлением. [...] 

– Не грустно, земляк?  

– Грусти не грусти - што толку? - Што-то должно помогать человеку в 

такое время?  

– У тебя болит, што ль, чего?  

– Душа. Немного. Жалко... не нажился, не устал. Не готов, так сказать.  
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– Хэх!.. Да разве ж когда наживесся? Кому охота в ее, матушку, 

ложиться.  

– Есть же самоубийцы...  

–Это хворые. Бывает: надорвется человек, с виду вроде ничего ишо, а 

снутри не жилец. Пристал.  

– И не додумал чего-то... А сам понимаю, глупо: что отпущено было, 

давно все додумал. - Городской помолчал. - Жалко покоя вот этого... 

Суетился много. Но место надо уступать. А?  

– Надо. Хэх!.. Надо. 

 Ao lançar um olhar à distribuição visual dos elementos verbais que compõem a 

estrutura textual dos contos de Chukchin, é possível identificar a presença de recursos 

gráficos recorrentes que, por isso, colaboram para conferir à sua escrita um estilo 

próprio. Essa observação pode ser realizada mesmo por um leitor que não domine o 

idioma russo.   

 Alguns recursos gráficos depreendidos logo em um primeiro contato com o texto 

são: a grande quantidade de parágrafos iniciados com travessão; a curta extensão dos 

parágrafos; a notável presença de sinais de pontuação, como travessão, interrogação, 

exclamação e reticências; e a presença de diálogos longos, afirmação sustentada pela 

alternância dos personagens em seus turnos de fala, que pode ser inferida em virtude do 

uso dos travessões. 

   O que esses elementos dizem sobre a Poética de Chukchin? Bem, em verdade, 

eles dizem muito. O primeiro ponto levantado, isto é, a grande quantidade de parágrafos 

iniciados com travessão, sugere a presença maciça da fala dos personagens, que 

parecem dialogar livremente, alternando-se nas posições de emissor e interlocutor da 

mensagem, sem serem interrompidos por um narrador que tome a palavra para si. Daí 

pode-se inferir que o narrador nos contos apresentados é pouco participativo, mas sobre 

ele trataremos um pouco mais adiante.  

 O segundo ponto levantado, isto é, a presença de alguns sinais de pontuação 

recorrentes, leva-nos para mais perto do conteúdo do texto. A questão, então, já não se 

limita a quais elementos estão presentes na tessitura do conto, mas qual seu papel nela.  
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 Uma das finalidades da pontuação, especialmente no texto literário, é conferir 

um ritmo determinado à leitura,17 procedimento constantemente observado na poesia, 

mas também presente na prosa, haja vista o genial uso da pontuação em obras de 

grandes autores, como João Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade.  

 Em Chukchin, o uso constante de sinais de pontuação, como exclamação, 

reticências e interrogação, confere ao texto um ritmo que, ao orientar sua leitura, dá ao 

leitor a sensação de estar em contato com a língua falada, viva, como se essa fosse 

reproduzida no texto escrito com suas pausas, arroubos emocionais, elevações de voz, 

ironia, reticências, incertezas.    

 De fato, era intenção de Chukchin fazer emergir do texto a voz de seus 

personagens:  

Я знаю, когда я пишу хорошо: когда пишу и как будто пером 

вытаскиваю из бумаги живые голоса людей (2003, с. 3) 

Eu sei quando escrevo bem: quando escrevo e, como que com a pena, arranco 

do papel a voz viva das pessoas (2003, p. 3) (tradução nossa) 

 Entretanto, se o uso da pontuação pode colaborar para criar um ritmo, que é 

imposto por ele à leitura – esta se torna mais truncada pela presença das vírgulas; com 

pausas longas entre períodos e palavras em virtude das reticências; alterações tonais 

exigidas pela presença das exclamações e interrogações; e constantes alternações de 

turnos de fala, demarcadas pelo uso do travessão –, apenas ele não é suficiente para 

“arrancar do papel a voz viva das pessoas”.  

 Em vista disso, Chukchin utiliza outros procedimentos linguísticos para 

construir a fala de seus personagens e lhes conferir idiossincrasias. Com intuito de 

observar estes procedimentos mais de perto, serão apresentados trechos de contos no 

original em russo e sua tradução para o vernáculo realizada para a presente pesquisa: 

– Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят! Так? Множим 

шестьдесят на тридцать – одна тыща восемьсот? Так? Делим на сто – 

имеем восемнадцать… На двадцать с чем-то рублей! – торжественно 

объявил Шурка. (Сельские жители, 1962) 

– Cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta! E então? Multiplicamos 

sessenta por trinta – um mile oitocentos? E então? Dividimos por cem – 

temos dezoito... Vinte rublos e alguma coisa! – solenemente anunciou 

Churka.  (Moradores do campo, 2020) 

 
17 Sobre o ritmo conferido à prosa em virtude da presença da pontuação, recomenda-se o texto de Ana 

Cristina Cesar O ritmo e a tradução na prosa (ref. na Bibliografia).   
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 Nessa cena, pertencente ao conto Moradores do Campo (1962), Churka, neto de 

vovó Malánia, conta em voz alta a quantidade de palavras ditadas por ela para a 

composição de um telegrama. Seu intuito é provar que o custo para enviar o telegrama a 

Moscou será alto, pois a vovó não é tão sintética com as palavras como deveria.  

 A maneira como a fala de Churka é construída chama a atenção em virtude da 

presença de elementos como marcadores conversacionais (так, так), a representação 

gráfica da pronúncia de uma das palavras (тыща ao invés de тысяча), a inclusão do 

interlocutor no discurso ao flexionar o verbo na primeira pessoa do plural ([мы] делим 

на сто – [мы] имеем восемнадцать) e o vocabulário coloquial empregado.  

 Por seu turno, a pontuação deste trecho não apenas impõe um ritmo à leitura, 

mas também ressalta ao leitor o estado emocional da personagem: Churka está animado 

para provar seu ponto de vista, conta em voz alta (шестьдесят!), interage com a avó 

(так?, так?), pensa para chegar ao resultado final da conta (делим на сто – имеем 

восемнадцать…) e chega a ele com prazer, literalmente o exclama (на двадцать с чем-

то рублей!).  

– Душа. Немного. Жалко... не нажился, не устал. Не готов, так сказать.  

– Хэх!.. Да разве ж когда наживесся? Кому охота в ее, матушку, 

ложиться.  

– Есть же самоубийцы...  (Земляки, 1968) 

– A alma. Um pouco. É pena... Não me fartei de viver, não cansei. Não estou 

pronto, por assim dizer.  

– Hã!... E será possível que, em algum momento, farte-se de viver? Quem 

tem vontade de cair nela, na mãezinha terra. 

– Pois há os suicidas...  (Conterrâneos, 2020) 

 Essa segunda cena apresentada pertence ao conto Conterrâneos (1968). Nela, 

dois homens já idosos conversam, refletem sobre a vida e a morte, sobre a 

inevitabilidade de morrer e o desejo de permanecer vivo.  

 Alguns elementos que chamam atenção na construção do discurso das 

personagens no pequeno trecho selecionado são marcadores conversacionais (жалко, 

да, так сказать), uma interjeição (хэх), partículas modais de intensificação (ж, же) e 

vocabulário coloquial (да разве ж когда наживесся).  
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 A pontuação também desempenha papel importante ao transmitir ao leitor o 

estado de espírito das personagens: a interjeição seguida por exclamação e reticências, 

que aponta para a surpresa e a reflexão suscitada em um dos velhos ao ouvir a afirmação 

de que seu interlocutor não está pronto para morrer (хэх!..) e a pausa imposta pela 

presença das reticências após o marcador conversacional, sugerindo que a personagem 

também está num momento de reflexão  (жалко...).     

– Дак если б я знал, я б пошел и...  

– Ну не-ет!! – взревела она. – Ухмыляться ты теперь доолго не будешь! 

– И побежала за сковородником. - Месяцев девять, гад! (Микроскоп, 

1969)  

– Arre, se eu soubesse, eu iria lá e... 

– Pois sim, nã-ão!! – rugiu ela – Você há de ficar sem sorrir agora por um 

boom tempo! – E correu atrás da frigideira. – Nove meses, canalha! (O 

microscópio, 2020) 

      Por fim, essa terceira cena foi retirada do conto O microscópio (1969). Nela, 

está-se diante de uma briga de casal, pois o marido, ao voltar do trabalho sem o dinheiro 

do seu ordenado, tenta explicar à esposa que o perdeu. Ela, em fúria, decide bater nele 

com uma frigideira.  

 A primeira sentença é proferida pelo marido e a segunda pela esposa. Nelas 

também é possível encontrar marcadores conversacionais (дак, ну), a representação 

gráfica da pronúncia das palavras (дак ao invés de так; не-ет ao invés de нет; e доолго 

ao invés de долго), o uso de palavras ofensivas (гад) e inversões sintáticas 

(ухмыляться ты теперь доолго не будешь), que juntamente com a pontuação 

possibilitam perceber o estado emocional da esposa, que grita, diz impropérios e faz 

ameaças repletas de pontos de exclamação. 

  É possível identificar estes e outros elementos em muitos contos de Chukchin, o 

que permite afirmar que uma das características mais marcantes da linguagem presente 

em seus textos é sua proximidade com a variante oral, coloquial, da fala. Ao ler os 

contos se tem a impressão de ouvir as personagens falando, com suas entonações, 

trejeitos, desvios, repetições, ordem sintática, etc.  

 Outra característica é a agilidade desse discurso: os turnos de fala são curtos, 

rapidamente alternados entre as personagens e raramente interrompidos pelo narrador, 
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que muitas vezes surge apenas para pontuar a maneira como uma ou outra personagem 

proferiu suas falas, o que aponta para a centralidade do discurso. 

 A escolha dos recursos empregados para caracterizar a fala das personagens nos 

conduz à reflexão sobre quem são elas; quem, afinal, povoa os contos de Chukchin? 

Numa entrevista de 1973 para a revista Trud, por ocasião das filmagens do longa-

metragem Kalina Krasnaia (1974), o autor faz a seguinte afirmação: 

Герои моих повестей и рассказов - это люди простые. 

Os heróis de minhas novelas e contos são pessoas simples. (tradução nossa) 

 Nos contos traduzidos para a presente pesquisa é possível examinar mais 

detalhadamente quem são essas pessoas simples.  

 Em O Microscópio [Mikroskop, 1969], acompanhamos a história de Andrei Erin, 

um morador da aldeia que gasta todo o seu ordenado na aquisição de um microscópio, 

pois, embora não seja perito em Biologia e não detenha conhecimentos nessa área (ele é 

marceneiro), nutre um desejo: ver os micróbios e descobrir uma maneira de aniquilá-los 

para prolongar a vida humana. 

 O problema é que, ao decidir comprar o tão sonhado microscópio, Andrei priva 

sua família do dinheiro necessário ao seu sustento, além disso, ele discute com a mulher 

por voltar do trabalho de mãos vazias (Andrei mente e diz que perdeu o salário), apanha 

da esposa e precisa trabalhar meio turno a mais por um mês e meio para recuperar parte 

do dinheiro.  

 Nesse conto é possível observar uma das personagens-tipo recorrentes na obra 

ficcional de Chukchin: o esquisito, o excêntrico, aquele que, apesar de ter boas 

intenções, toma decisões muitas vezes incompreensíveis, o tchudik.  

 No conto O Esquisitão [Tchudik, 1967], deparamo-nos com outra personagem 

excêntrica e acompanhamos algumas de suas desventuras. 

 Vassíli Egórytch Kniázev, o Esquisitão, alcunha pela qual é chamado durante 

toda a narrativa (apenas no último parágrafo o narrador revela seu verdadeiro nome), 

entra em férias e decide sair de sua aldeia para visitar o irmão na cidade, uma jornada 

marcada por percalços e situações inesperadas.  
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 As dificuldades começam já na hora de fazer as malas, pois ele não consegue 

achar as iscas artificiais que gostaria de levar (aliás, levar iscas de pesca para uma 

cidade grande). Quando à espera do trem, perde uma parte do dinheiro que levava 

consigo. Durante a viagem de trem e de avião, o Esquisitão tenta interagir, sem sucesso, 

com outras pessoas e quase discute com um passageiro quando, na verdade, queria 

apenas ajudá-lo.   

 Ao chegar à casa do irmão, é bem recebido, porém a cunhada não simpatiza com 

ele desde o primeiro olhar. Na tentativa de conquistar sua simpatia, o Esquisitão compra 

presentes para os sobrinhos e decide enfeitar o carrinho de bebê do sobrinho mais novo 

cobrindo-o de desenhos. A cunhada não vê ‘a obra de arte’ com bons olhos, fica furiosa 

e ralha com o marido. Nem mesmo o irmão entende o porquê de ele ter se resolvido a 

desenhar no carrinho de bebê. Cansado, incompreendido em sua excentricidade bem 

intencionada, Vassíli tenta se explicar, mas recolhe suas malas e volta para casa.   

 Ao tratar das personagens de Chukchin, Khisamova, linguista e estudiosa de sua 

obra, afirma que seus contos  

знакомят читателей с многообразием "моделей" человеческого 

поведения в различных жизненных ситуациях. (2004, с. 51) 

apresentam aos leitores uma variedade de “modelos” de comportamento 

humano em diferentes situações da vida. (2004, p. 51) (tradução nossa) 

 O esquisito, o excêntrico, pode ser considerado, portanto, um desses modelos de 

comportamento humano, caracterizado por seus “atos logicamente inexplicáveis, que 

causam surpresa e perplexidade nas pessoas” (MARTIROCIAN, 2016, p. 50) (tradução 

nossa).18  

 De acordo com Khisamova, o tchudik é um tipo peculiar de herói, uma pessoa 

comum com uma mentalidade incomum, caracterizada por excentricidade, 

impulsividade, imprevisibilidade de comportamento (2004, p. 51).19 E assim como é 

possível identificar a personagem excêntrico-bondosa nos contos de Chukchin, pode-se 

também opô-lo a outro tipo heroico recorrente em sua galeria de heróis. 

 
18  No original: “«Чудик» совершает логически необъяснимые поступки, вызывая удивление и 

недоумение у людей.” (МАРТИРОСЯН, 2016, с. 50) 

19 No original: “Поиск национального характера выразился в создании своеобразного типа героя -

"чудика", обычного человека с необычным складом души, которому свойственна 

эксцентричность, импульсивность, непредсказуемость поведения.” (ХИСАМОВА, 2004, с. 51) 
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 No conto Colocou no devido lugar [Srezal, 1970], ao leitor é apresentada outra 

personagem excêntrica, mas que se diferencia dos tchudikis protagonistas dos contos O 

Microscópio e O Esquisitão por não ser bondosa, gentil, inofensiva.20 

 O conto em questão inicia-se com a chegada de Konstantin Ivánovitch Juravlióv 

à casa da mãe, moradora da aldeia Novaia. O filho, um acadêmico, chega com a esposa 

(também acadêmica) e a filha, e convida os moradores para um jantar. Dentre eles, Gleb 

Kapústin, uma figura famosa na aldeia por “colocar as pessoas no devido lugar” ao 

desafiar seus conhecimentos. 

 Durante o jantar, Gleb Kapústin começa a fazer perguntas ao doutor Juravlióv e 

à sua esposa com a intenção de colocá-los em uma situação desconfortável. O problema 

é que as questões levantadas por ele são tão ilógicas, que os doutores não conseguem 

nem ao menos respondê-las, o que termina por dar a impressão, tanto a Gleb quanto aos 

demais moradores da aldeia, de que o camponês ‘sabichão’ novamente saiu vitorioso da 

discussão e colocou os doutores em seu devido lugar.  

 No artigo intitulado Svoeobrazie tipa geroya V. M. Chukchina (2016), Olga 

Martirocian, doutora pelo Departamento de Teoria e História da Literatura pela 

Universidade de Moscou (MGU), aponta que linguistas como Khisamova e Struve 

contrastam o tipo esquisito gentil e inofensivo com os chamados “anti-esquisitos” 

[antitchudik], “pessoas enérgicas”, “predadoras”,21 enfim, o herói excêntrico-violento, 

do qual Gléb Kapústin é um exemplo: 

Особую модель поведения демонстрируют такие герои, как 

профессиональный разоблачитель, деревенский демагог-кляузник, 

жестокий Глеб Капустин, убежденный, что он может «поставить на 

место» образованного человека («Срезал») (МАРТИРОСЯН, 2016, с. 50) 

Estes heróis demonstram um modelo especial de comportamento, como o 

acusador profissional, o demagogo-escrevinhador-de-cartas-anônimas da 

aldeia, o violento Gléb Kapústin, convencido de que pode "colocar no lugar" 

uma pessoa letrada ("Colocou no devido lugar”) (MARTIROCIAN, 2016, p. 

50). (tradução nossa) 

 
20 Optamos por utilizar os contos do corpus da pesquisa para ilustrar os elementos da poética e da fortuna 

crítica de Chukchin apresentados, porém a aparição da personagem tchudik e antitchudik pode ser 

observada em diversas outras obras literárias e audiovisuais do autor, como nos contos Odin (1963), 

Stiopca (1966) e no filme Petchki-Lavotchki (1972).  
21 No original: “Добрым и безобидным «чудикам» Шукшина исследователи противопоставляют 

характеры «античудиков», «энергичных людей» (Г. Хисамова), «хищников» (Н. Струве).” (p. 51) 
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 Nos contos Moradores do Campo [Selskie jiteli, 1962] e Conterrâneos 

[Zemliaki, 1968] é possível identificar outro tipo de personagem recorrente nos contos 

de Chukchin: o velho.  

 Em Moradores do Campo, vovó Malánia, moradora de uma aldeia na Sibéria, 

recebe uma carta: o genro, Pável, está convidando ela e o neto, Churka, para visitarem a 

família na capital russa. Churka se anima com a possibilidade de conhecer Moscou, 

porém vovó Malánia se aflige diante da necessidade de, pela primeira vez na vida, viajar 

de avião. 

 Ela, então, decide aconselhar-se com um dos vizinhos, Egor Lizunóv, que já 

havia voado de avião algumas vezes em sua vida. Egor, durante a conversa, bebe e 

começa a contar histórias que amedrontam a vovó, como a possibilidade de o avião 

quebrar, pegar fogo, cair, espatifar-se. Por fim, Churka vê a distante Moscou ficando 

ainda mais longe, pois a avó está decidida a cancelar a viagem para ir de trem em outro 

momento do ano.  

 Em Conterrâneos também estamos diante de uma personagem idosa, que passou 

toda a sua vida na aldeia e caminha em meio à natureza para capinar mato. Durante essa 

atividade, ele reflete, faz perguntas a si mesmo, pensa, literalmente, na vida e na morte. 

Ao fazer uma pausa para almoçar, vai até a pequena cabana que construiu para si alguns 

anos antes e lá encontra um homem, também já avançado em anos, sentado num toco de 

árvore.  

 Ele convida o desconhecido, recém-chegado da cidade, para comer e eles 

começam a conversar, relembrar momentos da infância, discutir sobre a vida e a morte 

(um tema recorrente neste conto em particular) e o velho da aldeia sente uma estranha 

familiaridade com o velho desconhecido, mas não entende o motivo. Este será revelado 

apenas no final do conto.  

 Ambos os protagonistas são idosos, mas cada um tem suas próprias 

preocupações: vovó Malánia, em Moradores do campo, está mais voltada a questões de 

ordem prática: a ida a Moscou, a viagem de avião, as férias do neto. Já o velho, em 

Conterrâneos, parece estar mais voltado às questões filosóficas: a hora e a 

inevitabilidade da morte, o desejo de viver, as lembranças trazidas à tona pela memória. 
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Os dois, porém, ao final dos contos, ficam inertes: ela amedrontada pela jornada até 

Moscou e ele pela jornada que é a própria existência. 

 Sobre os personagens que povoam os contos de Chukchin, John Givens, tradutor 

de uma série de contos do escritor soviético para o inglês, afirma que a aldeia siberiana 

de Chukchin é  

populated not so much by the crusty representatives of a bygone age but by 

peasants "with the nervous systems of intellectuals." Rather than the 

righteous patriarchs or virtuous starushki (old women) of village prose, 

Shukshin features homespun scientists, unrefined philosophers, natural born 

artists, and village oddballs-people […]. (2001, p. 61-62) 

povoada não tanto pelos representantes duros de uma época passada, mas 

pelos camponeses "com o sistema nervoso dos intelectuais". Em vez de 

patriarcas justos ou staruchki virtuosas (velhas) da prosa rural, Chukchin 

apresenta cientistas caseiros, filósofos não refinados, artistas natos e 

excêntricos da aldeia [...].(tradução nossa) 

  O que todos os protagonistas dos contos que compõe o corpus dessa pesquisa – e 

de muitos (mas não de todos) contos, filmes, novelas de Chukchin – têm em comum é o 

fato de serem pessoas simples, oriundas do povo: trabalhadores, camponeses e idosos, 

moradores do campo, fato este que pode ser depreendido ao observar a linguagem por 

eles empregada e a própria narrativa na qual estão inseridos.  

 Quando Givens afirma que a aldeia, indubitavelmente o locus mais frequente das 

narrativas de Chukchin, não é povoada por representantes de uma época passada, ele 

parece atentar-se para o fato de haver certo imaginário coletivo que idealiza o 

camponês, especialmente na tradição literária russa. Daí ele afirmar que “camponeses 

‘com o sistema nervoso dos intelectuais’” são mostrados no lugar de “patriarcas justos 

ou staruchki virtuosas” (idem, loc. cit.). 

 Assim, se, de acordo com Givens, o morador da aldeia, personagem mais 

encontrada nos contos de Chukchin, é dotado de peculiaridades que dão a ele uma 

roupagem diferenciada daquela encontrada na tradição da prosa rural,22 cabe refletir 

sobre o locus no qual ele está inserido: a aldeia em si e a forma como ela é representada 

nos contos.  

 
22 Esse assunto (a relação do herói chukchiniano com a tradição, com as diretrizes artísticas determinadas 

pelo Partido, com os heróis da prosa rural) é repleto de nuances e será tratado mais pormenorizadamente 

no capítulo 4 da dissertação. 
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 No artigo Back in the URSS (2000), publicado na revista Film Comment, o 

estudioso de cinema Ian Christie discorre sobre a produção cinematográfica no período 

do degelo e volta sua atenção principalmente aos trabalhos de Chukchin e Tarkóvski. 

Sobre Chukchi, e afirma: 

Shukshin came from Siberian peasant stock and remained true to his roots 

throughout his triple career as an author of short stories, screen actor, and 

director. In fact he was already becoming noted as a writer and actor before 

his first film brought the world of remote collective farms back to the Soviet 

screen, not in the bucolic splendor of Forties and Fifties cinema, but in terms 

of a wry realism.  (p. 39)   

Chukchin é de origem camponesa siberiana e permaneceu fiel às suas raízes 

ao longo de sua tripla carreira como autor de contos, ator e diretor. Na 

verdade, ele já vinha sendo notado como escritor e ator antes de seu primeiro 

filme trazer de volta à tela soviética o mundo das remotas fazendas coletivas, 

não no esplendor bucólico do cinema dos anos 40 e 50, mas em termos de um 

realismo humorístico. (tradução nossa)  

 Apesar de ser este um artigo sobre cinema, a observação do estudioso com 

relação à forma como a aldeia é representada por Chukchin (“sem o esplendor 

bucólico”) pode ser notada em toda a sua Poética. Ao abordar os contos, por exemplo, é 

possível perceber a escassez de linhas dedicadas a descrever a paisagem rural. 

 Em Chukchin, a aldeia não é objeto de contemplação, mas o pano de fundo para 

as anedóticas histórias das personagens, que se desenrolam diante dos olhos do leitor (e 

espectador, no caso dos filmes). Como assinalado por Givens,    

it is curious that there are virtually none of the nostalgically tinged 

descriptions of nature, native realms, or home and hearth so central to the 

works of the village prose writers, who likewise observed a very strict 

separation between the city and the country, promoting the latter as a final 

repository of lost tradition and a refuge of pristine natural beauty. (2001, p. 

61)  

é curioso que, virtualmente, não haja nenhuma das descrições nostálgicas da 

natureza, dos reinos nativos, ou do lar e da alma, tão centrais para as obras 

dos escritores da prosa rural, que também observaram uma separação muito 

estrita entre a cidade e o campo, promovendo este último como um 

repositório final da tradição perdida e um refúgio de belezas naturais 

intocadas. (tradução nossa) 

 Essa representação da aldeia, que não a coloca como elemento principal, mas 

apenas como cenário no qual a narrativa se desenvolve, pode ser observada em quatro 

dos cinco contos que integram o corpus dessa pesquisa.   
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 Em Moradores do campo (1962), não há praticamente nenhuma descrição da 

paisagem rural, a não ser quando Egor Lizunóv descreve seu dia no trabalho e Churka 

lista a rotina de afazeres dos moradores da aldeia durante o verão. Respectivamente:  

E agora, depois dessa tempestade de neve, os caminhos todos ficaram 

cobertos. O dia todo, hoje, nos arrastamos, a todo custo, abrimos caminho até 

os montes de feno mais próximos.[...] 

Pois que no verão, ela também não irá. Aqui, começam os trabalhos na horta, 

com os porcos, os frangos, os gansos – ela nunca que sairá daqui. 

 Em O Esquisitão (1967), a paisagem da aldeia é descrita apenas em dois 

momentos, quando a personagem viaja de trem e vê o campo ficando para trás e quando 

retorna à sua aldeia natal após sua desventurosa jornada para a cidade. 

Respectivamente: 

Mas pouco a pouco a tristeza foi passando. Florestas, pequenos bosques, 

aldeinhas iam passando pela janela...[...] 

O Esquisitão desceu do ônibus, tirou as botas novas e correu pela terra quente 

e úmida – numa mão a mala, na outra as botas. [...] De um lado, o céu já 

havia clareado, estava ficando azulado e em algum lugar próximo havia um 

solzinho. E a chuvinha diminuía, espirrando nas poças com gotas graúdas; as 

bolhas explodiam e estouravam nelas. 

 Em O Microscópio (1969) e Colocou no devido lugar (1970) não há nenhuma 

descrição da aldeia. Aos leitores é possível saber que a história se desenrola no campo, 

pois essa informação é dada pelo narrador, além disso, o léxico empregado pelas 

personagens também dá indícios do locus da narrativa, a exemplo do uso de palavras 

que já não estavam mais em voga na cidade, mas ainda eram utilizadas no campo, como 

o termo mujique.  

Por uma semana, Andrei Erin, marceneiro de uma pequena oficina da 

Zagotzernó, que ficava há dez quilômetros da aldeia, sentiu-se muito mal. 

[...] 

Zóia Erinaia, embora também não suportasse bêbados, não ficou menos 

lisonjeada, pois que pela aldeia falavam de seu marido – um cientista. [...] 

Vai perder o juízo agora o mujique, à noite não dorme. (O microscópio) 

*** 

A aldeia Nóvaia não é grande e quando Konstantin Ivánovich chegou de táxi, 

imediatamente, a aldeia toda ficou sabendo. [...] 

À noite, os mujiques se reuniram no terraço de Gleb Kapústin. Esperavam o 

dono da casa. [...] 
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Gleb Kapústin é um mujique louro desbotado, de lábios grossos, de uns 

quarenta anos, um camponês de muita lábia, muito lido e sarcástico. 

(Colocou no devido lugar) (grifos nossos) 

 O único conto pertencente ao corpus da pesquisa que se difere por conter longas 

descrições da paisagem rural é Conterrâneos (1968). Cerca de metade dele é composto 

por descrições da aldeia natal do protagonista entremeadas por suas reflexões e 

reminiscências (ou reflexões e reminiscências do narrador? O texto é ambíguo quanto a 

isso em alguns momentos). Alguns trechos destacados:  

A aldeia tinha ficado atrás das colinas. O lugar para onde ele se dirigia se 

chamava Kutchugury. É um vale montanhoso tão imenso – um sopé de 

montanhas. Se você for à próxima colina – dá para ver todo o vale. E o vale 

era cercado de três lados por montanhas silenciosas. Um território verde 

livre. Desde muito tempo havia prados aqui. 

Nos “picos” e “cristas” a grama bate na altura da pança dos cavalos. Embaixo 

há uma vegetação rasteira e pantanosa, lá é fresco, o matagal cheira a mofo. 

Lá, da terra ferruginosa e fértil, jorram nascentes claras e geladas. E é uma 

delícia aquela água! Faz querer passar um tempo ali sentado; é sombrio e 

friorento, e, por alguma razão, triste e solitário.   

[...] 

O sol ficou mais alto. As névoas subiram e se dissiparam. O vapor subia da 

terra com facilidade. O vapor não bloqueava a luz, ele como que a arrancava 

da terra e também a lançava para cima. 

[...] 

As folhas das bétulas estavam meio secas nas laterais, mas ainda 

conservavam sua ternura fresca e jovial – cintilavam ao calor. Na imensa 

quietude da manhã, pássaros invisíveis assoviavam sutilmente. 

Tudo se tornava mais quente. O calor afluía das encostas para os vales ainda 

úmidos; a terra inebriante exalava a abundância de sua força verde.  

 Assim, é possível concordar com Givens quando ele identifica a pouca 

recorrência de descrições da paisagem siberiana nos contos de Chukchin como uma 

característica própria de seu fazer literário:  

In Shukshin's works there are very few descriptions of his native Siberian 

countryside at all – idealized or otherwise – and it is impossible to find any 

but the most rudimentary inventories of peasant implements or izba interiors. 

The geography that informs Shukshin's life and art is largely devoid of 

ecologically or ethnically specific features. (2001, p. 61) 

Nas obras de Chukchin, há muito poucas descrições – idealizadas ou não – do 

seu campo natal siberiano, e é impossível encontrar algo mais além dos mais 

rudimentares inventários de ferramentas camponesas ou interiores de isbás. A 

geografia que informa a vida e a arte de Chukchin é praticamente desprovida 

de características ecológicas ou étnicas específicas. (tradução nossa) 
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 Para o estudioso e tradutor de Chukchin, a aldeia siberiana de suas histórias está 

longe do ideal de preservação das tradições rurais ou da pureza ambiental, mas é, 

paradoxalmente, um lugar bastante abstrato:  

Consequently, landscape in his stories – and, to a certain extent, even in his 

movies - is as much an abstract concept as a concrete reality, representing not 

only the physical space of the wide expanses of Siberia but also the 

metaphorical space of the yawning inequality – in standard of living, cultural 

opportunities, political power, and so on - between the provinces and the 

capital, the city and the country. (GIVENS, 2001, p. 62). 

Consequentemente, a paisagem em suas histórias – e, em certa extensão, até 

mesmo em seus filmes – é muito mais um conceito abstrato do que uma 

realidade concreta, representando não apenas o espaço físico das estepes 

selvagens da Sibéria, mas também o espaço metafórico da enorme 

desigualdade – no padrão de vida, oportunidades culturais, no poder político, 

etc. – entre as províncias e a capital, entre a cidade e o campo. (tradução 

nossa) 

 Essa interpretação dada por Givens parece requerer certa cautela antes de ser 

tomada como única norteadora para o exame da representação da aldeia nos contos de 

Chukchin.   

 Em Conterrâneos (1968), por exemplo, como ficou claro, a paisagem rural é um 

fato concreto, que suscita a reflexão do protagonista e desperta uma série de memórias, 

boas e ruins, de sua vida vivida no campo. Em O Esquisitão (1967), o retorno do 

protagonista para sua aldeia natal, após as desventuras vividas na cidade, é descrito de 

forma tocante pelo narrador (Vassíli corre pela terra úmida, com os pés descalços, 

saltita e canta sob a chuva), assim, a aldeia não pode ser vista apenas como uma espécie 

de “praça pública, onde são colocadas e debatidas as questões importantes da 

sociedade” (GIVENS, 2001, p. 61) (tradução nossa),23 ela é também um lugar de 

pertencimento das personagens, local do qual muitos delas temem sair ou anseiam por 

voltar.  

 Na obra Regional'naia kontseptsiia natsional'nogo vazrojdeniia v proze V. M. 

Chukchina (2000), a filóloga Svetlana Kozlova aponta para a representação da aldeia 

nos contos de Chukchin como paisagem do desejo (p.15), do anseio espiritual que 

inspira seus personagens. A descrição de determinados elementos, como montanhas e 

 
23 No original: “Rather than an ethnographic reflection of the traditional rural settlement, his village more 

resembles the public square, where the important questions of society are posed and debated.” (GIVENS, 

2001, 61) 
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rios, termina por transformar essa paisagem num domínio quase celestial, que inspira 

nos personagens de Chukchin um sentimento de libertação, um esforço em direção ao 

eterno e ao misterioso (p. 16-17).  

 Givens (2001), em seu artigo, pondera sua leitura a respeito da representação da 

aldeia por Chukchin ao citar também a de Kozlova (2000), e, em realidade, ambas 

parecem verossímeis e apontam para um dado em comum: a aldeia pode ser uma 

paisagem polêmica, marcada por desigualdades que afetam as personagens, e também 

de desejo, de fonte de inspiração para as personagens, mas aqui o ponto que une ambas 

as leituras é o verbete que se repete: personagens.  

 Nos contos de Chukchin, o foco não está direcionado à aldeia em si, mas aos 

indivíduos que a povoam e aos seus dramas pessoais, o que inclui também sua relação 

com as instâncias soviéticas, com as limitações impostas por elas, com a distância 

física, econômica e de poder existente entre o campo e a cidade, os medos, desejos e 

anseios provenientes dessa relação e como essa tensão se desenrola na vida dos 

moradores das aldeias pós-Stalin. 

 A dualidade cidade-campo e a maneira como os camponeses reagem a ela pode 

ser observada em contos como O Esquisitão (1967) e Moradores do campo (1962), que 

ilustram quão penoso é atravessar a distância que as separa.  

 Durante sua viagem, Vassíli, de O Esquisitão, passa por uma série de situações 

desagradáveis, não apenas no caminho até a cidade, mas também ao chegar nela. É 

apenas ao voltar para casa, para a aldeia, que ele se sente bem-vindo. Em Moradores do 

campo, a ida até Moscou é vista com desconfiança por vovó Malánia não apenas pela 

necessidade de fazer o trajeto de avião, mas a cidade é em si mesma algo inacessível, 

distante de sua realidade simples de camponesa.  

It is hardly surprising, then, that throughout his career Shukshin wrote stories 

or made films in which the peasant's encounter with the city is often cast in 

terms of a modem-day fairy tale, often with humorous overtones. Crossing 

the intervening space between country and city is like crossing the magical 

landscapes of fairy tales: Anything can happen. (GIVENS, 2001, p. 65) 

Não surpreende, portanto, que, ao longo de sua carreira, Chukchin tenha 

escrito histórias ou feito filmes nos quais o encontro do camponês com a 

cidade se dá, muitas vezes, em termos de um conto de fadas moderno, muitas 

vezes com conotações humorísticas. Atravessar o espaço intermediário entre 

o campo e a cidade é como atravessar as paisagens mágicas dos contos de 

fadas: tudo pode acontecer. (tradução nossa) 
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 Ao mesmo tempo, pessoas vindas da cidade são vistas com desconfiança pelos 

camponeses, como o velho desconhecido em Conterrâneos (1968) ou o casal de 

doutores em Colocou no devido lugar (1970), que, apesar de serem naturais da aldeia, 

em algum momento a deixaram para trás. 

 A nova representação do campo e dos camponeses proposta por Chukchin, não 

mais idílica e bucólica, mas tecida de questões filosóficas e práticas, com a aldeia como 

pano de fundo para dramas humanos que superam seus limites territoriais e uma visão 

mais realista e mundana da vida rural, é apontada por Ian Christie como o desejo de 

criar formas novas a partir das velhas (2000, p. 42). 

 Cabe aqui fazer um contraponto, uma vez que um dos objetivos da escrita desse 

capítulo é levantar uma breve fortuna crítica sobre a obra de Chukchin. Em um artigo de 

Edith W. Clowes, publicado em 2013, intitulado Being a Sibiriak in Contemporary 

Siberia: Imagined Geography and Vocabularies of Identity in Regional Writing Culture, 

a professora doutora da Universidade do Cansas aponta para a existência de uma 

imagem estereotipada do camponês, especialmente dos habitantes das aldeias 

siberianas. Para ela, o tipo camponês é oriundo do mito rural idealizado pela última leva 

de escritores soviéticos, à qual pertence Chukchin.24  

 Diferente de Givens (2001), a pesquisadora não vê de forma tão clara a crítica e 

a denúncia contida nas obras de Chukchin (e de Rasputin). Para ela, estes escritores 

oferecem ao leitor uma visão idealizada da aldeia.  

Siberian writers and journalists have used a number of means to raise 

Siberian consciousness, which we will now examine - the recovery and 

memorializing of a pre-Soviet "usable history" of Siberia, though not the 

idealized village of Rasputin's and Shukshin's writing, the rediscovery and 

celebration of repressed Siberian-themed art and literature, the interrogation 

of Siberian stereotypes, and the search for models of successful business and 

community building. (CLOWES, 2013, p. 55) 

 

 

 
24 No original: “The villager type belongs to the idealized rural myth of late-Soviet writers from Zalygin 

to Shukshin.” (CLOWES, 2013, p.61)  
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Os escritores e jornalistas siberianos usaram diversos meios para elevar a 

consciência siberiana, que examinaremos agora – a recuperação e a memória 

de uma "história pré-soviética usável" da Sibéria, embora não seja a aldeia 

idealizada dos escritos de Rasputin e Chukchin, a redescoberta e a celebração 

da arte e literatura de temas siberianos reprimidos, o questionamento dos 

estereótipos siberianos e a busca de modelos de negócios e construção de 

comunidades bem-sucedidas. (tradução e grifos nossos) 

 Em verdade, não é simples determinar o que é “idealizado” e o que é “realista” 

no interior dos contos, afinal, mesmo um autor que deseja ser o mais realista possível ao 

descrever uma personagem, um local ou uma situação, é inevitavelmente atravessado 

por sua subjetividade, que o fará pontuar mais este ou aquele aspecto.  

 Ademais, a denúncia e a crítica podem estar contidas no texto literário, porém 

não é sua existência que o valida como tal. Ao ler os contos de Chukchin, os dramas 

apresentados ao leitor estão mais relacionados ao indivíduo do que ao meio em que ele 

vive. Claro que, muitas vezes, a tensão se dá ou é motivada por essa interação, mas o 

foco da narrativa parece estar muito mais voltado à pessoa do que à sociedade em que 

ela está inserida.  

 A construção das personagens chukchinianas, suas tensões e dilemas, o locus 

que as rodeia, bem como as personagens-tipo criadas pelo autor ainda são alvo de 

diferentes análises, leituras e relações sugeridas por seus estudiosos. Apenas a título de 

exemplificação, serão citadas duas delas nesse capítulo, entretanto, por não serem foco 

da presente pesquisa, não serão aprofundadas. 

 A primeira delas diz respeito à interpretação das personagens de Chukchin como 

portadoras do caráter nacional russo, especialmente o tipo excêntrico, o tchudik. O 

emprego da variante coloquial da linguagem, da ‘língua viva’, colabora para corroborar 

essa leitura. Além disso, essa personagem-tipo, em particular, é considerada por alguns 

estudiosos uma herdeira dos chamados iurodivy ou loucos de Deus, pessoas cujo 

comportamento também era tido como ilógico. Uma leitura que termina por inserir essa 

personagem-tipo recorrente na obra de Chukchin em uma longa tradição literária.25  

 

 
25 Para um maior aprofundamento nesse tema, mostra-se proveitosa a leitura de textos e obras como: 

DMITRIEV, A. I. Geroi V. M. Chukchina kak nositeli Russkogo natsional'nogo kharaktera In.: Vestnik n 

26. Kemerova: KemGUKI, 2014; SIDOROVA M. «U menia toje dusha iest'». «Tchudik» i drugie 

rasskazy V. Chukchina. In.:  Russkii yazyk i literatura dlia chkol'nikov, n 4. Moscou: 2004; DUBINA I.N. 

Problemy tvorchestva v proizvedeniyakh V. Chukchina. Barnaul: 1997.  



46 
 

 
 

В. М. Шукшин создал своеобразный образ «чудика», поведение 

которого отличается от общепринятых норм настолько явно, что часто 

вызывает недоумение и сочувствие окружающих, но большинстве 

случаев он – человек большой души, готовый помочь любому, что 

вызывает симпатию. Он осознает свою «чудаковатость», но изменить 

себя не в состоянии. Иногда такое поведение напоминает образ жизьни 

юродивого, принявшего образ умалишенного добровольно, а людское 

равнодушие приводит их к осознание собственной никчемности, 

безысходности и одиночеству. (МАРТИРОСЯН, 2016, с. 52) 

V. M. Chukchin criou uma representação peculiar do "excêntrico", cujo 

comportamento difere muito claramente das normas geralmente aceitas, que 

muitas vezes desperta a perplexidade e a simpatia dos que estão à volta, mas, 

na maioria das vezes, ele é uma pessoa de grande coração, pronta a ajudar 

qualquer um que desperte simpatia. Ele está ciente de sua "excentricidade", 

mas mudar a si mesmo não é possível. Às vezes, esse comportamento faz 

lembrar o modo de vida do iurodiv, que adotou voluntariamente a imagem do 

louco, e a indiferença humana os conduz ao entendimento de sua própria 

inutilidade, à desesperança e à solidão. (MARTIROCIAN, 2016, p. 52) 

(tradução nossa) 

 Outra relação sugerida se dá entre a obra de Chukchin e os escritos de Andrei 

Platónov (1899-1951), que, apesar das diferenças formais de composição (Platónov 

emprega outra variante linguística, por exemplo), também deu forma a uma galeria de 

heróis desajustados, com sua própria visão de mundo, mas que encerram em si uma 

verdade profunda, além de apresentar ficcionalmente a aldeia após o processo de 

coletivização.26   

 Nessa primeira aproximação da Poética e fortuna crítica de Chukchin, passou-se 

por alguns elementos fundamentais para o reconhecimento de seus contos: a linguagem 

utilizada pelas personagens, as personagens que os povoam e o locus das narrativas, 

tomando-se como exemplo os contos que integram o corpus da presente pesquisa.  

 O último elemento a ser brevemente examinado nesse capítulo também 

desempenha importante papel na tessitura narrativa: o narrador.  

 No início dessa seção, afirmou-se que, por meio da observação da distribuição 

visual dos elementos verbais nos contos de Chukchin, é possível identificar o uso 

recorrente de determinados sinais de pontuação, dentre eles o travessão posicionado no 

início dos parágrafos, indicando que naqueles locais as personagens estão falando em 

primeira pessoa.  

 
26 Para um maior aprofundamento nesse tema, mostra-se proveitosa a leitura da tese de doutoramento de 

SERAFIMOVA, V. D. Traditsii Andreia Platonova v filosofsko-estetitcheskikh iskaniakh russkoi prozy 

vtoroi poloviny XX - nachala XXI vv. Tese de Doutoradoю Universidade Estadual de Humanidades 

Cholokhov de Moscou. Moscou: 2010.  
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 Daí fez-se a inferência de que o narrador chukchiniano é pouco participativo. De 

fato, ao ler os contos, é possível perceber que ele não faz uso da palavra por longos 

períodos, diferentemente das personagens, que travam longos diálogos entre si.  

 Essa percepção não é fruto do acaso. Matematicamente, a afirmação de que o 

narrador é pouco participativo se sustenta. Em todos os contos que compõem o corpus 

dessa pesquisa, os parágrafos iniciados por travessão correspondem a, no mínimo, 

metade do total de parágrafos que integram os contos:  

Conto Parágrafos Parágrafos iniciados com 

travessão 

Moradores do campo (1962) 148 88 (59%) 

O Esquisitão (1967) 136 69 (50%) 

Conterrâneos (1968) 166 97 (58%) 

O microscópio (1969) 170 126 (74%) 

Colocou no devido lugar (1970) 97 67 (69%) 

  

 Contos como O microscópio e Colocou no devido lugar são constituídos em 

mais de dois terços pela fala das personagens. Em O microscópio, Andrei Erin, animado 

com seu novo equipamento, faz longos discursos sobre os micróbios, conversa com a 

mulher e o filho mais velho, fala sozinho. Em Colocou no devido lugar, as falas de Gléb 

Kapústin ocupam longos parágrafos, nos quais ele discursa sobre temas 

pseudocientíficos para impressionar os demais moradores da aldeia. 

 Por sua estrutura, o conto Conterrâneos é o que mais se diferencia dos demais. 

Nele é possível encontrar longas descrições da natureza, da paisagem siberiana, das 

montanhas e rios nos arredores da aldeia. Essas descrições, carregadas de lirismo, são 

feitas, em sua maioria, pelo narrador. Não por acaso, este é um dos contos com menor 

recorrência de parágrafos iniciados com travessão. 

 Por último, o conto O Esquisitão é o que apresenta maior participação do 

narrador: metade de seus parágrafos é iniciada por ele. Na história, ele nos convida a 

conhecer algumas das desventuras do herói-excêntrico Vassíli Kniázev, o Esquisitão.   
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A esposa o chamava de “Esquisitão”. Às vezes, de modo carinhoso.  

[...] 

Eis os episódios de uma viagem dele.    

 Parte do conto é dedicada a narrar os percalços pelos quais Vassíli passa durante 

sua jornada até os Urais. Ele viaja sozinho e trava poucos diálogos em seu caminho, não 

por vontade própria, vale pontuar, mas porque os passageiros do trem e do avião 

parecem não ter interesse em conversar com Vassíli. A narração desse percurso até a 

cidade é feita em terceira pessoa, pelo narrador. 

 Entretanto, ao chegar à casa do irmão, o protagonista inicia um longo diálogo 

com ele e a participação do narrador se torna tímida. A impressão que se tem ao ler 

essas páginas é que o narrador se retira e dá a palavra às personagens, é a voz delas que 

pode ser ouvida.  

 O mesmo ocorre em Conterrâneos. O narrador é mais participativo até o 

momento em que o protagonista encontra outra personagem e eles começam a dialogar, 

originando longas sequências de parágrafos iniciados por travessão. Assim, se o 

narrador nos contos examinados não é muito participativo (ao menos num aspecto 

quantitativo), é preciso atentar-se à maneira como se dá essa participação.  

 Na maioria dos contos de Chukchin (e em todos pertencentes ao corpus da 

pesquisa), a narração é feita em terceira pessoa e o narrador frequentemente encontrado 

é o chamado onisciente, que conhece o fio narrativo, acessa o pensamento das 

personagens e tem ciência de detalhes desconhecidos até para elas.  

 Porém, embora a narração em terceira pessoa sugira certo distanciamento do 

narrador para com a história narrada, já que ele a vê de fora, nos contos de Chukchin 

tem-se a impressão de que o narrador está próximo da personagem, nutre certa afeição 

por ela, não caçoa dessa galeria constituída por indivíduos excêntricos, velhos, 

desajustados.  

 Essa percepção da relação existente entre o narrador e as personagens é 

motivada pelo uso de diferentes estratégias utilizadas em sua composição. A primeira a 

ser observada é a forma como se dá a estruturação da sua linguagem.  
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 O narrador emprega um léxico que não se distancia daquele usado pelas 

personagens, pois, assim como elas, ele também utiliza a variante coloquial da língua:  

Churka ficou de orelha em pé. [...] Churka é neto da vó Malánia, filho de sua 

filha. A vida pessoal da filha não foi lá essas coisas. (Moradores do campo) 

*** 

– Estava boa? Ha-ha-ha!... – Ele não sabia mesmo fazer gracejos, mas queria 

tanto! – Os dentinhos estão inteiros? Pois ela era de duralumínio!...[...] 

Por cima do carrinho, o Esquisitão soltou os grouzinhos – um bando pelos 

cantinhos, por baixo – florzinhas diversas, ervinhas, um par de galinhos, 

pintinhos...  (O Esquisitão) 

*** 

Gleb Kapústin é um mujique louro desbotado, de lábios grossos, de uns 

quarenta anos, um camponês de muita lábia, muito lido e sarcástico. [...] 

Puseram-se a fumar... Falaram um pouquinho disso, daquilo (Colocou no 

devido lugar) 

 Nos exemplos acima, destaca-se não apenas o uso da variante coloquial da 

língua (trechos em itálico), mas também a presença de pontuação que indica um 

discurso marcado por alterações tonais, o mesmo procedimento utilizado na reprodução 

das falas das personagens.  

 Nos excertos pinçados do conto O Esquisitão, o léxico empregado pelo narrador 

é muito parecido com aquele empregado pelo protagonista ao longo da narrativa. Por 

exemplo, Vassíli Kniázev, ao escrever o telegrama para sua esposa, logo depois de 

aterrissar na cidade do irmão, usa palavras no diminutivo para compor uma mensagem 

marcadamente afetuosa, bonachona, um versinho.  

Aterrissamos. Um raminho de lilás caiu em meu peito, querida Grucha, não 

se esqueça de mim. Pt. Vassiátka”.  

   O mesmo faz o narrador ao descrever os desenhos feitos pelo protagonista no 

carrinho de bebê. Nele, a escolha em utilizar palavras no diminutivo – grouzinhos, 

cantinhos, florzinhas, ervinhas, galinhos – também colabora para compor um discurso 

com maior carga emocional, o narrador parece simpatizar com a personagem.   

 O efeito estético resultante é a sensação de que o narrador olha horizontalmente 

para as personagens, pois, apesar de ser onisciente na maioria dos contos, tem-se a 

impressão de que ele é oriundo do mesmo ambiente no qual a narrativa se desenrola. 

Simultaneamente, a linguagem coloquial contribui para estabelecer um contato mais 

próximo com o público leitor.  
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 No artigo Where did the narrator go? Towards a grammar of translation, 

Rachel May propõe a hipótese de que os tradutores distorcem várias reivindicações de 

um texto literário, favorecendo o autor ou autor implícito, às custas das vozes internas 

ao texto, particularmente a do narrador (1994, p. 33–34).  

 Enquanto a estudiosa apresenta evidências que comprovam a sua hipótese, ela 

faz reflexões muito acertadas com relação ao efeito, percebido pelo leitor, resultante da 

presença de certos procedimentos artísticos verbais encontrados no texto, como é o caso 

do uso de coloquialismos por parte do narrador:  

As a result, instead of offering a seemingly transparent, neutral perspective 

on the events, their narrators seem to come from the milieu of the story and to 

share the locals' worldview (1994, p. 35)  

Como resultado, em vez de oferecer uma perspectiva aparentemente 

transparente e neutra sobre os eventos, seus narradores parecem vir do 

ambiente da história e compartilhar a visão de mundo dos habitantes locais. 

(tradução nossa) 

 O léxico compartilhado pelo narrador e pelas personagens também corrobora a 

percepção, por parte do leitor, de que ele parece vir “do mesmo ambiente da história” 

narrada:  

Such terms as мужик and 6a6a, which have taken on derogatory connotations 

in the standard language but are still neutral in the villages, are used widely 

in village prose, signifying the narrator's identification with the local 

perspective. (1994, p. 35) 

Termos como мужик e 6a6a [mujique e baba], que possuem conotações 

depreciativas no idioma padrão, mas ainda são neutros nas aldeias, são 

amplamente empregados na prosa rural, significando a identificação do 

narrador com a perspectiva local. (tradução nossa) 

 Não por acaso, o estudioso Edward J. Brown, que examinou a produção de 

escritores como Chukchin e Raspútin quando ainda estavam na ativa, pontua que uma 

das grandes inovações em seu estilo de escrita e, principalmente, na forma como a 

aldeia e seus moradores são representados, reside no fato de o leitor ter a impressão de 

vê-los de dentro, do interior da aldeia, e não pelo ponto de vista de um narrador distante 

do ambiente rural. Não se está diante de um cientista que vai ao campo e toma notas ou 

de um narrador que mantém certa distância objetiva do objeto narrado, mas de um 

habitante da aldeia, que compartilha as histórias de seus conterrâneos.27  

 
27 Sobre a diferença entre a representação da aldeia nos séculos anteriores e aquela proposta pelos 

escritores da prosa rural, E. Brown afirma “Obviously the difference between the two centuries in 

connected with the revolutionary upheaval and increased interest in ‘the people’, but the chief reason for 
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 Sobre essa questão, cabe considerar algumas ponderações de Antônio Cândido 

presentes no texto A literatura e a formação do homem (1972) no que tange a dois 

possíveis resultados do Regionalismo na Literatura: este pode ser humanizador ou 

alienador. Essas ponderações, apesar de terem sido tecidas com vistas ao Regionalismo 

presente na literatura brasileira, podem ser também aplicadas quando na análise da 

Poética de Chukchin.  

 Assim, a literatura Regionalista que visa aproximar o leitor do texto narrado, 

recuperar o homem que se situa à margem de uma sociedade urbanizada, representar 

humanamente sua realidade, é chamada por ele de humanizadora, uma vez que permite 

ao leitor incorporar a experiência humana que lhe é apresentada.  

 Opõe-se ao Regionalismo humanizador o alienante, que exotiza as personagens e 

o locus no qual vivem. Para Cândido, esse resultado está intrinsecamente relacionado 

com a linguagem empregada pelo narrador, que o distancia ou o aproxima da narrativa. 

Como exemplo do Regionalismo exotizador, alienante, ele cita algumas obras de 

Coelho Neto. Aqui, é interessante voltar a atenção à importância dada pelo crítico à 

maneira como a linguagem é empregada pelo escritor e os efeitos dela resultantes: 

O regionalismo de Coelho Neto (cuja obra se desenvolveu na maior parte em outros 

rumos) mostra a dualidade estilística predominante entre os regionalistas, que 

escreviam como homens cultos, nos momentos de discurso indireto; e procuravam 

nos momentos de discurso direto reproduzir não apenas o vocabulário e a sintaxe, 

mas o próprio aspecto fônico da linguagem do homem rústico. Uma espécie de estilo 

esquizofrênico [...] como se ele estivesse querendo marcar pela dualidade de 

discursos a diferença de natureza e de posição que o separava do objeto exótico que 

é o seu personagem. (1972, p. 87) 

   Em obras regionalistas alienantes, esse “estilo esquizofrênico”, segundo as 

palavras do próprio Cândido, é evidente quando a linguagem do narrador situa-se tão 

distante daquela das personagens: 

Nos livros regionalistas, o homem de posição social mais elevada nunca tem 

sotaque, não apresenta peculiaridades de pronúncia, não deforma as palavras, que, 

na sua boca, assumem o estado ideal de dicionário. (idem, p. 88) 

 Ao deparar-se com esse tipo de texto, tem-se a impressão de que a figuração do 

homem do campo e de seu locus foi elaborada para que os leitores cultos se divirtam, se 

entretenham, o que termina por desumanizá-lo. 

 
the difference would seen to be that in the second half of this century a number of writers, some of them 

closed to peasant life, attempted to give us an account of that life from inside” (1982, p. 263). 
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 O contrário se dá quando a literatura Regionalista é efetivada com vistas a 

humanizar, a reconhecer no homem rural seus valores estéticos, culturais, humanos. 

Como exemplo, Cândido cita as obras de Simões Lopes Neto, as quais aproximam o 

leitor dos eventos narrados em virtude da presença de um narrador rústico, que também 

é parte da realidade por ele narrada. Como resultado: 

[...] o universo do homem rústico é trazido para a esfera do civilizado. O leitor, 

nivelado ao personagem pela comunidade do meio expressivo, se sente participante 

de uma humanidade que é a sua, e deste modo, pronto para incorporar à sua 

experiência humana mais profunda o que o escritor lhe oferece como visão da 

realidade. (idem, p. 89) 

   Em Chukchin se observa, portanto, um Regionalismo humanizador, pois além da 

identificação do narrador com as personagens, efeito resultante principalmente da 

linguagem por ele utilizada, isto é, uma linguagem não distante daquela empregada por 

elas, aquele parece simpatizar com as personagens e seus dramas pessoais, pois por 

mais esquisitas, excêntricas, que sejam, o narrador não zomba delas e o efeito resultante 

desses procedimentos é a proximidade entre o leitor e a narrativa e o olhar bondoso que 

este irá lançar à galeria de desajustados chukchinianos.  

 A adoção de uma variante mais coloquial da língua por parte do narrador 

desperta ainda no leitor a sensação de que uma pessoa real está a contar a história, 

constatação também apontada por Rachel May:  

the use of markers of oral speech results in a sense that an actual person is 

telling the story, someone who is not a character but a sympathetic, 

omniscient narrator. (1994, p. 35) 

o uso de marcadores da fala oral resulta na sensação de que uma pessoa real 

está contando a história, alguém que não é uma personagem, mas um 

narrador solidário e onisciente. (tradução nossa) 

 Outro comportamento apresentado pelo narrador chukchiniano, que o torna 

‘mais material’ e menos neutro, pode ser observado quando ele emite juízos de valor a 

respeito das histórias que está narrando. 

Ele não queria isso, sofria, mas volta e meia estava metido em algumas 

histórias – insignificantes, aliás, mas lamentáveis. (O Esquisitão) 

*** 

Não só esperavam, como iam antes à casa de Gleb para depois irem todos 

juntos à casa da visita. Como se estivessem indo a um espetáculo. (Colocou 

no devido lugar) 



53 
 

 
 

 Nos dois trechos reproduzidos acima vale notar também que, apesar de emitir 

juízos de valor, o narrador permanece em terceira pessoa [em russo: Он не хотел этого, 

страдал, но то и дело влипал  в  какие-нибудь  истории - мелкие, впрочем, но 

досадные;  Прямо как на спектакль ходили].  

 Porém, o foco narrativo nem sempre é claro, há momentos em que ele é 

ambíguo.  

Nos “picos” e “cristas” a grama bate na altura da pança dos cavalos. Embaixo 

há uma vegetação rasteira e pantanosa, lá é fresco, o matagal cheira a mofo. 

Lá, da terra ferruginosa e fértil, jorram nascentes claras e geladas. E é uma 

delícia aquela água! Faz querer passar um tempo ali sentado; é sombrio e 

friorento, e, por alguma razão, triste e solitário. Claro que há pessoas que se 

importam: se você está lá ou não... Mas, ora... e daí? Aqui, nem você mesmo 

consegue entender: por que nos foi dada essa beleza avassaladora? O que se 

pode fazer com ela?.. Pois é mesmo uma pena: passou perto – estava com 

pressa, não olhou. (Conterrâneos) 

*** 

O queixo da mulher caiu, no rosto surgiu uma expressão suplicante: mas será 

brincadeira? Não, esse nariz-torto nunca brinca, não sabe. Ela tolamente 

perguntou: 

– Onde?  (O microscópio) 

*** 

Mas assim que imaginou como todos haveriam de ficar abismados com essa 

sua declaração, o que muitos haveriam de pensar: “Claro, já que o dono não 

foi encontrado, ele mesmo decidiu embolsar”. Não, não podia fazer esse 

esforço sobre si mesmo, não podia estender a mão para pegar essa maldita 

notinha. E ainda podem nem devolver. (O Esquisitão) 

 No excerto de Conterrâneos, o narrador descreve uma paisagem rural em 

terceira pessoa, porém, da parte grifada em diante, ele alterna o uso da terceira para a 

segunda pessoa do singular, o que implica a presença de uma voz em primeira pessoa, 

mas não fica claro se essa voz pertence ao narrador ou se, de repente, tivemos acesso 

aos pensamentos da personagem.  

 No trecho de O microscópio, o narrador, em terceira pessoa, descreve a reação 

da esposa de Andrei Erin, atônita ao ouvir do marido que ele havia perdido o dinheiro 

do seu ordenado. Em seguida, temos acesso aos pensamentos da personagem [mas será 

brincadeira? Não, esse nariz-torto nunca brinca, ele não sabe]. Nesse trecho, a passagem 

do ponto de vista do narrador para a da personagem fica mais clara pela presença da 

pontuação [:] e pelo contexto, uma vez que a esposa chama o marido de “nariz-torto” 

muitas vezes no decorrer da narrativa. 
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 No terceiro trecho, retirado do conto O Esquisitão, o foco narrativo é novamente 

mais ambíguo. Ao perder uma nota de cinquenta rublos, o protagonista, Vassíli 

Kniázev, considera a ideia de voltar à loja onde perdeu o dinheiro para tentar recuperá-

lo. Ele, então, imagina a reação das pessoas diante de seu pedido inesperado. O que elas 

diriam está delimitado no parágrafo entre aspas, como uma citação direta. O narrador, 

por sua vez, mantém-se em terceira pessoa, porém na parte grifada [Não, não fazer um 

esforço sobre si mesmo, não estender a mão para pegar essa maldita nota. E podem 

ainda nem devolver] não está mais claro ao leitor se a sentença foi emitida pelo narrador 

ou pela própria personagem, a qual se teve acesso ao pensamento sem nenhum aviso 

prévio.  

 Esse jogo de aproximação do leitor com o narrador e do narrador com as 

personagens, o primeiro por intermédio da alternância do foco narrativo e o segundo 

pela linguagem, pode ser observado em todos os contos de Chukchin do corpus dessa 

pesquisa e em muitos de seus escritos. 

 O narrador em Chukchin também aparece rapidamente na tessitura do texto para 

cumprir o papel de informar o leitor sobre os gestos, a entonação de voz e os trejeitos 

das personagens. Essa ação não é tão frequente e ocorre, geralmente, durante os 

diálogos.  

– Pois sim, nã-ão!! – rugiu ela – Você há de ficar sem sorrir agora por um 

boom tempo! – E correu atrás da frigideira. – Nove meses, canalha!! (O 

microscópio) 

*** 

– Veremos, veremos – prometeu Gleb de modo evasivo – Agora há doutores 

como moscas (Colocou no devido lugar) 

*** 

– Escreva como te falam! – ordenou a vó – Eu lá vou ter pena de gastar vinte 

rublos com meu filho?  (Moradores do campo) 

 Pode-se concluir que, apesar de acessarmos mais as vozes das personagens do 

que a do narrador, nos contos de Chukchin ele é responsável por causar um conjunto de 

efeitos e percepções suscitados no leitor em virtude do emprego de procedimentos 

linguísticos e estéticos para sua construção. O narrador pode ser pouco participativo, 

mas é um elemento de destaque na Poética de Chukchin.   
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3. TRADUÇÃO 
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os subcapítulos a seguir será apresentado o corpus de contos traduzido 

diretamente do russo para o português para a presente pesquisa em nível de 

Mestrado na seguinte ordem: O Esquisitão (1967); O microscópio (1969); 

Colocou no devido lugar (1970); Moradores do campo (1962); e Conterrâneos (1968).  

 Essa ordem de apresentação, que não segue a cronologia de composição e 

publicação dos contos, não é obra do acaso, mas tem a finalidade de apresentar 

agrupados três tipos distintos de heróis presentes não apenas nesses, mas também em 

outros contos, novelas, filmes e romances de Vassíli Makárovitch Chukchin.  

 Assim, nos contos O Esquisitão (1967) e O microscópio (1969) o leitor irá se 

deparar com o herói desajustado, excêntrico, esquisito, porém gentil, inofensivo e mal 

compreendido em virtude de seu comportamento tão peculiar quanto inesperado.  

 No conto Colocou no devido lugar (1970), um dos mais conhecidos e aclamados 

de Chukchin, será possível observar a figura do anti-esquisito, o herói excêntrico-

violento, que não é inofensivo, mas um predador, que busca o embate.  

 Por fim, nos contos Moradores do campo (1962) e Conterrâneos (1968) o leitor 

irá se deparar novamente com o herói desajustado, este, porém, não é desajustado 

apenas em virtude de seu comportamento, mas principalmente do tempo, pois os 

protagonistas de ambos os contos são velhos e parecem de alguma forma viver em 

descompasso com o tempo em que estão inseridos: no primeiro, a velha que olha o 

futuro com temor, no segundo o velho que olha o passado com nostalgia.  

 Ainda sobre o corpus traduzido é preciso acrescentar algumas informações que 

tratam sobre a origem e inserção dos contos escolhidos em coletâneas elaboradas 

enquanto Chukchin estava vivo:  

O Esquisitão [Чудик] – Publicado pela primeira vez em 1967, no número 9 da revista 

mensal Novyi Mir.28 A revista foi criada no ano de 1925, em Moscou, e impressa entre 

os anos 1947 a 1991 sob a responsabilidade da União dos Escritores da URSS. Além 

dele, outros contos inéditos de Chukchin foram publicados no mesmo número do 

periódico, a saber: V profil’ i anfas, Dumy, Raskas e Kak pomiral starik. Depois de sua 

 
28 O periódico pode ser consultado na íntegra no endereço eletrônico 

https://imwerden.de/pdf/novy_mir_1967_09__ocr.pdf (consultado em novembro de 2020).  

 

N 

https://imwerden.de/pdf/novy_mir_1967_09__ocr.pdf
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primeira publicação, o conto aparece nas coletâneas Tam, vdali (1968), Becedy pri 

iasnoi lune (1974) e Izbrannye proizvedeniia (1975). Ele também foi utilizado no filme 

Strannye liudi (1969), no episódio Bratka.  

O microscópio [Микроскоп] – Publicado pela primeira vez em 1969, com o título 

Micro-micro [Микро-микро], no número 11 da revista mensal de literatura, arte e 

sócio-política Selskaia Molodej’. A revista era impressa pelo Comitê Central da 

Komsomol (Tsentral'nyi Komitet VLKSM), a organização juvenil do Partido Comunista 

da União Soviética. Depois de publicado na revista, o conto aparece nas coletâneas 

Zemliak (1970) e Izbrannye proizvedeniia (1975) com novo título: O microscópio.  

 A versão utilizada na tradução para a presente pesquisa é idêntica à publicação 

do conto na coletânea de 1970, porém é possível encontrar em diversos sites uma versão 

com final modificado, como no site lib.ru.29  

 No site citado, o conto O microscópio possui três parágrafos a mais do que os 

contidos no texto fonte da tradução, iniciados com as palavras “Зима скоро. Учись, 

Петька!”, eles foram acrescidos por Chukchin pouco antes de sua morte, durante a 

última revisão de direitos autorais. 

 

Colocou no devido lugar [Cрезал] – Publicado pela primeira vez em 1970, no número 7 

da revista Novyi Mir, o conto aparece nas coletâneas Kharaktery (1973), Becedy pri 

iasnoi lune (1974), Brat moi (1975), Izbrannye proizvedeniia (1975) e no segundo tomo 

de Sovetskii rasskaz (1975).  

  

Moradores do campo [Сельские жители] – Publicado pela primeira vez em 30 de abril 

de 1962, com o título Antes do voo [Перед полетом], no jornal Trud, o conto é 

republicado no mesmo ano no número 5 da revista mensal de arte e literatura Oktiabr’, 

sob responsabilidade da União dos Escritores da URSS.  

 Um ano depois, com o novo título de Moradores do campo, ele é incluso na 

coletânea homônima Selskie Jiteli (1963) e, posteriormente, nas coletâneas Becedy pri 

iasnoi lune (1974) e Izbrannye proizvedeniia (1975).  

 

 
29 O texto pode ser verificado no link http://www.lib.ru/SHUKSHIN/rasskazy3.txt_with-big-pictures.html 

(consultado em outubro de 2020).  

http://www.lib.ru/SHUKSHIN/rasskazy3.txt_with-big-pictures.html
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Conterrâneos [Земляки] – Publicado pela primeira vez em 1968, com o título O daqui 

[Здешний], no número 5 da revista Selskaia Molodej’, o conto aparece com o novo 

título de Conterrâneos nas coletâneas Zemliaki (1970) e Izbrannye proizvedeniia 

(1975).      

*** 

 Para finalizar esse parêntese, cabe apontar a fonte dos textos traduzidos: todos os 

contos foram extraídos da coletânea em dois tomos lançada no ano de 2003 pela editora 

U-Faktoriia, sediada na cidade de Ekaterimburgo.  

 Escolheu-se essa coletânea, pois além de reunir todos os contos integrantes do 

corpus da presente pesquisa, nela os textos estão mais lapidados por Chukchin, 

especialmente quando comparados às primeiras versões publicadas nos periódicos. Os 

contos que serviram de base à tradução, portanto, estão de acordo com as versões 

publicadas nas coletâneas elaboradas durante sua vida. 

 Por fim, não foram encontrados documentos que comprovem que os contos 

traduzidos foram alterados à época por censores, apesar de o aparato da censura estar 

ativo no período de sua publicação na então União Soviética.  
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3.1  

O Esquisitão 

 

A esposa o chamava de “Esquisitão”. Às vezes, de modo carinhoso.  

O Esquisitão possuía uma particularidade: com ele constantemente acontecia alguma 

coisa. Ele não queria isso, sofria, mas volta e meia se metia em algumas histórias – 

insignificantes, aliás, mas lamentáveis.  

Eis os episódios de uma de suas viagens.  

Tirou férias, decidiu ir visitar o irmão nos Urais: fazia doze anos que não se viam.  

– E cadê aquela isca artificial... que lembra um peixinho?! – berrou o Esquisitão da 

despensa. 

– Como é que eu vou saber. 

– Mas é que todas estavam aqui, ora! – o Esquisitão procurava olhar com um ar severo, 

com seus olhos branco-azulados redondos. – Estão todas aqui, mas essa, está vendo, não 

está. 

– Parece um peixinho?  

– Bem, um lúcio.30 

– É provável que a tenha fritado por engano.  

O Esquisitão ficou por um tempo em silêncio.  

– Mas e aí? 

– Aí o que? 

– Estava boa? Ha-ha-ha!... – Ele não sabia mesmo fazer gracejos, mas queria tanto! – 

Os dentinhos estão inteiros? Pois ela era de duralumínio!...   

 
30 O nome Lúcio é dado a diferentes peixes do gênero Esox, nativos da América do Norte, Europa 

Ocidental, Eurásia e Sibéria. (N. da T.) 
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...Passaram um longo tempo se aprontado – até a meia noite. 

E de manhã cedo o Esquisitão se pôs a caminho com a mala pela aldeia. 

– Para os Urais! Para os Urais! – respondia ele à pergunta: aonde é que ele está indo? – 

Ao mesmo tempo, seu rosto redondo carnudo e os olhos redondos expressavam, no mais 

alto grau, que pouco se importava com as longas jornadas, elas não o assustavam.  

Para os Urais! É preciso dar uma volta. 

Mas até chegar nos Urais ainda tinha muito chão. 

Por enquanto, ele havia chegado bem ao distrito, onde tinha de comprar a passagem e 

pegar o trem. 

Restava muito tempo. O Esquisitão decidiu por ora comprar uns presentes para os 

sobrinhos – bombons, priánikis31... Foi à mercearia e entrou na fila. Na sua frente havia 

um homem de chapéu, e na frente do chapéu, uma mulher rechonchuda com lábios 

pintados. A mulher falava baixo, rápido e com ardor para o chapéu: 

– Imagine quão grosseira e sem tato a pessoa precisa ser! Ele tem esclerose, certo, já faz 

sete anos que ele tem esclerose, no entanto, ninguém lhe sugeriu que se aposentasse. E 

esse que mal chegou comanda a fazenda coletiva – e já vem com essa: “Talvez, 

Aleksandr Semiónytch, seja melhor o senhor se aposentar?” Que desa-forado! 

O chapéu fazia coro. 

– Pois é, pois é... Eles agora são assim.  A pessoa pensa! Esclerose. E o Sumbátytch?... 

Também não tem feito seu papel nos últimos tempos. E essa, como é que ela?...  

O Esquisitão estimava as pessoas da cidade. Nem todas, é verdade: os arruaceiros e os 

vendedores não estimava. Tinha um pouco de medo.  

Chegou sua vez. Ele comprou bombons, priánikis, três barras de chocolate. E se afastou 

para colocar tudo na mala. Escancarou a mala no chão e se pôs a arrumar... Voltou os 

olhos para o chão e, junto ao balcão, onde está a fila, havia uma notinha de cinquenta 

 
31 O priánik (em russo: пряник) é um pãozinho arredondado ou achatado, macio, coberto com açúcar e 

originalmente feito com mel e farinha. A depender da região podem ser acrescidas à receita compotas de 

frutas, frutas frescas, cristalizadas, nozes, gengibre e outras especiarias Ele é tradicionalmente encontrado 

e consumido na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e Polônia. (N. da T.) 
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rublos caída bem nos pés das pessoas. Uma tolinha verde dessas, caída ali, sem que 

ninguém a veja. O Esquisitão até tremeu de alegria, seus olhos brilharam. Às pressas, 

para que ninguém lhe tomasse a dianteira, pôs-se rapidamente a refletir sobre como 

dizer para esses na fila, da forma mais alegre, mais espirituosa, sobre a notinha.  

– Vocês vivem bem, cidadãos! – disse ele em voz alta e alegre.  

Todos olharam para ele.  

– Nós, por exemplo, não esbanjamos notinhas como essas.   

Nisso, todos ficaram meio agitados. Pois não são três, nem cinco – são cinquenta rublos, 

é preciso trabalhar meio mês. E dono a notinha não tinha.  

“Deve ser daquele, de chapéu” – desconfiou o Esquisitão. 

Decidiram colocar a notinha em um lugar visível no balcão. 

– Logo alguém virá correndo – disse a vendedora. 

O Esquisitão saiu da mercearia na mais agradável disposição de espírito. Não parava de 

pensar em como tudo havia ocorrido de maneira leve, alegre: “Nós, por exemplo, não 

esbanjamos notinhas como essas!” De repente, era como se um calor lhe envolvesse o 

corpo todo: ele se lembrou de que lhe haviam dado justamente uma notinha daquelas e 

mais outra de vinte e cinco rublos na caixa de poupança.32 A de vinte e cinco rublos ele 

trocou agora, a de cinquenta rublos tem que estar no bolso... Enfiou a mão no bolso – 

nada. Foi para um lado e para o outro – nada.  

– Era minha a notinha! – disse em voz alta o Esquisitão – Puta merda!... A minha 

notinha. 

O coração até se apertou de amargura. O primeiro impulso foi ir e dizer: “Cidadãos, 

essa notinha é minha. Eu recebi duas delas na caixa de poupança: uma de vinte e cinco e 

outra de cinquenta rublos. Uma delas, a de vinte e cinco, acabei de trocar, mas a outra – 

sumiu”. Mas assim que imaginou como todos haveriam de ficar abismados com essa 

 
32 A caixa de poupança (em russo: сберегательная касса (abrev.: сберкасса)) era uma instituição estatal 

presente na maioria das cidades e aldeias soviéticas. Nele era possível realizar depósitos e saques em 

conta poupança, abertura de contas bancárias, pagamento de benefícios e subsídios governamentais, 

dentre outras ações. (N. da T.) 
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sua declaração, o que muitos haveriam de pensar: “Claro, já que o dono não foi 

encontrado, ele mesmo decidiu embolsar”. Não, não podia fazer esse esforço sobre si 

mesmo, não podia estender a mão para pegar essa maldita notinha. E ainda podem nem 

devolver.  

– Mas por que raios eu sou desse jeito? – raciocinou o Esquisitão em voz alta, com 

amargura – O que fazer agora?... 

Era preciso voltar para casa.  

Aproximou-se da mercearia, quis ao menos de longe lançar um olhar para a notinha, 

ficou na entrada... e não entrou. Seria doloroso demais. O coração poderia não aguentar. 

Entrou no ônibus e praguejou baixinho – estava criando coragem: antes tinha de se 

explicar com a mulher.  

Sacaram mais cinquenta rublos da caderneta. 

O Esquisitão, abatido por sua insignificância, que sua mulher tornara a lhe deixar claro 

(ela até bateu algumas vezes com uma escumadeira em sua cabeça), entrou no trem. 

Mas pouco a pouco a tristeza foi passando. Florestas, pequenos bosques, aldeinhas iam 

passando pela janela... Entravam e saiam diferentes pessoas, contavam-se diferentes 

histórias. O Esquisitão também contou uma para certo camarada intelectual quando 

estavam na plataforma do vagão e fumavam: 

– Perto de nós, na aldeia vizinha, tem um idiota também... Apanhou um tição e foi atrás 

da mãe. Bêbado. Ela corre dele e grita “As mãos – grita –, não vá queimar as mãos, 

filhinho!”. E ainda assim se preocupa com ele... Mas ele vai, o bebum. Atrás da mãe. 

Imagine, quão grosseiro e sem tato é preciso ser...  

– Foi o senhor mesmo que inventou? – perguntou com um ar severo o camarada 

intelectual, olhando o Esquisitão por cima dos óculos.  

– Como assim? – não entendeu o outro. – Do outro lado do rio, a aldeia Rámenskoe...   

O camarada intelectual virou-se para a janela e não falou mais.  

Depois do trem, o Esquisitão ainda teria que voar uma hora e meia num avião local. Ele 

já havia voado uma vezinha. Há muito tempo. Sentou-se no avião não sem apreensão. 
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“Será possível que, em uma hora e meia, nem um único parafusinho dele se estrague?” 

– pensou. Depois, tudo bem, criou coragem. Tentou até puxar conversa com o vizinho, 

mas aquele estava lendo um jornal, e o que estava ali no jornal era tão interessante que 

ele nem queria ouvir uma pessoa viva. Mas eis o que o Esquisitão queria esclarecer: ele 

ouvira dizer que dão comida nos aviões. Mas sabe-se lá porque não trouxeram. E ele 

queria muito comer no avião – só por curiosidade.  

“Sumiram com a comida” – presumiu ele.  

Pôs-se a olhar para baixo. Montanhas de nuvens abaixo. O Esquisitão, por algum 

motivo, não sabia dizer ao certo: isso é bonito ou não? Mas ao redor diziam: “Oh, que 

beleza!”. Ele apenas sentiu de repente a mais estúpida vontade: cair nelas, nas nuvens, 

como no algodão. E ainda pensou: “Por que não estou admirado? Afinal, abaixo de mim 

tem quase cinco quilômetros”. Em pensamento, mediu esses cinco quilômetros na terra, 

colocou-os “em pé”, para ficar admirado, e não ficou admirado.   

– Veja o ser humano!... O que foi inventar – disse ao vizinho.  

O outro olhou para ele, sem dizer nada, voltou a mexer no jornal.  

– Coloquem os cintos! – disse uma mulher jovem e graciosa – Vamos pousar. 

O Esquisitão obedientemente afivelou o cinto. Mas o vizinho – nem deu atenção. O 

Esquisitão o tocou com cuidado:  

– Estão pedindo para afivelar o cinto. 

– Que nada – disse o vizinho. Pôs o jornal de lado, recostou-se no espaldar do assento e 

disse, como que se recordando de algo – As crianças são as flores da vida, é preciso 

plantá-las de ponta cabeça.  

– Como é isso? – não entendeu o Esquisitão.  

O leitor deu uma risada sonora e não tornou a falar mais. 

Rapidamente começaram a descer. E aí já está a terra – a apenas alguns passos de 

distância, voa impetuosamente para trás. Mas nada de solavanco. Como depois lhe 

explicaram pessoas entendidas, o piloto “errou o alvo”. Finalmente um solavanco, que 

põe todos a sacudir de tal maneira que se ouvia o bater e ranger de dentes. O tal leitor 
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com o jornal saltou da cadeira, deu uma cornada no Esquisitão com a cabeça careca, 

depois deu na janela e depois foi parar no chão. Durante todo esse tempo, ele não emitiu 

um único ruído. E todos ao redor ficaram em silêncio – isso deixou o Esquisitão 

espantado. Ele também ficou em silêncio. Pararam. Os primeiros que voltaram a si 

olharam pela janela e viram que o avião estava em uma plantação de batatas. O piloto 

saiu da cabine de pilotagem meio sombrio e foi para a saída. Alguém, cautelosamente, 

lhe perguntou: 

– Nós, ao que parece, pousamos nas batatas? 

– Pois o senhor mesmo não está vendo? – respondeu o piloto.  

O medo desapareceu e os passageiros mais bem-humorados já tentavam brincar.  

O leitor careca procurava sua dentadura. O Esquisitão desafivelou o cinto e também se 

pôs a procurar.  

– É essa?! – exclamou ele com alegria e entregou ao leitor. Até a careca dele ficou 

rubra. 

– Por que tinha que pegar com as mãos? – gritou ele ceceando.  

O Esquisitão ficou desconcertado.  

– E com o que mais?... 

– Onde eu vou aferventá-la? Onde?! 

Isso o Esquisitão também não sabia.  

– Quer vir comigo? – propôs ele – Tenho um irmão que mora aqui, lá aferventamos... O 

senhor tem receio de que eu tenha trazido micróbios para cá? Mas eu não tenho 

micróbios... 

O leitor olhou surpreso para o Esquisitão e parou de gritar.  

No aeroporto, o Esquisitão escreveu um telegrama para a esposa: 
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“Aterrissamos. Um raminho de lilás caiu em meu peito, querida Grucha,33 não se 

esqueça de mim. Pt. Vassiátka”.34  

A operadora do telégrafo, uma mulher bonita e severa, ao ler o telegrama, sugeriu: 

– Redija de outra maneira. O senhor é uma pessoa adulta, não está no jardim de 

infância.  

– Por quê? – perguntou o Esquisitão – É assim que sempre escrevo para ela nas cartas. 

Ela é minha esposa!... A senhora deve ter achado... 

– Nas cartas o senhor pode escrever o que bem entender, mas o telegrama é um tipo de 

ligação. É um texto aberto. 

O Esquisitão reescreveu.  

“Aterrissamos. Tudo certo. Vassiátka”. 

 A própria telegrafista corrigiu duas palavras: “Aterrissamos” e “Vassiátka”. Viraram: 

“Pousamos” e “Vassíli”.  

– “Aterrissamos”. O senhor é astronauta ou o quê? 

– Bem, está certo. – disse o Esquisitão – Que seja.    

...Sabia o Esquisitão que ele tinha o irmão Dmítri e três sobrinhos... Mas o fato de que 

devia haver também uma cunhada, de algum modo, não lhe ocorreu. Ele nunca a tinha 

visto. E foi justamente ela, a cunhada, que estragou tudo, as férias todas. Por alguma 

razão, ela antipatizou de imediato com o Esquisitão.     

Bebeu à noite com o irmão, e o Esquisitão se pôs a cantar com voz trêmula: 

Álamo-o-os 

Álamo-o-os35 

Sófia Ivánovna, a cunhada, espiou do outro quarto, e perguntou com raiva: 

 
33 Forma coloquial, familiar e diminutiva do nome Agrafena ou Agrippina. (N. da T.) 
34 Forma coloquial, familiar e diminutiva do nome Vassíli. (N. da T.) 
35 Primeiros versos da canção popular russa Тополя [Topoliá] (N. da T.) 
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– Dá para não berrar? Pois o senhor não está na estação de trem, não é? – E bateu a 

porta.  

O irmão Dmítri ficou embaraçado.  

– É que... as crianças estão dormindo ali. Em geral, ela é uma boa pessoa. 

Beberam mais um pouco. Puseram-se a recordar da juventude, da mãe, do pai... 

– Mas, lembra! – perguntou alegremente o irmão Dmítri – Como se você pudesse se 

lembrar de alguém de lá! Era um bebê de peito. Eles me deixavam com você e eu te 

cobria de beijos. Uma vez, você chegou a ficar azul. Levei uma bronca por causa disso. 

Depois, passaram a não deixar mais. Mas tanto fazia: era só virarem as costas e eu estar 

perto de você, que tornava a beijar. Só Deus sabe que mania era aquela. Eu mesmo nem 

tinha saído das fraldas e... isso... de beijos...  

– Ah, lembra?! – também recordou o Esquisitão – Como você me... 

– Vocês vão parar de berrar? – tornou a perguntar Sófia Ivánovna, com muita raiva, 

irritada. – Quem precisa ficar ouvindo essas suas histórias de fedelhos e beijos? Vão 

para lá, diabos, desataram a falar. 

– Vamos para fora – disse o Esquisitão.  

Foram para fora, sentaram no terracinho de entrada.  

– E você se lembra?... – continuou o Esquisitão. 

Mas, nisso, aconteceu alguma coisa com o irmão Dmítri: ele começou a chorar e a 

esmurrar o joelho com o punho. 

– Aí está ela, a minha vida! Viu? Quanta raiva numa pessoa!... Quanta raiva! 

O Esquisitão pôs-se a tranquilizar o irmão.  

– Deixa pra lá, não fica chateado. Não há porquê. Elas não são más, de modo algum,  

são meio pancada. A minha é do mesmo jeito. 

– Ora, mas do que ela não gostou?!! E por quê? Ela não gostou mesmo de você... Mas 

por quê?  
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Só então o Esquisitão entendeu que, de fato, a cunhada não tinha gostado dele. Mas por 

que realmente? 

– Eis o porquê, porque você não é nenhuma pessoa importante, nenhum diretor. Eu a 

conheço, a imbecil. Ela é louca por estes tipos importantes. E ela mesma é o que! 

Copeira num departamento administrativo, uma zé ninguém. Ela fica lá olhando até não 

poder mais e começa... Ela odeia a mim também, por não ser importante, por ser da 

aldeia.  

– Mas em qual departamento administrativo? 

– Nesse de... miner... Não consigo pronunciar agora. E para que foi casar? O que deu 

nela, não sabia ou o quê? 

E nisso o Esquisitão também ficou tocado.  

– Mas que negócio é esse? – perguntou ele em voz alta, mas não ao irmão, mas a uma 

outra pessoa. – Pois se querem saber, quase todas as pessoas notáveis saíram da aldeia. 

É como no obituário, né, você olha, é alguém que veio da aldeia. É preciso ler os 

jornais!... Se não é um figurão, percebe, se é de outro grupo social, foi cedo trabalhar.   

– E quantas vezes eu lhe dei provas: na aldeia justamente as pessoas são melhores, sem 

nariz empinado. 

– E o Stepán Vorobióv, lembra? Você mesmo o conheceu... 

– Conheci, como não. 

– Pois ele é mais da aldeia do que qualquer um!... E, faça o favor: Herói da União 

Soviética.36 Nove tanques destruiu. Ia num aríete. Para a mãe dele agora vão pagar uma 

pensão vitalícia de sessenta rublos. E tiveram notícia só há pouco tempo, tinha sido 

dado como desaparecido... 

 
36 Herói da União Soviética: Instituído em 1934, era o mais alto grau de condecoração da URSS, dado em 

reconhecimento a ações de grande coragem e façanha em tempos de guerra ou de paz. Grande parte das 

condecorações foi dada a soldados, generais e pilotos durante a II Guerra Mundial (ou Grande Guerra 

Patriótica, como é chamada na Rússia). Sua insígnia é uma estrela dourada. (N. da T.) 
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  – E o Maksímov Iliá!... Até fomos embora juntos. Faça o favor, um cavaleiro da 

Ordem da Glória de Terceiro Grau.37 Mas não diga nada a ela sobre o Stepán... Não tem 

necessidade. 

– Está bem. Mas e o..!  

Os irmãos empolgados ainda ficaram fazendo barulho por um longo tempo. O 

Esquisitão chegava a ficar andando perto do terraço de entrada e agitar os braços:  

– A aldeia, veja só! ... Só o ar de lá já vale a pena! De manhã você abre a janela e, me 

diz, ele te banha dos pés à cabeça! Daria até para bebê-lo, de tão fresco e perfumado que 

é, cheira a diferentes ervas, a diferentes flores...  

Depois eles se cansaram.  

– Fez um telhado novo? – perguntou o irmão mais velho em voz baixa. 

– Fiz. – O Esquisitão também suspirou baixinho – Fiz uma varanda, dá gosto de ver. 

Você sai à noite na varanda... se põe a fantasiar: pois se o pai e a mãe estivessem vivos, 

você viesse com a criançada, sentaríamos todos na varanda, ficaríamos bebericando chá 

com framboesas. Esse ano deu framboesas aos montes. Você, Dmítri, não brigue com 

ela, senão ela vai antipatizar ainda mais comigo. E eu, de um modo ou de outro, serei 

mais carinhoso, ela, sabe, vai se acalmar.  

– Pois se ela mesma é da aldeia! – meio que baixinho e com tristeza se admirou Dmítri 

– E mais... Atormentou as crianças, a imbecil: uma atormentou para aprender piano, a 

outra, inscreveu na patinação artística. Meu coração sangra... mas vai dizer uma palavra, 

na hora começam os palavrões.  

– Hum!... – tornou a se agitar o Esquisitão – Não tem jeito de eu entender esses jornais: 

veja só, dizem que uma tal trabalha em uma loja – uma grossa. Ah, vocês!... Aí ela 

chega em casa – é a mesma grossa. Pois aí que está a desgraça! E eu não entendo! – O 

Esquisitão também bateu no joelho com o punho. – Não entendo: por que elas ficaram 

raivosas?  

 
37 Cavaleiro da Ordem da Glória de Terceiro Grau: Condecoração militar criada em 1943, durante a 

participação da Frente Oriental na II Guerra Mundial, dada a soldados, pilotos, sargentos e generais do 

Exército Vermelho e da aviação por sua bravura e coragem no campo de batalha. A Ordem da Glória era 

composta por três graus, sendo o grau I, o mais elevado. Sua insígnia é uma estrela prateada. (N. da T.) 
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Quando pela manhã o Esquisitão acordou, não havia ninguém no apartamento: o irmão 

Dmítri tinha ido para o trabalho, a cunhada também, as crianças mais velhas brincavam 

no quintal, a pequena, tinham levado para a creche.  

O Esquisitão fez a cama, se lavou e se pôs a pensar no que poderia fazer para agradar a 

cunhada.  Nisso ele bateu os olhos no carrinho de bebê. “Ahá! – pensou o Esquisitão – 

vou cobri-lo de desenhos!” Em casa, ele cobriu o fogão de desenhos de um tal modo, 

que deixou todo mundo maravilhado. Encontrou a tinta das crianças, os pinceis, e 

entrou em ação. Uma hora depois, estava tudo terminado, o carrinho estava 

irreconhecível. Por cima do carrinho, o Esquisitão soltou os grouzinhos – um bando 

pelos cantinhos, por baixo – florzinhas diversas, ervinhas, um par de galinhos, 

pintinhos... Olhou o carrinho por todos os ângulos – um regalo para os olhos. Não é um 

carrinho, mas um brinquedo. Imaginou quão agradavelmente surpresa ficaria a cunhada, 

e sorriu.  

– E você diz – aldeia. Esquisitinha. – Ele queria ter paz com a cunhada. – O bebezinho 

ficará como que em uma cestinha.  

O Esquisitão passou o dia todo andando pela cidade, olhando as vitrines. Comprou uma 

lancha de brinquedo para o sobrinho, uma belezinha de lanchinha, branca, com luzinhas. 

“Vou pintá-la também” – pensou. 

Por volta das seis, o Esquisitão chegou à casa do irmão. Entrou no terraço e ouviu o 

irmão Dmítri ralhando com a esposa. Melhor dizendo, era a esposa que ralhava, e o 

irmão Dmítri apenas repetia: 

– Bem, está certo! Sim, está bem... Son... Chega disso...  

– E que amanhã mesmo esse imbecil não esteja mais aqui! – gritava Sófia Ivánovna – 

Que vá embora amanhã mesmo! 

– Sim, está bem!... Son... 

– Não está bem! Não está nada bem! Ele que não espere, porque eu pego a mala dele e 

mando para o inferno, e pronto! 

O Esquisitão saiu apressado do terraço... E ficou então sem saber o que fazer. Tornou a 

ficar triste. Quando era odiado, ele ficava muito triste. E com medo. Parecia-lhe que: 
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bem, agora acabou, viver pra quê? E tinha vontade ir embora para bem longe das 

pessoas que o odiavam ou riam dele.  

– Mas por que raios eu sou desse jeito? – com amargura murmurou ele, sentando-se no 

galpãozinho. – Devia ter adivinhado: ela não haveria de entender, não haveria de 

entender a criatividade popular.  

Ele ficou sentado no galpãozinho até escurecer. E o coração todo doía. Depois chegou o 

irmão Dmítri. Não se surpreendeu – era como se já soubesse há um bom tempo que o 

irmão Vassíli estava sentado no galpãozinho.  

– Aí está... – disse ele – Tornou... a fazer um barulho danado. Mas o carrinho de bebê... 

não tinha necessidade. 

– Achei que ela ia gostar. Vou embora, maninho.  

O irmão Dmítri deu um suspiro... E não disse nada.  

O Esquisitão chegou em casa quando caía uma chuvinha intensa e morna. O Esquisitão 

desceu do ônibus, tirou as botas novas e correu pela terra quente e úmida – numa mão a 

mala, na outra as botas. Saltitou e cantou em voz alta: 

Álamo-os, 

Álamo-os... 

De um lado, o céu já havia clareado, estava ficando azulado e em algum lugar próximo 

havia um solzinho. E a chuvinha diminuía, espirrando nas poças com gotas graúdas; as 

bolhas explodiam e estouravam nelas. 

Num certo lugar, o Esquisitão escorregou, por pouco não caiu.   

... Chamava-se – Vassíli Egórytch Kniázev. Tinha trinta e nove anos de nascido. 

Trabalhava como projecionista de cinema no povoado. Adorava agentes secretos e 

cachorros. Na infância, sonhava ser espião.  

1967 

  

 



71 
 

 
 

3.2  

O microscópio 

 

Precisava se atrever a isso. Ele se atreveu. 

Não se sabe como chegara em casa – feito uma alma penada – amarelo, sem olhar para a 

mulher, disse: 

– É que... eu perdi o dinheiro. – Ao dizer isso, seu nariz quebrado (torto, recurvado) de 

amarelo ficou vermelho. – Cento e vinte rublos. 

O queixo da mulher caiu, no rosto surgiu uma expressão suplicante: mas será 

brincadeira? Não, esse nariz-torto nunca brinca, não sabe. Ela tolamente perguntou: 

– Onde? 

Aqui, ele involuntariamente soltou um “hum”: 

 – Arre, se eu soubesse, eu iria lá e... 

– Pois sim, nã-ão!! – rugiu ela – Você há de ficar sem sorrir agora por um boom tempo! 

– E correu atrás da frigideira. – Nove meses, canalha! 

Ele apanhou um travesseiro da cama – para aparar os golpes. (Os antigos só se gabavam 

de seus escudos cintilantes. Um travesseiro!). Eles se puseram a girar pelo quarto... 

– O travesseiro, está emporcalhando o travesseiro! Você mesma vai lavar!... 

– Lavo! Lavo, seu nariz-torto! Mas lhe arranco duas costelas! Duas! Duas! 

– Minhas mãos, escute!... 

– Tome isso!... Nariz-torto! 

– Minhas mãos, praga! Que amanhã mesmo vou entrar de licença médica! Aí vai ser 

pior pra você!...  

– Que entre! 

– Vai ser pior pra você... 
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– Dane-se! 

– Ai! 

– Toma! 

– Já chega? 

– Nada disso, deixa eu me divertir! Deixa matar a vontade, seu sugador de poço nariz-

torto! Anta... – Aqui, ela aproveitou a oportunidade e dolorosamente o acertou na 

cabeça. Ela mesma se assustou um tantinho... 

Ele largou o travesseiro, agarrou a cabeça, pôs-se a gemer. Ela, com curiosidade, o 

olhava: finge ou está doendo de verdade? – Decidiu que era verdade. Soltou a frigideira, 

sentou no banquinho e se pôs a uivar. E em uma litania, em uma litania: 

– Ah, mas eu mereço isso, mas eu mere-eço?... Sim, eu economizei, como 

economizei!... Ah, e quantas vezes deixei de comer uma fatia a mais de pão bra-anco!... 

Ah, e para minhas criancinhas não comprei um priániquinho38 doce!... Tudo eu poupei, 

poupei, sugador de poço você é, nariz-torto!... Aah!... Cada copequinho eu guardei e me 

alegrava: minhas criancinhas até o inverno terão casaquinhos quentes, sim, elegantes!... 

E elas não irão para a escola nem esburacadas, nem com frio!... 

– Onde é que estão essas esburacadas que andam com você? – não aguentou ele.   

– Cale a boca, sugador de poço! Cale a boca. Você tirou esse dinheirinho da boca dos 

próprios filhos e comeu! Comeu, e sem engasgar... Melhor que tivesse se engasgado 

com ele, seria um pouquinho mais fácil para nós... 

– Obrigado pelas gentis palavras – com fel sussurrou ele. 

– Hum, sugador de poço!... Onde foi isso? Talvez possa lembrar?... Talvez tenha 

esquecido no trabalho em um lugar qualquer? Talvez tenha posto embaixo da bancada e 

aí esqueceu? 

– Onde no trabalho!... Se eu fui do trabalho para a caixa de poupança. No trabalho... 

– Bem, talvez tenha passado em algum lugar, sugador de poço? 

 
38 Priánik: Verificar nota 31 da presente dissertação. (N. da T.) 
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– Não passei em lugar nenhum.  

– Talvez tenha tomado uma cerveja no quiosque com os alcoólatras?... Puxe pela 

memória. Talvez tenha deixado cair no chão... Corra, enquanto eles inda podem te 

devolver. 

– Eu não passei no quiosque coisa nenhuma!   

– E onde diabos você pôde perder, sugador de poço?  

– Como eu vou saber?  

– Estavam esperando!... Agorinha, íamos com a criançada, provariam os casaquinhos... 

Eu já tinha até escolhido quais. Mas agora comprarão todos eles. Ah, sugador de poço, 

você, sugador de poço... 

– Lá vem você! Sempre a mesma ladainha: sugador de poço, sugador de poço... 

– E que diabos você é? 

– O que fará agora? 

– Vai trabalhar em dois turnos, sugador de poço! Você vai ficar magro com a gente... 

Você beberá sim da garrafinha39 com a gente depois do banho, mas claro que beberá! A 

aguinha pura do poço... 

– Eu lá preciso dela, da garrafinha. Passarei muito bem sem ela.  

– Você vai é ir a pé para o trabalho com a gente! Ah, mas é claro que vai passear de 

ônibus com a gente.   

Aqui ele se admirou: 

– Trabalhar em dois turnos e a pé?! Essa é boa... 

– A pé! A pé na ida e na volta, sugador de poço! E vai inté correr, que é para não se 

atrasar. Você há de pagar pelo dinheirinho derramado, se lembrará dele mais de uma 

vez. 

 
39 O termo coloquial original em russo четвертинка designa uma pequena garrafa que contém um quarto 

de litro de vodca. No conto, a personagem emprega o termo читушетка, uma corruptela de чекушетка ou 

чекушка, que, por sua vez, são as variantes populares do vocábulo четвертинка. Trata-se, portanto, do 

coloquial do coloquial. (N. da T.) 
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– Dois turnos dois turnos não dá, mas um e meio, por um mezinho, dou conta, não é 

nada – com seriedade disse ele, esfregando o lugar machucado – Eu já combinei com o 

mestre... – Ele não percebeu de pronto que falou demais. Mas quando ela, atônita, o 

olhou, ele emendou: – Eu, logo que notei que não estava com o dinheiro, fui de novo ao 

trabalho e combinei tudo.  

– Anda, dá cá a caderneta de poupança – exigiu ela. Olhou, soltou um suspiro e, mais 

uma vez, com amargura, falou: – Sugador de poço.     

Por uma semana, Andrei Erin, marceneiro de uma pequena oficina da Zagotzernó,40 que 

ficava há dez quilômetros da aldeia, sentiu-se muito mal. A mulher se irritava com tudo; 

volta e meia era chamado de “sugador de poço”, ele mesmo também se irritou, mas 

xingar em voz alta, não ousava. 

Todavia, os dias foram passando... A mulher se acalmava. Andrei esperava. Finalmente, 

decidiu que era possível.  

E eis que, tarde da noite (ele realmente “se escravizou” por um turno e meio), ele 

chegou em casa, nas mãos segurava um pacote e no pacote, via-se, que havia alguma 

coisa pesadinha. Andrei silenciosamente reluzia.   

Não raro acontecia de ele trazer um trabalho qualquer para casa, às vezes eram pecinhas 

pequeninas quaisquer de madeira, caixinhas embrulhadas em papel – não era surpresa 

para ninguém que ele chegasse com alguma coisa. Mas Andrei silenciosamente reluzia. 

Postou-se junto à soleira, esperou que prestassem atenção nele... Prestaram atenção nele.  

– O que te deu para estar assim, feito... uma bunda virada pra lua, brilhando? 

– Pois... deram pelo bom trabalho... – Andrei se aproximou da mesa, longamente 

desembrulhou a caixa... E, finalmente, abriu. E colocou na mesa... um microscópio. – 

Um microscópio.   

– E para quê isso te serve? 

Aqui, Andrei Erin se atarantou. Mas não se atarantou com ar de culpa, como ele se 

atarantava sempre, mas se atarantou com certo ar de superioridade.    

 
40 Zagotzernó: O termo (em russo: Заготзерно) é a abreviação da expressão upravlénie po zagotóvkam 

zerná (em russo: управление по заготовкам зерна), que pode ser traduzido para o português como 

gestão para aprovisionamento de grãos, um departamento estatal para compra de grãos. (N. da T.) 
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– Vamos observar a lua! – E riu às gargalhadas. O filho-da-quinta-série também se pôs a 

rir: a lua em um microscópio! 

– O que deu em vocês? – ofendeu-se a mãe.  

Pai e filho aí que caíram na risada.  

A mãe lançou para Andrei um olhar severo. Este sossegou.  

– Você sabia que a cada passo seu lhe rodeiam micróbios? Veja, você apanhou uma 

caneca de água... Certo? – Andrei apanhou uma caneca de água. – Você acha que bebe 

água? 

– Ah, mas vá!... 

– Não, responda. 

– Bebo água.  

Andrei olhou para o filho e, de novo, involuntariamente, riu às gargalhadas.  

– Ela bebe água!... Mas não é uma imbecil?... 

– Sugador de poço! Agorinha mesmo pegarei a frigideira.  

Andrei novamente ficou sério. 

– Micróbios você bebe, pombinha, micróbios. Com a água, pô. Sorve uns dois 

milhõezinhos deles, e aí vai você. Para sobremesa! – Pai e filho novamente não 

puderam conter o riso. Zóia (a mulher) foi para o canto41 atrás da frigideira.  

– Olhe aqui! – gritou Andrei. Achegou-se correndo com a caneca até o microscópio, 

longamente regulou o equipamento, pingou no disquinho de vidro uma gotinha de água, 

encostou-se ao tubo e, talvez, por uns dois minutos, quase sem respirar, ficou olhando. 

O filho estava em pé atrás dele, morto de vontade de olhar também.  

– Papi!... 

 
41 O termo original em russo куть tem um significado muito mais arraigado à realidade da aldeia e 

designa um canto específico da isbá (espécie de casa camponesa construída com toras de madeira) 

localizado frente à pétchka (espécie de forno utilizado para cozinhar e manter a moradia aquecida). (N. da 

T.) 
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– Aí estão eles, safados!... – sussurrou Andrei Erin. Sussurrou com certa mistura de 

horror e admiração? – Vadiando... 

– Ô papi! 

O pai deu um esperneio. 

– Para lá e para cá, para lá e para cá!... Ah, safados!  

– Papai! 

– Deixa o menino olhar! – com severidade ordenou a mãe, também claramente 

interessada.  

Andrei, com pesar, desgrudou do tubo, cedeu lugar ao filho. E ansioso e ciumento 

cravou os olhos na nuca dele. Impacientemente perguntou:  

– E então? 

O filho se calou. 

– E então?! 

– Aí estão eles! – pôs-se a berrar o rapazola. – Branquinhos... 

O pai arrancou o filho do microscópio, deu lugar à mãe.  

– Olhe! Água ela bebe... 

A mãe olhou por um longo tempo... Com um olho, com o outro... 

– Mas eu não vejo nada aqui.  

Andrei quase caiu duro, ficou espantosamente ousado.  

– Ficou cega! Um copeque qualquer em um bolso ela encontra, mas os micróbios aqui 

não pode enxergar. Eles por pouco não pulam no seu olho, imbecil! Tão branquinhos... 

A mãe, porque não viu branquinho nenhum enquanto pai e filho viram, não se zangou 

– Aí está, sim senhor... – Talvez, pregou uma mentira, escapou dela. Podia contar 

lorotas.  
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Andei, num rompante, empurrou a mulher para longe do microscópio e grudou no tubo 

ele próprio. E novamente sua voz se transformou num sussurro. 

– Filhos da mãe, que diabos estão fazendo! Que diabos estão fazendo!...   

– Uns opaquinhos? – indagou a mãe por de trás do filho – Que nem umas gordurinhas 

na sopa?... Eles são isso? 

– Qui-e-ta! – rugiu Andrei sem desgrudar do microscópio. – Gordurinhas... Você que é 

uma gordurinha. É um verdadeiro presunto. – Estranhamente, Andrei se tornou aquele 

que fala mais alto na casa.  

O filhinho-da-quinta-série, o mais velho, pôs-se a rir. A mãe deu-lhe uma cacholeta. 

Depois levou os mais novos até o microscópio. 

– Anda, doutor da sopa de repolho azedo!... Deixe as crianças olhar. Cravou-se aí... 

O pai cedeu lugar junto ao microscópio e, alvoroçado, pôs-se a andar pelo cômodo. 

Pensava em algo.  

O tempo todo enquanto jantavam, Andrei pensava em alguma coisa, olhava para o 

microscópio e balançava a cabeça. Pegou uma colher de sopa, mostrou para o filho: 

– Quantos aqui?... Aproximadamente? 

O filho enrugou a testa: 

– De meio milhãozinho pra cima. 

Andrei Erin espremeu o olho em direção à colher. 

– Não menos do que isso. E a gente come! – Ele engoliu a sopa e bateu no próprio peito 

– E, nada. Agora, lá, o próprio organismo começará a socá-los. Ele que se resolva com 

eles!  

– Por certo, você mesmo pediu? – A mulher, com um leve desgosto, olhou para o 

microscópio. – Talvez dessem um aspirador de pó. Porque para aspirar o pó, não tem 

com o quê. 
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Não, Deus, quando criou a mulher, fez alguma embrulhada. Deixou-se levar, o Criador, 

deixou-se levar. Como todo artista, aliás. E aí – não fez um Pensador.42 

Durante a noite, Andrei levantou duas vezes, acendeu a luz, olhou no microscópio e 

sussurrou: 

– Mas que safados!... Que diabos estão aprontando. Mas que diabos eles estão 

aprontando! E não dormem! 

– Não endoide, – disse a mulher, – que você já não precisa muito para ficar amalucado.  

– Em breve começarei a descobrir, – disse Andrei enfiando-se nas cobertas junto da 

mulher. – Você alguma vez dormiu com um cientista? 

– Mais essa agora!... 

– Pois vai. – E Andrei Erin, carinhosamente, deu palmadinhas nas costas macias da 

esposa. – Pois vai, minha queridinha, dormir com um cientista... 

Por uma semana, talvez, Andrei Erin viveu como que em um sonho. Chegava do 

trabalho, minuciosamente se lavava, jantava às pressas... Curvava-se sobre o 

microscópio 

– O caso é seguinte, – contava ele – ao ser humano é concedido viver cento e cinquenta 

anos. Pergunta-se: por que diabos ele aos sessenta, no máximo aos setenta, estica as 

canelas? Micróbios! Eles, miseráveis, encurtam os anos do ser humano. Penetram no 

organismo e, de pouquinho em pouquinho, ele enfraquece, eles levam vantagem.  

Os dois juntos, pai e filho, ficavam por horas no microscópio, pesquisavam. 

Examinavam uma gota de água do poço, do balde de água potável... Quando caia uma 

chuvinha, examinavam a gotinha pluvial. O pai ainda enviou o filho para tirar de 

amostra a água de uma pocinha... E, nela, esses branquinhos pululavam. 

– Filhos da mãe, que diabos estão fazendo!... E como é que se luta contra eles? – Os 

braços de Andrei iam baixando. – Uma pessoa pisou em uma poça, foi para casa, deixou 

pegadas... Aí, então, aproxima-se uma criança com os pés descalços e, pronto, pegou. E 

que organismo tem uma criança?! 

 
42 Referência à escultura de August Rodin, o Pensador. (N. da T.) 
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– Por isso tem sempre que limpar os pés – apercebeu-se o filho. – Mas você não limpa.  

– Não é esse o ponto. É preciso aprender a dar cabo neles diretamente na poça. Mas eu 

limparei, agora sei, mas o Sénka, lá, o Márov... prove a ele: como patinhou, o imbecil, 

assim será daqui em diante. 

Examinaram também uma gotinha de suor, para tanto, o filhinho correu pela rua até a 

exaustão, depois, o pai com uma colherinha raspou a umidade de sua testa – 

conseguiram a gotinha, inclinaram-se para o microscópio... 

– Tem! – Andrei, com desgosto, golpeou o próprio joelho com o punho – Vá lá durar 

cento e cinquenta anos!.. Se até na pele tem. 

– Vamos dar uma olhada no sangue? – propôs o filho.  

O pai picou o próprio dedo com uma agulha, extraiu uma bolinha de sangue vermelho-

vivo como uma framboesa, fez pingar no espelhinho... Inclinou-se para o tubo e pôs-se 

a gemer.  

– Já era, filhinho – penetraram no sangue! – Andrei Erin se endireitou, com assombro 

olhou ao redor. – O-o-ra. Pois sabem, os parasitas, melhor do que eu, sabem e se calam! 

– Quem? – não entendeu o filho. 

– Os cientistas. Eles têm microscópios melhores do que o nosso, veem tudo. E se calam. 

Não querem abalar o povo. Mas por que não dizer nada? Talvez, todos juntos inventem 

uma maneira de dar cabo deles. Não, entraram em acordo e se calam. Um rebuliço, 

dizem, começará.  

Andrei Erin sentou no banquinho, pôs-se a fumar.  

– Por causa de uma criatura miúda dessa as pessoas falecem! – A aparência de Andrei 

estava abatida.  

O filho olhou no microscópio.  

– Correm um atrás do outro! Esses são um pouquinho diferentes... Redondinhos. 

– Todos eles – redondinhos, cumpridinhos – são todos farinha do mesmo saco. Não 

conte a sua mãe, por enquanto, que nós os vimos no meu sangue. 
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– Vamos olhar o meu? 

O pai atentamente olhou para o filho... E a curiosidade e o medo refletiram nos olhos do 

Erin-mais-velho. Suas mãos, calejadas pelo trabalho de muitos anos – grandes, 

impregnadas do cheiro de resina... quase tremiam nos joelhos. 

– Não tem necessidade. Talvez, pelo menos nos pequeninos... Ah, vocês! – Andrei se 

levantou, deu um pontapé com raiva no banquinho – Piolhos, percevejos, uma larva 

qualquer, isso ensinam a exterminar, mas aqui esses... menores até do que a menor das 

lêndeas, e não podem fazer nada! Onde diabos está o seu grau científico?! 

– Um piolho dá para ver, mas esses... Como você extermina? 

O pai por um longo tempo pensou. 

– Com aguarrás?... Não dá. A vodca, por certo, é mais forte... pois eu bebo e vê lá que 

raios se faz no sangue! 

– Mas a vodca cai no sangue ou quê? 

– E onde mais? E do que mais a pessoa atoleima?    

 

Certo dia, Andrei trouxe do trabalho uma agulha cumprida e fina... Lavou-se, deu uma 

piscadela para o filho e eles foram para o cômodo.  

– Vamos tentar... Amolei o araminho, talvez sejamos capazes de picar um ou dois deles.  

A pontinha do araminho estava fina-fina – que nem um cabelinho. Andrei por longo 

tempo cutucou com aquela pontinha uma gotinha de água. Ofegou... Suou até.  

– Estão ganhando velocidade, as pragas... Não, está grossa, não pica. Precisa ser mais 

fina, mas mais fina já não dá, não se faz. Está bem, agora jantaremos, depois tentamos 

com corrente elétrica... Eu apanhei uma bateria elétrica: ligaremos dois fios e teremos 

um curto-circuito. Veremos como é que vai ser... 

E bem aqui, na hora da janta, deu-se o inesperado: entrou Serguei Kulikóv, que 

trabalhava junto com Andrei na “Zagotzernó”. Por conta de ser sábado, Serguei estava 

alegrinho e, por isso, talvez, embrenhou-se na casa de Andrei – simples assim.  
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Nos últimos tempos, Andrei não estava para bebedeiras e ele, com espanto, descobriu 

que sentia aversão a bêbados. Eles se comportam de um jeito tão estúpido e falam todo 

tipo de besteira.  

– Sente-se conosco – sem nenhuma vontade convidou Andrei.  

– Para quê? Nós já estamos aqui... Para nós tem o que? Para nós, tem o canto!... 

“A troco de quê, por besteira, banca o órfão de Cazã?”43 

– Como quiser.  

– Deixa ver os micróbios? 

Andrei sobressaltou-se. 

– Quais micróbios? Vai dormir para curar essa bebedeira, Serioga...44 Eu não tenho 

micróbio nenhum. 

– O que você está escondendo, ora? Está guardando uma arma ou o quê? Uma atividade 

científica... Meu garoto me amolou as orelhas: o tio Andrei quer exterminar todos os 

micróbios. Andrei!... – Serguei bateu no próprio peito com o punho, fitou um olhar 

encarniçado no “cientista”. – Uma estátua de ouro ergueremos!... No mundo todo 

ficaremos famosos! E eu trabalhei ao seu lado!... Andriokha!45   

Zóia Erinaia, embora também não suportasse bêbados, não ficou menos lisonjeada, pois 

que pela aldeia falavam de seu marido – um cientista. Antes mais pelo hábito de 

resmungar por ocasião do que por um sentimento genuíno, fez uma observação: 

– Poxa, não podiam conceder qualquer outra coisa? Mas isso de microscópio. Vai 

perder o juízo agora o mujique, à noite não dorme. Pois que concedessem um aspirador 

de pó qualquer... Porque para aspirar o pó, não tem com quê, e não tem como juntar 

dinheiro para comprar.  

 
43 A origem do fraseologismo russo “órfão de Cazã” (original: казанская сирота) remonta ao século 

XVI, quando Ivan, o Terrível, conquistou a cidade de Cazã com o exército de Moscou. Alguns membros 

da nobreza cazã passaram a apoiar Moscou a fim de manter sua posição e riqueza e receberam, por isso, 

muitas benesses do czar. Porém os remanescentes dessa elite pediam sempre mais e lamentavam sua 

situação, o que lhes rendeu o apelido de “órfão de Cazã”. Esse fraseologismo designa, hoje, aqueles 

indivíduos que, em termos coloquiais, se fazem de coitados para conseguir algo. (N. da T.) 
44 Forma coloquial e diminutiva do nome Serguei. (N. da T.) 
45 Forma coloquial, familiar e diminutiva do nome Andrei. (N. da T.) 
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– Dar quem? – não entendeu Serguei.  

Andrei Erin ficou gelado.  

– O prêmio lá que deram... Esse tal microscópio... 

Andrei quis de alguma maneira – com os olhos – dar a entender a Serguei, que... mas de 

que jeito! Aquele cravou os olhos em Zóia feito uma ovelha. 

– Qual prêmio? 

– O tal prêmio que deram para vocês, ora! 

– Para quem? 

Zóia olhou para o marido, para Serguei... 

– Deram um prêmio para vocês? 

– Vai esperando eles darem um prêmio! Vão sim, vão dar é dois. Prêmio... 

– Mas para o Andrei ali deram um microscópio...  pelo bom trabalho...  – A voz da 

esposa Erinaia foi baixando terrivelmente, ela entendeu tudo. 

– Eles darão sim! – soltava os cachorros no canto, o bêbado Serguei – Eu, no mês 

passado, fechei meu serviço em trinta por cento a mais... e para quê? Aí está o Andrei 

que não me deixa mentir... 

Tudo ruiu num instante e, assustadoramente, foi abaixo, em um precipício. 

Andrei se levantou... Pegou Serguei pelo cangote e levou para fora da isbá46. No pátio, 

deu-lhe uma pancada na nuca, depois perguntou: 

– Você tem três rublos? Até o pagamento... 

– Tenho... Mas por que cargas d’água você me bateu? 

 
46 O termo isbá (em russo: изба) designa um tipo de habitação camponesa russa tradicional, caracterizada 

por sua construção com troncos de madeira e telhado triangular. Optou-se por não traduzi-lo, pois ele é 

comumente utilizado apenas transcrito e já foi dicionarizado (verificar, por exemplo, o dicionário Aulete 

Digital http://aulete.com.br/isb%C3%A1 – consultado em maio de 2020). (N. da T.) 

 

http://aulete.com.br/isb%C3%A1
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– Vamos para o quiosque. Sua Kikímora pantanosa!47... Feito um rabanete bêbado se 

balançando pelos pátios?... Irra... É uma porta.  

Nessa noite, Andrei dormiu na casa de Serguei. Beberam até ficar encharcados. 

Beberam todo dinheiro, pegaram mais algum emprestado com alguém até o pagamento. 

Só no outro dia, perto do almoço, Andrei apareceu em casa... A mulher não estava.  

– Onde ela está? – perguntou ao filhote. 

– Foi para a cidade, para aquele... como se chama... brechó.48 

Andrei sentou-se à mesa, inclinou-se apoiando a cabeça nas mãos. Por longo tempo 

permaneceu assim.  

– Ralhou? 

– Não. Assim, um pouquinho. Quanto gastou bebendo? 

– Doze rublos. Ah, Pétka... filhinho... – Andrei Erin, sem levantar a cabeça, 

amargamente se encolheu, rangeu os dentes. – Mas para quê isso?! Você não pode 

entender do alto de sua juventude... não pode entender... 

– Entendo: ela o venderá. 

 – Venderá. Sim... Os casaquinhos são necessários. É, está bem, os casaquinhos, tudo 

bem. Não é nada... São necessários, claro...  

 

1969 

 

 
47 A Kikímora pantanosa (em russo: Кикимора болотная) é uma personagem do folclore eslavo 

(especialmente russo e bielorrusso), conhecida por causar pequenos danos às pessoas, como fazê-las se 

perder pelo caminho ou assustar crianças que passeiam pelo bosque. A Kikímora também possui uma 

versão doméstica (em russo: Кикимора домашняя), que vive no interior das casas e irrita seus 

moradores, perturba seu sono, estraga objetos pessoais, dentre outras estripulias desagradáveis. (N. da T.)   
48 O vocábulo brechó foi escolhido para tradução do termo em russo комиссионка (forma coloquial da 

expressão комиссионный магазин), apesar de ter uma carga semântica não totalmente equivalente ao 

termo em português. Assim como em um brechó, na komissionka é possível adquirir produtos usados (e, 

mais raramente, novos), porém não apenas roupas, mas ferramentas, eletrodomésticos, dentre outros 

objetos. Outra diferença entre ela e um brechó é que o proprietário primeiro dos objetos recebe uma parte 

do valor da venda apenas quando o objeto é adquirido por outra pessoa. Daí o nome komissionka, que 

vem do termo komíssia (em russo: комиссия), ou comissão, em português. (N. da T.) 
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3.3  

Colocou no devido lugar 

 

Chegara à casa da velha Agáfia Juravliova, para passar uns dias e descansar, o filho 

Konstantin Ivánovitch com a esposa e a filha.  

A aldeia Nóvaia não é grande e quando Konstantin Ivánovich chegou de táxi, 

imediatamente, a aldeia toda ficou sabendo: à casa de Agáfia, havia chegado o filho 

com a família, o do meio, Kóstia, 49 o letrado. 

Ao cair da noite, vieram a conhecer os detalhes: quanto a ele, era doutorando em 

filosofia, a esposa também era doutoranda e a filha era estudante, para Agáfia haviam 

trazido um samovar elétrico, um roupão florido e colheres de madeira. 

 

À noite, os mujiques se reuniram no terraço de Gleb Kapústin. Esperavam o dono da 

casa.  

A respeito de Gleb Kapústin será necessário falar para se entender por que os mujiques 

se reuniram no terraço de sua casa e o que esperavam. 

Gleb Kapústin é um mujique louro desbotado, de lábios grossos, de uns quarenta anos, 

um camponês de muita lábia, muito lido e sarcástico. Acontece que, de algum modo, da 

aldeia Nóvaia, embora ela não seja grande, saíram muitas pessoas ilustres: um coronel, 

dois pilotos, um médico, um correspondente... E eis que agora Juravlióv é um doutor. E, 

de algum modo virou costume, quando os ilustres chegavam à aldeia por uns dias, e 

quando o povo, à noite, ia ver o conterrâneo ilustre e se apinhava na isbá – ouviam 

algumas histórias maravilhosas ou eles próprios contavam coisas sobre si mesmos, se o 

conterrâneo se interessava, – aí então, Gleb Kapústin chegava e colocava a visita ilustre 

no devido lugar. Muitos se aborreciam com isso, mas alguns mujiques esperavam pelo 

momento quando Gleb Kapústin viria e colocaria o ilustre no devido lugar. Não só 

esperavam, como iam antes à casa de Gleb para depois irem todos juntos à casa da 

visita. Como se estivessem indo a um espetáculo. No ano passado, Gleb colocou um 

 
49 Forma coloquial, familiar e diminutiva do nome Konstantin. (N. da T.) 
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coronel no devido lugar: Começaram a falar sobre a guerra de 1812... Veio à tona que o 

coronel não sabia quem mandou pôr fogo em Moscou. Mais precisamente, ele disse que 

havia sido um certo conde, mas confundiu o sobrenome e o chamou de Raspútin. Gleb, 

feito um falcão, levantou voo em cima do coronel... E o colocou no devido lugar. 

Enquanto corriam à casa da professora, para saber o sobrenome do conde, Gleb ficou 

sentado, todo vermelho à espera do momento decisivo, e apenas repetia: “Calma, calma, 

companheiro coronel, pois já não estamos em Fili, certo?”.50 Gleb saiu vitorioso; o 

coronel ficou muito contrariado, batia na própria cabeça com o punho e ficou perplexo.  

Muito tempo depois, ainda se falava sobre Gleb na aldeia, lembravam como ele repetia 

“Calma, calma, companheiro coronel, pois já não estamos em Fili”. Os velhos queriam 

saber por que ele havia falado isso: “já não estamos em Fili”.  

Gleb ria e apertava os olhos como que por vingança. Nenhuma mãe de filho ilustre da 

aldeia gostava de Gleb. Tinham receio. E eis que chegou agora o doutor Juravlióv... 

Gleb chegou do trabalho (ele trabalhava na serraria), lavou-se, trocou de roupa... Não 

quis jantar. Saiu para o terraço ao encontro dos mujiques. 

Puseram-se a fumar... Falaram um pouquinho disso, daquilo – mas, de propósito, não de 

Juravlióv. Depois, Gleb olhou umas duas vezes para o lado da isbá da velha Agáfia 

Juravlióva. Perguntou: 

– As visitas da velha Agáfia chegaram? 

– Doutores! 

– Doutores? – Gleb disse de modo arrastado e surpreso – Oh! Ora!... Esses não são 

fáceis de apanhar.  

Os mujiques se puseram a rir: diziam, para uns não são fáceis de apanhar, mas para 

outros são. E se punham a olhar com impaciência para Gleb.  

 
50 O conselho de Fili foi formado na aldeia de mesmo nome, localizada nos arredores de Moscou, em 

primeiro de setembro de 1812, durante a guerra contra as tropas napoleônicas. Seu objetivo era discutir se 

a batalha contra o exército francês deveria ser continuada naquele contexto, uma vez que poderia 

prejudicar as tropas, ou a cidade deveria ser abandonada. O general-chefe Kutuzov, então, informou ao 

Conselho que abandonaria a cidade. Esse episódio histórico foi descrito por Tolstoi no romance Guerra e 

Paz, por exemplo. O que Gleb insinua nessa passagem (com muita ironia e objetivando demonstrar 

conhecimento) é que o problema em discussão com o coronel não era tão importante quanto aquele 

discutido em Fili. (N. da T.) 
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– Bem, vamos fazer uma visita aos doutores – Gleb propôs.  

Gleb caminhava um pouco à frente dos demais, com as mãos nos bolsos e apertando os 

olhos em direção à isbá da vovó Agáfia. Para quem via de fora, era como se os mujiques 

conduzissem Gleb. Como se conduz um valentão experiente quando se fica sabendo 

que, na rua rival, apareceu um fortão. 

– Eles são doutores em qual área? – perguntou Gleb no caminho.  

– Em que especialidade? Só deus sabe... Dizem que são “doutores”. Tanto ele como a 

esposa... 

– Há doutores em ciências técnicas, há os em educação geral, estes, basicamente, se 

ocupam de conversas fiadas. 

– Kóstia, de modo geral, arrasava em matemática – lembrou alguém que havia estudado 

com Kóstia na escola – era nota 10.  

Gleb era natural de uma aldeia vizinha e conhecia pouco os locais.  

– Veremos, veremos – prometeu Gleb de modo evasivo – Agora há doutores como 

moscas. 

– Chegou de táxi... 

– Bem, a pose mesmo é preciso manter! – Gleb deu um sorriso – Escreve-se Liverpool, 

mas se lê Manchester.51 Todos nós estudamos aos poucos!52 

Konstantin Ivánovich recebeu as visitas com cordialidade e se apressou a colocar a 

mesa... As visitas ficaram modestamente aguardando enquanto a vovó Agáfia punha a 

mesa, conversando com o doutor e recordando como na infância, juntos...  

– Ah, a infância, a infância! – exclamou o doutor com uma ponta de tristeza – Vamos, 

amigos, sentem-se à mesa – cordialmente convidou ele.  

 
51 Tradução literal do ditado “пишется ливерпуль, а читается манчестер”, que faz referência a uma das 

dificuldades da língua inglesa com relação à sua fonética, especialmente quando comparada ao russo, pois 

a pronúncia das palavras difere muito da maneira como são escritas. Assim, ao invés de aprender um 

inglês, deve-se aprender dois: um oral e outro escrito. O que Gleb parece insinuar ao dizer isso é que nem 

tudo é o que parece e que os doutores desejam apenas manter a pose. (N. da T.) 
52 Primeiro verso da quinta estrofe do romance em versos Eugenio Oniegin, de Púchkin, publicado pela 

primeira vez entre 1825 e 1832. (N. da T.) 
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Todos se sentaram à mesa. Gleb ainda estava calado, mas, pelo jeito, se aprumava para 

dar o bote. Também fazia coro a respeito da conversa sobre a infância, mas ele mesmo 

lançava olhares sondando o doutor, medindo-o.  

À mesa, a conversa corria cada vez mais amistosa, era como se já tivessem se esquecido 

de Gleb... E nisso ele partiu ao ataque contra ao doutor. 

– Em que área o senhor se evidencia?53 – perguntou ele. 

– Onde eu trabalho, é isso? 

– Isso.  

– Na Faculdade de Filosofia. 

– Filosofia? 

– Não exatamente...  

– Uma coisa muito necessária. – Para Gleb era necessário que fosse filosofia. Ele se 

animou. – E o que o senhor pensa a respeito da primazia? 

– Que primazia? – o doutor não entendeu. E olhou para Gleb com atenção.  

– A primazia do espírito e da matéria. – Gleb lançou a isca.  

O doutor mordeu a isca.  

– Como sempre – disse ele com um sorriso –, a matéria é prioritária... 

– E o espírito? 

– O espírito é secundário. Mas por quê?   

– Isso entra no exame de ingresso? O senhor me desculpe: nós aqui... estamos longe dos 

centros sociais, queremos conversar, mas não se tem ninguém em especial com quem se 

possa prosear. E como a filosofia está definindo agora a ideia de imponderabilidade? 

– Como sempre definiu. Por que “agora”? 

 
53 Aqui, Gleb incorretamente emprega a expressão выявлять себя (mostrar-se, evidenciar-se), quando, 

provavelmente, queria dizer  проявлять себя (distinguir-se). (N. da T.) 
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– Mas trata-se de um fenômeno descoberto há pouco tempo, é por isso que pergunto. A 

filosofia natural, digamos, define de um jeito, a filosofia estratégica, de outro 

completamente diferente...  

– Mas não existe essa tal filosofia estratégica! – sorriu o doutor. 

– Digamos que sim, mas existe uma dialética da natureza, – continuava Gleb diante da 

atenção de todos – E a filosofia define a natureza. E, na qualidade de um dos elementos 

da natureza, se descobriu recentemente a imponderabilidade. É por isso que pergunto: 

não se observa uma confusão entre os filósofos? 

O doutor desatou a rir. Mas riu sozinho... E se sentiu embaraçado. Chamou a esposa:  

– Vália, venha cá, nós, aqui... estamos tendo uma conversa esquisita! 

Vália se aproximou da mesa. Konstantin Ivánovich se sentia embaraçado, pois os 

mujiques olhavam para ele e esperavam para ver como ele responderia à pergunta.  

– Então, vamos determinar – pôs-se a dizer o doutor com seriedade – sobre o que 

estamos falando? Qual é o tema da nossa conversa? 

– Está bem. Segunda pergunta: o que o senhor pessoalmente acha do problema do 

xamanismo nas regiões isoladas do Norte? 

Os doutores se puseram a rir. Gleb esperou pacientemente até os doutores pararem de 

rir.  

– Claro que se pode fazer de conta que esse problema não existe. Eu também teria muito 

prazer em rir junto com os senhores... – sorriu Gleb com ironia. – Mas, com isso, o 

problema em si não deixará de existir. Certo? 

– O senhor está falando tudo isso a sério? – com assombro perguntou Vália.  

– Com sua permissão – Gleb soergueu-se e inclinou-se discretamente – Claro que não 

se trata de uma questão universal, mas, do ponto de vista dos nossos, seria interessante 

saber... 

– E qual é a questão então? – exclamou o doutor com impaciência.  



89 
 

 
 

– O que você acha do problema do xamanismo. – Vália involuntariamente se pôs a rir. 

Mas se recompôs e disse a Gleb: – Desculpe-me, por favor.  

– Não há do que. – disse Gleb. – Eu entendo que, talvez, a pergunta que fiz não seja do 

seu ramo de conhecimento.  

– Mas esse problema não existe! – deixou escapar o doutor.  

Agora foi a vez de Gleb se pôr a rir. E finalizou: 

– Ora, se não há, o que se vai fazer! Mulher fora da carroça, alívio para o cavalo!54 – 

acrescentou Gleb. – O problema não existe, mas estes... – Gleb mostrou com as mãos 

algo complicado – dançam, tocam guizos... Não é? Mas, se é o que deseja... – Gleb 

repetiu – se é o que de-se-ja, é como se eles não existissem. Porque se... Está bem! Mais 

uma pergunta: o que o senhor acha do fato de a lua também ser obra da razão? Pois foi 

manifestada pelos cientistas a suposição de que a lua está numa órbita artificial e 

admitido que dentro dela vivem seres inteligentes...  

O doutor olhava para Gleb fixamente, estudando-o. 

– Onde estão os seus cálculos das trajetórias naturais? Onde, de modo geral, toda a 

ciência cósmica pode ser aplicada? 

Os mujiques ouviam Gleb atentamente.  

– Supondo a ideia de que toda a humanidade irá, cada vez mais, visitar nosso, por assim 

dizer, vizinho de cosmo, pode-se supor também que, num belo dia, seres inteligentes 

não resistirão e descerão ao nosso encontro. Será que estamos prontos para entender um 

ao outro? 

– O senhor está perguntando para quem? 

– Para os senhores, pensadores... 

– E os senhores estão prontos? 

 
54 O provérbio russo баба с возу — коню легче e também баба с возу — кобыле легче pode ser 

traduzido literalmente como “quando a mulher (ou camponesa) sai da carroça, é mais fácil ao cavalo” (ou 

à égua, na segunda versão). Nessa passagem, Gleb insinua que o doutor, ao negar o problema em 

discussão, apenas facilita as coisas para si mesmo. (N. da T.) 
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– Nós não somos pensadores, nossos ordenados não dão para tanto. Mas se isso 

interessa ao senhor, posso compartilhar como nós, provincianos, pensamos. 

Suponhamos que na superfície da lua, apareceu um ser inteligente... O que os senhores 

mandarão fazer? Latir como cães?  Cantar como o galo? 

Os mujiques se puseram a rir. Ficaram agitados. E tornaram a cravar os olhos em Gleb. 

– Contudo, teremos de entender um ao outro. Certo? Mas como? – Gleb fez uma pausa, 

calou-se de modo interrogativo – Sugiro: traçar na areia o esquema de nosso sistema 

solar e mostrar para ele que eu, como dizem, sou da Terra. Que, apesar de estar num 

escafandro, também tenho cabeça e eu também sou um ser inteligente. Para confirmar 

isso, pode-se mostrar a ele no esquema de onde ele vem: apontar para a lua, depois para 

ele. Não é lógico? Nós, desse modo, esclarecemos que somos vizinhos. Mas não mais 

do que isso! Em seguida, se fará necessário explicar por que leis eu me desenvolvi antes 

de me tornar o que sou na atual etapa... 

– Ora, ora... – o doutor olhou para a esposa de modo significativo.  

E em vão, porque seu olhar foi interceptado. Gleb num ímpeto levantou voo... Todas as 

vezes, nas conversas com pessoas ilustres da aldeia, surgia um momento desse, quando 

Gleb levantava voo impetuosamente. É provável que ele sempre ficasse a espera desse 

momento, que se alegrasse com ele.  

– Está convidando a esposa para rir? – perguntou Gleb. Por fora, perguntou com 

tranquilidade, mas por dentro ele estava todo estremecido. – Faz muito bem... Mas, 

talvez, devêssemos primeiro ao menos aprender a ler os jornais? Hein?  O que acham? 

Dizem que isso também não impede os doutores. 

– Escute aqui! 

– Mas nós já escutamos! Tivemos, por assim dizer, esse gosto. Por isso, permita-nos 

observar-lhe, companheiro doutor, que o doutoramento não é um traje que se compra de 

uma vez por todas. E mesmo um traje é preciso limpar de vez em quando. E o 

doutoramento, se estamos de acordo, não é um traje e precisa, ainda mais... ser 

sustentado. – Gleb falava num tom baixo, moralizante, sem fazer pausa para respirar – 

ele se deixou levar. Era embaraçoso olhar para o doutor: ele estava evidentemente 

desnorteado, olhava ora para esposa, ora para Gleb, ora para os mujiques... Os mujiques 
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se esforçavam para não olhar para ele. – Claro que isso pode nos impressionar: chegar 

de táxi em casa, tirar cinco malas do bagageiro...  

Mas o senhor se esquece de que, hoje, o fluxo de informações se propaga a todos os 

lugares por igual. Eu quero dizer que, aqui, também se pode causar uma impressão ao 

contrário. Isso também acontece. Pode-se supor que, aqui, nunca pusemos os olhos num 

doutor, mas, aqui, já vimos não só doutores como professores e coronéis. E guardamos 

boas lembranças deles, pois, por via de regra, são pessoas muito simples. E aí está o 

meu conselho para o senhor, companheiro doutor: desça à terra com mais frequência. 

Deus sabe que nisso há um princípio racional. E nem é tão arriscado: a queda nem será 

tão dolorosa.    

– Isso se chama “armação” – disse o doutor – O que há com você? Perdeu as 

estribeiras? Em que, propriamente... 

– Não sei, não sei, – interrompeu-o Gleb às pressas – não sei como isso se chama. Eu 

nunca fui preso. O senhor acha que somos como vocês? Aqui – Gleb lançou um olhar 

para os mujiques – ninguém nunca foi preso, não haverão de entender. E veja os olhos 

de espanto que sua esposa fez para o senhor... E, ali, a filha há de escutar. Escutará 

também uma “armação” em cima de alguém em Moscou. De modo que esse tipo de 

gíria... pode terminar mal, companheiro doutor. Nem todos os meios são bons, eu lhe 

asseguro, nem todos. Pois o senhor mesmo, quando passou no exame de admissão do 

doutorado, não “armou” para cima do professor. Certo? – Gleb se levantou – “E sem 

puxar o tapete para si”. E “sem falar gíria de malandro”.55 Porque é preciso respeitar os 

professores, deles depende o destino e de nós o destino não depende, então conosco dá 

para “falar gíria de malandro”. É isso? É inútil! Nós aqui também entendemos um 

pouquinho o que é o que... E também lemos os jornais e às vezes também nos 

entretermos com a leitura de um livro... E até televisão assistimos. E, imagine só, não 

 
55 A expressão em russo “по фене ботать”, traduzida para o presente conto como “falar gírias de 

malandro”, possui raízes interessantes na língua russa. Uma tradução literal possível é “falar no idioma 

ofenskii”. De acordo com o Dicionário Online V. I Dalia, camponeses que vendiam miudezas de cidade 

em cidade (ambulantes ou caixeiros viajantes, como diríamos em vernáculo) eram chamados de ofeni ou 

afeni. Assim, para enfrentar os perigos das viagens e proteger a si mesmos e suas mercadorias, eles 

criaram uma língua artificial a partir de retraduções de verbetes do russo, ressignificação de raízes de 

palavras e criação de termos completamente novos. Essa língua comercial secreta foi ouvida até meados 

do século XIX. De acordo com Gratcheov (2009), a expressão “по фене ботать” surgiu no início do 

século XX e, por extensão de sentido, significa “falar de forma codificada”, não compreensível a 

estranhos, e faz referência ao léxico usado por criminosos (“воровский язык”). (N. da T.)  
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entramos em êxtase nem com o programa KVN,56 nem com o seriado “Botequim de 13 

Cadeiras”.57 E pergunte: por quê? Porque lá há essa mesma presunção. E a arrogância 

de cinco Charles Chaplins. É preciso ser mais modesto.  

– Um típico demagogo-escrevinhador de cartas anônimas!58 – disse o doutor com 

indignação, voltando-se para a esposa – Toda composição das frases, todas as 

características e os trejeitos... 

– Errou feio. Em toda a minha vida nunca escrevi nenhuma carta anônima nem 

denunciei ninguém. – Gleb olhou para os mujiques: os mujiques sabiam que isso era 

verdade. – Não é isso, companheiro doutor. Quer que eu lhe explique qual é minha 

especialidade?  

– Pois não... 

– Gosto de dar piparotes no nariz das pessoas, não se deve procurar briga acima de suas 

forças. É preciso ser mais modesto, mais modesto, queridos camaradas...  

– E onde o senhor viu em nós falta de modéstia? – Vália não conseguiu se conter – 

Onde foi que ela se manifestou? 

– Pois quando estiverem a sós, pensem direitinho. Pensem e entenderão. A pessoa pode 

repetir a palavra ‘mel’ cem vezes, mas sua boca não ficará doce por isso. Para entender 

isso não é preciso passar no exame de admissão do doutorado. Certo? A pessoa pode 

escrever uma centena de vezes em diferentes artigos a palavra ‘povo’, mas nem por isso 

vai aumentar o seu conhecimento. E mais próximos desse mesmo povo, os senhores não 

se tornarão. De modo que quando vierem ver esse mesmo povo, procurem se portar 

bem. Seria bom se prepararem. Se não a pessoa pode facilmente passar por tola. Até 

logo. Aproveite bem as férias... em meio ao povo. – Gleb deu um sorriso vitorioso e 

saiu da isbá. Ele sempre saía desse jeito. 

Ele nem ouviu o que os mujiques falavam, depois, ao se dispensarem:  

 
56 KVN (em russo: КВН) é a sigla para a expressão Клуб Весёлых и Находчивых, em português: Club 

dos Engraçados e Espertos. Foi um programa televisivo soviético, humorístico, de perguntas e respostas, 

muito popular na década de 1960. (N. da T.) 
57 Botequim “13 Cadeiras” (em russo: Кабачок “13 стульев”) foi um seriado de comédia muito popular 

nas décadas de 1970 e 1980 na União Soviética. Seu primeiro episódio foi ao ar em 1966. (N. da T.) 
58 A expressão usada pelo doutor Juravlióv – “escrevinhador de cartas anônimas” – também tem o sentido 

de linguarudo, chicanista, porém, Gleb a tomou em seu sentido literal, daí a confusão gerada por ela. (N. 

da T.) 
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– Deu uma lição nele!... É astuto, uma raposa. Como é que ele sabe tudo sobre a lua? 

– Colocou no devido lugar.  

– No devido lugar... Como ele pode saber tanto?! 

E os mujiques balançavam a cabeça com admiração. 

– É astuto, uma raposa! Baixou o topete de Konstantin Ivánovitch... E com que graça 

baixou! E essa, então, a Vália, nem abriu a boca.  

– O que haveria de dizer aqui? Aqui não há nada o que dizer. Ele, o Kóstia, claro que 

podia ter dito algo... Mas outro, para cada palavra dele, diria cinco.  

Na voz dos mujiques se percebia até certo tom de compaixão. Pois Gleb os surpreendia 

do mesmo jeito de antes. Deixou-os maravilhados até. Embora afeto, admitamos, não 

houve nenhum. Não, afeto não houve. Gleb é violento e ninguém, nunca, em lugar 

nenhum, gosta de violência.  

Amanhã, ao chegar ao trabalho, Gleb Kapústin, aliás, com um sorrisinho cínico, 

perguntará aos mujiques: 

– E como é que vai o doutor lá? 

– Você colocou no devido lugar – dirão a Gleb.  

– Que nada. – Gleb notará com magnanimidade. – Isso é bom. Que pensem nas horas 

vagas. Se não, ficam tempo demais preocupados consigo mesmo. 

 

1970  
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3.4  

Moradores do campo 

 

“Mas, então, mamãe? Faça como nos velhos tempos – venha. 

Dar uma olhada em Moscou e tudo mais. O dinheiro para a 

viagem eu mandarei. Só que venha de avião, é melhor – sairá 

mais barato. E envie imediatamente um telegrama para que eu 

saiba quando te encontrar. O principal, não tenha medo”.  

A vó Malánia leu isso, juntou os lábios secos formando um bico, pôs-se a matutar.  

– Pável está chamando para ir lá, – disse ela a Churka59 e olhou para ele por cima dos 

óculos. (Churka é neto da vó Malánia, filho de sua filha. A vida pessoal da filha não foi 

lá essas coisas (pela terceira vez se casou), a vó convenceu-a a lhe entregar, por ora, 

Churka. Ela amava o neto, mas o mantinha na rédea curta).  

Churka fazia a lição de casa à mesa. Às palavras da vó, deu de ombros – vá, se está 

chamando.  

– Você entra quando de férias? – perguntou a vó com severidade. 

Churka ficou de orelha em pé. 

– Quais férias? De inverno? 

– E qual mais seria, de verão, ora bolas? 

– Em primeiro de janeiro. Que tem isso? 

Novamente, a vó fez um bico com os lábios – pôs-se a matutar.  

E Churka sentiu apertar-se alegre e inquieto o coração.  

– Que tem isso? – outra vez perguntou ele.   

– Não é nada. Vá estudar. – A vó escondeu a carta no bolso do avental, vestiu-se e saiu 

da isbá.  

 
59 Forma coloquial, familiar e diminutiva do nome Aleksandr. (N. da T.)  
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Churka se achegou correndo à janela para ver aonde ela se dirigia.  

Junto ao portão, a vó Malánia cruzou com a vizinha e se pôs a contar em voz alta: 

– Pável está chamando para ir a Moscou passar uma temporada. Francamente, não sei o 

que fazer. Francamente, não sei o que pensar. “Venha – diz – mamãe, estou com uma 

saudade danada”.  

A vizinha respondeu alguma coisa, Churka não escutou o quê, mas a vó disse a ela em 

voz alta: 

– Claro que seria bom. Ainda não vi os netinhos nem uma só vez, só por foto. Mas 

tenho um medo danado... 

Perto delas pararam outras duas moças, depois mais uma se aproximou, depois outra... 

Rapidamente, ao redor da vó Malánia juntou-se um povaréu considerável, e ela de novo 

e de novo começou a contar: 

– Pável está chamando para ir a Moscou. Francamente, não sei o que fazer... 

Estava claro que todos a aconselhavam ir.  

Churka enfiou as mãos nos bolsos e se pôs a andar pela isbá. A expressão do seu rosto 

era sonhadora e também pensativa, como a da vó. Ele, em geral, se parecia muito com a 

vó – também era magrelo, de maçãzinhas do rosto salientes, com aqueles mesmos olhos 

pequeninos e espertos. Mas eles tinham personalidades totalmente diferentes. A vó era 

cheia de energia, tinha fibra, falava alto, muito ávida por saber as coisas. Churka 

também era ávido por saber as coisas, mas tímido até a estupidez, modesto e 

melindroso.  

À noite redigiram um telegrama para Moscou. Churka escrevia, a vó ditava. 

– Querido filhinho Pácha,60 se você quer mesmo que eu vá, então, claro que eu posso ir, 

apesar de já estar na velhice... 

– Que raio é isso! – disse Churka – Quem, diabos, escreve telegramas desse jeito?  

– E como deve ser em sua opinião? 

 
60 Forma coloquial, diminutiva e familiar do nome Pável. (N. da T.) 
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– Iremos. Ponto. Ou então: chegaremos depois do Ano Novo. Ponto. Assinatura: 

Mamãe. É isso.  

A vó até se ofendeu. 

– Você está na sexta série, Churka, mas não entende nada. Precisa ficar um pouquinho 

mais esperto. 

Churka também se ofendeu. 

– Faça o favor. – disse ele – Nós, desse jeito, sabe por quanto escreveremos? Uns vinte 

rublos no dinheiro antigo.61    

A vó fez um bico com os lábios, pensou um pouco. 

– Bem, escreva assim: filhinho, eu me aconselhei aqui com umas pessoas... 

Churka pôs a caneta de lado. 

– Eu não posso com isso. A quem interessa que você se aconselhou aqui com umas 

pessoas? Eles, no correio, vão cair na risada. 

– Escreva como te falam! – ordenou a vó – Eu lá vou ter pena de gastar vinte rublos 

com meu filho? 

Churka pegou a caneta e, com uma expressão de desdém, se inclinou para o papel.  

– Querido filhinho Pácha, eu conversei aqui com os vizinhos, todos aconselham ir. 

Claro que estou na velhice, tenho um pouquinho de medo... 

– Dá no mesmo, no correio reescreverão. – interrompeu Churka.  

– Eles que tentem!  

– Você nem vai saber.  

 
61 Em 1º de janeiro de 1961, na União Soviética, teve início a Reforma Monetária. Dentre outras ações, 

houve a substituição do dinheiro antigo pelo novo. As novas cédulas emitidas tinham valores de 1, 3, 5, 

10, 25, 50 e 100 rublos, as moedas novas, os valores de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 e 50 copeques. e 1 rublo. A 

substituição se deu na proporção de 10 rublos antigos para 1 novo. (CHTCHELOKOV, 2012, p. 33, 

tradução nossa). Assim, quase 20 rublos no dinheiro antigo equivalem a quase 2 rublos no dinheiro novo. 

(N. da T.)  
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– Escreva adiante: eu, claro, tenho um pouquinho de medo, mas mesm... certo. 

Chegaremos depois do ano novo. Ponto. Com Churka. Ele já está grande agora. Nada 

mal, um rapaz obediente... 

Churka pulou essas palavras – a respeito de estar grande e obediente. 

– Com ele, eu não terei tanto medo. Por enquanto, até a vista, filhinho. Eu mesma sinto 

uma saudade danada... 

Churka escreveu: “apertada”.   

– de vocês. Ao menos verei suas criancinhas. Ponto. Mamãe. 

– Contemos. – maldosamente disse Churka e se pôs a ticar as palavras com a caneta e 

contar em voz baixa: – Uma, duas, três, quatro...  

A vó se postou atrás dele, esperou. 

– Cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta! E então? Multiplicamos sessenta por 

trinta – um mile oitocentos? E então? Dividimos por cem, temos dezoito... Vinte rublos 

e alguma coisa! – solenemente anunciou Churka.  

A vó pegou o telegrama e escondeu no bolso.  

– Eu mesma irei ao correio. Você está contando demais por aqui, senhor entendido. 

– Faça o favor. Vai dar o mesmo. Talvez, nos centavos haja algum erro.  

... Por volta das onze, chegou Egor Lizunóv, o vizinho, chefe do almoxarifado escolar. 

A vó pediu a um parente dele que, quando voltasse do trabalho, passasse em sua casa. 

Egor viajou muito durante a vida, voou de avião.  

Egor tirou a peliça curta, a touca, alisou com as palmas calosas das mãos os cabelos 

suados e grisalhos, sentou-se à mesa. Na sala, subiu um cheiro de feno e arreio.  

– Quer dizer, então, que a senhora quer voar? 

A vó desceu ao porão, pegou uma garrafa de medovukha.62 

 
62 A medovukha (em russo: медовуха) é uma bebida alcoólica fermentada a base de mel, apreciada desde 

a antiguidade por celtas, francos, gregos, eslavos. A bebida ainda é tradicional entre os povos do leste 
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– Voar, Egor. Conte tudo, tintim por tintim, como é isso.  

– Mas o que há aqui para contar? – Egor, sem sede e até mesmo com certo desdém, 

olhava como a vó servia a cerveja – Vá até a cidade, lá, tome o trem Biisk-Tomsk, vá 

com ele até Novosibirsk e, lá, pergunte onde fica o guichê aéreo municipal. Ou pode-se 

ir direto ao aeroporto... 

– Espere aí! Fica repetindo: pode isso, pode aquilo. Diga como se deve e não como se 

pode fazer. E mais devagar. Meteu tudo no mesmo saco. – A vó colocou perto de Egor 

o copo de cerveja, olhou-o com severidade.  

Egor tocou o copo com os dedos, alisou-o. 

– Bem, vá, quer dizer, até Novosibirsk e imediatamente pergunte como chegar ao 

aeroporto. Memorize, Churka.  

– Anote, Churka – mandou a vó. 

Churka arrancou do caderno uma folha em branco e se pôs a anotar. 

– Vá até Tolmachiov, lá, novamente pergunte onde vendem bilhetes para Moscou. 

Pegue os bilhetes, tome o Tu-10463 e, dentro de cinco horas, estará em Moscou, na 

capital da nossa Pátria.  

A vó, apoiando a cabeça no punho seco e pequeno, com amargura, ouvia Egor. Quanto 

mais ele falava e quanto mais simples lhe parecia a viagem, mais preocupado se tornava 

o rosto dela.   

– Em Sverdlóvsk, é verdade, a senhora fará um pouso... 

– Para quê? 

– É necessário. Lá não nos perguntam. Aterrissam e pronto. – Egor decidiu que agora 

podia beber. – A quê? ... A uma boa viagem! 

 
europeu, especialmente na Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. Uma versão similar da medovukha é o 

hidromel, embora aquela seja mais barata e mais fácil de preparar do que este. No decorrer do conto, 

Malánia e Egor chamam a medovukha de cerveja (em russo: пиво), termo também empregado na 

tradução. (N. da T.) 
63 O Tu-104 (Tupolev-104) foi o primeiro avião soviético a jato de passageiros. Entre 1956 e outubro de 

1958, foi o único avião a jato de passageiros operado em todo mundo. (N. da T.) 
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– Espera! Nós mesmos, em Sverdlóvsk, temos que pedir para pousar ou lá todos 

aterrissam? 

Egor bebeu, grunhiu prazerosamente, alisou os bigodes.  

– Todos. Que cerveja boa essa sua, Malánia Vassílevna. Como você faz? Ensinaria 

minha mulher... 

A vó serviu a ele mais um copo. 

– Quando deixar de ser avarento, aí, a cerveja será boa. 

– Como assim? – não entendeu Egor.  

– Ponha mais açúcar. Pois que vocês se empenham para fazer tudo bom e barato. Ponha 

mais açúcar no lúpulo e pronto, terá cerveja. Mas fermentá-la no tabaco, é uma 

vergonha.  

– Sim – pensativo disse Egor. Erguendo o copo, olhou para a vó, para Churka, bebeu. – 

Si-im – outra vez disse ele. – Muito que bem, claro. Mas quando estiver em 

Novosibirsk, olhe bem, não vacile. 

– Ou o quê? 

– Sim, pois... Tudo pode acontecer – Egor pegou a tabaqueira, pôs-se a fumar, soltou 

por debaixo dos bigodes uma enorme nuvem branca de fumaça. – O principal, claro, é 

que quando chegar a Tolmachiov, não confunda os guichês. Pois que à Vladivostoque 

também se pode voar. 

A vó se inquietou e colocou para Egor o terceiro copo.  

Egor de imediato o bebeu, soltou um grunhido e se pôs a desenvolver seu raciocínio:  

– Acontece o seguinte, chega uma pessoa ao guichê leste e diz: “me vê um bilhete”. 

Mas um bilhete para onde, isso ela não pergunta. E, então, a pessoa voará lá para o 

outro lado. Por isso, veja bem.  

A vó serviu a Egor o quarto copo. Egor está completamente amaciado. Falava com 

prazer: 
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– Para voar de avião é preciso ter nervos de aço! Pois ele sobe e, imediatamente, eles te 

dão um bombom... 

– Um bombom? 

– Como não. Dizem, esqueça, não preste atenção... Mas, na verdade, esse é o momento 

mais perigoso de todos. Ou, suponhamos, te dizem: “Aperte o cinto”. – “Por que?” – 

“Assim são as regras”. – “Ahã, as regras. Fale na cara: podemos nos espatifar e pronto. 

Mas isso de são as regras”. 

– Deus do céu! Deus do céu!– disse a vó – Mas por que então voar nele se é desse 

jeito... 

– Bem, quem teme o lobo, não vai ao bosque. – Egor olhou para garrafa de cerveja – 

Em geral, os a jato, eles, claro, são mais seguros. O com hélice, aquele pode a qualquer 

momento se quebrar, e aí já viu... Depois: eles pegam fogo com frequência, esses 

motores. Eu, uma vez, voava de Vladivostoque... – Egor acomodou-se mais 

confortavelmente na cadeira, acendeu outro cigarro, novamente olhou para a garrafa. A 

vó não se mexia – Voávamos, quer dizer, eu olho pela janela: está pegando fogo...  

– Santo Deus! – disse a vó.  

Churka até entreabriu a boca, ouvia. 

– Pois é. Aí, eu, claro, me pus a gritar. O piloto veio correndo... Bem, em suma, não deu 

em nada, falou poucas e boas para mim. O que há com você – diz – quer causar pânico? 

Lá está pegando fogo e você não se agite, sente aí... Assim são as coisas nessa aviação.  

A Churka isso pareceu inverossímil. Ele esperava que o piloto, vendo as chamas, fosse 

apagá-las por meio da velocidade ou fizesse um pouso forçado, mas, ao invés disso, ele 

passou um sermão em Egor. Estranho. 

– Eu não entendo uma coisa – continuou Egor dirigindo-se a Churka – por que não dão 

paraquedas aos passageiros? 

Churka encolheu os ombros. Ele não sabia que não davam paraquedas aos passageiros. 

E, com certeza, é estranho se é desse jeito.  

Egor apagou a cigarrilha no pote florido, soergueu-se, serviu ele mesmo da garrafa. 
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– Mas que cerveja essa sua, Malánia! 

– Não se empolgue tanto, ficará bêbado. 

– Que cerveja, simplesmente... – Egor balançou a cabeça e bebeu. – Uuh! Mas os a jato, 

aqueles também são perigosos. Aquilo, se quebra, cai feito pedra. E de uma vez... E, 

depois, não resta nada. Trezentos gramas sobram de uma pessoa... Junto com as roupas. 

– Egor ficou carrancudo e olhou atentamente para garrafa. A vó a pegou e levou embora 

para a antessala. Egor ficou sentado mais um tempo e se levantou. Cambaleou um 

pouco.  

– Mas, em geral, não tenha medo! – em voz alta disse ele – Sente-se apenas mais 

distante da cabine – na cauda – e voe. Bem, vou indo...  

Ele pesadamente caminhou até porta, vestiu a peliça curta, a touca. 

– Mande lembranças a Pável Serguéevitch. Mas que cerveja essa sua, Malánia! 

Simplesmente... 

A vó estava insatisfeita, pois Egor ficou bêbado tão depressa, que não puderam 

conversar direito. 

– Você se tornou um sujeito fraco, Egor. 

– Estou cansado, é por isso. – Egor tirou a barbatana da gola da peliça curta – Falei para 

os nossos oficiais: vamos levar o feno, durante o verão – não! E agora, depois dessa 

tempestade de neve, os caminhos todos ficaram cobertos. O dia todo, hoje, nos 

arrastamos, a todo custo, abrimos caminho até os montes de feno mais próximos. E 

ainda por cima essa sua cerveja... – Egor balançou a cabeça, pôs-se a rir – Bem, vou 

indo. Não é nada, não tema, voe! Sente-se apenas mais distante da cabine. Até a vista.  

– Até a vista – disse Churka.  

Egor saiu; foi possível ouvir como ele cuidadosamente desceu do terraço alto da 

entrada, passou pelo quintal, deu um rangido na cancela e na rua pôs-se a cantar 

baixinho: 



102 
 

 
 

Estendeu-se vasto o mar...64 

E calou.  

A vó pensativa e com amargura olhava a janela escura. Churka releu as anotações que 

tomou de Egor.  

– É assustador, Churka – disse a vó.  

– Mas as pessoas já voam... 

– Iremos melhor de trem? 

– De trem, minhas férias todas se vão de uma só vez no caminho. 

– Meu Deus! Meu Deus! – suspirou a vó – Vamos escrever a Pável. E canceilamos o 

telegrama. 

Churka arrancou do caderno mais uma folha. 

– Quer dizer que não voaremos? 

– Voar para onde, ora? É pavoroso, Deus meu! Sobram depois trezentos gramas... 

Churka se pôs a matutar.  

– Escreva: querido filhinho Pácha, aconselhei-me aqui com gente entendida... 

Churka se inclinou para o papel. 

– Eles nos contaram um pouco sobre como é voar nesses aviões... E eu e Churka 

decidimos o seguinte: iremos mesmo no verão, de trem. Claro que poderia ser agora, 

mas as férias de Churka são curtas demais... 

Churka por uns dois segundos parou e continuou a escrever: 

“Agora, tio Pácha, quem está escrevendo sou eu, por mim 

mesmo. Meteu medo na vozinha o tio Egor Lizunóv, nosso chefe 

de almoxarifado, se o senhor se lembra. Ele, por exemplo, citou 

o seguinte fato: ele olhou para fora da janela e viu o motor 

 
64 Primeiro verso da canção popular russa Estendeu-se vasto o mar (em russo: Раскиинулось море 

широко), Sua composição é atribuída a Georgii Zubarev, 1900. (N. da T.) 
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pegando fogo. Se tivesse sido assim, então o piloto se poria a 

dar cabo das chamas com a velocidade, como geralmente se faz. 

Eu suponho que ele tenha visto as chamas do cano de 

escapamento e entrou em pânico. O senhor, por favor, escreva à 

vozinha que isso não é assustador, mas sobre mim – sobre que 

eu lhe escrevi – não escreva nada. Pois que no verão, ela 

também não irá. Aqui, começam os trabalhos na horta, com os 

porcos, os frangos, os gansos – ela nunca sairá daqui. Nós, no 

fim das contas, somos ainda moradores do campo. Mas eu 

morro de vontade de ver Moscou. Nós passamos por ela na 

escola, pela geografia e pela história, mas isso, o senhor mesmo 

entende, não é a mesma coisa. E ainda o tio Egor disse, por 

exemplo, que não dão paraquedas aos passageiros. Isso já é 

chantagem. Mas a vozinha acredita. Por favor, tio Pácha, faça 

com que ela se envergonhe um pouco. Ela que ama tanto vocês. 

Então, o senhor vá e diga a ela: é assim e assado, mamãe, seu 

próprio filho é piloto, um Herói da União Soviética,65 muitas 

vezes condecorado, e a senhora teme voar nessa porcaria de 

avião civil! Em uma época tal, quando nós já superamos a 

barreira sônica. Escreva assim, ela voará num instantinho. Ela 

que muito se orgulha de vocês. Claro, merecidamente. Eu, 

pessoalmente, também me orgulho. Mas morro de vontade de 

ver Moscou. Bem, por enquanto, até a vista. Com meus 

cumprimentos – Aleksandr.” 

E a vó, nesse meio tempo, a ditar: 

– ...Mais lá perto do outono, iremos. Aí, então, haverá cogumelinhos, é possível que dê 

tempo de preparar uma carne curada qualquer, cozinhar geleia dos frutos do espinheiro. 

Em Moscou mesmo tudo é comprado. E eles não farão do mesmo jeito que eu farei, 

caseiro. Aí está, filhinho. Mande lembranças minhas e de Churka a sua esposa e 

filhinhos. É tudo, por hora. Anotou? 

– Anotei.  

 
65 Herói da União Soviética: Verificar nota 36 da presente dissertação.  
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A vó pegou a folha, colocou no envelope e escreveu ela mesma o endereço: 

“Moscou, Avenida Léninski, n. 78, apto. 156. 

Ao Herói da União Soviética Liubávin Pável Ignátevitch.  

De sua mãe da Sibéria” 

O endereço ela mesma sempre escrevia: sabia que assim era mais certo que chegaria.  

– É isso aí. Não se entristeça, Churka. No verão, iremos.  

– Eu não me entristeço. Mas você, de qualquer modo, apronte-se um pouquinho: de 

repente te dá na veneta voar. 

A vó olhou para o neto e não disse nada.  

Durante a madrugada, Churka ouviu como ela se remexia na petch,66 suspirava baixinho 

e murmurava algo.  

Churka também não dormiu. Pensava. Muitas coisas inusitadas a vida prometia em um 

futuro próximo. Coisas com as quais ele nem ao menos sonhara.  

– Churk! – chamou a vó.  

– Hã? 

– O Pável, é provável, que liberem para ir ao Kremlin? 

– É provável. Que tem isso? 

– Ter estado lá nem que seja uma vezinha... para ver. 

– Agora, liberam todos para ir lá.  

A vó por alguns momentos se calou. 

– Liberaram todos, sim – com incredulidade disse ela. 

 
66 A palavra petch (em russo: печь) pode ser traduzida por “forno”. Porém, ao traduzi-la, ela perde grande 

parte de sua significação. A petch russa é muito diferente do imaginário contemporâneo suscitado pela 

palavra “forno”: Ela pode ser descrita como uma construção inteiriça de alvenaria, localizada no interior 

do domicílio e utilizada para cozinhar alimentos e também aquecer a casa nos dias frios. Por causa do 

conforto térmico proporcionado pela petch, era comum que pessoas mais idosas dormissem perto dela, 

como faz a vó Malánia. (N. da T.) 
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– Nikolai Vassilévitch contou para nós. 

Por mais um minuto se calaram. 

– Mas você também, vozinha: onde é tão valente e, aqui, se assustou com alguma coisa 

– disse Churka descontente – O que te assustou? 

– Vá dormir, – ordenou a vó – senhor Valente. Você mesmo é o primeiro a sujar as 

calças.   

– Vamos apostar que não me assusto? 

– Vá dormir. Senão, amanhã, de novo não conseguirá acordar para ir à escola.  

Churka aquietou-se. 

 

1962  
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3.5  

Conterrâneos 

 

Choveu à noite. Trovejou ao longe... E a manhã se animou, expulsou das névoas a luz; 

uma prata líquida fluía na folhagem trêmula e úmida. As névoas acumuladas nas 

depressões deixavam o solo a contragosto e se lançavam para o alto. 

A ocupação dos velhos é pensar com calma na morte. E, nesse momento, toda a beleza 

oculta, surpreendente e eterna da Vida se revela ao homem. Há quem queira que o 

homem, no final, sacie-se dela com dor. E vá embora. 

E vão. E com um tinido silencioso e lento, assim como retinem os freios quentes dos 

cavalos cansados, ressoam os passos dos que vão embora. Foi bom, foi dolorosamente 

bom viver. Não iria embora!  

Pela estrada úmida estava indo um velho grisalho. Ia capinar grama para a sua vaquinha.  

A aldeia tinha ficado atrás das colinas. O lugar para onde ele se dirigia se chamava 

Kutchugury. É um vale montanhoso tão imenso – um sopé de montanhas. Se você for à 

próxima colina – dá para ver todo o vale. E o vale era cercado de três lados por 

montanhas silenciosas. Um território verde livre. Desde muito tempo havia prados aqui. 

Nos “picos” e “cristas” a grama bate na altura da pança dos cavalos. Embaixo há uma 

vegetação rasteira e pantanosa, lá é fresco, o matagal cheira a mofo. Lá, da terra 

ferruginosa e fértil, jorram nascentes claras e geladas. E é uma delícia aquela água! Faz 

querer passar um tempo ali sentado; é sombrio e friorento, e, por alguma razão, triste e 

solitário. Claro que há pessoas que se importam: se você está lá ou não... Mas, ora... e 

daí? Aqui, nem você mesmo consegue entender: por que nos foi dada essa beleza 

avassaladora? O que se pode fazer com ela?.. Pois é mesmo uma pena: passou perto – 

estava com pressa, não olhou. 

E quando você sai para a luz – sente pena da sua própria tristeza, é como se alguma 

coisa terna, quieta e crepuscular tivesse acabado de lhe entrar na alma; mas você haverá 

de se regozijar, de carregar esse algo para que no futuro também possa se alegrar, e - 

não, qualquer pensamento que seja confunde, você se esquece de ficar alegre.  
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O sol ficou mais alto. As névoas subiram e se dissiparam. O vapor subia da terra com 

facilidade. O vapor não bloqueava a luz, ele como que a arrancava da terra e também a 

lançava para cima. 

As folhas das bétulas estavam meio secas nas laterais, mas ainda conservavam sua 

ternura fresca e jovial – cintilavam ao calor. Na imensa quietude da manhã, pássaros 

invisíveis assoviavam sutilmente. 

Tudo se tornava mais quente. O calor afluía das encostas para os vales ainda úmidos; a 

terra inebriante exalava a abundância de sua força verde.  

O velho apertou o passo. Mas não tanto, a ponto de se cansar na caminhada. Restava-lhe 

pouca força, tinha que poupá-la. 

Ele andou, viajou muito por essa estrada – a sua vida toda.  Conhecia cada uma de suas 

curvas, sabia onde dar rédeas ao cavalo e onde segurá-lo, para que ele também, no 

entusiasmo da manhã, não desperdiçasse toda a sua força e depois trabalhasse com 

pouca vontade. Agora, não havia cavalo. Ele se lembrou de todos os seus cavalos, os 

que passaram por sua mão durante a vida, poderia contar, se alguém quisesse ouvir, 

sobre o carácter e os hábitos de cada um deles. Doía-lhe silenciosamente a alma, quando 

ele recordava os seus cavalos. Lamentava sobretudo o último; ele não o vendera, não o 

trocara, os ciganos não o roubaram – ele morreu ao lado de seu dono.  

Isso foi em 33.67 O velho (que naquela época não era velho, mas um rapagão, Aníssim 

Kvássov ou Aníssimka, como o chamavam) já estava na kolkhóz,68 trabalhava como 

patrulheiro nos campos. Aconteceu, então, a grande fome. Comiam cisne, cozinhavam 

urtigas, envenenavam-se com o grão que resistira ao inverno, o grão que varriam nas 

eiras com as vassouras. Esperavam a nova colheita; era preciso ainda sobreviver ao 

verão. Toda esperança estava nas vacas: davam leite para as crianças inchadas beberem.  

E eis que, não se sabe como, também na época da ceifa, um pastor da aldeia, um 

camponesinho fracote, totalmente debilitado, ao correr atrás das vacas, caiu sem 

 
67 Ano de 1933. (N. da T.) 
68 O termo kolkhóz (em russo: колхоз) é a forma reduzida para kollektívnoe khoziáistvo, que pode ser 

traduzido para o português como “unidade de produção agrícola coletiva” ou, ainda, “fazenda coletiva”. 

A criação dos kolkhózes resultou da coletivização forçada de terras na União Soviética, uma das ações 

que integrava o Primeiro Plano Quinquenal (1928-1933) instituído por Josef Stálin (1878-1953).  Optou-

se por não traduzir o termo kolkhóz mas apenas transliterá-lo, pois ele é frequentemente empregado dessa 

forma (e também como colcóz) em artigos acadêmicos, livros didáticos e websites. (N. da T.) 
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consciência. Por quanto tempo ele ficou ali deitado, só Deus sabe, disseram depois que 

foi muito. As vacas, nesse meio tempo, foram até os trevos... Tarde da noite, ele as 

conduziu à aldeia, estufadas, e pôs-se a gritar ao primeiro que encontrou: “Ajude! Elas 

se empanturraram de trevos!”. O que foi aquilo!... As moças começaram a clamar, os 

mujiques se alarmaram, tomaram os chicotes e se puseram a enxotar as vacas pelas ruas. 

Deu-se uma desgraça, um lamento se levantou na aldeia. As vacas caíam, as pessoas, 

também esbaforidas, também caíam. Aníssim tinha um cavalo (quando colocaram 

Aníssim como patrulheiro, deram-lhe de um antigo kolkhóz seu próprio cavalo castrado, 

Michka). Aníssim, vendo tal situação, montou em Michka e pôs-se também a enxotar as 

vacas. Por toda noite tocaram as vacas. Pela manhã, Michka pôs-se a chiar sob Aníssim 

e tombou nas patas dianteiras. Por mais que Aníssim se debatesse, o cavalo não voltou à 

vida. Aníssim chorou, rebentou-se sobre o cavalo... Condenaram-no por sabotagem e 

ele foi por cerca de um mês e meio para o xilindró distrital. Depois, não deu em nada, 

passou.  

Aí está, finalmente, o pedaço de terra do velho: uma pequena ravina em declive não 

muito distante da estrada, embaixo, a vegetação rasteira e pantanosa com a nascente.  

O sol ergueu-se um palmo já; atrasou-se um pouco. 

Beliscando às pressas uns pepinos pouco salmourados com pão, o velho tomou a foice, 

passou a pedra de amolar pela lâmina.  

Não há trabalho mais encantador - capinar. E mais: o velho amava capinar sozinho. O 

que não se pode pensar ao longo de um dia!   

Suculenta, assoviando, fustiga a foice; estremecendo, cai a grama. Uns três passos à 

frente, ergueu-se a cabeça de uma cobra... E rastejou na grama, luzindo seu corpo 

flexível repugnante. Novamente uma lembrança: uma vez, quando ainda era um 

rapazola, ia a cavalo num bom trote. De súbito, tendo farejado ou visto uma cobra, o 

cavalo saltou de lado. Aníssimki, como nunca na vida tinha estado num cavalo - caiu. E 

diretamente com o traseiro nela, na cobra. Por uma semana, depois, teve diarreia 

(“perdeu uma prega”).  

A memória tudo faz emergir e faz emergir da profundeza da vida vivida ao coração os 

dias brilhantes, encantadores, longínquos. Assim como na água turva, represada de um 
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lago tranquilo brotam do fundo mananciais limpos. Cobras... Havia naquela época, na 

aldeia, o vovô Kudélka. Ele dizia às criancinhas que para cada cobra morta – quarenta 

pecados são perdoados. E se jogar a cobra no fogo, então é possível ver em sua pança 

pezinhos – muitos-muitos. E a criançada, com entusiasmo, purgava seus pecados. E 

queimavam as cobras e, é verdade que, quando ela pulava nas chamas, em sua pança 

alguma coisa surgia momentaneamente – branca, pequenina e em grande quantidade. As 

criancinhas berravam: “Está vendo! Olha lá eles!”. Todos viam os pezinhos. 

Até a hora do almoço, como a grama secara completamente, o velho capinou. O sol 

ardia; era como se em sua cabeça pusessem uma panqueca quente. 

– Graças a Deus! – disse o velho olhando para o terreno nu segado: trabalhou 

consideravelmente. Na alma havia alegria. 

Ele foi para a cabaninha que fizera para si há um tempo, quando vinha conferir a grama. 

Agora era possível comer bem, sem pressa. 

Na cabana, o perfume tépido forte de grama murcha. Tilinta em algum lugar uma 

mosquinha pequerrucha estridente; o cricri seco, uniforme, incansável dos grilos enche 

a quietude cálida. E do céu fluem e deslizam ainda os trinados prateados da cotovia. 

Bom! Meu Deus, que bom!... Raramente acontece a uma pessoa estar bem a ponto de 

saber: sim, estou bem. É quando estamos mal que pensamos: “Mas em algum lugar, 

alguém está bem”. Mas quando estamos bem, nós não pensamos: “Mas em algum lugar, 

alguém está mal”. Estamos bem e isso é tudo.  

O velho estendeu na grama um trapinho gasto, espalhou os pepinos, o pão, a cebolinha 

lavada... Foi à nascente: ali na água estava uma garrafa de leite, bem lacrada com uma 

rolha feita de trapo. Curvou-se para o regato, apoiou-se com as mãos na margem úmida 

mole, bebeu demoradamente, sem avidez. Via como pelo leito ferruginoso corriam uma 

após a outra as partículas pequeninas e brilhantes de areia. 

“Tão vivas” – pensou o velho. Com dificuldade se levantou, apanhou a garrafa e foi 

para a cabana. E lá, junto à cabana, sentado em um toco de madeira está um velho de 

chapéu e com uma varinha. Pitando. 
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– Saudações – cumprimentou o velho de chapéu – Vi que havia alguém, sentei um 

pouco para descansar. Alguma objeção? 

– E qual haveria? – disse Aníssim – Venha cá, aqui, mesmo que só um tantinho, não 

está fritando tanto. 

– Está quente, sim – O velho de chapéu também entrou na cabaninha, sentou-se na 

grama – Está quente demais.  

“Com umas calças boas dessas... vão ficar verdes” – pensou Aníssim.  

– Quer sentar-se comigo?  – convidou ele.  

– Obrigado, eu comi há pouco – O velho de chapéu com tanta atenção olhava para 

Aníssim, que este começou até a sentir-se mal – Está capinando? 

– É preciso. Não é daqui, certo? 

– Sou daqui. 

Aníssim deu uma olhada no visitante e não disse nada.  

– Não parece? 

– Ora, por que não?  Agora tem de tudo. – Aníssim pôs-se a mastigar ruidosamente um 

pepino... E captou um olhar do visitante: aquele olhava a comida simples camponesa no 

trapinho. “Quer, provavelmente”.  

– Sente-se cá – outra vez disse ele. 

– Coma, você ainda tem metade do dia para trabalhar. Labutar.  

– Mas aqui tem o suficiente! 

O velho da cidade tirou o chapéu pondo a mostra a careca lustrosa, acercou-se, pegou 

um pepino, partiu um pedaço do pão. 

– Você não tem um jornal? – perguntou Aníssim. 

– Para quê? – surpreendeu-se o visitante.  

– Está esverdeando as calças. Umas calças tão boas.  
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– Ah... Que se danem. Hum, pepinos!... 

– O que tem? 

– Estão de lamber os beiços! 

– Daqui, você diz... De onde? 

– Aqui, da redondeza... 

Aníssim não cria que o visitante fosse dessas paragens – não parecia de fato.  

– Hoje em dia, eu não moro aqui. Sou nascido aqui.  

– Aaah. Passando uma temporada? 

–  É preciso visitar a terra natal... Bater as botas em breve. Você é de qual aldeia? 

– Lebiaje. Aqui por este caminho... 

– Mora só você e sua velha? 

– Ahã. 

– Tem filhos? 

– Tenho. Três. E dois mortos na guerra.  

– Onde é que estão estes três? Na cidade? 

– Um está na cidade, Kólka.69 As mocinhas são casadas... Uma em Tcheburlak, com um 

capataz do kolkhóz,70 outra, um pouco mais longe – Não contou que a outra não era 

casada com um russo – Ninka71 esteve aqui na primavera... Suas criancinhas estão 

grandes já... 

– E Kólka está em qual cidade? 

– Bem, ele está e não está na cidade: ele tem um tipo de trabalho itinerante, está sempre 

viajando: procuram ferro. 

 
69 Forma coloquial, familiar e diminutiva do nome Nicolai. (N. da T.) 
70 Capataz do kolkhóz (em russo: бригадир), um dos chefes de equipe de trabalhadores da fazenda 

coletiva. (N. da T.) 
71 Forma coloquial, familiar e diminutiva do nome Nina. (N. da T.) 
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– Mas em qual cidade? 

– Em Leningrado.72 Ele nos escreve, manda dinheiro... Em geral, vive bem. Também 

quer vir aqui, mas não encontra tempo para isso. Talvez venha.  

O velho da cidade bebeu um pouco do leite, limpou os lábios com um lenço. 

– Obrigado. Comi bem. 

– Não por isso.  

– Vai capinar? 

 – Não, aguardarei um pouquinho. Que refresque um pouquinho.  

– O Kólka é de que ano? – perguntou ainda o visitante.  

– De vinte73 – Só aqui Aníssim pensou: “A custo de quê ele faz todo esse 

interrogatório?”. Olhou para o visitante.  

Aquele, um tanto sem alegria, mas não tanto para estar já completamente triste, sorriu. 

– Aí está, conterrâneo – disse. 

“Que esquisito, – pensou Aníssim – ele é velho para andar com travessuras.”  

– Como está de saúde? – punha tudo à prova o da cidade.  

– Deus tem dado graça... A cabeça dói. Metade de nossa aldeia sofre com dores de 

cabeça, até os jovens. 

– Dos parentes ainda tem alguém? Irmãos, irmãs... 

– Não, faz tempo já... 

– Morreram? 

– As irmãs morreram, o irmão foi para aquela guerra e não voltou.74 

– Falecido? 

 
72 Atual São Petersburgo. (N. da T.) 
73 1920 (N. da T.) 
74 Guerra Civil na Rússia entre exércitos revolucionários, como bolcheviques e anarquistas, e 

contrarrevolucionários, como mencheviques, czaristas e liberais (1918-1921). (N. da T.) 
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– Sem dúvida. Pois, se não voltam da guerra? 

O da cidade pôs-se a fumar. Um fio azul estratiforme de fumaça flutuou em direção à 

saída. Aqui, na cabana, nas sombras esverdeadas, ele era nitidamente visível, mas a céu 

aberto, de imediato meteu-se em algum lugar, embora vento – nem sequer um soprinho 

– não houvesse. Cricrilavam os grilos; assoviavam, pulando para cá e para lá nos 

arbustos, passarinhos; largavam no seio quente da terra seus trinados incessantes, 

topetudos artesãos.  

Pelo talo alto da erva, junto à entrada da cabana, subia uma joaninha. Escalava 

obstinadamente, sem medo... Os velhos não podiam tirar os olhos dela. A joaninha 

escalou até o ponto mais alto, balouçou-se no cume, abriu as asinhas e alçou voo como 

que de lado sobre a grama.  

– Eis que nós vivemos nossa vida – em voz baixa disse o velho da cidade. 

Aníssim teve um sobressalto: a ponto de ser entranho lhe pareceu familiar essa frase. 

Não a frase em si, mas a maneira como foi dita: assim falava o pai quando caia em 

melancolia, com um sorriso pouco perceptível, com leve espanto. Em seguida, ele ainda 

diria: “Mas que filha da mãe”. Carinhosamente.  

– Não é triste, conterrâneo? 

– Se é triste ou não, que diferença faz? 

– Algo deve ajudar o ser humano em tal momento? 

– Algo lhe dói ou o quê? 

– A alma. Um pouco. É pena... Não me fartei de viver, não cansei. Não estou pronto, 

por assim dizer.  

– Hã!... E será possível que, em algum momento, farte-se de viver? Quem tem vontade 

de cair nela, na mãezinha terra. 

– Pois há os suicidas... 

 – Uma gente doente. Acontece o seguinte: a pessoa se rebenta, por fora não foi nada, 

mas por dentro não há ser vivente. Está acabado. 
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– Não refleti sobre isso até o fim... E eu mesmo entendo, é estúpido: o quanto me foi 

possível, durante muito tempo, refleti a fundo – O velho da cidade se calou – É pena 

toda essa paz... Andei muito azafamado... Mas é preciso ceder lugar. Hein? 

– É preciso. Ah!... É preciso.  

– E como seria arranjar um lugar qualquer e todos se esquecessem de você e como seria 

ficar assim por uns duzentos anos! Hein? – O velho pôs-se a rir com alegria. De novo, 

algo familiar a ponto de ser inquietante transpareceu nela, na risada. – Para que tudo 

permanecesse desse jeito. Hein? 

– É capaz que enjoasse.  

– Mas não tem jeito de enjoar! 

– Mas você não pense nela com antecipação, não terá medo. Quando for para ser, será... 

Quanto tempo levará! Em uma semana, as pessoas empacotam. 

– Sim... 

– Você, ora, antecipa os acontecimentos, já eu estou sempre olhando para trás, o que 

também é ruim. Uma perturbação só. 

– Recordando? 

– É.  

– Isso é bom.  

– É bom, mas inquieta a alma. E para quê? 

– Não, isso é bom. E que raios recordar? A infância? 

– Principalmente a infância.  

– Conte qualquer coisa! Aprontaram muito? 

– Eu tive um irmão, Grinka,75 aquele era arteiro. – Aníssim sorria recordando – E que 

travessuras aprontava!... E na guerra, provavelmente, meteu-se a frente de todos... 

 
75 Forma coloquial, familiar e diminutiva do nome Grigori (N. da T.) 
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– E que diabos ele engenhava?  – vivamente interessou-se o velho da cidade – Conte, 

vá... Por favor, enquanto descansa. 

– Arre!... – Aníssim balançou a cabeça, por longo tempo se calou – Era um capetinha... 

Uma vez, nosso vizinho, Egor Tchálychev, nos apanhou em sua horta, bem, nos deu 

uma surra. Merecidamente é claro: não para fazer mal. Aquelas melanciazinhas estavam 

verdes ainda, nós mais as estragamos do que comemos. De noite não dá pra ver: você 

topa em uma com os joelhos – morde, está verde – põe de lado. Sim. Ele nos deu uma 

baita surra. Depois, o pai acrescentou outra. Grinka pegou raiva. E o que ele ideou: 

pegou uma bexiga suína – bem a calhar, trincharam um porco – e a esfregou nas 

cinzas... Você sabe como fazem as bexigas? 

– Sei.   

– Então. Secou, inflou e desenhou nela um focinho assustador... – Aníssim caiu na 

risada – Onde ele viu uma carranca daquela?... Bem, nós esperamos até a noite, fomos 

quietinhos, pé ante pé, até o terraço de entrada de Egor, atamos aquela bexiga com uma 

corda bem no batente da porta... De manhã, Egor abriu a porta, saiu na rua e aquela cara 

volveu os olhos diretamente para o rosto dele... O mujique por pouco não borrou as 

calças. Bateu a porta e foi para a isbá. E lá vai a berrar pela chaminé: “Acudam! Tem 

um diabo no terraço!” 

O velho da cidade sonoramente gargalhou. Riu até as lágrimas... 

– Tomou um baita susto o homenzinho. Hein? Hahaha!... 

– Pois é, e como chamaram Egor depois? “Egórka, diabo no terraço”. 

E uma vez, nós já éramos maiores, foi na época da ceifa também... Mikolái76 Rogódin – 

astuto era o mujique, um tanto larápio – diz uma noite: “Grinka – diz – sele um cavalo 

qualquer, o meu se quiser, voe até a aldeia, surrupie um frango de alguém. Estou aguado 

por um franguinho”. Grinka, sem pensar duas vezes, selou o cavalo e tocou para a 

aldeia. Dentro de pouco tempo, trouxe cinco frangos com as cabeças arrancadas. Nós 

todos ficamos alegrinhos. Preparamos ali mesmo... Ah, e comemos com gosto. E 

Mikolái comia e elogiava: parabéns, dizia, Grinka! E Grinka para ele “coma, tio 

Mikolái! Coma como se fossem suas”.  

 
76 Forma coloquial do nome Nicolai. (N. da T.) 
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Ambos os velhos riam gostosamente. O da cidade pôs-se a fumar.  

– Xingou feito o diabo depois!... Mas fazer o quê, ele mesmo mandou.  

– Sim... – o velho da cidade enxugou os olhos. Ficou pensativo. 

Por longo tempo calaram, cada um absorto em seus pensamentos. E a vida fora da 

cabana tilintava cada vez mais, incandescia e, cada vez mais ensimesmada e 

incompreensível, punha a nu sua beleza sob o sol.  

– Bem, vou com a graça de Deus... – disse Aníssim – Parece que esfriou um pouquinho. 

– Está quente ainda... 

– Que nada.  

– É mesmo preciso cuidar da vaca? 

– E como não? 

Aníssim pegou a foice, passou nela a pedra de amolar... Olhou em direção às fileiras 

capinadas: nada mal para uma manhã de trabalho. E o velho da cidade olhava para ele... 

Atento. Triste. 

– Bem, vou indo – mais uma vez disse Aníssim.  

– Bem, vamos. - disse o da cidade – Bem, e... adeus. – Olhou uma vez mais diretamente 

nos olhos de Aníssim, não disse mais nada, deu um forte aperto de mão e foi depressa 

para a montanha, em direção à estrada. Chegou à estrada, olhou para trás, parou por um 

momento e se foi. E novamente desapareceu na curva.  

O velho capinou até o fim da tarde. Depois foi para casa.  

Em casa, a velha com impaciência – era visível – o esperava.  

– Uma certa pessoa veio aqui!... – disse ela, mal o velho surgiu nos portões – Em um 

autumóvel cumprido. Perguntou por você. Onde, disse, está seu velho? 

Aníssim sentou no degrau da porta, deixou cair na terra seu fardel... 

– De chapéu? O tal velho... 



117 
 

 
 

– De chapéu. E de ternu... Feito um professor. 

O velho por longo tempo se calou, olhando a terra sob seus pés. E agora eis que lhe veio 

à mente aquela estranha parecença que o surpreendera há pouco, de tarde. Agora sim ela 

lhe veio à mente! Mas... será possível?! 

– Será que não era Grinka? Você não notou nada? 

– Valha-me Deus! Você não está bom da cabeça! Do outro mundo ou o quê? 

Com uma mulher é melhor não falar sobre quaisquer intuições – não entenderá. Diga a 

ela, à tola, quando jovem, sem nenhuma vergonha, as palavras mais imbecis – 

acreditará; quando velha – tente, conte seu pensamento mais fortuito – você mesmo, em 

um instante, tornar-se-á um tolo.  

– Ele foi embora? 

– Foi. Isso foi depois do almoço... 

“Será Grinka? Será que era ele?”  

A noite toda, o velho não pregou o olho. Pensava. Ao nascer do dia, resolveu: não, só 

parecia. 

Pouca gente se parece ou o quê! E por que não se identificaria para ele? Talvez não 

quisesse cutucar uma ferida? Ele desde a juventude era esquisito... 

“Será que era Grinka?” 

Dentro de uma semana, chegou para os velhos um telegrama: 

“A Aníssim Stepánovitch Kvássov. 

Vosso irmão, Grigóri Stepánovitch, faleceu dia 12.  

Pediu para vos avisar. Família Kvássov.” 

Era o irmão. Grinka.  

 

1968 
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4. A PERSONAGEM DE CHUKCHIN 
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este quarto capítulo da dissertação será realizado um estudo mais minucioso 

acerca de um dos temas mais atraentes da literatura russa, o tema da figura 

do “herói”. 

 Convém relembrar também as perguntas levantadas logo no início da pesquisa e 

que nortearam o olhar lançado sobre a obra chukchiniana, a saber: Quem são as suas 

personagens? Quais são as suas características mais marcantes? E em que medida elas 

se aproximam ou se distanciam da figura do herói positivo, a personagem-modelo 

instituída pelas diretrizes estabelecidas pelo Partido no que se referia à atividade 

literária?  

 Esse recorte, realizado logo no início da pesquisa, foi útil e, ao mesmo tempo, 

problemático. Útil porque, ao priorizar um aspecto específico da composição da obra de 

Chukchin, praticamente desconhecida entre o público leitor brasileiro, permite um 

maior aprofundamento em sua abordagem. Ao tratar dos diferentes elementos relativos 

à forma e ao conteúdo das obras, a pesquisa poderia resultar em uma exposição 

superficial de dados estruturais, haja vista o tempo limitado para a sua efetivação.  

 Por essa razão, no primeiro capítulo da dissertação, optou-se por introduzir 

alguns desses elementos tão marcantes na obra chukchiniana, mas sem aprofundá-los, 

dando ao leitor a oportunidade de se aproximar com mais discernimento de sua Poética. 

Daí terem sido apresentadas algumas peculiaridades relativas à linguagem e seu 

registro. 

 Mas o recorte mostrou-se também problemático, uma vez que o Realismo 

Socialista e, principalmente, a forma como foi colocado em prática sofreram 

modificações com o passar do tempo. Portanto, não bastaria simplesmente procurar 

compreender o seu significado para poder definir em que medida a personagem de 

Chukchin se enquadraria ou não na figura do idealizado herói positivo, uma vez que, 

entre a publicação do primeiro conto de Chukchin e as formulações do Realismo 

Socialista pelos líderes do Partido, há uma lacuna temporal de mais de trinta anos. 

 Em virtude disso, a primeira parte deste capítulo será dedicada a uma exposição 

mais sistematizada sobre o assim chamado Realismo Socialista e sua personagem-tipo, 

o herói positivo, bem como as metamorfoses pelas quais ele passou desde a sua primeira 

N 
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elaboração no contexto soviético até o início da carreira de Vassíli Makárovitch 

Chukchin.77  

4.1 O Realismo Socialista 

 

 A Revolução de 1917 trouxe em seu cerne o desejo de reorganizar o mundo e o 

cotidiano de indivíduos que, a partir dela, já não estavam mais sob o julgo da monarquia 

russa, o Czarismo, e, tampouco, do Capitalismo vigente no ocidente.  

 Com o passar do tempo, o Partido Comunista da União Soviética, primeiramente 

liderado por Lenin e posteriormente por Stálin, passou a nomear dirigentes, 

conselheiros, secretários e dar forma a instituições e comitês com diferentes finalidades, 

tais como organizar e registrar moradores de bairros e áreas das cidades, distribuir talões 

para obtenção de alimentos e combustível e agrupar profissionais de mesmos segmentos 

para que houvesse uma melhor regulação de sua atuação, o que também incluía aqueles 

que trabalhavam na esfera da Arte – pintores, escritores, profissionais do cinema etc. 

 Assim, estudar esse período histórico conduz o pesquisador a longas listas de 

siglas, abreviações e acrônimos utilizadas para designar essas mesmas instituições que, 

no decorrer da História, perderam e ganharam força, foram substituídas por outras e 

tiveram papel mais ou menos relevante na organização da vida do cidadão soviético. 

Algumas delas serão apresentadas nesta parte do capítulo, dedicada a uma melhor 

compreensão do que veio a ser o Realismo Socialista e sua personagem modelo, o herói 

positivo.78  

*** 

 O termo Realismo Socialista foi expresso publicamente pela primeira vez em 17 

de agosto de 1934, no I Congresso da União dos Escritores ocorrido em Moscou, em 

dois discursos distintos: primeiro no do escritor Maksim Górki, e depois no de Andrei 

 
77 É importante ressaltar que as informações apresentadas na presente seção no que tange o herói positivo 

e suas características estão relacionadas a um fenômeno histórico específico: a União Soviética. Porém, 

vale pontuar que as especificidades dessa personagem-modelo não surgiram durante a vigência da URSS, 

mas podem ser identificadas muito anos antes, nas bylinas e nas hagiografias, por exemplo. Para uma 

visualização mais abrangente das origens desse tipo heroico e suas transformações ao longo do tempo, 

recomenda-se a leitura da tese de Mestrado de Gabriela Soares Silva (ref. na Bibliografia). 
78 Para melhor compreensão das siglas e nomenclaturas oficiais apresentadas consultar a seção Lista de 

abreviaturas e organizações soviéticas da presente dissertação. 
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Jdánov, político e correligionário de Stálin, à época ambos representantes do Comitê 

Central.  

 Porém, se, por um lado, datar a primeira ocorrência oficial do termo não é uma 

tarefa complexa, por outro, muito se tem debatido a respeito de como se deu a 

formulação desse método literário e de quem foi seu verdadeiro criador, uma vez que 

após a morte de Stálin e durante o processo de desestalinização pelo qual passara a 

União Soviética durante o Degelo de Nikita Khruschov, todas as referências públicas a 

Stálin foram proibidas. De acordo com Clark, 

Until Stalin’s death it was maintained that the term “Socialist Realism” was 

“created by our leader,” as was also often speculated in the West, but after 

Khrushchev denounced Stalin in his secret speech to the Twentieth Party 

Congress in 1956 and all public references to him were banned, Socialist 

Realism was alleged to be a product of the development of Soviet literature 

itself. (2007, p. 163) 

Até a morte de Stalin, sustentava-se que o termo "Realismo Socialista" fora 

"criado por nosso líder", como também se especulava com frequência no 

Ocidente, mas depois que Khruschov denunciou Stálin em seu discurso 

secreto para XX Congresso do Partido em 1956 e todas as referências 

públicas a ele foram banidas, o Realismo Socialista foi alegado como um 

produto do desenvolvimento da própria literatura soviética. (tradução nossa)  

  Assim, se após o I Congresso da União dos Escritores havia o consenso geral de 

que tanto o termo quanto o método haviam sido obra do engenho de Stálin, depois de 

sua morte ambos foram considerados como um estágio natural do desenvolvimento 

artístico pelo qual passaram a Arte e seus produtos, e pelo qual deveriam 

obrigatoriamente passar, uma vez que tinham como pano de fundo um novo modelo de 

sociedade, a sociedade soviética.  

 Entretanto, basta entrar em contato com alguns documentos do período para 

compreender que o processo de criação e oficialização do Realismo Socialista como 

método de criação artística não se deu de forma “natural”, ou seja, como um produto 

resultante de conjunções históricas, mas, ao contrário, foram idealizados e formulados 

de maneira intencional. Um parêntese, porém, faz-se necessário: apesar de Stálin ser 

efetivamente lembrado como o líder máximo do Partido, as decisões a serem tomadas 

não partiam exclusivamente dele, nem eram homogeneamente aceitas por todos os seus 

membros, como se verá mais adiante.  

 Destarte, quanto ao surgimento do termo “Realismo Socialista”, alguns dos 

documentos de maior interesse são as cartas escritas por Ivan Mikhaílovitch Grónski, 
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braço direito de Stálin, jornalista, administrador e chefe-editor do jornal Izvestia 

(Notícias), o Diário Oficial da União Soviética. Nas cartas, publicadas apenas durante e 

após a Perestroika, ele recorda sua atuação como um dos principais membros do 

Politburo e o período quando a União dos Escritores e o novo método realista-socialista 

foram estabelecidos. 

 Grónski, à época, desempenhava a função de revisar petições enviadas pelos 

membros da Associação Russa de Escritores Proletários (RAPP - Rossiskaia 

assotsiátsiia proletárskikh pisátelei)79 após esta ter sido dissolvida. Desta comissão 

também faziam parte o próprio Stálin, além de Kagánovitch, Postyshev e Stétski. As 

reuniões ocorreram entre abril e maio de 1932 e, de acordo com os relatos de Grónski, 

foi em um desses encontros que o termo “Realismo Socialista” foi inventado (Clark, 

2007, p. 163-164). De acordo com as palavras do próprio Grónski, a conversa entre ele 

e o líder do Partido deu-se da seguinte maneira:80  

“Organizational issues having to do with the restructuring of literary and arts 

organizations,” Stalin said, “have been decided by the Central Committee and 

there is absolutely no basis for reviewing them. But issues having to do with 

creative [methods] have not been resolved, and the main one of these is the 

issue of RAPP’s dialectical materialist creative method. Tomorrow at the 

Commission members of RAPP are sure to raise this issue. Consequently we 

must beforehand, before the session, work out our position on it: are we 

going to adopt it or, on the contrary, reject it. (in 2007, p. 164) 

“As questões organizacionais relacionadas à reestruturação das organizações 

literárias e artísticas”, disse Stalin, “foram decididas pelo Comitê Central e 

não há absolutamente nenhuma base para revisá-las. Mas as questões 

relacionadas aos [métodos] criativos não foram resolvidas e a principal delas 

é a questão do método criativo materialista dialético da RAPP. Amanhã, na 

Comissão, os membros da RAPP certamente levantarão esta questão. Por 

conseguinte, devemos de antemão, antes da sessão, definir a nossa posição 

sobre ela: vamos adotá-la ou, ao contrário, rejeitá-la. (tradução nossa) 

 É possível notar, no discurso de Stálin, uma preocupação no que concerne ao 

método criativo a ser adotado oficialmente. Aos olhos dos membros do Partido, era 

chegada a hora de defini-lo com precisão. Ademais, o método criativo proposto pelos 

 
79 Organização literária, política e criativa. Tomou forma em 1925 com o nome de Vserossískoi (de toda a 

Rússia) APP (VAPP) e uniu os principais quadros proletários na frente literária. 
80 Os documentos citados no presente capítulo foram reunidos e traduzidos do russo para o inglês na obra 

intitulada Soviet Culture and Power: A history in documents, 1917-1953, organizada por Katerina Clark 

et all (ref. completa na seção Bibliografia). Ela, por sua vez, é uma versão editada da obra originalmente 

publicada na Rússia a partir de uma série de documentos compilados por Andrei Antizov e Oleg Naumov 

intitulada Vlast’ i khudojesvennaia intelligentsia: Documenty TsK, RKP(b) –VKO(b), VChK–OGPU–

NKVD o kul’turnoi politique, 1917–1953 gg (Moscou, 1992). 
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membros da extinta RAPP poderia ser adotado ou rejeitado, a depender da posição 

assumida pela comissão da qual faziam parte Grónski, Stálin e outros. 

 Aqui, cabe uma breve explicação sobre o que seria esse método criativo então 

chamado de Materialismo Dialético e o porquê de sua rejeição. O método criativo 

materialista dialético pode ser suscintamente explicado pelas palavras de David Pike:  

RAPP called its theory the “dialectical materialist creative method,” which 

ruled out any expression of individuality or spontaneity in form or content 

and implied that those not practicing this method were not dialectical 

materialists, not Marxist-Leninists, and therefore suspect, alien elements in 

Soviet literature. (1985, p. 34) 

A RAPP chamou a sua teoria de "método criativo materialista dialético", que 

excluía qualquer expressão de individualidade ou espontaneidade na forma 

ou conteúdo e implicava que aqueles que não praticavam este método não 

eram materialistas dialéticos nem marxistas-leninistas, e, portanto, elementos 

suspeitos, estranhos à Literatura soviética. (tradução nossa) 

 A rejeição desse método, porém, carece de um olhar mais atento e voltado ao 

contexto. Em primeiro lugar, para rejeitá-lo seria preciso adotar outro, como se 

procedeu com a adoção do Realismo Socialista. Em segundo lugar, para compreender o 

porquê de sua rejeição é necessário observar o processo pelo qual se deu a formação e a 

dissolução da própria RAPP.  

 A RAPP foi formada por uma ala de artistas radicais, membros de diferentes 

coletivos artísticos, como Oktiabr, LEF e Na postu, que contribuíam com a publicação 

de periódicos homônimos publicados por seus coletivos. Da LEF, por exemplo, fizeram 

parte grandes nomes da arte de vanguarda até hoje amplamente conhecidos no Ocidente, 

como Rodtchénko (também responsável pela editoração do periódico), Khlébnikov, 

Vertóv, Chklóvski e Maiakóvski (também responsável pela redação da LEF).  

[...] the nucleus of what later came to be known as the Russian Association of 

Proletarian Writers (RAPP), demanded “the hegemony of proletarian 

literature.” (CLARK, 2007, p. 40) 

[...] o núcleo do que mais tarde veio a ser conhecido como Associação Russa 

de Escritores Proletários (RAPP) exigia "a hegemonia da literatura 

proletária". (tradução nossa) 

  Entretanto, o decreto de 1932, que abolia a existência de organizações 

independentes do Partido, colocou fim à RAPP. Ademais, muitos artistas que antes 

contribuíam com a LEF foram taxados de formalistas quando teve início a campanha 

anti-Formalista, em meados de 1936. Sobre a criação do decreto de 1932 e a dissolução 

de grupos artísticos independentes, postula Boris Gois,  
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The Avant-Garde as an independent entity was forever rendered impossible 

by the Central Committee decree of April 23, 1932, which disbanded all 

artistic groups and declared that all Soviet "creative workers" would be 

organized according to profession in unitary "creative unions" of artists, 

architects, and so on. (1992, p. 33) 

A vanguarda como entidade independente tornou-se para sempre impossível 

pelo decreto de 23 de abril de 1932 do Comitê Central, que dissolveu todos 

os grupos artísticos e declarou que todos os "trabalhadores criativos" 

soviéticos seriam organizados de acordo com a profissão em "sindicatos 

criativos" unitários de artistas, arquitetos e assim por diante. (tradução nossa) 

 Com o fim da RAPP e a organização dos profissionais em sindicatos, deu-se a 

criação da União dos Escritores, esta sob a égide do Partido e não mais como 

organização independente dele, ou seja, autônoma. Logo, não é de se estranhar que o 

método sugerido pela extinta RAPP não fosse adotado pelo Partido ou postulado aos 

escritores. O que se pode concluir é que havia o desejo de definir um novo método de 

criação para uma nova geração de artistas organizados sob a tutela do Partido. 

 Dessa forma, é possível entender a motivação da rejeição do método criativo 

materialista dialético da RAPP, mesmo que, porventura, estivesse em total acordo com 

as expectativas do Partido em relação aos produtos da Arte resultantes do trabalho de 

artistas das mais diversas esferas, uma vez que era oriundo de uma organização extinta e 

que não poderia mais existir de maneira independente por força do decreto de 1932.  

  Caberia agora definir o novo método artístico a ser adotado. Stálin, então, 

pergunta a Grónski como seria, na opinião dele, a nova Literatura, uma Literatura 

realmente soviética, ao que ele responde:   

It takes all aspects of social life into account but not from a general 

democratic position, rather from the positions of the working class, its 

struggle for power, for the dictatorship of the proletariat, for the socialist 

reconstruction of society. This is a completely new literature, new in terms of 

its societal, and in terms of its aesthetic ideals. These are its special features 

which in my view should be reflected in the creative method of Soviet 

literature, a method which I propose to call proletarian socialist, or even 

better communist realism. In this definition of the creative method, I said, we 

are emphasizing two aspects: firstly, the class and proletarian nature of Soviet 

literature; secondly, we will indicate to literature the aim of the entire 

movement, of the entire struggle of the working class – communism. (in 

2007, p. 164) 
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Ela leva em consideração todos os aspectos da vida social, porém não de uma 

posição democrática geral, mas das posições da classe trabalhadora, de sua 

luta pelo poder, pela ditadura do proletariado, pela reconstrução socialista da 

sociedade. Essa é uma literatura completamente nova, nova em termos de sua 

sociedade e em termos de seus ideais estéticos. Essas são suas características 

especiais que, a meu ver, deveriam ser refletidas no método criativo da 

literatura soviética, um método que proponho chamar de socialista proletário, 

ou ainda melhor, de realismo comunista. Nesta definição do método criativo, 

eu disse, estamos enfatizando dois aspectos: primeiro, a classe e a natureza 

proletária da literatura soviética; segundo, indicaremos à literatura o objetivo 

de todo o movimento, de toda a luta da classe trabalhadora – o comunismo. 

(tradução nossa) 

 Três pontos mencionados na resposta de Grónski merecem destaque no que 

concerne à formação de uma nova Literatura e para um entendimento mais aprofundado 

do que viria a ser, então, o Realismo Socialista.  

 O primeiro deles reside na afirmação de que apenas a posição da classe 

trabalhadora deve ser considerada, ou seja, somente seus interesses devem estar 

refletidos na atividade artística.  

 Esse posicionamento remete à teoria das “duas culturas em uma”, formulada por 

Lenin, que foi forte influenciadora no debate sobre quais produtos de arte deveriam ser 

mantidos e quais deveriam ser destruídos na nova sociedade soviética – o que explica, 

por exemplo, o porquê de o Teatro Bolshoi ter sido mantido, apesar de suas raízes 

vinculadas ao czarismo, e os discursos dos colaboradores da LEF e de boa parte da 

vanguarda, que demandava a abolição de toda a “velha arte”, isto é, aquela produzida 

antes da Revolução de 1917 (e a posterior desconfiança com a qual foram vistos por 

outros setores da sociedade).  A relação entre a teoria das “duas culturas em uma” e a 

configuração do Realismo Socialista pode ser entrevista nas palavras de Boris Grois,  

[…] in Lenin’s earlier ideological construct of “two cultures in one”, wich 

holds that the culture of a given period does not uniformly reflect the base as 

a whole but is split into two camps, each of which expresses the interests of 

the two classes struggling within each economic formation. Thus for each 

period it can be established which art is progressive, that is, reflects the 

interests of the oppressed and historically progressive classes of society, and 

which is reactionary and reflects the ideology of the exploiting classes. On 

the basis of this theory socialist realism was proclaimed the heir to all 

progressive art of all periods of world history. As to the reactionary art of 

each period, it was to be forgotten and' stricken from the annals of history; 

the only possible reason for preserving anything at all was to illustrate the 

forces hostile to genuine, progressive art. (1992, p. 46) 
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[...] no construto ideológico anterior de Lenin de “duas culturas em uma”, 

que sustenta que a cultura de um dado período não reflete uniformemente a 

base como um todo, mas é dividida em dois campos, cada um dos quais 

expressa os interesses das duas classes lutando dentro de cada formação 

econômica. Assim, para cada período pode ser estabelecido qual arte é 

progressiva, isto é, reflete os interesses das classes oprimidas e 

historicamente progressistas da sociedade, e qual é reacionária e reflete a 

ideologia das classes exploradoras. Com base nessa teoria, o realismo 

socialista foi proclamado herdeiro de toda arte progressista de todos os 

períodos da história do mundo. Quanto à arte reacionária de cada período, 

deveria ser esquecida e atingida pelos anais da história; a única razão possível 

para preservar alguma coisa era ilustrar as forças hostis à arte genuína e 

progressista. (tradução nossa)  

 Logo, qualquer produto artístico que não refletisse os interesses da classe 

trabalhadora no que concerne à sua luta pelo poder seria considerado reacionário, 

antissoviético, antirrevolucionário.   

 O segundo ponto a ser destacado é o papel da Literatura com a reconstrução 

socialista da sociedade. E aqui é possível observar a importância dada pelo Partido à 

construção de uma nova cultura, de uma nova arte, e a responsabilidade do artista 

perante a missão de reconstruir a sociedade, reordenar seu gosto estético; criar uma arte 

que, ao invés de retratar o mundo, construísse um novo e, ao mesmo tempo, o 

representasse. 

 A necessidade de fazer a Revolução Cultural havia sido formalizada anos antes, 

na Resolução de 1925 do Politburo, que se tornara um dos documentos oficiais do 

Partido no que concerne à sua política de atuação na esfera das artes e havia definido o 

seu curso até o já citado decreto de 1932, que visou reestruturar organizações artísticas e 

literárias: 

Attachment to p. 13, Politburo pr. no. 67, 18 June 1925  

1. The rise in the material well-being of the masses of late in connection with 

the turnabout produced in people’s minds by the Revolution, the increase in 

mass activity, the tremendous expansion of their world view, and so forth, is 

creating tremendous growth in cultural needs and demands. We have, thus, 

entered the zone of cultural revolution, which is a prerequisite for any further 

advance toward a Communist society.  

2. A part of this mass cultural growth is the growth in the new literature – 

proletarian and peasant above all, starting from its embryonic forms, which 

are at the same time unprecedentedly broad in scope (rabkor [worker 

correspondents], selkor [peasant correspondents], wall newspapers, and so 

forth), and ending with the ideologically conscious output of fine literature. 

(in 2007, p. 42)  
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Anexo da p. 13, Politburo parág. nº 67, 18 de junho de 1925 

1. O aumento do bem-estar material das massas ultimamente em conexão 

com a reviravolta produzida nas mentes das pessoas pela Revolução, o 

aumento da atividade de massa, a tremenda expansão de sua visão de mundo, 

e assim por diante, está criando um tremendo crescimento nas necessidades e 

demandas culturais. Nós entramos, assim, na zona da Revolução Cultural, 

que é um pré-requisito para qualquer avanço na direção de uma sociedade 

comunista. 

2. Uma parte desse crescimento cultural de massa é o crescimento na nova 

literatura – proletária e camponesa acima de tudo, a partir de suas formas 

embrionárias, que são ao mesmo tempo sem precedentes em escopo (rabkor 

[correspondentes operários], selkor [correspondentes camponeses ], jornais 

de parede e assim por diante), e terminando com a produção ideologicamente 

consciente de boa literatura. (tradução nossa) 

 Um dado relevante a respeito do documento acima reproduzido é que ele foi 

originalmente assinado por políticos do alto escalão do Partido, como Lunatchárski e 

Vareikis, além de ter sido encaminhado a Trótski para correção. Porém, a formulação 

dessa Resolução contou com a participação de artistas de diferentes frentes e 

organizações, como a LEF, VAPP, Proletkult e RAPP (que era parte da VAPP), entre 

outras, muitas delas, ironicamente, extintas em virtude da progressão da Revolução 

Cultural que tanto aclamavam.  Sobre a preparação dessa Resolução aponta Clark,  

[…] virtually every literary grouping took part in the discussion of the 

resolution during its preparation (from February to July 1925). Therefore 

there is no reason to think, in particular, that the turns in culture’s “general 

line” were the product of a struggle inside just the political elites. The 

cultural elites played a definite role in working out solutions. Every “turn” in 

the Party line was accompanied by broad campaigns in support of or against 

the different decisions. (2007, p. 46) 

[...] praticamente todos os grupos literários participaram da discussão da 

resolução durante a sua preparação (de fevereiro a julho de 1925). Portanto, 

não há razão para pensar, em particular, que as viradas na "linha geral" da 

cultura foram o produto de uma luta apenas dentro das elites políticas. As 

elites culturais desempenharam um papel definitivo na elaboração de 

soluções. Cada “virada” na linha do Partido era acompanhada por amplas 

campanhas de apoio ou contra as diferentes decisões. (tradução nossa) 

 Por fim, o terceiro ponto a ser destacado na fala de Grónski refere-se à afirmação 

de que “essa é uma literatura completamente nova, nova em termos de sua sociedade e 

em termos de seus ideais estéticos” (idem, p. 164).  

 A nova Literatura proposta por Grónski trazia consigo duas grandes novidades, 

uma delas devida ao fato de ser produzida por e em uma sociedade outra e que, como 

produto dela, seria em si mesma outra e completamente nova, mesmo que nela não 

houvesse nenhuma inovação formal.  
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 A segunda novidade seria o seu ideal estético, a exposição clara dos interesses 

de uma classe que sempre fora oprimida e agora estava liberta pelo advento da 

Revolução, a classe trabalhadora, que, por isso, poderia, pela primeira vez na história, 

criar sua própria forma de expressão: uma literatura proletária na forma e no conteúdo.  

 Volta-se, aqui, à carta de Grónski, que reproduz a tréplica de Stálin à resposta que ele 

havia dado sobre o que seria a nova Literatura, agora que ela passaria a ser desenvolvida no 

contexto soviético. É neste momento, segundo o relato de Grónski, que surge o termo 

“Realismo Socialista”: 

“You are right in pointing to the class, proletarian character of Soviet 

literature,” noted Stalin in responding to me, “and you have named the aim of 

our struggle correctly. But should we in defining our creative method, a 

method which is to unite all those working in literature and the arts, stipulate 

specially, and even emphasize, the proletarian character of Soviet literature 

and art? I think there is no special need for that. It would also be wrong to 

indicate the ultimate aim of the working class – communism. After all for the 

time being we aren’t even proposing the issue of going from socialism to 

communism as a practical task. The time will undoubtedly come when the 

Party will confront this issue, confront it as a practical task, but this will not 

happen soon. In pointing to communism as a practical aim you are running a 

little ahead. You have found the right way of resolving the issue but haven’t 

found a very good formulation for it. What would you think if we were to call 

the creative method of Soviet literature and art Socialist Realism? The virtue 

of that definition consists, firstly, in its brevity (just two words), secondly in 

its ready comprehensibility and, thirdly, in the way it indicates a continuity in 

the development of literature […]. (idem, p. 165)  

“Você está certo ao apontar para o caráter de classe e proletário da literatura 

soviética”, observou Stalin ao me responder, “e você indicou corretamente o 

objetivo de nossa luta. Mas deveríamos, ao definir nosso método criativo, um 

método que une todos os que trabalham na literatura e nas artes, estipular 

especialmente, e mesmo enfatizar, o caráter proletário da literatura e da arte 

soviética? Acho que não há necessidade especial para isso. Também seria 

errado indicar o objetivo final da classe trabalhadora – o comunismo. Afinal, 

por enquanto, nem mesmo estamos propondo a questão da passagem do 

socialismo ao comunismo como uma tarefa prática. Sem dúvida, chegará o 

momento em que o Partido enfrentará este problema, enfrentará como uma 

tarefa prática, mas isso não acontecerá tão cedo. Ao apontar para o 

comunismo como um objetivo prático, você está um pouco à frente. Você 

encontrou a maneira certa de resolver o problema, mas não encontrou uma 

formulação muito boa para isso. O que você acha de chamarmos o método 

criativo da literatura e da arte soviética de Realismo Socialista? A virtude 

dessa definição consiste, em primeiro lugar, na sua brevidade (apenas duas 

palavras), em segundo lugar, na sua fácil compreensibilidade, e, em terceiro 

lugar, na forma como indica uma continuidade no desenvolvimento da 

literatura [...]. (tradução nossa e grifos originais)   

 A nomenclatura escolhida por Stálin, portanto, seria ideal devido à sua forma 

(breve) e conteúdo (compreensível), e esse segundo aspecto é caro ao entendimento da 
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constituição própria do Realismo Socialista como método de criação artística e de 

fenômenos que se seguiram após 1935, tais como a campanha anti-Formalista. 

 A demanda para que os objetos de arte fossem compreensíveis às massas não era 

nova, porém, durante o Realismo Socialista, ela se tornou obrigatória. Em virtude dela, 

muitos trabalhos artísticos foram banidos ou não incentivados e movimentos que 

propunham inovações no campo da estética desapareceram e/ou foram taxados de 

antissoviéticos por não serem considerados “compreensíveis às massas”, o conceito de 

narodnost’ ganhou força. De acordo com Clark,  

[…] Soviet culture was expected to exemplify narodnost’, a broad term 

which signified that works should be accessible to the masses, imbued with 

the national (and sometimes folk) tradition, and patriotic (or even statist). 

(2007, p. 148) 

[...] esperava-se que a cultura soviética exemplificasse o narodnost ', um 

termo amplo que significava que as obras deveriam ser acessíveis às massas, 

imbuídas da tradição nacional (e às vezes folclórica) e patriótica (ou mesmo 

estatista). (tradução nossa) 

  Na Resolução de 1925, bem como em publicações da própria LEF, já se 

delineava o conceito de narodnost’ e sua importância à atividade artística do artista 

soviético, como pode ser observado no trecho aqui reproduzido da mencionada 

Resolução: 

The Party must emphasize the need to create literature intended for the truly 

mass reader, the worker and peasant; we have to break more boldly and 

decisively with the prejudices of the gentry in literature and, taking 

advantage of all the technical achievements of the old artistry, elaborate our 

own form comprehensible to the millions. Only when it resolves this great 

task will Soviet literature and its future proletarian avant-garde be able to 

carry out their cultural-historic mission. (idem, p. 45)  

O Partido deve enfatizar a necessidade de criar literatura dirigida ao 

verdadeiro leitor das massas, o operário e o camponês; nós temos que romper 

mais ousada e decididamente com os preconceitos da pequena nobreza na 

literatura e, aproveitando todas as conquistas técnicas da velha arte, elaborar 

nossa própria forma compreensível para milhões. Somente quando resolver 

esta grande tarefa, a literatura soviética e sua futura vanguarda proletária 

poderão cumprir sua missão histórico-cultural. (tradução nossa e grifos 

originais) 

 A arte soviética e seu modus operandi, o Realismo Socialista, deveriam refletir 

os interesses da classe trabalhadora e serem compreendidas por ela. Essa demanda, que 

partiu não apenas do Partido, mas da própria vanguarda artística, ironicamente, 

terminou por amordaçá-la, uma vez que as inovações na linguagem, na música, na 

pintura etc., propostas por essa mesma vanguarda, não foram consideradas passíveis de 
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serem absorvidas pelas massas e, por isso, interpretadas pelo Partido como desvio 

ideológico.  

  Ao tomar a criação do Realismo Socialista como fenômeno histórico-cultural e 

posicioná-lo em uma linha temporal, é possível observar que, após sua oficialização, dá-

se realmente início à campanha anti-Formalista de maneira sistematizada. Ou seja, com 

a publicação de críticas voltadas a obras de arte em canais oficias, criminalização de 

artistas e punições, uma vez que o novo método se torna, de fato, a diretriz para a 

atividade artística, a referência máxima para que um produto artístico fosse considerado 

progressista, revolucionário, soviético ou, ao contrário, reacionário, antissoviético, 

formalista:  

Entre os anos 1932 e 1935 observa-se a reação contra os extremos da chamada 

Revolução Cultural vista logo após a Revolução de 1917, a saber: a vanguarda russa, o 

desejo de destruir toda a arte anterior à Revolução e as inovações artísticas “não 

compreensíveis às massas”, como a linguagem zaum de Khliébnikov, o construtivismo 

no cinema da Kinoglaz de Vertóv ou Suprematismo de Maliévitch. Nesse período ocorre 

também a promulgação do Realismo Socialista como método oficial de criação artística. 

Entre os anos 1936 e 1938 observa-se a campanha contra o Naturalismo e o Formalismo 

nas artes. Foi também nesse período que se deu o Grande Expurgo ou o Grande Terror, 

período em que Stálin ordenou a execução de centenas de políticos, militares, 

intelectuais e cientistas considerados inimigos do povo.  

 Um evento que ilustra mais concretamente esse processo é o estabelecimento do 

Komitet po delam iskusstv (Comitê dos Afazeres de Arte), em 16 de dezembro de 1935. 

Este passa a centralizar e regular todos os aspectos da vida cultural, além de publicar 

críticas que contém ataques explícitos às vanguardas artísticas surgidas após a 

Revolução de 1917 e anteriores à instituição do Realismo Socialista.  

 A publicação em 20 de janeiro de 1936 do artigo intitulado “Confusão ao invés 

de música”, no jornal Pravda, no qual podem ser lidas críticas à ópera de Shostakóvitch 

“Lady Macbeth do distrito de Mtsensk”, inspirada na novela homônima de Leskóv, 

torna mais explícita a virada ocorrida na linha político-cultural do Partido. No artigo, os 

autores não poupam o uso de termos como “arte de esquerda”, em referência à LEF, e 

“Meyerholdismo”, em referência ao diretor de teatro Meyerhold, um dos grandes 
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representantes do construtivismo no teatro de vanguarda, com objetivo de denegrir a 

ópera de Shostakóvitch. 

The Pravda article condemned the opera as “leftist art” – this is not a 

political label but a reference to those Constructivists and other avant-gardists 

of the twenties who had proclaimed their work “left art” – “which, with its 

deliberately dissonant, confused stream of sound … denies for the theater 

simplicity, realism, comprehensibility of imagery, and the natural sounds of 

words” and is ridden with “rotten naturalism.” “Leftist distortion in opera,” 

the article continues, “stems from the same source as leftist distortion in 

painting, poetry, education, and science.” It also concludes that Lady 

Macbeth represents a translation into opera and music of “the most negative 

features” of what it terms ‘Meyerholdism.’” (CLARK, 2007, p. 47)  

O artigo do Pravda condenou a ópera como "arte de esquerda" –  este não é 

um rótulo político, mas uma referência aos construtivistas e outras 

vanguardas dos anos 20 que proclamaram sua obra como "arte de esquerda" –  

"que, com sua dissonância deliberada, fluxo confuso de som... nega ao teatro 

a simplicidade, o realismo, a compreensibilidade das imagens e os sons 

naturais das palavras ”e é dominado pelo “naturalismo podre ”. “A distorção 

esquerdista na ópera”, continua o artigo, “provém da mesma fonte que a 

distorção esquerdista na pintura, poesia, educação e ciência”. Também 

conclui que Lady Macbeth representa uma tradução para a ópera e para a 

música das "características mais negativas" do que chama de 

‘Meyerholdismo’”. (tradução nossa e grifos originais. Os termos entre aspas 

são citações diretas do artigo publicado no Pravda) 

 A crítica à opera de Shostakóvitch permite vislumbrar, então, o que se esperava 

do artista soviético e como ele deveria compor as obras de arte dentro dos parâmetros 

impostos pelo Realismo Socialista: essa deveria ser simples, realista, compreensível às 

massas. Soma-se a isso o caráter patriótico e a tradição nacional que integram o 

conceito de narodnost’ e que deveriam também ser observados pelo artista quando no 

desenvolvimento de seu trabalho. 

 Assim, se o Realismo Socialista constitui a diretriz máxima da atividade 

artística, a maneira, o método por meio do qual ela deve ser executada, cabe, então, 

refletir como se dá, na prática, a criação dessa arte e, em particular, dessa literatura, que 

possui em si mesma a missão de ser o reflexo do novo mundo e aquela que irá colaborar 

com ele ao conduzir o novo homem soviético ao Comunismo. Infere-se aqui, portanto, o 

desejo por uma Literatura que é, ao mesmo tempo, exemplo e exemplar.  

 Daí a necessidade de se verificar o que seria narrado nas obras literárias e quem 

seriam as personagens figuradas nos contos, poemas, romances, peças, enfim, 

elaborados agora sob a égide do Realismo Socialista.  

 Na obra The Soviet Novel, Katerina Clark resume o que seriam o enredo mestre e 

o papel do seu herói no Realismo Socialista,  
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It shapes the novel as a sort of parable for the working-out of Marxism-

Leninism in history. The novel take as its focus a relatively modest figure, 

usually a Soviet worker, administrator or soldier. This subject is known as the 

"positive hero". However modest he may be, the phases of his life 

symbolically recapitulate the stages of historical progress as described in 

Marxist-Leninist theory. The novel's climax ritually reenacts the climax of 

history in communism. (1981, p. 10-11) 

Ele configura o romance como uma espécie de parábola para a elaboração do 

marxismo-leninismo na história. O romance tem como foco uma figura 

relativamente modesta, geralmente um trabalhador, administrador ou soldado 

soviético. Este sujeito é conhecido como o "herói positivo". Por mais 

modesto que seja, as fases de sua vida recapitulam simbolicamente os 

estágios do progresso histórico descritos na teoria marxista-leninista. O 

clímax do romance reencena ritualmente o clímax da história no comunismo. 

(tradução nossa) 

 Assim, a personagem ideal é o herói positivo, que encarna, materializa e resume 

em si mesma todos os anseios do Partido, sua jornada em direção ao Comunismo, é o 

exemplo a ser seguido pelos demais cidadãos soviéticos.  

 Sua atuação no interior das narrativas está em consonância com os objetivos da 

Revolução Cultural proposta pelo Partido e da Revolução em si: a construção de um 

novo mundo, a destruição da burguesia e de seu legado, a caracterização do novo 

homem para a nova sociedade, da qual é, ao mesmo tempo, produto e agente.    

Com um propósito diante dos olhos – a construção da nova sociedade (após a 

revolução de 1917) – a ideia dominante por trás do herói positivo 

inicialmente seria a de destituir e denegrir os resquícios da burguesia e da 

nobreza e, a partir disso, introduzir um “novo” modelo, aquele estipulado 

como condizente ao socialismo. (SILVA, 2017, p. 29) 

 A figuração do herói positivo é realizada com o objetivo de inspirar o cidadão 

soviético ao dar uma forma material aos objetivos e anseios do Partido. Esse herói 

carrega em si mesmo uma missão, um ideal, ele é um homem de ação e que representa a 

luta das classes trabalhadoras, já não é mais o homem supérfluo ou um representante da 

intelligentsia, que detém conhecimento, mas não sabe ou não consegue pô-lo em prática 

para transformar a realidade ao seu redor. O herói positivo age e tem consciência de 

que, por meio dessa ação, conseguirá fazer com que os objetivos do Partido (que são, 

em realidade, seus próprios objetivos) se concretizem. 

[...] esse herói, além de suas virtudes voltadas a inspirar certos valores e 

comportamentos, continha como traço [...] o seu comprometimento com uma 

teoria, o marxismo, e uma organização, o partido comunista. Nesse sentido, o 

herói socialista não incute apenas valores universais, como o racionalismo, o 

autossacrifício pelo povo, etc., mas o faz em nome do Estado estabelecido de 

maneira a preservá-lo, incorporando-o às virtudes que ele difunde. (idem, p. 

32)  
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 Na prática, o herói positivo é constantemente figurado dentro das narrativas 

como jovens idealistas e prontos para agir (e que efetivamente agem), soldados, 

membros de organizações estatais, de sindicatos de trabalhadores, líderes dispostos a 

guiar a população rumo ao futuro assegurado pelo Partido e em concordância com ele: 

No período soviético, esses heróis terão como horizonte principal guiar o 

povo russo rumo ao comunismo, cumprindo o movimento próprio da 

História, sua destinação em direção a um novo patamar da humanidade, bem 

como defender a pátria daqueles que se interpõem nesse caminho 

(contrarrevolucionários, nazistas, fascistas, latifundiários, sabotadores, 

capitalistas, etc.). Assim, eles assumirão formas diferentes dentro da 

literatura: membro do partido, do komsomól, herói de guerra, entre outros. 

(idem, p. 19)  

 O herói positivo do Realismo Socialista, portanto, não tem aspirações 

individuais e, quando as tem, elas coincidem com aquelas do Partido, ele age pelo e para 

o coletivo, para o bem comum, é altruísta, não conserva sonhos que apenas possam 

beneficiar a si mesmo, e seus inimigos são também os inimigos do Partido.  

[…] socialist realism shared the "historical optimism," "love of the people," 

"love of life," "genuine humanism," and other positive properties 

characteristic of all art expressing the interests of the oppressed and 

progressive classes everywhere in all historical periods […] (GROIS, 1992, 

p. 46) 

[...] [O] Realismo Socialista compartilhava o "otimismo histórico", "amor ao 

povo", "amor à vida", "humanismo genuíno" e outras propriedades positivas, 

característica de toda arte que expressa os interesses das classes oprimidas e 

progressistas em todos os lugares em todos os períodos históricos [...] 

(tradução nossa) 

 Ao conhecer as características do herói positivo, é impossível não se perguntar 

em que medida ele não é apenas uma ferramenta de promoção do próprio Partido dentro 

da esfera das artes, uma questão já abordada por teóricos e questionada mesmo à época 

da formulação desse tipo de herói. Afinal, esse pretendido realismo condiz com a ideia 

de, efetivamente, construir um retrato da realidade ou apenas de uma realidade imposta 

pelo Partido? Com relação a esse ponto, Grois argumenta,  

The art of socialist realism, therefore, is not realistic in the traditional sense 

of the word; that is, what it provides is not a reflection of worldly events in 

their worldly contexts and motivations, but hagiographic, demonological, and 

other such depictions of transcendental events and their worldly 

consequences. It is not for nothing that socialist realist aesthetics always 

speaks not of "portraying" positive or negative heroes, but of "incarnating" 

them by artistic means. (1992, p. 62-63)  
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A arte do realismo socialista, portanto, não é realista no sentido tradicional da 

palavra; isto é, o que ele fornece não é um reflexo de eventos mundanos em 

seus contextos e motivações mundanas, mas representações hagiográficas, 

demonológicas e outras de eventos transcendentais e suas consequências 

mundanas. Não é à toa que a estética realista socialista sempre fala não em 

"retratar" heróis positivos ou negativos, mas em "encarná-los" por meios 

artísticos. (tradução nossa)  

 O herói positivo do Realismo Socialista pode ser compreendido, portanto, como 

o retrato do cidadão soviético ideal, aquele que carrega em si todos os atributos 

desejados pelo Partido: o desprendimento a tudo que é individual e burguês, a 

interiorização da causa e da missão maior de conduzir seu povo ao Comunismo, a força 

e a consciência (racionalidade) necessária para agir e a coragem para se autossacrificar 

se houver necessidade.  

 Essa personagem é, além disso, forte, saudável, heroica, obediente às 

determinações do Partido e convencida de que tudo o que este faz, o faz tendo em vista 

beneficiar o cidadão soviético. Por fim, a linguagem do herói positivo é compreensível a 

todos, ela é simples, direta e sem recursos “complicados” de linguagem.  

 Tendo em vista todas essas características, considerar que o herói positivo e o 

Realismo Socialista são produtos históricos naturais da Revolução de 1917 está fora de 

questão, pois como visto nas cartas de Grónski e nos pronunciamentos de líderes do 

Partido, ambos, o Realismo Socialista e sua personagem-tipo, o herói positivo, foram 

artificialmente criados e impostos.  

 Como exemplo, podem ser citados trechos da fala de Lunatchárski no II plenário 

do Comitê Organizador da União dos Escritores da União Soviética em 12 de fevereiro 

de 1933, na qual ele trata abertamente da necessidade de “estilizar a realidade”:81  

Социалистический реалист находится в полном согласии со средой, 

тенденциями ее развития как борец за осуществляющийся завтрашний 

день. Но он не принимает действительность как она есть. Он принимает 

ее такой, какой она становится. Отсюда и вытекает диктуемая его 

положением борца потребность стилизовать действительность в ее 

художественном отображении — в целях ее реального пересоздания. 

O realista socialista encontra-se em pleno acordo com o meio, com as 

tendências do desenvolvimento dele como um lutador do amanhã. Mas ele 

não aceita a realidade como está. Ele aceita aquilo que ela se torna. Daí 

resulta a necessidade, ditada por sua posição de lutador, de estilizar a 

realidade em sua representação artística – com o fito de realmente recriá-la. 

 
81 A fala completa de Lunatchárski foi posteriormente publicada no número 10 da Literaturnaia gazeta, 

em 28 de fevereiro do mesmo ano, sob o título de Puti i zadatchi sovietskoi dramaturgi.  
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 O condicionamento da criação artística a tantas normas e regulamentações e a 

imposição de um método para a atividade artística, bem como para a figuração da 

realidade e da construção das personagens, não foram aceitos sem protestos pela classe 

artística, assim como também não foram determinados apenas verticalmente, pois 

muitos artistas contribuíram para a sua conformação.  

 Entretanto, com a Revolução Cultural e a oficialização do Realismo Socialista 

como método para a criação da única arte soviética considerada possível, uma vez que 

ele carregaria consigo as aspirações e objetivos da própria Revolução e da posterior 

bolchevização da Literatura, que objetivava destruir quaisquer resquícios burgueses e 

abrir caminho para uma literatura proletária em sua forma e seu conteúdo, a classe 

artística viu-se amordaçada em suas possibilidades criativas. 

 Durante o I Congresso da União dos Escritores, o Departamento de Polícia 

Secreta da União Soviética produziu um relatório com base nos trechos de conversas 

ouvidos durante o andamento do Congresso. O relatório foi submetido ao Politburo pela 

NKVD em agosto de 1934.  

 No documento é possível observar a insatisfação de alguns escritores perante as 

novas diretrizes fixadas pelo Partido, o que conduz à conclusão de que, desde o início, a 

imposição do Realismo Socialista, bem como a artificialidade deste método e dos 

discursos em si, eram percebidos negativamente pela classe artística: 

Valerian Pravdukhin: Nonetheless I’m attending and I myself don’t know 

why. After all, I am distinctly aware that there’s no place for me in this 

servile gathering. I can’t and I won’t bow, I won’t play the part of an 

obsequious waiter. Everything that’s happening right now in literature is 

shameless demagoguery and publishing terror, publishing houses have 

become utterly boorish, which is possible only in our country, where there is 

neither respect for people nor elementary decency. (in 2007, p. 170) 

 Valerian Právdukhin:82 No entanto, estou participando [do Congresso] e eu 

mesmo não sei por quê. Afinal, estou perfeitamente ciente de que não há 

lugar para mim nesta reunião servil. Não posso e não vou me curvar, não vou 

fazer o papel de um garçom obsequioso. Tudo o que está acontecendo agora 

na literatura é demagogia desavergonhada e terror editorial, editoras 

tornaram-se totalmente grosseiras, o que só é possível em nosso país, onde 

não há nem respeito pelas pessoas nem decência elementar. (tradução nossa) 

  

 
82 Valerian Pávlovitch Právdukhin (1892-1938): Escritor de livros infantis, crítico literário e dramaturgo, 

membro do grupo literário Pereval. Preso em 16 de agosto de 1937 sob a acusação de participação em um 

grupo contrarrevolucionário terrorista, foi sentenciado à morte e executado no mesmo dia, 28 de agosto 

de 1938. Reabilitado em 4 de agosto de 1956. 
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 Na fala captada por um dos integrantes da polícia secreta é possível observar não 

apenas a insatisfação do escritor, mas também como naquele instante ele pudera notar a 

atmosfera de repressão e terror que se delineava a partir dos pronunciamentos oficiais.  

 Ademais, Právdukhin também aponta para o caráter servil da literatura sob o 

controle do Partido, no qual o escritor cumpre o papel de “garçom obsequioso”, 

entregando em seu trabalho artístico o solicitado por seus dirigentes.  

A. Novikov-Priboy: I sit and listen in pain: according to the speeches and 

reports, everything’s fine, but for anyone, like me, who knows the present 

literary situation, it’s a real impasse. The period of literature’s total 

bureaucratization is upon us. (idem, loc. cit.) 

A. Nóvikov-Pribói:83 Sento e escuto com dor: de acordo com os discursos e 

relatos, está tudo bem, mas para alguém que, como eu, conhece a situação 

literária atual, é um verdadeiro impasse. O período de burocratização total da 

literatura está chegando. (tradução nossa)  

 Na fala de Nóvikov-Pribói, o escritor aponta para a incipiente burocratização da 

literatura, bem como para a discrepância entre aquilo que é dito pelos dirigentes do I 

Congresso e a verdadeira situação literária, que ele afirma conhecer. 

N. Shkliar: […] [the] genuine literature, in defiance of the forces [assailing 

it], is alive, so in the future this stream of the living, unofficial word is going 

to get through, countering more and more steadfastly the numbing cliché of 

what is called “proletarian literature.” […] Let us hope that the process will 

take its course: that the emphasis on artistry, on genuine writers, takes the 

upper hand. Let us hope in general that a literature not made to order will 

eventually revive here. . (idem, p.177-178) 

N. Chkliar:84 [...] [A] literatura genuína, desafiando as forças [que a atacam], 

está viva, portanto, no futuro, essa corrente de palavras vivas e não oficiais 

vai passar, combatendo cada vez mais o clichê entorpecente do que é 

chamado de "literatura proletária". [...] Esperemos que o processo siga seu 

curso: que a ênfase na arte, em escritores genuínos, tenha a vantagem. 

Esperemos, em geral, que uma literatura não feita sob encomenda acabe 

ressurgindo aqui. (tradução nossa)  

 Chkliar, em sua fala captada e reportada pela polícia secreta, não apenas critica a 

chamada literatura proletária, como também aponta a força da “literatura genuína”, que 

é repleta de palavras vivas e não oficiais e antevê, mesmo sem querer acreditar, o 

ressurgimento da literatura sob encomenda, artificial e servil. 

 
83 Aleksei Sílytch Nóvikov-Pribói (1877-1944): Escritor e marinheiro, seus textos tinham como principal 

temática a vida e o heroísmo naval. Recebeu o Prêmio Stálin em 1941, pelo segundo livro do romance 

Tsucima (sem tradução para o português).  
84 Nikolái Grigór’evitch Chkliar (1878-1952): Escritor de livros infantis e dramaturgo, membro da 

sociedade literária Sreda. Dois anos antes de sua morte, a novela Svet, de sua autoria, foi inclusa na lista 

de obras proibidas pela URSS devido à presença de cantigas contrarrevolucionárias no texto da novela. 
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 A leitura desses documentos levanta questões que abrem caminho para uma 

compreensão mais abrangente sobre a evolução e as mudanças pelas quais o Realismo 

Socialista e o herói positivo passaram até o início da carreira de Chukchin.  

 Afinal, se muitos escritores eram contra as imposições do Partido na atividade 

literária, por que elas foram postas em prática? Bem, para compreender esse fenômeno é 

necessário olhar de modo mais atento o contexto histórico e político dos escritores 

soviéticos daquele período.  

 Um primeiro aspecto a ser analisado é a própria situação na qual eles se 

encontravam: se por um lado a imposição de um método para a criação artística 

significava seu amordaçamento, por outro, a preocupação que o Partido dirigia à esfera 

das artes deixava transparecer a importância que dava a ela.  

 Os artistas em geral, mas principalmente os escritores, sentiram sobre seus 

ombros a responsabilidade de sua atividade e o poder para, junto do Partido, reorganizar 

a sociedade soviética, reeducar esteticamente seus cidadãos, construir um novo mundo. 

Como afirmaria Aleksei Tolstói anos depois,  

O dever do escritor é trabalhar com a mesma energia de todo o povo 

soviético, como trabalha hoje toda a inteligência de nossa pátria (1945, p. 

208) 

 Sobre a atuação dos indivíduos dedicados à esfera das artes em consonância com 

os ideais partidários, Boris Grois argumenta que esse sempre foi o sonho da vanguarda: 

a organização da vida em formas artísticas e a ação em conjunto com o poder soviético 

para a sua efetivação. 

Under Stalin the dream of the avant-garde was in fact fulfilled and the life of 

society was organized in monolithic artistic forms, though of course not those 

that the avant-garde itself had favored. (1992, p. 9)  

Sob Stalin, o sonho da vanguarda foi de fato realizado e a vida da sociedade 

foi organizada em formas artísticas monolíticas, embora, é claro, não fossem 

as favorecidas pela própria vanguarda (tradução nossa) 

 Assim, o escritor, tendo agora a sua importância reconhecida dentro da 

sociedade como um de seus principais construtores, ao agir em consonância com o 

determinado pelo Partido, vislumbrava a possibilidade real de ter sua obra publicada. A 

consideração desse aspecto contribui para o entendimento do porquê o Realismo 

Socialista ter sido não apenas aceito, mas também amplamente praticado. 
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 Por último, além dos reforços positivos, como incentivos e patrocínios, não 

podem ser esquecidos os mecanismos de censura e repressão que baniam obras e 

condenavam escritores sob acusação de sabotagem ou participação em movimentos 

reacionários quando estes não compunham obras de acordo com as diretrizes.  

It [the Socialist Realism] evolved as authoritative spokesmen cited positive 

models to be emulated and condemned negative models. Their injunctions 

more often than not proved persuasive, thanks to a system of positive 

inducements to conform (such as handsome royalties, state honors, and 

access to the new good life of fine apartments, dachas, cars, etc. [...]) and to 

negative inducements (such as the danger that one’s work would be banned, 

or actual repression). (CLARK, 2007, p. 141) 

Ele [o Realismo Socialista] evoluiu à medida que porta-vozes oficiais 

citavam modelos positivos a serem imitados e condenavam modelos 

negativos. Suas injunções quase sempre se mostraram persuasivas, graças a 

um sistema de incentivos positivos para se conformar (como belas nobrezas, 

honras de estado e acesso à nova vida boa de apartamentos, datchas, carros 

etc. [...]) e a incentivos negativos (como o perigo de o trabalho de alguém ser 

proibido ou de repressão real). (tradução nossa)  

 Especialmente durante o Grande Expurgo (1937-1938), a censura intensificou-se 

e a delação mútua entre intelectuais tornou-se corriqueira. Entre os anos 1938-1941, à 

sombra da II Guerra Mundial, a Literatura continuou a ocupar espaço na agenda do 

Partido, como se pode inferir pela manutenção da imposição do Realismo Socialista e 

do herói positivo, e os mecanismos de censura também continuaram vigentes, uma 

situação que experimentaria mudanças somente após a morte Stálin, em 1953, e o início 

da era de Nikita Khruschov, do Degelo, da desestalinização da URSS e das denúncias 

dos abusos cometidos por Stálin.  

 Chukchin publica seu primeiro conto em 1958, ou seja, durante o Degelo, 

quando a União Soviética vivenciava certo relaxamento na censura. Além disso, há de 

se considerar que a insatisfação dos escritores em relação às imposições no que diz 

respeito ao Realismo Socialista não poderia deixar de provocar mudanças e suscitar 

críticas ao método de criação artística oficial do Estado ou, mais indiretamente, às obras 

literárias que circulavam no período e elaboradas em concordância com o método 

imposto. Ou seja, seria anacrônico imaginar que a ideia cultivada em relação aos 

aspectos do herói positivo em 1958 seria idêntica àquela cultivada quando oficializada 

trinta e seis anos antes.  

 Assim, se nos discursos do I Congresso da União dos Escritores, nas falas de 

Lunatchárski ou mesmo nos anseios da vanguarda pós-revolucionária havia uma 

esperança de florescimento de uma nova literatura, agora guiada pelas diretrizes do 
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Partido e imbuída da missão de reorganizar o mundo sob novas formas, após a morte de 

Stálin surgem artigos que refletem e, em realidade, criticam abertamente a literatura 

produzida na União Soviética.  

 A artificialidade da linguagem, a construção de heróis que parecem não ter em si 

nada de humano e a falta da marca do eu-criador nos textos literários são as críticas 

mais frequentes. Aliás, cabe pontuar que a artificialidade dos discursos é vista não 

apenas no seio da Literatura, mas também nas falas dos líderes do Partido, como pode 

ser constatado em um trecho de conversa captado e documentado pela Polícia Secreta 

durante o I Congresso da União dos Escritores:  

Semenko: Can you really call all this mendacious ceremony anything other 

than a mockery? A good half of the people sitting in the hall, especially the 

delegates from the na[tional] republics, are dying to scream about the mass of 

injustices, to protest, demand, speak in a human, not a lackeyish language, 

but they’re forced to listen submissively to the leaders’ totally mendacious 

reports about how fine everything is. And we sit and applaud like wind-up 

soldiers, while the true artists of the word, the fighters for our national 

culture, rot somewhere in the swamps of Karelia and the torture chambers of 

the GPU. (in 2007, p. 171) 

Semenko:85 Alguém poderia mesmo chamar toda essa cerimônia mentirosa de 

outra coisa senão de zombaria? Uma boa metade das pessoas sentadas no 

salão, especialmente os delegados das repúblicas na[cionais], estão morrendo 

de vontade de gritar sobre a massa de injustiças, de protestar, de exigir, fale 

numa linguagem humana, não uma laca, mas eles são forçados a ouvir com 

submissão os relatórios totalmente mentirosos dos líderes sobre como tudo 

está bem. E nós sentamos e aplaudimos como bonecos de corda, enquanto os 

verdadeiros artistas da palavra, os lutadores de nossa cultura nacional, 

apodrecem em algum lugar nos pântanos da Carélia e nas câmaras de tortura 

da GPU. (tradução e grifos nossos) 

 Na fala de Semenko, é possível notar a contraposição entre o discurso não 

humano do Partido em comparação com aquele utilizado pelos “verdadeiros artistas da 

palavra”, que realmente lutavam pela cultura nacional.  

 Saltando novamente para o momento histórico que se seguiu à morte de Stálin, 

no ano de seu falecimento, em 1953, foram publicados três artigos nos quais se 

propunha refletir sobre a atual situação da literatura na URSS. Estes, apesar de escritos 

por autores diferentes, apontam direções muitos parecidas ao discutir sobre as falhas e 

inconsistências da cena literária da época.  

 
85 Mikhail Semenko (1892-1937): Poeta futurista e teórico soviético-ucraniano, preso em 1937 sob 

acusação de participação em atividades contrarrevolucionárias e executado no mesmo ano. Reabilitado 

em 1957. 
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 O primeiro deles intitulado Razgovor o lirike (Uma conversa sobre lírica) foi 

publicado em 16 de abril de 1953 na página 3 do jornal Literaturnaia Gazeta e assinado 

por Olga Berggolts.  

 Nele, a escritora, dramaturga, poeta e jornalista critica a falta de humanidade 

(literalmente, a ausência de algo humano) nos textos literários e salienta como a 

ausência de um eu-lírico e das marcas de um eu-criador torna a poesia pouco atrativa, 

justificando o desinteresse do leitor pelas obras de seu tempo, pois, como ser humano, 

ele não se identificava com elas. 

Это, по-моему, происходит потому, что в очень многих наших 

лирических произведениях нет главного: нет человечности, нет 

человека. (1953, c. 3) 

Isso [o desinteresse pela poesia soviética], em minha opinião, acontece 

porque em muitíssimas de nossas obras líricas não há o principal: não há 

humanidade, não há o homem. (tradução nossa) 

 Outra crítica presente no artigo publicado por Berggolts é a maneira como se dá 

a construção do herói lírico nos poemas soviéticos. Este não possui profundidade, 

personalidade e, por isso, pode ser transplantado em quaisquer composições poéticas, 

pois não há nada que o individualize, que o torne único.  

У множества наших поэтов лирический герой безлик, лишен 

собственной биографии, не имеет судьбы и в лучшем случае обладает 

весьма общими, «средними» анкетными данными. [...] Он переходит из 

стихотворения в стихотворение всегда в одном и том же настроении, 

как правило, в состоянии благодушия и глубокого довольства самим 

собой. (idem) 

O herói lírico de muitos de nossos poetas é sem rosto, desprovido de 

biografia própria, não possui um destino e, no melhor dos casos, é dotado de 

dados pessoais extremamente comuns, “medianos”. [...] Ele vai de poema em 

poema sempre com um único e mesmo temperamento, via de regra, em um 

estado de complacência e profunda satisfação consigo mesmo. (tradução 

nossa) 

 A crítica ainda se volta à entonação utilizada pelos poetas e à falta de 

reconhecimento por parte do leitor, que não se vê figurado no herói nem reconhece nele 

os sentimentos que lhe são experimentados enquanto ser vivente. 

Это мертвящее равновесие суррогатных чувств при господстве 

идилличсско-одической интонации, пронизывающее сплошь и рядом 

стихи на самые острые темы современности, и приводит к тому, что 

читатель не узнает себя, не узнает своих многообразных, жгучих 

жизненных чувств [...] (idem) 
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Esse equilíbrio amortecedor de sentimentos simulados com o predomínio da 

entonação idílico-ódica que permeia quase sempre os poemas nos temas mais 

agudos da contemporaneidade e conduz ao fato de o leitor não se reconhecer, 

não reconhecer seus sentimentos da vida diversos e ardentes [...]. (tradução 

nossa) 

 O segundo artigo trata mais exclusivamente dos problemas literários da prosa 

produzida na União Soviética. Intitulado Ob iskrennosti v literature (Sobre a 

sinceridade na literatura), ele foi publicado no número 12 da revista Novyi Mir e 

assinado por Pomerántsev.  

 Nele, o escritor critica acima de tudo a má qualidade de alguns textos literários e 

aponta como principal falha a falta de sinceridade na literatura, que não é produto do 

engenho do autor, mas de modelos pré-estabelecidos.  

Всё, что по шаблону, всё, что не от автора, – это неискренне. Шаблон 

там, где не вгляделись, не вдумались. По шаблону идут, когда нет 

особых мыслей и чувств, а есть лишь желание стать автором. Но в 

истории литературы художники стремились к исповеди, а не только к 

проповеди. (1953, p. 218) 

Tudo o que é de acordo com um molde, tudo o que não é do autor – é falso. 

O molde está ali, onde não olharam bem, não refletiram. Pelo molde vão 

quando não há pensamentos e sentimentos próprios, mas apenas o desejo de 

se tornar autor. Mas, na história da literatura, os artistas esforçaram-se pela 

confissão e não apenas pela pregação. (tradução nossa) 

 Para Pomerántsev, um escritor que não age de modo sincero não é um autor, mas um 

compilador, que apenas junta peças, fórmulas e procedimentos artísticos, mas não possui 

talento. 

Искренность – основное слагаемое той суммы даров, которую мы 

именуем талантом. Искренность отличает: автора книги и пьесы от 

составителя книги и пьесы. Для состроения вещи достаточно ума, 

ловкости, опыта. Для создания вещи нужен талант, то есть в первую 

очередь искренность. (idem, loc. cit.) 

Sinceridade – o componente fundamental da soma dos dons que chamamos 

de talento. A sinceridade diferencia: o autor de um livro e de uma peça do 

compilador de um livro e de uma peça. Para compor coisas basta inteligência, 

destreza, experiência. Para criar coisas é preciso talento, isto é, em primeiro 

lugar, sinceridade. (tradução nossa) 

 Um dos procedimentos criticados por Pomerántsev é o de embelezar a vida, o 

que também aponta para a falta de sinceridade de sua representação, ademais ele chama 

de oportunismo a eliminação consciente de quaisquer temas e pontos problemáticos do 

enredo para que os textos sejam publicados. 
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Жизнь приукрашивается десятком приемов, и притом не всегда 

нарочитых. Они так крепко засели, что применяются некоторыми почти 

подсознательно, они стали, так сказать, манерой письма. [...] Иной 

просто облегчал путь своих книг, устраняя из них всё спорное и 

неутверждённое, соскальзывая в житейский оппортунизм. (idem, loc.cit.) 

A vida é embelezada com uma dezena de procedimentos, aliás, nem sempre 

deliberados. Eles estão tão firmemente enraizados, que são aplicados por 

alguns quase inconscientemente, eles se tornaram, por assim dizer, um modo 

de escrita. [...] Há quem simplesmente facilitou o caminho de seus livros, 

eliminando deles tudo o que é controverso e não aprovado, escorregando para 

um oportunismo cotidiano. (tradução nossa) 

 Um dos momentos mais interessantes desse artigo publicado no Novyi Mir 

ocorre quando Pomerántsev reproduz uma conversa que ele manteve com outro escritor 

(que não tem seu nome citado). Aqui, é possível conhecer não apenas as críticas do 

autor do artigo em relação à má literatura de seu tempo, mas também as réplicas do 

escritor que é alvo delas.  

No trecho citado a seguir, “eu” refere-se a Pomerántsev e “ele” ao mau escritor.  

Он: Мне понятно, что вы позволяете себе называть общим местом мои 

политически чёткие формулы. [...] 

Я: Ваши формулы? Нет, вашими они вовсе не стали. Вы их 

переписываете и, значит, не вжились в них. Вы их присвоили, а не 

освоили. Будь это иначе, формулы стали бы для вас не шпаргалкой, а 

чувством. Чувство, в свою очередь, дало бы вам средства 

художественно осуществить любой замысел. (idem, loc. cit.) 

Ele: Eu entendo que o senhor se permita chamar as minhas fórmulas 

politicamente acuradas de lugar-comum. [...] 

Eu: Vossas fórmulas? Não, de maneira nenhuma elas se tornaram vossas. O 

senhor as reescreve e, portanto, não as incorporou. O senhor apropriou-se 

delas, não as tornou vossas. Do contrário, as fórmulas se tornariam para o 

senhor não uma cola, mas um sentimento. O sentimento, por sua vez, daria ao 

senhor meios para executar artisticamente qualquer ideia. (tradução nossa) 

 Ao continuar a conversa com o mau escritor, este afirma que os heróis da nova 

literatura são portadores de uma ideia, ao que o autor do artigo rebate. Ele também 

critica a linguagem das personagens, que considera não humana, artificial. 

Он : Ведь герои-то у нас –  носители общей идеи! 

Я: Они у вас носятся с идеей, а не носят её. [...] И как они между собой 

разговаривают! Тирадами, взятыми с радиоплёнки. Разве таким бывает 

людской разговор, разве льётся так речь человека, особенно когда круг 

собеседников состоит из двух человек! (idem, loc. cit.) 
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Ele: Afinal de contas, nossos heróis são portadores de uma ideia comum! 

Eu: Vossos heróis são portados por uma ideia, não a portam. [...] E como eles 

conversam entre si! Com frases longas, tiradas de uma fita de rádio. Por 

acaso é assim uma conversa humana, por acaso é assim que flui a fala de uma 

pessoa, especialmente quando o círculo de interlocutores é composto por 

duas pessoas!  (tradução nossa) 

 Depois de tantas críticas ao conteúdo das obras, à maneira como as personagens 

são elaboradas e ao estilo da escrita, o mau escritor passa a justificar o porquê de tantas 

falhas e, então, apresenta alguns pontos importantes no que tange à cena literária da 

sociedade soviética, como a escassez de editoras para publicação de obras, a 

necessidade de moldar os textos ao gosto da crítica e as condições da vida literária, uma 

vez que os escritores não deveriam atender apenas às demandas da atividade criativa, 

mas da própria censura, para que pudessem lançar um livro. 

Когда я воскликнул: "Попробовали бы сами писать!", то имел в виду не 

трудности творчества, а условия литературного быта. Я старался писать 

применительно к критикам. [...] Вот я и делал себя столь, как вы 

определили, бесспорным, чтобы в "Советском писателе" не нашли у 

меня каких-либо "но". (idem, loc. cit.) 

Quando eu exclamei: “Tente o senhor mesmo escrever!”, referi-me não às 

dificuldades da criatividade, mas às condições da vida literária. Eu tentei 

escrever de acordo com os críticos. [...] Então me fiz como o senhor definiu, 

sem controvérsias, para que no "Sovietskii Pissatel’”86 não encontrassem em 

mim nenhum "mas". (tradução nossa) 

 Por fim, o terceiro artigo que merece atenção a respeito da crítica literária após a 

morte de Stálin é intitulado O rabote pissatelia (Sobre o trabalho do escritor), publicado 

também em 1953, no número 10 da revista Znamia e assinado por Ilia Erenburg.  

 Motivado pelo recebimento de uma carta enviada por um jovem engenheiro, na 

qual ele questionara o porquê de a literatura soviética ser mais fraca, mais pálida do que 

a vida real, o jornalista e escritor escreve um longo artigo em que reflete sobre o 

trabalho do escritor, especialmente no contexto soviético.  

 Muitas críticas feitas por ele coincidem com aquelas presentes nos artigos de 

Pomerántsev e Berggolts, mas o autor possui um tom mais otimista quando afirma que 

na literatura soviética não há grandes gênios, mas eles surgirão em breve. 

 

 
86 Uma das editoras oficiais da União Soviética. 
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Каждое общество знает эпоху своего художественного расцвета, 

торжества гармонии, изобилия совершенных произведений. Такие 

периоды называют полуднем. Советское общество переживает раннее 

утро: для истории несколько десятков лет – короткий час. Наши 

писатели похожи на разведчиков. Вот почему у нас нет еще Пушкина и 

Толстого. Но они у нас будут: полдень впереди. (1953) 

Cada sociedade conhece a época de seu florescimento artístico, do triunfo da 

harmonia, da abundância de obras perfeitas. Tais períodos se chamam meio-

dia. A sociedade soviética atravessa o início da manhã: para a história, 

algumas décadas são uma hora curta. Nossos escritores se parecem com 

observadores. Eis o porquê de ainda não temos um Púchkin e um Tolstói. 

Mas nós os teremos: o meio-dia está adiante.  (tradução nossa) 

  Por fim, ele conclui seu artigo afirmando que a literatura soviética chegará à 

maturidade quando se tornar o reflexo das pessoas e não apenas de seus feitos. Esse 

comentário final parece apontar também para uma ausência do elemento humano no 

texto literário, como dito por Berggolts.  

Для советской литературы наступает пора зрелости. Она была главным 

образом сильна делами, которые она показывала. Она должна стать 

сильной изображением людей, которые осуществляют эти дела. (idem) 

O tempo da maturidade está chegando para a literatura soviética. Ela era 

principalmente forte em relação aos feitos que exibia. Ela deve se tornar uma 

imagem forte das pessoas que executam esses feitos. (tradução nossa) 

  A intenção, ao elaborar esta parte da dissertação, após a verificação 

documentos, artigos e resoluções, era não apenas compreender com mais clareza o 

fenômeno do Realismo Socialista e do herói positivo, mas também os seus 

desdobramentos até o momento em que Chukchin inicia sua carreira como escritor, ao 

publicar seu primeiro conto, em 1958.  

 Como pode ser inferido através da leitura dos três artigos supracitados, após a 

morte de Stálin havia um forte desejo por uma escrita literária que contivesse em si 

alguma verdade, trouxesse as marcas de um eu-criador, que não fosse uma literatura sob 

encomenda, mas, de fato, resultado do interesse sincero do escritor em compor uma 

obra literária, uma personagem, um discurso, uma linguagem.  

 Assim, se o Realismo Socialista e o herói positivo ainda eram uma demanda 

partidária, editorial e da censura, o público leitor e a crítica pareciam clamar por uma 

literatura mais verdadeira, que mostrasse o elemento humano e não fosse apenas um 

veículo outro de propaganda puramente ideológica e partidária. Soma-se a isso o 

contexto de maior relaxamento da censura, não porque o Partido em si tonara-se mais 
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liberal, mas porque os novos dirigentes, diferentemente de Stálin, que controlava 

pessoalmente a literatura, dedicaram a ela menor atenção.  

4.2 Dereviénskaia proza ou prosa rural 

 

 Não surpreende que uma literatura desejosa por resgatar aquilo que parecia estar 

se perdendo – a verdade, a humanidade, o lirismo – se voltasse a uma temática tão 

ligada à cultura russa, às suas tradições e raízes, a um dos elementos mais puros, 

verdadeiros e não contaminados pela industrialização, pela movimentação política, pelo 

progresso: o campo e seu habitante, o camponês, o repositório elementar das tradições 

russas em sua forma mais humanizada.  

 A afirmação acima pode soar repleta de idealizações, fato que será discutido no 

presente subcapítulo, porém um fato concreto e acima de qualquer polêmica é o 

ressurgimento e destaque da prosa rural (dereviénskaia proza) durante os anos 50, 60 e 

início dos 70 na União Soviética.  

 Ademais, há de se considerar o florescimento da prosa rural na URSS após a 

morte de Stálin por dois diferentes prismas: como continuidade e parte integrante de 

uma tradição literária de longa data – o cânone que se debruça sobre a temática rural, o 

campo e seus habitantes –, que possui grandes representantes, como Turguêniev, 

Tolstói, Tchekóv e Búnin; e como fenômeno inerente a uma época, pois dotado de 

características e objetivos próprios e inserido em um contexto específico, uma vez que a 

prosa rural do século XX não é a mesma daquela escrita no século XIX.  

 Nessa breve seção, portanto, objetiva-se tecer algumas considerações sobre o 

fenômeno da prosa rural pelo segundo prisma mencionado, isto é, dentro do contexto 

soviético, em especial após a morte de Stálin (1953), o que permitirá não apenas uma 

maior compreensão de suas peculiaridades e sua relação com as demandas impostas 

pelo Realismo Socialista, mas também uma aproximação temporal com a obra 

chukchiniana (de 1958 a 1974) e a polêmica relacionada à sua inserção no grupo dos 

escritores rurais (dereviénschiki). 
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Um problema de nomenclatura 

 

Os textos da prosa rural (dereviénskaia proza) constituem um verdadeiro desafio 

ao tradutor – a começar pelo próprio termo que os denomina, “dereviénskaia proza” –, 

principalmente em virtude de sua linguagem tão singular e enraizada no contexto em 

que foi empregada.  

 Na presente dissertação, optou-se pela utilização da expressão “prosa rural” 

como alternativa tradutória, uma vez que a tradução literal apresenta alguns problemas 

relacionados não tanto ao contexto da língua de partida, mas ao da de chegada.  

 Chamar a dereviénskaia proza de “prosa da aldeia” ingenuamente nos remete à 

ideia de aldeia indígena, uma vez que para nós, brasileiros, a associação aldeia – índio é 

praticamente reflexa, quase involuntária, dado o passado histórico brasileiro da 

colonização e da visão europeia no que se refere ao modo de vida e organização social 

dos povos nativos do Brasil. Entretanto, a aldeia russa não compartilha características 

históricas, sociais ou estéticas com a aldeia indígena. 

 Essa confusão não é observada entre leitores mais familiarizados com a 

Literatura Russa, seus especialistas, críticos e pesquisadores, porém leitores não 

especializados, leigos, podem com certa facilidade associar erroneamente o termo prosa 

da aldeia à aldeia indígena e como a Literatura, bem como quaisquer outras áreas de 

conhecimento científico, não deve ficar restrita a um pequeno grupo de intelectuais que 

a domina, é preciso ponderar a questão da nomenclatura utilizada ao analisar as 

possibilidades tradutórias.  

 A alternativa prosa rural parece-nos satisfatória por apontar de forma mais 

direta um dado relevante ao seu reconhecimento: elementos figurados nos textos, como 

o tema, o locus, a linguagem, as personagens, estarão, em maior ou menor medida, em 

constante relação com o campo, com o universo rural e, por isso, em contraposição a 

textos literários que focam, de diferentes formas, a cidade, o universo urbano.  

 Há um “porém” nessa afirmação: Pouco antes e durante o florescimento da prosa 

rural na União Soviética, em meados de 1952, com a publicação dos ensaios literários 

de Ovétchkin, os otcherki (uma forma híbrida de texto jornalístico e literário), já havia 

um gênero literário que se voltava à vida rural, ao campo e aos camponeses: a literatura 
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do kolkhóz  ̧que buscava representar a aldeia russa agora reconfigurada pela Revolução 

e pelo processo de Coletivização.  

 Traduções como prosa do campo, prosa da aldeia ou mesmo prosa rural não 

dão conta de fazer emergir a distinção entre a dereviénskaia proza e a literatura do 

kolkhóz, que estão relacionadas ao universo rural, mas guardam profundas diferenças 

entre si. Entretanto, parece-nos que a própria existência do termo “literatura do 

kolkhóz” resolve essa problemática, pois insere um paradigma no conjunto de textos 

literários que se relaciona significativamente com o campo e/ou com o camponês.  

 Ademais, não traduzir o termo dereviénskaia proza e apenas transliterá-lo, a fim 

de desviar-se dessa discussão, faria emergir outra: a transliteração com a finalidade de 

evitar um problema tradutório justifica-se quando essa mesma transliteração complicará 

a compreensão da terminologia a um leitor não falante de russo, visto que o vocábulo 

dereviénskaia em nada remete às palavras “rural, campo ou aldeia”? Daí a decisão em 

utilizar a expressão prosa rural, que será a única adotada na presente pesquisa.   

 O uso dessa nomenclatura não é polêmico apenas em terras brasileiras, 

porquanto os críticos soviéticos já apontavam seus problemas. Estes, porém, eram de 

ordem estética e ideológica. De acordo com Parthé,  

A “Village Prose” implied an “Urban Prose” (gorodskaia proza), reinforcing 

differences when the basic divisions in both life and literature were supposed 

to have been eliminated. While Kolkhoz Literature showed the growing 

smychka ‘union, linking’ of country and city as the village became part of an 

agricultural production line, Village Prose hinted broadly at the failure and 

basic undesirability of this process. In an important sense then, Village Prose 

restores and emphasizes difference where unity and homogeneity had been 

the goal; and, to the extent that Village Prose is perceived as nationalistic, it 

is seen as stressing a Russian over a Soviet identity. (1992, p. 83) (grifos 

originais) 

Uma “prosa rural” implicava uma “prosa urbana” (gorodskaia proza), 

reforçando diferenças quando as divisões básicas tanto na vida quanto na 

literatura deveriam ter sido eliminadas. Enquanto a literatura do kolkhóz 

mostrava a crescente smychka 'união, ligação' do campo e da cidade, à 

medida que a aldeia se tornava parte de uma linha de produção agrícola, a 

prosa rural dava uma ideia geral do fracasso e da indesejabilidade básica 

desse processo. Em um sentido importante, então, a prosa rural restaura e 

enfatiza a diferença onde a unidade e a homogeneidade eram o objetivo; e, à 

medida em que a prosa rural é percebida como nacionalista, ela é vista como 

enfática da identidade russa ao invés da soviética. (tradução nossa)  

 Assim, em uma sociedade cujo discurso vigente era o de erradicar as 

disparidades entre a vida no meio rural e no meio urbano em toda a sua complexidade 
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(acesso a bens culturais, tecnológicos, a oportunidades de estudo, trabalho, participação 

no poder, entre outras),87 a existência de uma literatura que aborda o campo e os 

problemas inerentes a ele aponta que essas disparidades não foram erradicadas a 

despeito de qualquer discurso oficial.  

 Entre os escritores da prosa rural, os derevenschiki, o epíteto também era pouco 

popular, pois ao serem por ele denominados, eles se sentiam marginalizados, excluídos 

de um universo maior de escritores (PARTHÉ, 1992, p. 83). Porém, em detrimento das 

críticas e problemas, ambos os termos foram e são empregados até hoje pela crítica 

especializada.  

A prosa rural 

 

 Muitas das críticas aos textos literários produzidos na União Soviética se 

dirigiam a um gênero específico: a literatura do kolkhóz,88 que carregava a missão de 

representar a nova aldeia soviética, agora organizada em virtude das reformas 

promovidas no campo, da coletivização da agricultura, da formação dos kolkhózes, 

enfim, todas as mudanças efetivadas após a Revolução, que ditara não apenas o enredo, 

mas também o método com o qual ele deveria ser abordado, o Realismo Socialista. 

 Assim, na representação da nova aldeia, do kolkhóz, deveriam ser retratados 

homens e mulheres exemplares, heróis positivos, cidadãos a serem emulados pelos 

demais, com discursos sempre bem alinhados aos do Partido e na linguagem simples e 

monótona ditada pelo Realismo Socialista, o que terminava por fazê-la soar artificial. 

Para alguns críticos, essa artificialidade demonstrava a falta de um interesse genuíno 

pela aldeia e seus habitantes e, como resultado, não despertava no leitor o interesse pela 

leitura dessas obras. A isto Pomerántsev chamou de falta de sinceridade na literatura em 

sua conversa com um mau escritor:        

 
87 Imediatamente vem à memória a imagem de esculturas, pinturas, mosaicos, monumentos soviéticos nos 

quais o camponês e o trabalhador urbano são representados lado a lado, a foice e o martelo, o símbolo 

idealizado de que ambos têm o mesmo peso, a mesma participação significativa na construção da História 

e da sociedade soviéticas. 
88 O artigo de Pomerántsev Ob iskrennosti v literature, comentado no subcapítulo anterior da presente 

dissertação, traz severas críticas à literatura do kolkhóz, inclusive nomeia alguns textos alvos dessa crítica 

que são, segundo o autor, exemplos de uma literatura pouco original, insincera. 
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Ведь не деревня воодушевила вас на замысел книги, а желание 

фабрикации книги привело вас в деревню. Когда писателей влекла к 

себе деревенская жизнь, когда их волновали проблемы села, то и книги 

их потом привлекали и волновали читателей. (1953, p. 218) 

Pois não foi a aldeia que lhe despertou a ideia do livro, mas o desejo de 

fabricação do livro que lhe levou à aldeia. Quando a vida camponesa atraiu 

os escritores para si, quando os problemas do campo os inquietaram, então os 

livros deles também atraíram e inquietaram os leitores depois. (tradução 

nossa) 

 Outro ponto negativo na literatura do período e, mais especificamente, na 

literatura do kolkhóz é a ausência de conflitos (ou a resolução esdrúxula dos 

apresentados), a pouca ou nenhuma profundidade na construção das personagens, a falta 

de humanização, a impessoalidade.   

Огромный вред  нанесла нашей лирике пресловутая теория 

бесконфликтности, сурово и справедливо осужденная партией. А 

бесконфликтность и безличность — родные сестры. (BERGGOLTS, 

1953)  

A notória teoria da ausência de conflito, que foi severa e justamente 

condenada pelo Partido, trouxe um grande dano à nossa lírica. E a ausência 

de conflito e a impessoalidade são irmãs de sangue.  (tradução nossa) 

 Não por acaso, o surgimento da prosa rural trouxe novo fôlego ao campo da 

Literatura. Nela via-se a sinceridade tão desejada pelos críticos e a derrota final da 

literatura do kolkhóz, que não obteve o sucesso político almejado. 

The attack on Kolkhoz Literature was often placed in the context of the 

Party’s program for the countryside; it was charged that because of serious 

artistic weaknesses, Kolkhoz Literature had not been a very useful weapon 

for publicizing agricultural policy. (PARTHÉ, 1992, p. 82)   

O ataque à literatura do kolkhóz foi com frequência colocado no contexto do 

programa do Partido para o campo; foi acusada de que, devido a sérias 

deficiências artísticas, a literatura do kolkhóz não havia sido uma arma muito 

útil para divulgar a política agrícola. 

 O desejo de renovação da linguagem, dos procedimentos artísticos, coloca em 

evidência o declínio do Realismo Socialista, uma vez que, ao determinar quais 

personagens, quais “realidades” e qual linguagem estariam de acordo com o método 

imposto como diretriz para a atividade artística e, posteriormente, ao sofrer críticas 

direcionadas a essas mesmas diretrizes, delineou-se o fato de o Realismo Socialista já 

não mais abarcar a complexidade da sociedade soviética da época.  

 Uma evidência desse declínio é apontada por Max Hayward em seu artigo The 

Decline of Socialist Realism. Segundo o estudioso, no final da década de 60, o termo 
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Realismo Socialista já não mais aparecia nos manuais e artigos da crítica, tendo caído 

em desuso (1972, p. 93-94).  

 Isso não significa, porém, que ele e a demanda por ele haviam desaparecido, da 

mesma forma que na época em que Stálin estava no poder e o Realismo Socialista 

definitivamente era praticado e estava em alta, não houvesse, concomitantemente, vozes 

dissonantes, que criticavam a necessidade da imposição de um método criativo. Por isso 

é necessário ter cautela para não fazer generalizações que tornam opacas as nuances do 

contexto histórico, político e literário da União Soviética.  

 Apesar de estar de acordo com as diretrizes do Realismo Socialista, a literatura 

do kolkhóz falhou em dois aspectos essenciais: no prático, ou seja, como ferramenta 

para divulgação do programa partidário quando da implementação de reformas no 

campo, já que os leitores não se sentiam atraídos por essas obras e, portanto, não as liam 

e a pretensa divulgação não acontecia; e no estético, dado que seus procedimentos 

artísticos foram considerados pobres e de baixa qualidade pela crítica.  

 Nesse aspecto, a prosa rural pode ser vista como contraponto à literatura do 

kolkhóz, que, por sua vez, pode ser lida como o exemplo negativo, um contraexemplo 

da prosa rural.  

 Entretanto, a despeito das diferenças entre ambos os gêneros literários, impõe-se 

uma questão: por que na década de 50 e, em especial, depois da morte de Stálin, em 

1953, houve tamanho interesse pelos temas rurais a ponto de culminar no florescimento 

da prosa rural, gênero literário que é, segundo as palavras de Parthé,   

the largest and most coherent body of aesthetically interesting and 

ideologically significant literature to be published in the Soviet Union during 

the three decades following Stalin’s death. (1992, p. 12) 

o maior e mais coerente corpo de literatura esteticamente interessante e 

ideologicamente significativa a ser publicado na União Soviética durante as 

três décadas que se seguiram à morte de Stálin. (tradução nossa) 

 Para responder a essa questão, é preciso ponderar diferentes fatores que podem 

ser entendidos como motivadores para o enfoque de grande parte da classe artística para 

o universo rural. Afinal, fenômenos como esse, em especial tão duradouros, não são 

resultado de uma única condição, mas de uma conjunção de condições, e, dentre elas, 

apresentaremos três. 
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 A primeira situa-se na esfera política. Depois da morte de Stálin, Nikita 

Khruschov tornou-se o primeiro-secretário do Partido Comunista da URSS e promoveu 

reformas com o intuito de modernizar o campo, levar profissionais especializados às 

aldeias a fim de manejar melhor a terra e desenvolver suas instalações.  

 Assim como seu antecessor, Khruschov enxergava a cultura e seus produtos 

como meios eficientes para propagar os objetivos e ideias do Partido. E ao colocar o 

camponês como um dos principais elementos para os quais as políticas soviéticas 

seriam voltadas, era também relevante que ele ganhasse destaque e fosse figurado no 

âmbito das artes. A fim de estimular essa movimentação artística, segundo Hosking,  

He used his control of Pravda and other party journals, mobilizing journalists 

and writers to present a frank picture of the atrocious conditions of rural life, 

and to adumbrate solutions of the kind he was envisaging. (1973, p. 707) 

 

Ele usou seu controle do Pravda e de outros jornais do Partido, mobilizando 

jornalistas e escritores a apresentar um quadro franco das atrozes condições 

da vida rural e adubar soluções do tipo que ele estava imaginando. (tradução 

nossa) 

 Ademais, a demanda por uma apresentação “franca” das condições de vida no 

campo, de certa forma, autorizava os escritores a retratá-lo de maneira menos 

“estilizada”, como afirmou Lunatchárski, ou menos “embelezada”, como criticou 

Pomerántsev ao apontar as falhas na literatura do kolkhóz, o que também sugere um 

enfraquecimento da imposição das diretrizes para representação da realidade de acordo 

com os parâmetros realista-socialistas, como a necessidade de criar uma literatura que 

fosse “otimista”.  

 Com o incentivo vindo diretamente do Partido, não é de se estranhar que tantas 

obras ligadas à prosa rural fossem publicadas em suas prensas (gosizdat)89 e com o aval 

da censura, o que colabora para justificar a volumosa publicação de contos, ensaios 

literários, novelas e romances (este em menor quantidade), nos quais se explorava os 

temas rurais e a longevidade desse movimento, afinal o declínio da prosa rural seria 

visto apenas no final da década de 70, ou seja, um cenário artístico que perdurou por 

mais de vinte anos. Contudo, o predomínio e a preferência pela publicação da prosa 

 
89 Gosizdat: Acrônimo da expressão Gossudarstvennoe izdatelstvo (editora estatal). À gosizdat 

comumente se opõem a tamizdat e a samizdat, práticas comuns entre escritores não publicados 

oficialmente na União Soviética e que, por isso, publicavam suas obras em outros países: tamizdat, 

acrônimo que advém da palavra tam, lá ou ali, justaposta ao verbo izdat, publicar. O termo izdat também 

pode ser entendido como a forma abreviada de izdatelstvo, editora; Ou publicavam eles mesmos, de 

maneira independente, clandestina: samizdat, acrônimo que advém da palavra sam, mesmo, próprio, 

justaposta ao termo/verbo izdat. 
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rural na gosizdat não deixou de ser alvo de críticas, especialmente no final dos anos 70 e 

início dos 80, como será visto mais a frente.   

 Por fim, além do incentivo político e editorial, a classe artística e os críticos 

clamavam por uma volta à literatura sincera, poética, genuína e, mais especificamente, 

por uma renovação na linguagem, que se tornara simplória e artificial ao reproduzir a 

entonação e o estilo dos discursos oficiais sob as diretrizes do Realismo Socialista.  

Village Prose writers remembered the original mandate of the reformist 

critics of the 1950s to improve the language of rural literature, and they did 

not have to go much further than their malaia rodina ‘native region’ to 

accomplish this. (PARTHÉ, 1992, p. 30) 

Os escritores da prosa rural lembraram-se do mandato original dos críticos 

reformistas da década de 1950 para melhorar a linguagem da literatura rural, 

e eles não precisaram ir muito além de sua malaia rodina, "região nativa”, 

para conseguir isso. (tradução nossa) 

   É importante pontuar também o fato de a literatura que, de diversas formas, 

matizes e, por meio de diferentes procedimentos artísticos, representa o campo e o 

camponês, tem raízes firmemente arraigadas na tradição literária russa, haja vista os 

grandes escritores do século XIX, que inúmeras vezes se voltaram à temática rural.  

 Esse cânone formado por nomes significativos da literatura russa e mundial, 

como Turgeniév, Búnin, Liév Tolstói, Gleb Uspiénski, Schedrin e Tchekhóv, foi 

estudado pelos escritores dos anos 50 e a prosa rural do período parecia carregar 

consigo a missão de dar continuidade a ele, agora com incentivo do Partido, chances 

reais de publicação e atendendo às demandas da crítica, que estava desapontada com a 

literatura atual e precedente, em especial a do kolkhóz.  

 No que, então, a prosa rural diferencia-se dela?  Na obra de Kathleen Parthé, 

Russian Village Prose. The radiante past (1992), a estudiosa faz um compêndio com os 

principais temas e inovações surgidas (ou retomadas) na prosa rural, especialmente 

quando comparada à literatura do kolkhóz.  

 De acordo com Parthé, o que pode ser notado logo no primeiro contato com 

ambos os gêneros literários é o posicionamento dos escritores com relação à valorização 

de determinados aspectos em detrimento de outros.  

 Assim, se em suas obras o autor da literatura do kolkhóz valorava positivamente 

o novo, as reformas do presente, o futuro e a modernização do estilo de vida camponês, 

o autor da prosa rural, em sentido inverso, valorava positivamente o velho, o passado e 

a conservação de um estilo de vida praticado há muito pelo campesinato e que não 

deveria ser corrompido pela urbanização.  
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The core properties of Village Prose make a contrast at almost every point to 

those of Kolkhoz Literature, and indeed, contrast is used in both of these 

types of rural literature as a structural principle: such contrasts as old/new, 

endings/beginnings, oldage/youth, submitting to nature/ruling nature, 

preservation/destruction, local/national, spiritual/material, 

continuity/revolution, past/present, and hand/machine. As we scan the 

spectrum from Kolkhoz Literature to Village Prose, the positive and negative 

poles of these contrasting elements are reversed. (1992, p. 4) 

As propriedades centrais da prosa rural contrastam em quase todos os pontos 

com as da literatura do kolkhóz e, de fato, o contraste é usado em ambos 

esses tipos de literatura rural como um princípio estrutural: certos contrastes 

como velho/novo, fins/começos, velhice/juventude, submissão à 

natureza/dominação da natureza, preservação/destruição, local/nacional, 

espiritual/material, continuidade/revolução, passado/presente e mão/máquina. 

À medida que examinamos o espectro da literatura do kolkhóz à prosa rural, 

os polos positivo e negativo desses elementos contrastantes são invertidos. 

(tradução nossa) 

 Outro ponto marcante no que tange às diferenças entre ambos os gêneros 

literários são as máscaras narrativas utilizadas pelos escritores quando na composição 

dos textos, o que implica na distinção profunda entre os narradores das obras 

pertencentes à prosa rural e à literatura do kolkhóz.  

The writers of Kolkhoz Literature saw themselves primarily as rural activists, 

frontline reporters, and, of course, “engineers of human souls.” Village Prose 

writers saw themselves as witnesses to traditional village life and chroniclers 

of its rapid decline. They are Old Believers, pilgrims, collectors of 

antiquities, elegists, mourners, hunters and fishermen, lexicographers, 

archaeologists, folk story tellers, and the righteous sons of dying mothers. 

They even identify with the old women – who in the absence of village men 

are the repositories of the ancient ways – and with migratory birds. (1992, p. 

18) 

Os escritores da literatura do kolkhóz viam-se principalmente como ativistas 

rurais, repórteres de campo e, é claro, "engenheiros da alma humana". Os 

escritores da prosa rural se viam como testemunhas da vida tradicional da 

aldeia e cronistas de seu rápido declínio. Eles são velhos crentes, peregrinos, 

colecionadores de antiguidades, elegistas, enlutados, caçadores e pescadores, 

lexicógrafos, arqueólogos, contadores de histórias populares e os filhos justos 

de mães moribundas. Eles até se identificam com as mulheres idosas – que na 

ausência dos homens da aldeia são os repositórios dos costumes antigos – e 

com as aves migratórias. (tradução nossa) 

 Quando Parthé afirma que os escritores da prosa rural se viam como 

testemunhas da vida da aldeia, como cronistas, de fato, muitos deles assumiram para si a 

responsabilidade de impedir que os indivíduos perdessem suas raízes, esquecessem seu 

passado agrário e ligado à vida rural e, por isso, buscaram registrá-lo em seus textos 

desempenhando o papel de memória do povo russo.  
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 Não por acaso, especialmente no final da década de 70, época em que a prosa 

rural assistiria seu declínio, a crítica qualificou muitos de seus escritores como 

conservadores. Selivanova (et all) rebate essa acusação,  

I must confess that I see nothing bad in sound conservatism. Look, as they 

say, into the root of the matter. And what is the root of the matter? The Latin 

of conservare means "to preserve." In our long history has there really never 

been something that we need to preserve, that we do not want to lose along 

the path to the "radiant future," something we could use nowadays, 

tomorrow, and forever? All these questions were raised by the village-prose 

writers. (1993, p. 45)  

Devo confessar que não vejo nada de ruim no bom conservadorismo. Olhe, 

como eles dizem, para a raiz da questão. E qual é a raiz da questão? Em 

latim, conservare significa "preservar". Em nossa longa história realmente 

nunca houve algo que precisássemos preservar, que não quiséssemos perder 

no caminho para o "futuro radiante", algo que poderíamos usar hoje, amanhã 

e para sempre? Todas essas questões foram levantadas pelos escritores da 

prosa rural. (tradução nossa e grifos originais) 

 É um erro, porém, pensar que os escritores da prosa rural eram apenas 

“registradores” da vida na aldeia, afinal, diferente dos escritores da literatura do 

kolkhóz, eles não eram repórteres, dirigentes do kolkhóz que foram ao campo depois de 

receber educação no meio urbano com intenção de transformá-lo, enfim, pessoas da 

cidade curiosas por conhecer o modo de vida camponês. Os escritores da prosa rural 

eram parte e portadores desse modo de vida, “descendentes dos camponeses de 

Turgueniev que pegaram a caneta para contar sua própria história” (PARTHÉ, 1992, p. 

18).90 

 Não por acaso, a prosa rural teve seu início marcado pelos ensaios literários de 

Ovétchkin, que mesclavam descrições da aldeia, reflexões, reminiscências e dados 

biográficos dispostos em linguagem lírica, os otcherki. A aldeia não era apenas um mote 

literário, mas parte da história de vida dos próprios escritores. Relaciona-se a isso um 

dos temas mais explorados na prosa rural: a infância, representada por meio das 

memórias infantis conservadas e revividas durante sua escrita.  

 Como apontado por Selianova (1993), ao ler os textos da prosa rural é possível 

refletir sobre quais elementos eram considerados importantes a ponto de serem 

preservados nas narrativas. Ao mesmo tempo, infere-se a partir disso que, se algo 

deveria ser preservado, é porque se tinha a impressão de que ele estava se perdendo. 

 
90 Retirado do trecho original em inglês: “They are both the “bearers” and the “recorders” of village life, 

descendants of Turgenev’s peasants who have taken up the pen to tell their own history.” (1992, p. 18) 
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 Hosking, por exemplo, aponta o anseio pelo senso de comunidade, de 

fraternidade, que parecia dominar os escritores da prosa rural,  

One of the most intriguing aspects of the "village prose" of the 1960s has 

been evidence that Soviet writers are gripped by the same yearning for that 

sense of community which has been lost in the corrupt and impersonal urban 

world. (1973, p. 706) 

Um dos aspectos mais intrigantes da "prosa rural" da década de 1960 é a 

evidência de que os escritores soviéticos são dominados pelo mesmo anseio 

por aquele senso de comunidade que se perdeu no mundo urbano corrupto e 

impessoal. (tradução nossa) 

 Há, porém, a necessidade de se fazer uma ressalva. Apesar do desejo de 

conservar, por meio de seu registro, as velhas tradições, o modo de vida do camponês, 

as raízes do povo russo, não se deve inferir erroneamente que essa representação se 

dava de maneira puramente idealizada, mística, “embelezada”, como se a aldeia fosse 

isenta de problemas. Este tipo de representação era muito mais frequente na literatura do 

kolkhóz ou, em alguns casos, na literatura do século XIX do que na prosa rural do 

século XX. O mesmo pode ser afirmado com relação à representação do camponês, que 

não é aquela do século anterior e tampouco a do herói positivo do Realismo Socialista, e 

essa é uma das grandes inovações da prosa rural no que tange à maneira como se dá 

essa representação.  

 Na resolução de 1925 do Politburo, é possível verificar que, à época de Stálin, a 

literatura camponesa era bem-vinda por razões de ordem prática: a sua simbologia 

política, já que o fato de os camponeses desenvolverem sua própria literatura indicava 

certa hegemonia entre eles e o proletariado urbano, ao menos na esfera artística; e com o 

fito de estabelecer também nesse gênero literário a hegemonia ideológica do Partido.  

 Abaixo, reproduzimos um trecho do documento que trata especificamente dos 

escritores camponeses, a resolução da Politburo de 18 de junho de 1925 sobre “A 

política do Partido na esfera da literatura”: 

The hegemony of proletarian writers has not yet come to pass, and the Party 

must help these writers earn for themselves their historic right to this 

hegemony. Peasant writers must meet with a friendly reception and enjoy our 

unconditional support. The task is to switch their growing cadres onto the 

rails of proletarian ideology and certainly not, however, to try to exterminate 

from their art the peasant literary and artistic images that are an essential 

prerequisite for influencing the peasantry. (in 2007, p. 43) 
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A hegemonia dos escritores proletários ainda não aconteceu e o Partido deve 

ajudar esses escritores a conquistar para si mesmos o direito histórico a essa 

hegemonia. Os escritores camponeses devem ter uma recepção amigável e 

contar com nosso apoio incondicional. A tarefa é colocar seus quadros em 

crescimento nos trilhos da ideologia proletária e, entretanto, certamente não 

tentar exterminar de sua arte as imagens literárias e artísticas camponesas que 

são um pré-requisito essencial para influenciar o campesinato. (tradução 

nossa e grifos originais) 

 Para o Partido, a existência e o crescimento da literatura do campesinato eram 

bem-vindos, pois depunham positivamente sobre ele. Afinal, só o fato de não ser mais a 

ida de um nobre ao campo para tecer descrições e reflexões sobre o camponês, mas ele 

mesmo ter a oportunidade de expor uma visão de dentro sobre essa realidade (e não 

mais de quem olha de fora), indicava a tomada do poder e a autonomia dessa classe de 

trabalhadores. 

 Porém, a maneira como o próprio Stálin olhava para a massa camponesa 

influenciou o modo como ela foi retratada na literatura soviética: o camponês deveria 

ser modernizado, bem como os aspectos de sua vida material, que deveriam ser 

modicados e não preservados. Compreende-se, portanto, o porquê dessa representação 

sofrer mudanças apenas depois da morte do líder do Partido, com o início da prosa rural.  

In most Soviet fiction before Stalin's death the peasant ideal was 

subordinated to the proletarian dream. Peasants were often featured in but 

usually as a backward and anonymous mass […] certainly not the bearers of 

a way of life worth preserving for what it could contribute to the modern 

world. On the contrary, they were to be modernized themselves […] It was 

only after Stalin's death that writers' attitudes toward the peasantry began to 

change. (HOSKING, 1973, p. 706) 

Na maior parte da ficção soviética anterior à morte de Stálin, o ideal 

camponês estava subordinado ao sonho do proletariado. Os camponeses eram 

frequentemente representados, mas geralmente como uma massa retrógrada e 

anônima [...] certamente não os portadores de um modo de vida que valha a 

pena preservar pelo que poderia contribuir para o mundo moderno. Pelo 

contrário, eles próprios deveriam ser modernizados [...] Foi somente após a 

morte de Stalin que as atitudes dos escritores em relação ao campesinato 

começaram a mudar. (tradução nossa) 

  Nesse aspecto, a prosa rural aproxima-se mais da produção literária de 

escritores do século XIX, como Uspiénski e Engelgardt, que exploraram a temática 

rural, pois, por um lado, impressionaram-se com os valores morais preservados pela 

população camponesa e, por outro, preocuparam-se com a possibilidade de o mundo 

burocrático e urbano corrompê-los.  

 Na prosa rural, os camponeses parecem ser mostrados em sua dimensão mais 

humana. Em sua maioria, eles não são heróis positivos, não são modelos a serem 



157 
 

 
 

seguidos (fato que depois será apontado pela crítica), são pessoas abatidas pelos 

diversos processos políticos, econômicos e sociais – em especial pela coletivização e 

pelo processo de reorganização do campo orquestrado por Stálin quando da criação e 

implementação dos Planos Quinquenais – e que tentam, como os demais seres humanos, 

adaptar-se a eles e continuar a sobreviver.  

 Não é de se estranhar, portanto, que a natureza descrita não seja idílica, mas 

prática: ela é um meio de sustento e também uma entidade poderosa, à qual o camponês 

se submete ao invés de dominar, como na literatura do kolkhóz.   

In Village Prose, we see mostly the nature that is part of the villagers’ 

everyday activities – the kitchen garden (ogorod), the orchard, ponds and 

fields, the forest and the river. When the peasant ventures out of the village, it 

is usually to fish in the river or to gather mushrooms, berries, or firewood in 

the forest, or – more rarely – to go hunting. The forest is life-sustaining, but 

also awe-inspiring, and well into the Soviet period it gave rise to a variety of 

superstitions among rural people (PARTHÉ, 1992, p. 7) 

Na prosa rural, vemos principalmente a natureza que é parte das atividades 

cotidianas dos camponeses – a horta (ogorod), o pomar, os lagos e campos, a 

floresta e o rio. Quando o camponês se aventura para fora da aldeia, é 

geralmente para pescar no rio ou para colher cogumelos, frutos silvestres ou 

lenha na floresta ou – mais raramente – para caçar. A floresta é o ganha-pão, 

mas também inspira temor e, bem no período soviético, dá origem a uma 

variedade de superstições entre a população rural (tradução nossa) 

 Logo, o camponês e a aldeia da prosa rural diferem-se da que pode ser 

visualizada nos gêneros literários que a precederam. Como afirmado por Chklóvski no 

ensaio Arte como procedimento, as imagens são praticamente imóveis. Porém, a 

maneira como elas são dispostas pelas diferentes escolas poéticas e a elaboração 

diferenciada dada por cada uma delas ao material verbal, renovam a percepção que se 

tem sobre elas (1917),91 e o tratamento dado à linguagem pelos escritores da prosa rural 

merece destaque nesse curto comentário sobre suas principais características.  

 O desejo de registrar a vida rural, figurado nos contos, novelas, ensaios e 

romances, não se limita apenas à descrição de paisagens, modos de vida, atividades 

realizadas pelo camponês, mas também engloba o registro de sua linguagem. Os 

escritores voltam-se, então, à observação e à rememoração do léxico e das variantes 

linguísticas da aldeia, muitas delas ouvidas durante a infância passada no meio rural. 

 
91 O ensaio de Viktor Chklóvski publicado em 1917 teve sua versão em português publicada no volume 

10, número 14 da Revista RUS (dezembro de 2019) (ver. ref. na Bibliografia). 
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 A incorporação de elementos coloquiais, arcaísmos, reprodução de formas 

agramaticais, dialetais, elipses, discurso indireto, partículas de entonação, palavras de 

baixo calão, neologismos e outros recursos linguístico-estilísticos são marcantes na 

prosa rural. Sua importância pode ser vista por dois prismas: em primeiro lugar como 

forma de tornar a linguagem mais viva, verdadeira e natural dentro do texto, isto é, ao 

ler as falas de uma personagem, tem-se a impressão de que elas pertencem a uma pessoa 

real; em segundo lugar como forma de encontrar uma voz própria dentro do próprio 

cânone literário, que, em virtude da imposição do Realismo Socialista, teve sua 

linguagem limitada pelas diretrizes partidárias, que a reduzira aos jargões e à entonação 

monótona dos discursos oficiais.  

 Esse fenômeno não ocorreu unicamente na prosa rural. No mesmo período ele 

pode ser visto também na prosa urbana, em textos de escritores jovens que fugiam do 

escopo representacional do herói positivo. Atendendo ao clamor dos críticos, a massa 

artística parece desejosa por adotar um estilo mais autentico de escrita e, com isso, 

desenvolveu uma linguagem que contrasta grandemente com aquela encontrada nos 

textos conformados com as diretrizes do Realismo Socialista. 

Em meio a tantas transformações políticas, na virada da década de 50, 

elementos de coloquialidade se espalharam pela literatura e pela poesia, algo 

que Leonid Rzhevsky, em seu “The New Idiom” (1965), chamou de 

“democratização da linguagem”, isto é, o ato de trazer para o universo das 

letras a linguagem cotidiana, os regionalismos, as gírias, outros vocábulos e 

usos de palavras distantes do discurso padrão, presentes na linguagem das 

massas, e que, aos poucos, imiscuía-se no discurso dos literatos sendo, 

posteriormente, incorporados na literatura e na poesia (HAYWARD; 

CROWLEY apud SILVA, 2017, p. 19).           

 Porém, quando se trata da prosa rural, o emprego de coloquialismos na tessitura 

verbal parece gozar de mais vantagens quando comparado a essa mesma prática 

efetivada pelos escritores da prosa urbana da década de 50. Entre leitores e críticos, 

houve maior aceitação da incorporação do jargão camponês à literatura do que o 

emprego do jargão citadino, com suas gírias e estrangeirismos, como afirma Parthé,  

[The] urban slang, was in general judged more harshly than Village Prose, 

whose excesses were at least based on a deeply rooted native tradition. (1992, 

p. 34) 

[A] gíria urbana era, em geral, julgada mais severamente do que a prosa rural, 

cujos excessos eram ao menos baseados em uma tradição nativa 

profundamente enraizada. (tradução nossa) 
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 O emprego da linguagem camponesa parecia apontar muito mais para a 

valorização do caráter nacional, folclórico e histórico da linguagem. Não por acaso, 

após o declínio da prosa rural entre o final da década de 70 e início dos anos 80, esta 

seria correlacionada com o fortalecimento de movimentos chauvinistas na Rússia, que, 

segundo alguns críticos, foi motivado pelos textos dos escritores da prosa rural. No 

momento de seu florescimento, porém, essa renovação na linguagem foi recebida de 

forma altamente positiva, exatamente por seu caráter identitário nacional.  

In general, […] writers of village prose have been relatively free from 

harassment because of the strong nationalist sentiment that guides them. 

(CLARK, 1981, p. 243) 

Em geral, [...] os escritores da prosa rural têm estado relativamente livres de 

assédio por causa do forte sentimento nacionalista que os guia. (tradução 

nossa) 

 Outra vantagem está na própria forma dessa linguagem. As variantes registradas 

pelos escritores pertenciam a diferentes regiões do território russo e, por sua 

singularidade, eram mais marcantes do que o jargão urbano, muitas vezes influenciado 

por estrangeirismos que, como o próprio nome indica, minavam o elemento nacional. 

THE LANGUAGE of Village Prose is a feature that immediately 

distinguishes it from Socialist Realism, and from other post-Stalinist 

movements such as Youth and Urban Prose. Style is also a characteristic that 

links Village Prose to folklore and to pre-Revolutionary Russian literature. 

(PARTHÉ, 1992, p. 29) 

A LINGUAGEM da prosa rural é uma característica que imediatamente a 

distingue do Realismo Socialista e de outros movimentos pós-stalinistas, 

como a prosa jovem e a prosa urbana. O estilo também é uma característica 

que conecta a prosa rural ao folclore e à literatura russa pré-revolucionária. 

(tradução nossa e grifos originais) 

 Aqui há um interessante jogo de aproximação e distanciamento, se por um lado a 

linguagem da prosa rural é um traço distintivo entre ela e aquela do Realismo Socialista, 

a conotação de seu uso terminou por atender uma das demandas do método criativo 

imposto pelo Partido e que era parte integrante do narodnost’: a valorização do 

elemento nacional, entretanto, com uma ressalva, esse elemento nacional não é 

soviético, mas apenas russo. 

 De acordo com Hosking, porém, a vida na aldeia russa foi um dos temas 

literários mais importantes da época e parecia vir ao encontro das necessidades 

ficcionais da Rússia. Os escritores, desejosos por se libertar das amarras impostas pelo 
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Partido, viram no retorno às raízes, às raízes do povo russo, a possibilidade de resgatar 

sua literaturidade (literaturnost).92  

The new emphasis on the peasant also answered many of the needs of 

Russian fiction at this time. Emancipating itself from a heavy and obsessive 

bureaucratic guardianship, Russian fiction was beginning in the mid-1950s to 

seek its own creative sources outside the repertoire of party-approved themes. 

One of the most promising new subjects, and perhaps ultimately the most 

important, was the life of the Russian village. (1973, p. 709) 

A nova ênfase no campesinato atendia também a muitas das necessidades da 

ficção russa da época. Emancipando-se de uma tutela burocrática pesada e 

obsessiva, a ficção russa estava começando, em meados da década de 1950, a 

buscar as suas próprias fontes criativas fora do repertório de temas aprovados 

pelo Partido. Um dos mais promissores novos assuntos, e talvez, em última 

análise, o mais importante, fora a vida da aldeia russa (tradução nossa)  

 Assim, é necessário salientar que esse movimento foi feito com cautela pelos 

escritores, que aproveitaram certo relaxamento da censura sob o governo de Khruschov, 

o prestígio da tradição literária na qual está envolta a prosa rural e seu próprio status de 

camponês para publicação de suas obras, uma vez que a maioria dos escritores da prosa 

rural de fato é oriunda da aldeia.  

 Na prosa rural, portanto, não é possível encontrar grandes transformações 

formais (como visto em movimentos de vanguarda da década de 20 rotulados 

posteriormente de formalistas), mas a representação de elementos que haviam sido 

deixados para trás em prol da figuração do herói positivo, como personagens inspiradas 

em pessoas “comuns” – não exemplares em termos realista-socialistas –, sua linguagem, 

crenças, conflitos e medos.   

 Sobre os escritores do período, aponta May,  

At this time officially-published authors rarely challenged the most 

fundamental tenets of realism-spatial and temporal representation and 

motivated action. Their innovations lay in treating certain issues and 

character types which had been neglected or misrepresented in Stalinist 

literature, particularly peasant women and urban youth, and in depicting them 

not from some omniscient height but from a more personal perspective. 

(1994, p. 34)  

 

 
92 Sobre o termo literaturnost’: “Em outras palavras, para os formalistas, o caráter "literário" advinha das 

relações diferenciais entre um tipo de discurso e outro, não sendo, portanto, uma característica perene. 

Eles não queriam definir a "literaturà', mas a "literaturidade" – os usos especiais da linguagem –, que não 

apenas podiam ser encontrados em textos "literários", mas também em muitas outras circunstâncias 

exteriores a eles.” (EAGLETON, 2006, p. 8) 
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Nessa época, os autores oficialmente publicados raramente desafiavam os 

princípios mais fundamentais da representação espacial e temporal e da ação 

motivada do Realismo. Suas inovações residem no tratamento de certas 

questões e personagens-tipo que foram negligenciadas ou deturpadas na 

literatura stalinista, particularmente as mulheres camponesas e a juventude 

urbana, e na sua representação não de uma altura onisciente, mas de uma 

perspectiva mais pessoal. (tradução nossa) 

 O reconhecimento dos principais temas tratados pelos escritores também é 

relevante para compreender como se deu a crítica no interior dos textos. De acordo com 

Parthé, é possível destacar três principais temáticas que, ao menos numericamente, são 

as mais relevantes para a prosa rural: o regresso, o desenraizamento e a infância (1992, 

p. 3-13).  

 O regresso diz respeito à narrativa em que o camponês, após anos vivendo na 

cidade, ou no campo de batalha (o soldado que volta da guerra), ao retornar à aldeia, 

ainda que por um curto período de tempo, tem a oportunidade de regressar às suas 

raízes, às suas origens.  

 É comum, por exemplo, que, ao voltar ao campo, ele se depare com uma 

realidade que lhe é simultaneamente conhecida e desconhecida. Desconhecida, no 

sentido de que a aldeia em si sofreu mudanças em virtude da guerra, da coletivização, 

dos períodos de grande fome, da modernização. E conhecida porque o modo de vida das 

pessoas sofreu poucas mudanças. A maneira como realizam seu trabalho, relacionam-se 

entre si, suas tradições, crenças e linguagem ainda são muito parecidas com o que eram 

antes. Em geral, a observação desses fenômenos é acompanhada de certo lamento, 

causado pela sensação de que o universo rural está pouco a pouco se corrompendo.   

 Sobre esse tema em específico, Selianova afirma em tom nostálgico, 

It was also a prose of homecoming, a return to the sources of traditional 

national life, its tenor, its values. It was ago also a prose of valediction, a 

farewell to life that was only the day before considered stable, genuine, and 

firm, a life that now is receding, taking with it se knowledge that now has 

lasted from generation to generation, achieved through much suffering 

containing our social, spiritual and moral experience. (1993, p. 45) 

Ela também foi uma prosa de volta ao lar, um retorno às fontes da vida 

nacional tradicional, seu teor, seus valores. Foi também uma prosa de 

despedida, um adeus à vida que ainda na véspera era considerada estável, 

genuína e firme, uma vida que agora está retrocedendo, levando consigo um 

conhecimento que vai de geração em geração, conquistado através de muito 

sofrimento contendo nossa experiência social, espiritual e moral. (tradução 

nossa) 
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 Como contraponto ao tema do regresso, outra narrativa frequente na prosa rural 

é a do desenraizamento, a saída da aldeia, mas esta não é voluntária, ela é comumente 

motivada por fatores históricos que forçam a ida dos camponeses a outros lugares (à 

guerra, à cidade em busca de melhores oportunidades de vida, para fugir da fome, etc.), 

por fatores pessoais, como o idoso que já não pode cuidar de si mesmo e precisa se 

mudar para a cidade a fim der ser cuidado pelos filhos, ou mesmo a morte de 

camponeses que viveram a vida toda na aldeia. Sobre esse tema, aponta Parthé,  

the emphasis is on LOSS, the loss of the knowledge and experience that these 

old people embody and the emptying of places that for so long had been part 

of Russian rural life. (1992, p. 19)  

a ênfase está na PERDA, na perda do conhecimento e da experiência que 

esses idosos encarnam e no esvaziamento de lugares que por tanto tempo 

fizeram parte da vida rural russa. (tradução nossa e grifos originais) 

 Por fim, o terceiro tema mais recorrente na prosa rural é a infância. Esta é 

revisitada por meio da linguagem, das estórias ouvidas quando os narradores eram ainda 

pequenos, da rememoração de fatos históricos ocorridos, da descrição de paisagens 

rurais, dos antigos moradores da aldeia. É especialmente nos textos que desenvolvem 

essa temática que podem ser encontradas descrições mais idílicas da aldeia.93 

 Entretanto, é comum também que as reminiscências da infância idílica sejam 

entrecortadas pela dura realidade, em especial, pelos momentos em que a História 

invadira a vida na aldeia e, assim, o leitor tem a oportunidade de reconhecê-los, isto é, 

conhecê-los novamente, mas pelos olhos do morador da aldeia, mais especificamente, 

da criança que vivia no campo à época dos acontecimentos.  

The pastoral of childhood and the nightmare of collectivization may, after all, 

be able to coexist in the canon of Village Prose, which respects historical and 

publicistic material, but not at the expense of the poetry and the “magic” of 

childhood. (PARTHÉ, 1992, p. 28) 

A pastoral da infância e o pesadelo da coletivização, afinal de contas, podem 

ser capaz de coexistir no cânone da prosa rural, que respeita o material 

histórico e publicístico, mas não à custa da poesia e da “magia” da infância. 

(tradução nossa) 

 Todos esses temas convergem para um grande tema que, por diferentes meios, é 

abordado na prosa rural: o passado. Este pode ser visto também como uma orientação 

 
93 O termo idílio é empregado aqui segundo a definição dada a ele por Bakhtin: “an organic fastening-

down, a grafting of life and its events to a place, to a familiar territory with all it snooks and crannies, its 

familiar mountains, valleys, fields, rivers and forests, and one’s own home. Idyllic life and its events are 

inseparable from this concrete, spatial corner of the world where fathers and grandfathers lived and where 

one’s children and their grandchildren will live.” (1981, p. 225)   
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geral para a qual os escritores se voltaram. Diferentemente da literatura do kolkhóz, que 

buscava descrever a aldeia em seu estágio atual, em vias de modernização, ou a 

literatura do Realismo Socialista, que sempre apontava para um futuro brilhante, a prosa 

rural lançava um olhar saudosista ao passado, à tradição russa, e procurava colocar em 

evidência os elementos do mundo rural, especialmente ligados a ele ou que existem no 

momento presente da narrativa exatamente porque perduraram ao longo do tempo: a 

aldeia, o camponês, os idosos (starukhi), os dialetos rurais, a natureza, o lar (rodnoi), os 

locais visitados durante a infância. 

 Porém, se depois da morte de Stálin, no início da década de 50, a crítica viu na 

prosa rural o fôlego que faltava à literatura soviética, que se tornara opaca, impessoal, 

insincera e pouco instigante sob as rígidas diretrizes do Partido e a imposição do 

método realista-socialista, nos anos finais da década de 60 surgiram diversos artigos 

criticando a prosa rural, que, de acordo com os críticos, tornou-se um clichê pela 

idealização do camponês, pelo emprego exaustivo de determinados temas na 

composição das narrativas e pelo elemento nostálgico. Aliás, como aponta Clark, a 

nostalgia na literatura não era característica apenas da prosa rural. 

Fiction of the sixties and seventies provides a spectrum of nostalgia: the neo-

Stalinists wanted a revival of the heroic age of the Stalin era, a time when 

men were men and orders were orders and everyone respected each other; 

some of the self-styled avant-garde looked wistfully at the twenties, while 

others took eighteenth-century models; and so on. (1981, p. 241-242) 

A ficção dos anos sessenta e setenta oferece um espectro de nostalgia: os 

neoestalinistas queriam um renascimento dos anos heroicos da Era Stalin, 

uma época em que os homens eram homens e as ordens eram ordens e todos 

respeitavam uns aos outros; alguns da autodenominada vanguarda olhavam 

melancolicamente para os anos vinte, enquanto outros pegavam modelos do 

século dezoito, e assim por diante. (tradução nossa) 

 Os críticos mais ferrenhos da prosa rural passaram a questionar também a 

validade e a necessidade de representar o campo e seus moradores. Para ilustrar os 

principais pontos levantados por eles, foram selecionados quatro artigos, publicados 

entre novembro de 1967 e fevereiro de 1968 na Literaturnaia Gazeta, dedicados a 

discutir o desenvolvimento e a necessidade da prosa rural e da escolha e representação 

de suas personagens para a sociedade soviética.  

 Sobre os textos que serão apresentados é interessante notar ainda que três deles 

foram motivados pela publicação do artigo Ne dobrotoi edinoi (Não só por bondade), de 

autoria do crítico literário Kamiánov, em 22 novembro de 1967, por isso, eles 
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conversam entre si. Outro dado relevante é que, apesar de abordarem diretamente a 

Literatura, a construção das personagens e a atividade literária (como a escolha de temas 

e a maneira como são trabalhados) em nenhum momento são empregados os termos 

“Realismo Socialista” e “herói positivo”, porém este último é ecoado em todos os 

quatro artigos.  

 De acordo com Kamiánov, a prosa rural tornou-se repetitiva, uma vez que os 

escritores, ao tratar da vida no campo, sempre voltavam aos mesmos temas, em especial 

o da infância e o do regresso à aldeia, além de utilizar determinadas imagens de maneira 

exaustiva, como a família camponesa e pessoas de pés descalços.  

Это состояние многократно запечатлено поэтами: среди прозаических 

работ и каждодневной деловой толчеи вдруг нахлынет на человека, 

словно волна, тоска о далеком и давнем, вспомнится босоногое детство, 

пройдет перед мысленным взором полузабытая деревенская родня, 

пройдет и вроде укорит и поманит к себе, в свой круг, обещая острый 

момент сердечной близости и сердечного очищения от суеты. [...] И 

вряд ли это столь уж заурядное явление, когда не один голос, а целый 

хор ведет проникновенную мелодию грусти по оставленному и 

зовущему миру деревни, мелодию растроганно-благодарного 

прикосновения к «истокам». (1967, p. 4) 

Esse cenário foi repetidamente retratado pelos poetas: em meio às atividades 

prosaicas e a azáfama cotidiana de afazeres, é como se de repente uma onda 

inundasse a pessoa, um anseio pelo distante e antigo, traz à lembrança a 

infância de pés descalços, diante de seus olhos passa uma família camponesa 

meio esquecida, passa e como que chama e acena para si, para seu círculo, 

prometendo um momento comovente de intimidade cordial e purificação 

afetuosa da vaidade. [...] E não é nada improvável o ordinário acontecimento 

quando não uma voz, mas um coro inteiro conduz a melodia sentimental de 

tristeza sobre o mundo abandonado e convidativo da aldeia, uma melodia de 

tocante agradecimento às “origens”. (tradução nossa) 

 A quantidade de textos pertencentes ao gênero da prosa rural também é motivo 

de preocupação para Kamiánov, que afirma haver uma crise de superprodução. 

Ademais, o desejo de pessoalidade e individualidade não mais é satisfeito quando o que 

se vê na Literatura são apenas clichês nostálgicos.  

Появятся новые и новые истории [...] во славу простых, не тронутых 

цивилизацией душ. Разрастается галерея лирических портретов и 

дальше? Вероятно, несмотря на искренность и талант лирических 

прозаиков, кризис перепроизводства. (idem) 

Aparecerão mais e mais novas histórias [...] para a glória das almas simples e 

intocadas pela civilização. Amplia-se ainda mais a galeria de retratos líricos? 

Provavelmente, a despeito da sinceridade e talento dos escritores de prosa 

lírica, há uma crise de superprodução. (tradução nossa) 

 A forma como as personagens são retratadas também é problematizada por 

Kamiánov. De acordo com ele, há tamanha idealização do camponês na sua 
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representação literária na prosa rural, que eles são tomados como santos e 

“canonizados” pelos escritores, estes, por sua vez, se dedicam a apenas exaltar suas 

virtudes e não capturam de maneira integral a personalidade dos heróis.  

Лирическая проза не в силах охватить личность героя целиком и вполне 

довольствуется той или иной «избранной» добродетелью. По своей 

природе эта проза тяготеет к поэтизации стабильного, внутренне 

бесконфликтного добра и тип сельского «совестливца» легко идет к ней 

в руки, самоутверждаясь эстетически. Что получает в итоге читатель? 

Прозрачную элегическую прозу (возьмем оптимальный вариант), 

предельно ясный эталон «душевности» и попутно устойчивую модель 

«одноходового» мышления. (idem) 

A prosa lírica é incapaz de capturar por inteiro a personalidade do herói e está 

completamente satisfeita com esta ou aquela virtude "escolhida". Por sua 

natureza, essa prosa gravita em torno da poetização do bem estável, sem 

conflitos internos, e um exemplar de pessoa rural “conscienciosa” facilmente 

cai em suas mãos, afirmando-se esteticamente. O que ganha o leitor no fim 

das contas? Uma prosa elegíaca transparente (tomemos uma versão ideal), 

um padrão extremamente claro de "cordialidade" e, de quebra, um modelo 

estável de pensamento "unilateral" (tradução nossa)   

  Por fim, o crítico questiona a validade desses heróis, que pensam não com 

pensamentos, mas “com suspiros”, e são reduzidos moralmente a poucas ou a apenas 

uma virtude, logo, não são bons exemplos ao homem moderno. Aqui, ao pontuar a 

validade das personagens tendo como critério o fato de serem ou não exemplares, sem 

dúvida, evoca o conceito de herói positivo, mesmo que o termo não seja explicitamente 

citado.  

Оно пропагандирует себя целиком, предлагая нам принять и свой «ум», 

и свой «характер», и «манеру речи». И если у него «на уме» не мысль, а 

тихий вздох, мы обучаемся мышлению вздохами: а если его 

нравственная программа всего лишь один пункт (скажем, «кротость», 

или «чуткость сердца», или «простодущие»), то в своих требованиях к 

современному человеку и нам можно несколько поужаться. (idem) 

Ela [a prosa rural] se promove inteiramente convidando-nos a aceitar sua 

“mentalidade”, sua “personagem” e “forma de falar”. E se em sua 

“mentalidade" não há um pensamento, mas um suspiro silencioso, nós 

aprendemos a pensar com suspiros: e se seu programa moral é apenas um 

ponto (digamos, "mansidão" ou "sensibilidade do coração" ou 

"simplicidade"), então em seus requisitos para o homem moderno e para nós 

pode-se apequenar um tanto. (tradução nossa) 

 O artigo de Kamiánov causou rebuliço entre a crítica, motivando a publicação de 

outros textos tanto em sua defesa quanto em reprovação às críticas nele contidas. Em 17 

de janeiro de 1968, no mesmo jornal literário, o crítico Lévin sai em defesa de 

Kamiánov em seu artigo Obosnovana li trevoga? (É justificada a inquietação?)  
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 Porém, diferentemente de seu antecessor, ele pontua não a impossibilidade da 

prosa lírica de capturar integralmente a personalidade de suas personagens, mas 

questiona a escolha dos escritores de retratar especificamente indivíduos com os quais, 

segundo Lévin, não se pode aprender nada. 

Итак, дело не в лирической или аналитической прозе, а в тех героях, 

которые, по мнению критика, напрасно привлекают к себе сердца 

авторов, пишущих с них портреты, порою не только умиленные, во 

даже иконописные. (1968, p. 6) 

Então, a questão não está na prosa lírica ou analítica, mas naqueles heróis 

que, segundo o crítico, atraem desnecessariamente para si o coração dos 

autores que fazem deles retratos, às vezes, não apenas tocantes, mas até 

mesmo iconográficos. (tradução nossa) 

 A afirmação de que os autores são desnecessariamente atraídos por heróis que 

não têm nada a ensinar à sociedade soviética contém em si um dos preceitos mais 

fundamentais e peculiares do Realismo Socialista: o trabalhador criativo, nesse caso o 

escritor, deve desempenhar seu papel ao educar a sociedade e seu gosto estético e 

apresentar-lhe exemplos relevantes, o que, segundo Lévin, não é visto na prosa rural.  

Вот и наблюдаем мы сегодня кое у кого из литераторов тягу к 

«истокам», к людям, которые живут простой трудовой жизнью, никуда 

не стремятся. Но у них ли найдем мы ответы на сложнейшие вопросы, 

стоящие перед нашим обществом, вопросы социальные, философские, 

нравственные! [...] А чем же, кроме здравого рассудка, обладают эти 

прекрасные старушки? (idem) 

E eis que observamos hoje que alguns dos literatos têm uma queda pelas 

"origens", pelas pessoas que vivem uma vida laboral simples, que não têm 

quaisquer aspirações. Mas será que encontraremos nelas as respostas para as 

questões mais difíceis que se colocam perante nossa sociedade, questões 

sociais, filosóficas, morais? [...] E o que, além de bom senso, possuem essas 

belas velhotas? (tradução nossa) 

 No trecho reproduzido acima, o crítico se volta contra um tipo heroico específico 

muito retratado na prosa rural: o idoso, deduchki e babuchki, pessoas simples, velhos, 

que, segundo Lévin, além de bom senso, não têm nada mais a ensinar à sociedade 

soviética, que estaria enfrentando questões altamente complexas, cujas respostas não 

seriam encontradas na aldeia.  

 Em seguida, ele rebate o argumento apresentado pela crítica Kriátchko, que 

havia validado a importância das personagens, em especial dos starukhi, ao afirmar que 

os avôs e avós carregam traços do folclore nacional, simbolizam a luta daqueles que 

alimentaram a população russa e venceram a guerra, e da aldeia em si, representante, na 
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vida e na literatura, do otimismo e da energia nacionais.94 Lévin, por sua vez, argumenta 

que a aldeia não é apenas uma fonte de virtudes, mas também de muitos males, e por 

isso pode ser amada, mas não idealizada.  

Деревня всегда была хранительницей многовекового опыта и традиций 

парода. Не забудем, однако, что она заботливо сохраняла не только 

действительно прекрасные черты народного характера, сложившегося в 

испытаниях и труде, но и немало косного и отсталого: обычаи и 

верования, восходящие еще к языческим временам, суеверия, 

долготерпение, покорность и смирение, принижение женщины, 

недоверие ко всякой новизне. Любуясь душевной цельностью старых 

крестьян и крестьянок, перенявших от дедов и прадедов накопленную и 

проверенную веками народную мудрость, восхищаясь народным 

искусством и собирая образцы его в музеях, не будем смешивать, 

однако, любовь с умилением и идеализацией. (idem) 

A aldeia sempre foi a guardiã da experiência centenária e das tradições do 

povo. Não nos esqueçamos, no entanto, de que ela preservou cuidadosamente 

não sós traços realmente belos do caráter nacional do povo, que se 

desenvolveu nas provações e no labor, mas também muito de inerte e 

retrógrado: costumes e crenças que remontam os tempos pagãos, 

superstições, resignação, submissão e subalternidade, menosprezo às 

mulheres, desconfiança de qualquer novidade. Admirando a integridade 

espiritual dos velhos camponeses e camponesas, que adotaram de seus avós e 

bisavôs a sabedoria popular acumulada e atestada por séculos, admirando a 

arte popular e coletando amostras dela em museus, não iremos, entretanto, 

confundir amor com afeto e idealização. (tradução nossa) 

 Por fim, além de condenar a idealização da aldeia e a “canonização” de suas 

personagens, no que se refere aos starukhi ele aponta para a incongruência de louvar a 

sabedoria e conhecimento detido pelas avós iletradas que povoam os contos, novelas e 

ensaios da prosa rural e estão comumente presentes nas reminiscências das personagens 

ao rememorar sua infância vivida no campo.  

Прекрасно, что он вспомнил свои ребяческие годы и наполнился 

благодарностью, теперь уже глубоко осознанной, к вырастившим, 

воспитавшим, бескорыстно любившим его родным. Но не странно ли, 

если он и сегодня почитает свою малограмотную бабушку за высший 

эталон морали и мудрости? (idem) 

É maravilhoso que ele [o adulto] se lembre de seus anos pueris e se encha de 

gratidão, agora profundamente realizada, por aqueles que o criaram, o 

educaram, o amaram desinteressadamente. Mas não é estranho que ele, ainda 

hoje, homenageie sua avó semianalfabeta por seu elevado grau de moralidade 

e sabedoria? (tradução nossa)  

 
94 Original em russo: По мнению Л. Крячко, в этих бабушках и дедушках писатели лишь 

подчеркивают «национальные народные черты»: трудолюбие, жизнестойкость и щедрую доброту. 

Проза, о которой идет речь, «утверждает эти типические народные свойства». Все эти герои 

«объединены единством народной доли: не покладая рук трудились, кормили страну, выстояли, 

победили в войну и в трудностях своей жилж не ожесточились, не обнищали, не пали духом. Н 

писатель, тысячью нитями связанный с вековой народной культурой, припадает в своих 

деревенских воспоминаниях к истокам неиссякаемой народной энергии и оптимизма». (ЛЕВИН, 

1968, c. 6) 
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  Não demorou muito para que, no mesmo jornal, fossem publicados artigos em 

defesa da prosa rural, suas personagens e importância, tanto para a Literatura quanto 

para a sociedade soviética.  

 Cerca de duas semanas depois da publicação do artigo de Lévin, em 31 de 

janeiro de 1968, o artigo Tsennosti istinnye i mnimye (Valores reais e imaginários), do 

crítico Kojinóv, é publicado na Literaturnaia Gazeta. Nele, o crítico afirma que a aldeia 

é um tema constante na literatura russa, mas agora havia ganhado uma nova dimensão: a 

busca pelas origens é também a busca pelos princípios muitas vezes perdidos na 

sociedade moderna.  

Сама по себе «деревенская тема» — всегдашняя тема нашей 

литературы. Но в последнее время она приобрела и новое значение. Для 

ряда прозаиков, составляющих, по-моему, одно из заметных 

направлений в сегодняшней литературе, она явно имеет 

принцилиапьный характер. (1968, p. 5) 

Por si mesmo, o "tema da aldeia" é um tema perpétuo na nossa literatura. 

Mas, recentemente, ele adquiriu um novo significado. Para uma gama de 

escritores de prosa que constituem, em minha opinião, uma das tendências 

notáveis na literatura atual, ela claramente tem um caráter de princípios. 

(tradução nossa) 

 Para Kojinóv, o apelo aos valores humanos pode ser visto na prosa rural, que, 

apesar de ambientada no campo, não retrata apenas os problemas contidos e 

relacionados a ele, mas muitos outros que o transpassam, e que alarga o alcance dessa 

literatura para além de seus limites espaciais, pois o artista, por meio do escrutínio de 

um objeto particular, reflete em sua obra a vida em sua integridade.  

В их повествованиях видишь не только стремление изобразить нечто, 

создать самобытную словесную ткань и выразить себя, но и глубокое 

чувство ответственности, жажду понять и решить – разумеется, решить 

художественно – тревожащие и или  даже мучающие их проблемы 

жизни народа и личности. Не собственно «деревенские» проблемы, а 

гораздо более широкие.Настоящее искусство всегда говорит не о 

частных особенностях своего непосредственного объекта, но о жизни в 

целом, о всеобщем смысле времени. (idem) 

Em suas narrativas, você vê não apenas o esforço para retratar algo, para criar 

um tecido verbal original e para se expressar, mas também um profundo 

senso de responsabilidade, uma sede de entender e resolver – resolver, é 

claro, artisticamente – os problemas da vida da população e do indivíduo que 

os perturbam ou até mesmo os atormentam. Não são propriamente problemas 

“da aldeia”, mas são muito mais amplos. A arte verdadeira sempre fala não 

sobre as características particulares de seu objeto imediato, mas sobre a vida 

como um todo, sobre o sentido geral do tempo. (tradução nossa) 

 Diferente de Komianóv, por exemplo, que apenas cita o desejo dos escritores da 

prosa rural em reproduzir “a maneira de falar” dos camponeses, ou de Lévin, que não 
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toca questões estéticas, mas somente o conteúdo dos textos, Kojinóv ressalta o desejo 

dos derevienschiki de criar um tecido verbal original. 

 Por fim, ele defende as personagens da prosa rural que, mesmo sendo iletradas e 

incapazes de resolver as grandes questões morais e filosóficas de seu tempo, são dotadas 

de grandeza de pensamento e simbolizam a origem da cultura, cultura essa que permite 

aos intelectuais descobrir genuinamente a essência da verdade.  

В повести неопровержимо показано, как высокость мысли и чувства 

естественно рождается из самой обыкновенной жизни, как эта 

высокость может существовать и развиваться в цельной стихии такой 

жизни, не отделяясь от нее, никак не противостоя практической пользе, 

прозе быта, тяготам и страданиям юдольного мира. [...] Конечно, в этих 

«высоких» сферах совершается подлинное открытие существа истины,  

добра, красоты, но сами-то истина, добро и красота существуют в 

полноте бытия и сознания людей. Именно в народном бытии, у под 

тинных истоков жизни берут свое начало и истоки культуры (idem). 

Na narrativa é irrefutavelmente mostrado como a grandeza de pensamento e 

sentimento surge naturalmente da vida mais comum, como essa grandeza 

pode existir e se desenvolver no elemento integrante de tal vida, sem se 

separar dela, de forma alguma se opondo ao uso prático, à prosa da vida 

cotidiana, às dificuldades e sofrimentos do mundo terrestre. [...] É claro que 

nessas "altas" esferas se realiza a descoberta genuína da essência da verdade, 

da bondade, da beleza, mas a mesma verdade, bondade e beleza existe na 

plenitude do ser e da consciência das pessoas. É exatamente na existência 

popular, sob as fontes turvas da vida, que se traçam as raízes e origens da 

cultura. (tradução nossa)  

 Passado um mês e meio, em 20 de fevereiro de 1968, o crítico Iánov publica na 

Literaturnaia Gazeta o artigo Esli zaglianut’ v buduschee (Se olhar para o futuro). Dos 

quatro críticos, ele parece ser o mais fascinado pelas descobertas científicas de seu 

tempo, pela modernidade e pelo progresso, porém, assim como Kojinóv, ele vê na 

cultura e particularmente na prosa rural a busca por valores morais.  

По-видимому, человечество, которое, как известно, ставит себе лишь 

задачи осуществимые, и тут найдет какой-то новый синтез творческого 

труда и моральных ценностей, обеспечивающий его нормальную 

жизнедеятельность и прогресс. Можно сказать, что вся современная 

мировая культура посвящена этому поиску. (1968, p. 6) 

Aparentemente, a humanidade que, como é sabido, se propõe apenas tarefas 

factíveis, aqui, encontrará uma espécie de nova síntese do trabalho criativo e 

dos valores morais, que garanta as funções vitais normais e o progresso dela. 

Podemos dizer que toda a cultura mundial contemporânea se dedica a essa 

busca. (tradução nossa) 

 Para Iánov, o retorno à aldeia em busca desses mesmos valores parece plausível, 

uma vez que nela é possível identificar com mais clareza os problemas morais e as 
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virtudes, visto que os camponeses, mesmo depois de tantas aflições, permanecem bons e 

humanos.  

В литературе, в значительной мере вырабатывающей общественное 

сознание, тоже идет трудный, мучительный поиск этого нового синтеза. 

Может, и закономерно, что начинается он с деревни, где круг 

нравственных проблем более обозрим. Где жизненные коллизии более 

остры, обнажены, открыты глазу исследователя. Где человек, пережив 

безмерное страдание, удивительно умеет не ожесточиться, не 

озлобиться, остаться добрым и открытым добру, остаться человеком.  

Куда влечет могущественная традиция классической литературы. (idem) 

Na literatura, a qual, em grande medida, trabalha a consciência social, há 

também uma difícil e dolorosa busca por essa nova síntese. Talvez seja 

natural que ela comece na aldeia, onde a gama de problemas morais é mais 

visível. Onde as colisões da vida são mais agudas, nuas, abertas aos olhos do 

pesquisador. Onde uma pessoa, tendo sobrevivido um sofrimento 

incomensurável, surpreendentemente soube não se tornar amarga, não se 

tornar azeda, permanecer bondosa e aberta ao bem, permanecer humana. 

Aonde leva a poderosa tradição da literatura clássica. (tradução nossa) 

 Pode-se questionar aqui se, de fato, não há uma idealização da aldeia e do 

camponês, porém sabe-se também que o culto rendido ao campesinato na Rússia, e não 

apenas nela, pode ser identificado em diferentes momentos históricos, servindo a 

propósitos variados. Por isso, a despeito da opinião explicitada pelos críticos, a aldeia 

sempre foi, ao longo do tempo, rodeada por certa aura mística, religiosa e vista seja 

como modelo de sociedade, seja como motor para revoluções, seja como repositório de 

tradições, dentre outros significados e funções atribuídos a ela e a seus moradores.  

[...] aquela busca tão ‘russa’ de uma ‘vida verdadeira’ era mais profunda que 

o ideal romântico de uma existência ‘espontânea’ e ‘orgânica’ que motivava 

outros movimentos culturais na Europa. Em seu núcleo havia uma visão 

religiosa de ‘alma russa’ que encorajou os ‘profetas nacionais’ (desde os 

eslavófilos na década de 1830 até os populistas na década de 1870 a render 

culto ao altar do campesinato). Os eslavófilos acreditavam na superioridade 

moral da comuna camponesa [...] os populistas estavam convencidos de que 

os costumes igualitários da comuna poderiam servir de modelo para uma 

reorganização socialista e democrática da sociedade” (FIGES, 2010, p. 147).    

 A leitura dos artigos publicados na Literaturnaia Gazeta evidencia como 

diferentes aspectos da representação literária da aldeia foram problematizados – a 

temática em si, suas personagens e a maneira como são construídas, motivações e 

propósitos dos escritores, volume de publicação e de textos –, porém não apenas os 

textos em si foram criticados, mas também seus autores e a postura assumida por eles. 

 Nos anos 70, por exemplo, discutiu-se sobre a falta de fidelidade histórica dos 

escritores da prosa rural ao narrar episódios que tiveram lugar na União Soviética, 
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principalmente na aldeia russa. De acordo com os críticos, essa descrição foi feita de 

maneira suavizada, eufêmica.  

 Parthé cita como exemplo as declarações do escritor Soloúkhin, que em um 

momento de autocrítica reconheceu o comedimento em sua descrição do processo de 

coletivização da aldeia: 

In an earlier work, Kaplia rosy (A drop of dew, 1960), he had in fact 

described the process of collectivization in his village, “but that description 

had, of course, its dose of loyalty and conformity”and everything was padded 

with vata ‘cotton wadding’ so it could be published. The moment when the 

Soloukhins were nearly sent away as kulaks is written in “gentle, rosy tones.” 

(1992, p. 92) 

Em uma obra anterior, Kaplia rosy (Uma gota de orvalho, 1960), ele de fato 

descreveu o processo de coletivização em sua aldeia, "mas essa descrição 

teve, é claro, sua dose de lealdade e conformidade", e tudo foi preenchido 

com vata 'enchimento de algodão' para que pudesse ser publicado. O 

momento em que os Soloúkhins quase foram mandados embora como kulaks 

está escrito em "tons suaves e rosados". (tradução nossa e grifos originais. Os 

trechos entre aspas são citações diretas das declarações de Soloúkhin) 

 Esse comedimento, como depois apontaram outros escritores, especialmente os 

emigrados, foi bem recompensado e, não por acaso, grande parte das obras publicadas 

na gosizdat pertenciam ao gênero prosa rural, pois, como apontado por Parthé, seus 

escritores “played it safe” (1992, p. 92).95  

The émigré critic Iurii Maltsev coined the term promezhutochnaia literatura 

‘transitional literature’ to refer to those gosizdat (passed for publication by 

Soviet censorship) works – a large percentage of which are Village Prose – 

that occupy some sort of no-man’s-land between Socialist Realism and 

dissident writing. This “transitional literature,” Maltsev claimed, revealed 

more of Soviet reality than Socialist Realism, but it never went over the line 

into forbidden territory, and so it never told the whole truth. (idem, p. 91) 

O crítico emigrado Iurii Maltsev cunhou o termo promezhutochnaia 

literatura “literatura transicional” para se referir àquelas obras gosizdat 

(aprovadas para publicação pela censura soviética) – uma grande 

porcentagem das quais são prosa rural – que ocupam um tipo de terra-de-

ninguém entre o Realismo Socialista e escrita dissidente. Essa "literatura 

transicional", afirmou Maltsev, revelava mais da realidade soviética do que o 

Realismo Socialista, mas nunca ultrapassou os limites para o território 

proibido e, portanto, nunca disse toda a verdade. (tradução nossa e grifos 

originais)  

  A afirmação de Maltsev chama a atenção para dois pontos relevantes a 

este breve comentário: primeiro, o fato de a prosa rural ser um tipo de “terra de 

 
95 O trecho completo em que está inserido o fragmento citado afirma que “The provocative questions 

raised by Soloukhin tie in with the charge made by a number of émigrés – and Soviets – that Village 

Prose writers played it safe and were well rewarded for their restraint.” (PARTHÉ, 1922, p. 92) 
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ninguém”, e, segundo, apesar de não estar totalmente de acordo com o método imposto 

pelo Realismo Socialista, também não se distanciar muito dele.96  

 Como visto nos artigos escritos por críticos do período, os heróis da prosa rural 

não parecem se encaixar exatamente no modelo de herói positivo desejado, ademais, o 

olhar saudosista ao passado, às tradições e ao folclore russo não condizia com o apreço 

ao futuro brilhante delineado pelo Realismo Socialista. Entretanto, não é difícil 

encontrar características, nos heróis da prosa rural, dignas de serem seguidas pelos 

demais cidadãos, como a bondade, a humanidade e o trabalho árduo, além do 

sentimento de apreço pelas tradições nacionais e o desejo de enriquecê-la. Não à toa, 

verifica-se que a crítica produziu comentários positivos e negativos sobre uma mesma 

obra ou escritor. 

Negative criticism saw in Village Prose a literature that was patriarchal (i.e., 

that frankly admired pre-Revolutionary life in the countryside), sentimental, 

and cloyingly folksy – in short, a false and potentially harmful idyll; as a 

literary movement, it clearly had little to do with the goals and coordinates of 

Socialist Realism. While those who favored Village Prose pointed to the 

obvious laudable qualities of the village characters – hardwork, loyalty, 

unselfishness, devotion to the land, powers of endurance – their opponents 

had little trouble showing that Solzhenitsyn’s Matryona and Belov’s Ivan 

Afrikanovich were not what Socialist Realist theory had in mind under the 

rubric “positive hero.”  (PARTHÉ, 1992, p. 85) 

A crítica negativa via na prosa rural uma literatura patriarcal (ou seja, que 

francamente admirava a vida pré-revolucionária no campo), sentimental e 

enjoativamente folclórica – em suma, um idílio falso e potencialmente 

prejudicial; como movimento literário, claramente pouco tinha a ver com os 

objetivos e as coordenadas do Realismo Socialista. Enquanto aqueles que 

favoreciam a prosa rural apontavam para as óbvias qualidades louváveis dos 

personagens da aldeia – trabalho árduo, lealdade, altruísmo, devoção à terra, 

poderes de resistência –, seus oponentes tinham poucos problemas para 

mostrar que a Matriona de Soljenitsin e Ivan Afrikanovich de Belóv não eram 

o que a teoria realista socialista tinha em mente sob a rubrica "herói 

positivo".  (tradução nossa) 

 Assim, a prosa rural parece encontrar-se em um limbo de definições, pois o que 

se observa é que ela está, ao mesmo tempo, em acordo e em desacordo com algumas das 

diretrizes partidárias para a atividade literária. Trata-se de uma discussão especialmente 

relevante, se levarmos em consideração as propriedades ideológicas desse gênero 

literário dentro do contexto soviético, porém menos frutífera quando o olhar a ele é 

 
96 Aqui não se deseja discutir o fato de a prosa rural dizer ou não toda a verdade, primeiro porque, se 

observada de acordo com o entendimento contemporâneo sobre os produtos artísticos, ela não teria em si 

essa obrigação, entretanto, essa era uma das demandas da crítica e um compromisso que, de certo modo, 

foi assumido pelos escritores após a morte de Stálin; segundo porque, como afirmado pelo próprio crítico 

Maltsev, a prosa rural “mostrou a verdade”, mas não “toda a verdade”. 
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dirigido às suas qualidades artísticas dentro de um contexto histórico-literário mais 

amplo.97  

Vassíli Chukchin no contexto da prosa rural 

 

 Na prosa rural, problemas relativos ao enquadramento no interior de 

determinados parâmetros não se restringem apenas a elementos externos, como fato de 

ela ser ou não ser nacionalista, estar ou não estar alinhada às diretrizes do Partido, ser ou 

não ser condizente com a “realidade histórica”, mas se concentram também em 

elementos internos, como a identificação ou não de alguns escritores como seus 

representantes. Ou seja, enquanto alguns escritores da prosa rural foram mais facilmente 

identificados como tais, houve aqueles que suscitaram e ainda suscitam discussões 

diante de sua inclusão no grupo dos derevienschiki, dentre eles, Vassíli Makárovitch 

Chukchin.  

 Exemplos desse impasse podem ser observados tanto à época da publicação dos 

textos como em trabalhos produzidos por pesquisadores nos tempos atuais.  

 Ao responder o artigo escrito por Lévin, Kojinóv, por exemplo, afirma ser 

possível incluir Chukchin no grupo dos escritores que se dedicam ao tema da aldeia, 

porém com “várias reservas”. 

Ф. Левин [...] заметил, что [...] к «деревенской теме» обращается сразу 

«целая группа» писателей [...] В состав этой группы, с различными 

оговорками, я включил бы имена В. Белова, В. Марченко, Е. Носова, Г. 

Семенова, А. Ткаченко, В Шукшина. (1968, с. 5) 

F. Lévin [...] notou que [...] ao "tema da aldeia" volta-se de uma só vez um 

"grupo inteiro" de escritores [...] No corpo deste grupo, com várias reservas, 

 
97 Com relação às implicações ideológicas da prosa rural, ao final da década 80, muitos autores que se 

destacaram nesse gênero literário, como Raspútin e Belóv, foram acusados de chauvinismo e, de fato, 

abertamente se filiaram a grupos ultranacionalistas (como o Pamiak). Além disso, algumas características 

da prosa rural, como o retorno às origens e a valorização muitas vezes idealizada do folclore e das raízes 

russas foram lidas como indicadoras de um nacionalismo exacerbado. Porém, parece-nos equivocado 

considerar todo o movimento literário chauvinista em virtude do envolvimento de alguns de seus 

representantes com grupos nacionalistas. Para uma abordagem mais aprofundada sobre a acusação de 

chauvinismo dirigida aos escritores da prosa rural e o envolvimento de alguns deles com o grupo radical 

nacionalista Pamiat, recomenda-se a verificação dos textos de ALIMOV, G. e LYNEV, R. Kuda uvodit 

‘Pamiat’ In.: Izvestiia, 3 de junho de 1987, p.  3; BRODSKI. J, Less Than One: Selected Essays. New 

York: Farrar, Straus, Giroux, 1986; LOSOTO, E. V bespamiatstve. Kuda vedut rukovoditeli tak 

nazivaemogo ob edineniia ‘Pamiat’ In.: Komsomol’skaia pravda, 22 de maio de 1987, p. 4; e  V. P., 

Zashchita russkoi kul’tury ili bor’ba s ‘jido-masonami’? Antisemitskie vistupleniia v TsDX, In.: Russkaia 

mysl’, 15 de maio de 1987. 

 



174 
 

 
 

eu incluiria os nomes de V. Belóv, V. Martchénko, E. Nosóv, G. Seménov, 

A. Tkachénko, V. Chukchin. (tradução nossa) 

 Em seu artigo, no entanto, o próprio Lévin não nomeou esses escritores como 

derevienschiki, mas referiu-se a eles de forma ainda menos objetiva: escritores que 

amam a aldeia e seus moradores.  

Однако я совершенно согласен с С. Шуртаковым, что не только Белов, 

Шукшин, Лихоносов и Астафьев горячо любят деревню и деревенского 

человека [...] (1968, c. 6) 

Entretanto, eu concordo plenamente com S. Churtakóv, que não apenas 

Belóv, Chukchin, Likhonósov e Astáfev amam intensamente a aldeia e o 

homem da aldeia [...] (tradução nossa) 

 Anos depois, em 1976, o romancista e crítico literário soviético Fedor Abramóv, 

durante uma fala no VI Congresso da União dos Escritores, classifica Chukchin e outros 

escritores como representantes da prosa rural, porém ele aponta para a inconsistência 

mesma desse termo. 

Общеизвестно, что так называемая деревенская проза – буду говорить 

сейчас о всей условности и несостоятельности этого термина – давно 

уже вышла на передовые рубежи нашей литературы. Я бы сказал 

больше: она во многом определяет лицо современной литературы. 

Достаточно назвать хотя бы имена таких писателей, которых в свое 

время так или иначе напутствовал наш незабвенный Александр 

Трифонович Твардовский: Валентин Овечкин и Александр Яшин, 

Гавриил Троепольский и Владимир Тендряков, Сергей Залыгин и Ефим 

Дорош, Владимир Солоухин и Виктор Астафьев, Борис Можаев и 

Василий Шукшин, Валентин Распутин… 

É sabido por todos que a assim chamada prosa rural – vou falar agora sobre 

todo o convencionalismo e inconsistência deste termo – há muito já está na 

liderança de nossa literatura. Eu diria mais: ela em grande parte determina a 

feição da literatura contemporânea. Basta citar ao menos os nomes de tais 

escritores que já foram aconselhados, de uma forma ou de outra, por nosso 

inesquecível Alexander Trífonovitch Tvardóvskii: Valentin Ovétchkin e 

Alexander Iáchin, Gavrill Troepólskii e Vladimir Tendriakóv, Sergei Zalygin 

e Efim Dóroch, Vladimir Soloúkhin e Viktor Astáfev, Boris Mojáev e Vassíli 

Chukchin, Valentin Raspútin... (tradução e grifos nossos) 

 Fora da URSS, a mesma problemática em classificar Chukchin – e outros 

escritores – como representante da chamada prosa rural pode ser identificada na crítica e 

entre estudiosos da literatura soviética.  

 As obras Soviet Russian Literature since Stalin, publicada pela primeira vez em 

1978, e The last years of Soviet Russian literature, publicada em 1993, ambas de autoria 

do estudioso norte-americano Deming Brown, dedicam-se a analisar a cena literária 

soviética após a morte de Stálin e nos anos finais da União Soviética, mais 

especificamente entre os anos 1975-1991, e nos dois livros o nome e a obra de 

Chukchin são mencionadas.  
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 Em Soviet Russian Literature since Stalin há um capítulo inteiro dedicado aos 

escritores da prosa rural, The village writers (páginas 218-252), no qual Chukchin não 

aparece e tampouco é incluído nesse rol de escritores. Sua obra é apreciada apenas 

alguns capítulos mais à frente, na seção Literature copes with the presente (páginas 

285-309), que visa analisar o momento histórico-literário quando  

writing became increasingly involved with the actual problems of Soviet 

society and, at its boldest and frankest, with criticism of an ossified 

establishment that maintained itself through corruption, intrigue, lies and 

naked force. (1978, p. 285) 

a escrita se tornou cada vez mais envolvida com os problemas reais da 

sociedade soviética e, de maneira mais ousada e franca, com críticas a um 

estabelecimento ossificado que se mantinha através de corrupção, intrigas, 

mentiras e força bruta (tradução nossa). 

 

  Deming Brown justifica a não inclusão de Chukchin no grupo dos 

escritores da prosa rural ao pontuar que apesar de representar com frequência o locus 

rural, suas personagens não se limitam aos moradores do campo, mas se estendem a 

“um amplo espectro de pessoas soviéticas comuns – não só camponeses, mas também 

trabalhadores e moradores da cidade” (idem, p. 294).98  

 É significante o fato de os volumes de Deming Brown terem sido publicados 

com um intervalo de quinze anos entre eles, pois isso permitiu ao estudioso aproximar a 

obra chukchiniana a duas escolas distintas, mas em nenhuma ocasião à da prosa rural.  

 Em Soviet Russian Literature since Stalin (1978), o estilo de escrita de Chukchin 

encontra mais eco na chamada molodiójnaia proza (prosa jovem), uma aproximação 

também feita por Kieffer (et all), ao comparar Chukchin e Aksiónov (1932-2009), um 

dos expoentes desse gênero literário.  

He more closely resembles a well-known writer of his own generation, 

Vassili Aksenov (b. 1932), whose heroes –  in short stories such as "Halfway 

to the Moon" (1962) and "A Ticket to the Stars" (1962) and novels like “It's 

Time, My Friend, It's Time” (1964) – are equally vital, turbulent, 

impassioned and inclined toward a kind of romanticism of discotheques and 

half-shadows. But Aksenov situates his characters within different milieux, 

incorporating artists, intellectuals and technicians from almost every part of 

European Russia. A violent tone and a countervailing sincerity are common 

to both writers. (1976, p. 355)  

Ele [Chukchin] assemelha-se mais a um escritor bem conhecido de sua 

própria geração, Vassili Aksiónov (nascido em 1932), cujos heróis – em 

contos como "Meio caminho para a lua" (1962) e "Um bilhete para as 

estrelas" (1962) e romances como ”É hora, meu amigo, é hora” (1964) – são 

 
98 Do trecho original em inglês: “a broad spectrum of ordinary Soviet people – not only peasants but 

workers and city dwellers as well” (1978, p. 294)  
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igualmente vitais, turbulentos, apaixonados e inclinados a uma espécie de 

romantismo de discotecas e meias-sombras. Mas Aksiónov situa seus 

personagens em ambientes diferentes, incorporando artistas, intelectuais e 

técnicos de quase todas as partes da Rússia europeia. Um tom violento e uma 

sinceridade controversa são comuns a ambos os escritores. (tradução nossa) 

 Já em The last years of Soviet Russian literature, Chukchin é mencionado no 

capítulo Tough and cruel prose (páginas 147-170), que trata dos principais expoentes da 

chamada drugaia proza (outra prosa ou prosa alternativa), termo cunhado pelo crítico 

literário Sergei Tchuprinin, em 1989, que engloba  

a large and loose category of prose that was distinguished not by its political 

content [...] but by innovation in language, style and narrative point of view. 

[...] The main characteristic of “alternative” prose is its emphatically literary 

orientation [...] Its writers are interested, first of all, in exploring aesthetic 

possibilities, widening horizons, cultivating theirs creative idiosyncrasies, 

and developing away from the conventions of recent decades. (1993, p. 147) 

uma categoria grande e flexível de prosa que era distinguida não pelo seu 

conteúdo político [...], mas pela inovação na linguagem, estilo e ponto de 

vista narrativo. [...] A principal característica da prosa “alternativa” é sua 

orientação enfaticamente literária [...] Seus autores estão interessados, antes 

de tudo, em explorar possibilidades estéticas, ampliar horizontes, cultivar 

suas idiossincrasias criativas e se afastar das convenções das últimas décadas. 

(tradução nossa) 

 Em Tough and cruel prose, o estudioso aponta Chukchin como um dos 

precursores da drugaia proza ao lado de escritores como Dostoiévski, Zóschenko e 

Kharms, ao identificar em sua composição literária os mesmos traços posteriormente 

vistos em escritores expoentes dessa escola literária, como Eroféev e Petsukh, tais como 

“o desejo de observar de perto os russos comuns, registrar sua conversa com toda a sua 

grosseria e tentar entender suas peculiaridades folclóricas” (1993, p. 169).99 

  A aproximação entre a obra tardia de Chukchin e os pós-modernistas, 

especialmente os representantes da drugaia proza, também é vista no dicionário 

enciclopédico de Kuliapin, Tvorchestvo V. M. Chukchina: entsiklopeditcheskii slovar'-

spravotchnik, publicado em 2004. 

Поздний Шукшин явно тяготеет к «игровой», «цитатной» прозе, что 

сближает его с постмодернизмом. [...]  Шукшин в своем творчестве 

предвосхитил поэтический стиль нового поколения ( с. 133 и 193). 

O Chukchin tardio claramente gravita em torno do "jogo", da prosa da 

"citação", o que o aproxima do pós-modernismo [...] Chukchin em sua obra 

antecipou o estilo poético da nova geração. (tradução nossa) 

 O mesmo pode ser verificado no artigo de Markova, V. M. Chukchin v 

vospriiatii Viatch. Petsukha, publicado em 2011, no qual a estudiosa traça parâmetros e 

 
99 Do trecho original em inglês: “a desire to observe ordinary Russians closely, to record their talk in all 

its coarseness and to try to understand their folk peculiarities” (1993, p. 169) 
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aponta semelhanças entre o estilo de escrita de Chukchin e de Petsukh, novamente 

aproximando-o da drugaia proza.    

Очевидно, не только из «джинсовой куртки» В. Аксенова вышли 

писатели новой волны. Не менее значимым оказалось влияние В. 

Шукшина. (c. 155) 

Obviamente, não só da "jaqueta jeans" de V. Aksiónov saíram os escritores 

da nova onda. Não menos significativa é a influência de V. Chukchin. 

(tradução nossa) 

 É interessante notar que tanto na obra de Kuliapin quanto no artigo de Markova 

o debate sobre a inserção ou não de Chukchin no grupo dos escritores da prosa rural 

nem ao menos é mencionado.  

 Diferente deles, Edward J. Brown, na obra Russian Literature since the 

Revolution, publicada em 1989, mostra-se menos receoso em incluir o nome de Vassíli 

Makárovitch Chukchin no grupo dos escritores da prosa rural e claramente sugere isso.  

Vassilii Makarovitch Shukshin (1929-1974) was a man of varied and brilliant 

talent whose prose writing should be included with the village writers. (idem, 

p. 311) 

Vassíli Makárovitch Chukchin (1929-1974) era um homem de talento 

variado e brilhante, cuja escrita em prosa deveria ser incluída na dos 

escritores rurais. (tradução nossa) 
 Ele opta por fazer essa classificação ao notar na obra chukchiniana 

características comumente encontradas nas obras vinculadas à prosa rural, tais como 

“reverência pela cultura camponesa tradicional, respeito pelos camponeses como seres 

humanos individuais e exposição implacável de administradores burocráticos 

opressivos” (1989, p. 294, tradução nossa).100  

 Outros estudiosos, porém, não estão tão seguros quanto Edward J. Brown quanto 

à vinculação sem reservas de Chukchin à prosa rural. Geoffrey Hosking, por exemplo, 

na obra The Cambridge History of Russian Literature, publicada em 1989, é mais 

moderado ao afirmar que Chukchin se situa “um pouco ao lado da escola da ‘prosa 

rural’” (p. 565-566).101  

 Kathleen Parthé, por sua vez, é enfática ao justificar no prefácio da obra Russian 

village prose. The radiante past, publicada em 1992, que, apesar de apresentar variados 

 
100 Do trecho original em ingles: “reverence for traditional peasant culture, respect for peasants as 

individual human beings, and merciless exposure of oppressive bureaucratic managers” (1989, p. 294)  
101 Do trecho original em inglês: “Shukshin stands rather to one side of the ‘village prose’ school” (1989, 

p. 565-566)  
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exemplos a fim de ilustrar o surgimento, desenvolvimento e declínio da prosa rural, 

optara por não incluir neles os textos de Chukchin, pois  

While he is of rural origin, and while some of his stories fall within the 

parameters of Village Prose, he could not accurately be called a 

derevenshchik; [...] He has one of those utterly distinctive voices in literature 

that defies the efforts of scholars and critics to place it within any other 

context than its own. (1992, p. 10) 

Embora ele seja de origem rural e algumas de suas histórias se enquadrem 

nos parâmetros da prosa rural, ele não poderia ser precisamente chamado de 

derevienshchik [...] Ele tem uma daquelas vozes totalmente distintivas na 

literatura, que desafiam os esforços de estudiosos e críticos para colocá-la em 

qualquer outro contexto que não o seu. (tradução nossa) 

 Por fim, pode-se incluir ainda a essa breve relação a monografia da estudiosa da 

obra chukchiniana Liudmila Bodrova, publicada em 2011, Malaia proza V.M. 

Chukchina v kontekste sovremennosti. Nela, Bodrova também está de acordo com a não 

inclusão de Chukchin no rol dos escritores da prosa rural. 

Укоренившееся в сознании исследователей мнение о «самородности» 

таланта и художественного метода Шукшина требует существенного 

уточнеия. Это не «деревенщик» – неотрадиционалист, сентиментально 

вздыхающий по утерянному раю, но боец. (2011, c. 128-129) 

A opinião enraizada nas mentes dos pesquisadores sobre a "originalidade" do 

talento e método artístico de Chukchin exige substancial esclarecimento. Não 

é um “derevienschik” – um neotradicionalista, que suspira sentimentalmente 

por um paraíso perdido, mas um lutador. (tradução nossa) 

 Conclui-se com base nos exemplos apresentados que, apesar de haver 

divergências no que tange a possíveis graus de aproximação da obra de Chukchin com o 

gênero literário da prosa rural, críticos e estudiosos, em sua maioria, posicionam-se, se 

não contra, ao menos inseguros ao enquadrá-lo sem reservas como um escritor da prosa 

rural, posicionamento que se justifica ao observar com atenção a obra chukchiniana. 

 Ao analisar os principais elementos e características dos textos de Chukchin 

paralelamente àqueles recorrentes nos textos pertencentes à prosa rural, é possível 

encontrar semelhanças e dessemelhanças, as últimas, porém, parecem ter maior peso do 

que as primeiras.  

 A fim de elencar algumas delas, serão relembradas as características da prosa 

rural explicitadas no presente subcapítulo e, ao tratar da obra de Chukchin, serão 

tomados como exemplo majoritariamente os contos pertencentes ao corpus traduzido 

para a presente pesquisa.  



179 
 

 
 

 Uma das características da prosa rural é a valoração positiva do passado, do 

folclore, de um modo de vida praticado há anos pelo campesinato e é possível observar 

nessa valorização o desejo de conservar, preservar aquilo que, para os escritores, estaria 

se perdendo: as raízes russas, os valores humanos, as tradições.  

 Em Chukchin, entretanto, não se observa essa mesma valorização quase idealista 

do passado, pois suas personagens, ao invés de olhar para trás, defrontam-se o tempo 

todo com o presente e lidam positiva ou negativamente com tudo o que está contido 

nele: a tecnologia, a ciência, a burocracia, a morte, a ignorância, o medo, as novidades.  

 No conto Moradores do Campo, vovó Malánia depara-se com possibilidade a de 

voar de avião pela primeira vez na vida e se apavora, enquanto seu neto Churka mostra-

se empolgado ao vislumbrar não apenas a chance de voar, mas principalmente de 

conhecer Moscou. Para ele, a tradicional viagem de trem não possui nem o sabor da 

novidade nem a praticidade que a tecnologia atual proporciona.  

 Em O Microscópio, Andrei Erin não apenas se encanta com a ciência atual, mas 

decide comprar um microscópio, pois deseja fazer parte dela, contribuir com seu 

avanço, tornar-se um cientista, um pioneiro que encontrará a maneira de exterminar 

todos os micróbios.  

 Em Dá-lhe coração!,102 único conto de Chukchin traduzido para o português até 

a presente pesquisa, a personagem Kozúlin não pode conter-se de alegria ao saber que 

fora realizado o primeiro transplante de coração, porém, ao comemorar esse feito 

disparando para o alto com sua arma, ele precisa se explicar com as autoridades locais 

que, burocráticas, questionam a fonte da notícia e desconfiam que Kozúlin estivera 

ouvindo uma estação de rádio americana, proibida na União Soviética.  

 Nessas e em outras narrativas o apreço pelo passado e pelas tradições não 

transparece no comportamento, reações e falas das personagens, que parecem estar mais 

imersas no presente e nos desafios, novidades e prazeres que ele lhes traz. Diferente da 

prosa rural que se orienta a um passado radiante, como dito por Parthé, a prosa de 

Chukchin está orientada ao presente problemático e, ao mesmo tempo, instigante.  

 
102 CHUKCHIN, V. Dá-lhe, coração! trad. Maria de Fátima Bianchi In.: GOMIDE, B. (org.) Nova 

Antologia do Conto Russo. São Paulo: Ed. 34, 2012. 
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 Outro elemento integrante da prosa rural são as máscaras narrativas utilizadas 

pelos narradores: eles são velhos crentes, peregrinos, senhoras idosas (babuchki), 

pescadores, dentre outros. Como apontado por Rachel May,  

Village prose was intriguing to Soviet readers partly because it stretched the 

boundaries of socialist realism, introducing non-omniscient narrators and the 

sense that the village itself was speaking. (1994, p. 42) 

A prosa rural era intrigante aos leitores soviéticos, em parte porque ampliava 

as fronteiras do Realismo Socialista, introduzindo narradores não oniscientes 

e a sensação de que a própria aldeia estava falando. (tradução nossa) 

 Em todos os contos de Chukchin traduzidos para a presente pesquisa (e na maior 

parte de sua obra) o narrador não veste máscaras, a narração se dá em terceira pessoa, 

ademais, muitos narradores são oniscientes, têm acesso aos pensamentos das 

personagens e conhecem informações desconhecidas a elas, como em Moradores do 

Campo, quando o narrador apresenta aos leitores os pensamentos empolgados de 

Churka ao entrever a possibilidade de viajar a Moscou, ou em O Esquisitão, quando o 

narrador expõe os pensamentos da personagem Vassíli, que, desejando fazer uma 

surpresa à cunhada, decide pintar o carrinho de bebê do sobrinho mais novo.  

 É interessante notar que o que aproxima o narrador das personagens e da história 

narrada não é o fato de ele ser também uma personagem, mas sim de compartilhar com 

elas um elemento essencial para a sua construção: a linguagem. Além disso, o narrador 

chukchiniano não zomba da esquisitice das personagens, mas parece se solidarizar com 

elas, o que termina por aproximá-las ainda mais do leitor, uma vez que elas não são 

vistas de cima, mas horizontalmente.  

 Com relação à maneira como as personagens são figuradas na prosa de 

Chukchin, é possível encontrar um paralelo com a prosa rural, uma vez que, nela, as 

personagens também são mostradas em sua dimensão mais humana, além disso, a prosa 

rural coloca em cena pessoas comuns, pessoas que, como apontado pelos críticos, não 

são um exemplo a ser seguido. Os heróis de Chukchin também não apresentam uma 

conduta exemplar, são pessoas comuns, com seus medos e anseios, mas eles serão 

abordados mais detalhadamente na próxima parte deste capítulo.  

 Apesar das dessemelhanças, não se pode negar que um dos elementos 

fundamentais para a prosa rural também está presente nos contos de Chukchin: o locus 

rural, a aldeia. É nela que se desenrola a maioria das narrativas engenhadas pelo 
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escritor, porém é preciso pontuar que a maneira com a qual ela e seus elementos são 

figurados em sua prosa difere-se daquela identificada na prosa rural.  

 A casa dos camponeses, a aldeia em que está inserida, bem como a natureza que 

a circunda são descritas com riqueza de detalhes pelos escritores da prosa rural, 

enquanto em Chukchin esses elementos são somente o pano de fundo das narrativas.  

 Nos contos traduzidos, por exemplo, apenas em Conterrâneos o autor descreve 

com mais pormenores a paisagem rural, nos demais, esses elementos – a natureza, a 

aldeia e a casa –, são quase irrelevantes e apenas brevemente mencionados no decorrer 

da narrativa. Como observado por Givens, em Chukchin a aldeia é um signo abstrato e 

essa afirmação se mostra ainda mais acertada quando a prosa chukchiniana é comparada 

à prosa rural.103  

This lack of regional specificity reflects Shukshin's transformation of 

landscape, topography, and geography into more or less abstract signs 

demarcating two distinct realms: own versus other, country versus city, the 

provinces versus the center […] Shukshin's intent seems to be not so much to 

provide brilliant physical descriptions of dramatic vistas but rather to create 

an almost symbolic topography.  (2001, p. 64; 72) 

Essa falta de especificidade regional reflete a transformação da paisagem, 

topografia e geografia de Chukchin em sinais mais ou menos abstratos que 

demarcam dois reinos distintos: próprio versus outro, campo versus cidade, 

províncias versus centro. [...] A intenção de Chukchin parece não ser tanto 

fornecer descrições físicas brilhantes de vistas dramáticas, mas criar uma 

topografia quase simbólica.  (tradução nossa) 

 Assim, em Chukchin o foco não está na aldeia, na natureza ou na casa dos 

camponeses, estas desempenham apenas o papel do cenário em que o que realmente 

importa é colocado em cena: as personagens e suas histórias e junto delas destaca-se um 

dos elementos mais importantes para a sua construção – a linguagem.  

 É sabido que, na prosa rural, a linguagem foi um dos elementos que mais 

recebeu atenção por parte dos escritores. Ademais, ansiando por preservar os diferentes 

dialetos dos camponeses e, de certo modo, inventariar os constituintes que se 

relacionavam com o universo rural, os autores incluíam em suas narrativas nomes 

 
103 É interessante identificar como esse modo de representar a aldeia é peculiar em toda obra de Chukchin, 

pois em sua produção cinematográfica, quando a aldeia é mostrada, porquanto esse também é um dos 

locus mais recorrentes nos filmes dirigidos por ele, sua representação não é bucólica ou idílica, mas 

mundana, irônica. Como afirmado por Ian Christie ao abordar a carreira de Chukchin no cinema: “In fact 

he was already becoming noted as a writer and actor before his first film brought the world of remote 

collective farms back to the Soviet screen, not in the bucolic splendor of Forties and Fifties cinema, but in 

terms of a wry realism. This realism, however, was not of the stolid "socialist" variety: it delighted in 

irony and eccentricity” (2000, p. 39) 
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regionais dados a objetos, animais, plantas, locais, além de nomes próprios tipicamente 

camponeses, a fim de dar aos textos uma identidade de fato conectada à aldeia.   

Village Prose writers consciously sought to preserve the traditional local 

names for fields, woods, and other places important to a given village, as well 

as local and regional variations on names for common objects, for instance, 

types of berries and mushrooms. This is what Fedor Abramov called “forest 

literacy” (lesnaia gramota) in his four-volume work The Pryaslins. 

(PARTHÉ, 1992, p. 11) 

Os escritores de prosa rural procuraram conscientemente preservar os nomes 

locais tradicionais para campos, bosques e outros lugares importantes para 

uma dada aldeia, bem como variações locais e regionais de nomes para 

objetos comuns, por exemplo, tipos de amoras e cogumelos. Isto é o que 

Fedor Abramóv chamou de “letramento florestal” (lesnaia gramota) em seu 

quarto volume da obra Os Priaslins (tradução nossa) 

 A lesnaia gramota, por sua vez, é mais recorrente quando na descrição da aldeia 

e apresentação das personagens, porém, em Chukchin, ambos os procedimentos são 

escassos, pois predominam em seus textos os diálogos e o leitor toma conhecimento das 

personagens majoritariamente por meio de suas próprias falas. Em Chukchin não é a 

aldeia que fala, mas o ser humano que a habita.  

Shukshin is a master of language. Dialogue is of prime importance to his 

work, and his spirited characters speak in a lively and expressive fashion. As 

a man of the theatre, Shukshin knows how to establish setting and 

background, but he is interested above all in man. (KIEFFER et all, 1976, p. 

351) 

Chukchin é um mestre da linguagem. O diálogo é de suma importância para 

seu trabalho, e seus personagens animados falam de maneira viva e 

expressiva. Como um homem do teatro, Chukchin sabe como estabelecer o 

cenário e o pano de fundo, mas ele está interessado acima de tudo no homem.  

(tradução nossa) 

 Isso não quer dizer que nos contos de Chukchin o leitor não tenha acesso a um 

léxico que possa ser identificado como rural (como nomes regionais de pessoas, locais e 

objetos), mas a ênfase dada pelo autor à linguagem parece objetivar mais a elaboração 

de uma fala viva e com grande carga emocional do que um inventário camponês: não se 

trata de uma fala camponesa, mas de uma fala humana, isto é, com suas pausas, 

entonações, construções agramaticais, historicidade e regionalidade, que pode ser 

inferida a partir da presença de gírias, arcaísmos, ditados populares.  

 Gogolév em seu ensaio Chukchin i Abramov tipologiia tvortcheskikh 

individualinostei, ao comparar a linguagem presente nos contos de Chukchin com a 

empregada por Abramóv quando na escrita dos otcherki, aponta para o fato de que a 

linguagem dos textos chukchinianos é compreensível pelos leitores até os dias atuais 
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exatamente porque ele não optou pela utilização de uma variante linguística inerente a 

determinada região ou época.  

В итоге можно сделать вывод, что Федор Абрамов хорошо знает 

описываемый мир, и его герои говорят и думают свойственным этой 

местности своеобразным колоритным языком, что нельзя сказать о 

многих героях Шукшина, но можно ли за это упрекнуть Шукшина?.. [...] 

Вот и Шукшин, благодаря своему общепринятому русскому 

литературному языку, понятен сейчас и будет, надеюсь, понятен еще 

через сто лет. (2012, p. 38) 

Como resultado, pode-se chegar à conclusão de que Fiódor Abramóv 

conhece bem o mundo descrito e seus heróis falam e pensam com a 

linguagem característica, peculiar e pitoresca dessa região, o que não pode 

ser dito sobre muitos dos heróis de Chukchin, mas pode-se culpar Chukchin 

por isso? [...] Pois Chukchin, graças à sua língua literária russa comumente 

aceita, é compreensível agora e, espero, será compreensível ainda daqui a 

cem anos. (tradução nossa)  

 Não se pode esquecer que Chukchin construiu uma carreira sólida no cinema e 

que muitos de seus contos e romances foram filmados, encenados, transformados em 

roteiro para obras audiovisuais. Assisti-los permite inferir que muitos desses textos 

foram escritos com a intenção de serem encenados ou, ao menos, que sua escrita foi 

efetivada por alguém que tinha formação cinematográfica e a aplicou na criação 

literária.  

 Pode-se chegar a essa conclusão ao ler as obras literárias e assistir às produções 

audiovisuais baseadas nelas: praticamente não há adaptações nos textos, especialmente, 

nos diálogos, que são falados quase que integralmente pelos atores, até mesmo as 

vírgulas, as pausas e a ordem da alternância de turnos de fala são respeitadas. A 

elaboração dos cenários, por sua vez, fica por conta da imaginação e pesquisa dos 

cenaristas, pois nos textos chukchinianos eles são parcamente descritos.  

 Por fim, um dado sobre os escritores da prosa rural diz respeito à sua biografia: a 

maior parte deles nasceu na aldeia, daí sua prosa ser permeada por reminiscências e 

dados biográficos ligados a ela. Chukchin é camponês, oriundo da aldeia de Sróstki na 

Sibéria. Também é possível identificar em seus textos memórias pessoais, porém elas 

são muito mais frequentes em sua publicística do que no corpo de obras lírico-literárias, 

por isso, considerá-lo um representante da prosa rural apenas em virtude de suas origens 

só é possível se se ignorar todos os demais aspectos que o afastam dela, que, como 

apresentado brevemente acima, são muitos.  
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4.3 A personagem de Chukchin  

    

 Ao ler os contos de Chukchin, não é a descrição bucólica das aldeias, a qual, 

afinal, é tão escassa quanto pouco ou nada bucólica, que chama a atenção do leitor. O 

que o cativa, desde a época da publicação dos contos até os dias atuais, é a galeria de 

personagens figurada em seus textos.  

 Essa galeria de personagens, por sua vez, ganha forma por meio da descrição de 

seu comportamento, que é apresentado ao leitor por meio do enredo e, ao mesmo tempo, 

age como seu principal motor, pois é o próprio modo de agir dos heróis que os coloca 

nas mais diversas situações, em geral problemáticas; e a linguagem por meio da qual 

elas se constroem.  

 Aqui, o termo “se constroem” não foi escolhido por acaso. Os contos de 

Chukchin são caracterizados pela presença maciça de diálogos e, embora não sejam (em 

sua grande maioria) formulados em primeira pessoa, a voz predominantemente ouvida 

pelo leitor dentro das narrativas é a das personagens.  

 Por isso, não seria incorreto dizer que elas constroem a si mesmas no decorrer 

dos contos, dado que o narrador, somente em raras ocasiões, descreve os indivíduos ou 

tece comentários sobre seu comportamento. Ademais, quando o narrador se mostra 

onisciente no texto, dando ao leitor conhecer os pensamentos, os desejos e a voz interna 

das personagens (a voz da consciência, como se diz), ele não as julga com a autoridade 

que essa mesma onisciência lhe poderia conferir, mas parece se solidarizar com elas, 

com sua excentricidade, seu desajustamento.  

 Nesse último subcapítulo, portanto, a partir do corpus de contos traduzidos para 

a presente dissertação, as personagens chukchinianas serão olhadas mais de perto, a fim 

de identificar aquilo que lhes é tão peculiar, para, então, responder à questão: quem são 

elas? Por fim, elas serão confrontadas com o herói positivo do Realismo Socialista a fim 

de verificar em que medida se aproximam ou se distanciam dele.  

*** 

 A obra de Vassíli Makárovitch Chukchin foi tema de uma das palestras que 

integrou o ciclo de vídeo-aulas organizado e divulgado pelo Instituto Górki de 

Literatura [Literaturnyi Institut po imeni A. M. Gorkogo] e, em virtude da orientação 
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própria dos contos chukchinianos, Konstantin Kedróvo, professor doutor e pesquisador 

responsável pela palestra, focou a aula em sua galeria de personagens.104  

  Assim, as figuras que compõem essa galeria foram descritas pelo professor a 

partir de termos como “passionais, movidas pela paixão, pouco educadas, tolas, 

excêntricas, esquisitas, pouco racionais”. Outros estudiosos da obra chukchiniana 

corroboram as palavras de Kedróvo ao apontar a recorrência dessas características nos 

heróis presentes nos contos de Chukchin, fazendo-os reconhecer neles uma 

personagem-tipo: o tchudik.  

 Em russo, a palavra tchudik é uma variante sinonímia do substantivo tchudak. 

No Dicionário S. I. Ojegov, ao consultar a entrada tchudik ou tchudak, lê-se a seguinte 

definição: Странный, чудной человек. O adjetivo чудной, por sua vez, é definido 

como странный, удивляющий своей необычностью. (1989, p. 886). Assim, o termo 

tchudik pode ser traduzido como estranho, aquele que surpreende por sua singularidade, 

um indivíduo que vulgarmente seria denominado como esquisito, excêntrico.  

 De fato, as personagens de Chukchin surpreendem os leitores ao apresentar 

comportamentos, pensamentos e falas que fogem daquilo que se chama “normalidade”. 

Khisamova, por exemplo, ao tratar dos heróis chukchinianos, afirma:  

Поиск национального характера выразился в создании своеобразного 

типа «героя-чудика», обычного человека с необычным складом души, 

которому свойственна эксцентричность, импульсивность, 

непредсказуемость поведения. (2004, c. 51)  

A busca por um caráter nacional manifestou-se na criação de um tipo peculiar 

de “herói-esquisito”, uma pessoa comum com uma disposição de espírito 

incomum, que se caracteriza pela excentricidade, impulsividade, 

imprevisibilidade de comportamento. (tradução nossa) 

 O mesmo é dito por Martirosian, ao definir essa personagem-tipo,   

«Чудик» совершает логически необъяснимые поступки, вызывая 

удивление и недоумение у людей. [...] В. М. Шукшин создал 

своеобразный образ «чудика», поведение которого отличается от 

общепринятых норм [...] (2016, c. 50 и 52) 

O "esquisito" realiza atos logicamente inexplicáveis, suscitando espanto e 

perplexidade nas pessoas. [...] V. M. Chukchin criou a imagem peculiar do 

"esquisito", cujo comportamento difere das normas geralmente aceitas [...] 

(tradução nossa) 

 
104 A palestra completa pode ser acessada em: https://litinstitut.ru/content/kedrov-ka-russkaya-literatura-

shukshin consultado em novembro de 2020.  
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 Igual posicionamento é adotado por Markova, que, ao comparar as obras de 

Chukchin e Petsukh, corrobora a afirmação de Ivánovna ao apontar a criação do tipo 

esquisito como uma marca da prosa chukchiniana,  

Н. Иванова очень точно заметила: «Герои-чудики появились в 

современной прозе у Шукшина, ему и принадлежит это определение 

[...]» (2011, c. 157) 

N. Ivánova, com muita precisão, observou: “Os heróis-esquisitos surgiram na 

prosa contemporânea de Chukchin e essa definição pertence a ele [...] 

(tradução nossa) 

 Destarte, o primeiro conto a ser abordado sob a perspectiva de seu herói é 

Tchudik (1967), traduzido para a presente pesquisa como O Esquisitão. Como o próprio 

título indica, a personagem apresentada ao leitor faz parte da galeria das figuras 

esquisitas de Chukchin e configura um exemplo claro para compreender o que os 

estudiosos de sua obra querem dizer quando os chamam pela alcunha de “esquisitos”, 

“excêntricos”. 

 A narrativa em terceira pessoa tem início ao introduzir o apelido pelo qual o 

protagonista é chamado por sua esposa – Esquisitão. O narrador nos dá a entender que 

nem sempre ele é assim chamado com doçura, além disso, o protagonista parece estar 

constantemente envolvido em algum tipo de quiproquó. Abre-se ao leitor, então, a 

narrativa de uma das desventuras do Esquisitão. 

 Ele faz as malas para ir aos Urais, deseja visitar o irmão na cidade e passa parte 

do tempo procurando iscas artificiais para pesca, uma atitude que por si só já é estranha, 

afinal, para que levar iscas artificiais de pesca para uma cidade grande? De manhã ele 

sai com sua mala pela aldeia, em direção à estação de trem, e, antes de embarcar, decide 

comprar presentes para os sobrinhos. Aqui tem lugar a sua primeira desventura.   

 Atraído pela conversa das pessoas na fila, ele procura ouvir com atenção o 

vocabulário por eles empregado, o modo de falar, e quando chega a sua vez de comprar 

os produtos que deseja, não percebe que deixou cair uma nota de cinquenta rublos no 

chão. Essa só será notada pelo Esquisitão quando, ao empacotar suas compras, 

agachado, vê a notinha perto dos pés das pessoas que aguardam na fila, mas, por um 

lapso, crê que a nota foi perdida por um terceiro comprador e, em um gesto de extrema 

bondade e honestidade, decide avisar a todos que há uma nota sem dono caída no chão.  
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 É doloroso assistir a cena que se segue. Ao sair da loja, o Esquisitão se dá conta 

de que a nota era dele, mas não tem coragem de voltar a fim de resgatá-la, pois, como 

afirma para si, ninguém acreditaria que ele havia tentado devolver, por engano, a nota 

que ele mesmo perdera. Nesse momento, por intermédio dos pensamentos da 

personagem, o leitor é levado a pensar que nada disso teria acontecido se ele tivesse 

apanhado a nota sem dono e, ao invés de ser tão honesto, agido como a maioria das 

pessoas agiria se estivesse na posição dele, teria sido possível evitar toda essa situação, 

mas não, ele não pode “estender a mão para pegar essa maldita notinha” (O Esquisitão).  

 Começa a se delinear no texto alguns traços de caráter da personagem, a saber, 

sua esquisitice e também sua bondade, além disso, é possível observar o sofrimento pelo 

qual ele passa em virtude de seu caráter. As desventuras do Esquisitão, porém, não se 

limitam a esse episódio.  

 Ele prossegue a viagem ao tomar o trem que o levaria até o aeroporto. No trem, 

encantado com a multiplicidade de cenários que passam janela afora e de pessoas e suas 

histórias que transitam janela adentro, ele tenta, sem sucesso, iniciar uma conversa com 

um dos passageiros, um “camarada intelectual”, como dito pelo narrador.  

 Nesse momento, é interessante notar que o Esquisitão, na ânsia por se expressar 

melhor, escolher um vocabulário mais acurado, tenta empregar as mesmas palavras que 

escutara ao prestar atenção à conversa dos citadinos na loja onde perdera a nota de 

cinquenta rublos. A título de comparação, serão reproduzidos abaixo esses dois 

momentos, a primeira linha refere-se à fala da vendedora na loja, a segunda à do 

Esquisitão em sua conversa com o camarada intelectual:  

– Imagine quão grosseira e sem tato a pessoa precisa ser! [...] 

Imagine quão grosseiro e sem tato é preciso ser... 

 A viagem prossegue e o Esquisitão toma o avião que o levará ao destino final. 

Três momentos merecem destaque durante a narração desse episódio: esta era uma das 

poucas vezes na vida que o Esquisitão voava e ele se mostra animado com a viagem. 

Essa animação guarda algo de infantil: ele deseja comer durante o voo, apenas por 

curiosidade, e, ao ver as nuvens, imagina-se caindo nelas, como no algodão. Como uma 

criança, ele não se impressiona com elementos técnico-científicos (reais) da viagem – 

como a altitude do aeroplano –, mas sim com a sua própria imaginação acerca do voo.  
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 O segundo momento que depõe muito sobre a personalidade do Esquisitão é 

quando ele, novamente, tenta iniciar uma conversa com um dos passageiros, que, assim 

como em sua tentativa anterior de tagarelar, ignorou-o e preferiu continuar a ler o jornal. 

Após o pouso, quando esse mesmo passageiro perde sua dentadura e o Esquisitão se 

propõe a ajudar a encontrá-la, e assim o faz, o herói é repreendido por pegar a dentadura 

com as mãos. Desconcertado, ele se justifica dizendo:  

– Quer vir comigo? – propôs ele – Eu tenho um irmão que mora aqui, lá 

aferventamos... O senhor tem receio de que eu tenha trazido micróbios para 

cá? Mas eu não tenho micróbios...  

 A resposta ingênua e infantil do Esquisitão deixa pasmo o passageiro leitor de 

jornais, como é descrito pelo narrador, e aqui um terceiro elemento chama a atenção: a 

distância entre o Esquisitão e os moradores da cidade é enorme, seja ela objetiva, já que, 

para chegar ao seu destino, ele precisou tomar um ônibus, um trem e um avião, seja 

subjetiva, pois os moradores da cidade empregam outro vocabulário, apresentam outra 

reação ao voar de avião, possuem outros interesses que não os do Esquisitão, têm acesso 

a uma educação outra. 

 Como apontado por Givens, há na intelligentsia uma perene incapacidade de 

compreender o camponês, e, nos textos de Chukchin, essa incomunicabilidade é 

permeada por traços cômicos, pois as personagens, como em O Esquisitão, se colocam 

em situações problemáticas ou vergonhosas em virtude de seu próprio atraso provincial. 

Givens afirma ainda que Chukchin “zomba de seus heróis caipiras”, porém essa leitura 

requer certa cautela, afinal, apontar o “atraso provincial” das personagens pode ser 

entendido não como uma zombaria, mas como uma denúncia do parco acesso ao 

conhecimento acadêmico-científico que os camponeses tinham. (2001, p. 68).105 

 O que se vê na relação entre o Esquisitão e os moradores da cidade, isto é, a 

distância, a incomunicabilidade, também pode ser modalizada em termos mais amplos, 

a relação entre a aldeia em si e a cidade. Aliás, o vão entre elas é um dos temas muitas 

vezes retratados na prosa rural.  

 Em Chukchin, no entanto, esse vão é visto de forma indireta, isto é, não em 

descrições exaustivas das zonas rurais em comparação às citadinas, mas da perspectiva 

do indivíduo, da experiência pessoal do camponês ao tentar adentrar, de diferentes 
 

105 Original em inglês: The perennial inability of the intelligentsia to understand the peasant […] Yet 

Shukshin also mocks his country bumpkin heroes, whose misadventures are largely brought on by their 

own provincial backwardness (GIVENS, 2001, p. 68) 
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formas, o território urbano. Além disso, diferente da prosa rural, a aldeia chukchiniana 

não é valorada por seu passado folclórico ou tida como fonte de ensinamentos morais ao 

homem moderno.  

 Ao chegar à casa do irmão, o Esquisitão começa a conversar com ele, a 

relembrar momentos compartilhados durante a infância que viveram na aldeia. O irmão 

vive na cidade, mas ainda se interessa pelas histórias e pessoas do campo, enquanto sua 

esposa parece ter tomado aversão ao universo rural, aos seus habitantes e, 

consequentemente, ao Esquisitão. Apesar de ela mesma ser da aldeia, tem-se a 

impressão de que ela foi “contaminada” pela mesma arrogância dos moradores da 

cidade, como pode ser entendido pelas palavras do irmão: “Ela odeia a mim também, 

por não ser importante, por ser da aldeia.” (O Esquisitão). 

 Em sua conversa com o irmão, embora dotado de pouca instrução formal, o 

Esquisitão demonstra preocupar-se com questões profundas, quase filosóficas, como a 

maldade existente no mundo e nas pessoas e o fato de elas se tornarem amargas ao 

longo da vida, além de exaltar em sua tagarelice os valores humanos que independem de 

seu locus: a bondade e o amor são necessários seja na cidade, seja na aldeia.  

 Como apontado por críticos e escritores à época de Chukchin, a exaltação desses 

valores parecia ser um traço da literatura da época, fosse ela voltada a temas rurais ou 

não. 

Одна из характернейших черт нашего времени — обращение к 

основным человеческим ценностям. (КОЖИНОВ, 1968, c. 5) 

Um dos traços mais característicos de nosso tempo é o apelo aos valores 

humanos básicos. (KOJINOV, 1968, p. 5) (tradução nossa) 

*** 

И тут – хочется еще раз подчеркнуть – огромная роль принадлежит 

литературе, правдивому и вдохновляющему слову. Слову, которое зовет 

к утверждению истины, добра и справедливости на земле! (АБРАМОВ, 

1976) 

E aqui – quero enfatizar mais uma vez – um grande papel pertence à 

literatura, a uma palavra verdadeira e inspiradora. A uma palavra que clama 

pelo estabelecimento da verdade, do bem e da justiça na terra! (ABRAMÓV, 

1976) (tradução nossa) 

 Apesar das palavras inspiradoras do Esquisitão a cerca da bondade e do amor, é 

difícil vê-lo como um modelo a ser seguido, especialmente ao analisar as suas ações 

bem-intencionadas, mas ilógicas: ao acordar no dia seguinte, sozinho, na casa do irmão, 

o herói decide fazer uma surpresa para a cunhada e desenha todo o carrinho de bebê, a 
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fim de impressioná-la com seus dotes artísticos. Ele parece agir por impulso, sem medir 

as consequências de seu ato, mas mais adiante sofrerá em virtude de sua impulsividade.  

 Feliz com sua decisão e após finalizar o trabalho, ele passeia pela cidade, 

compra presentes para os sobrinhos e volta para a casa do irmão Dmitri. Nesse 

momento, ouve a discussão entre Dmitri e a esposa, que, muito nervosa, ordena ao 

marido mandar o Esquisitão de volta para a aldeia. Aqui, novamente, fica clara ao leitor 

a distância entre o campo e a cidade, pois a cunhada, que agora vive na cidade, não 

compreende a criatividade de alguém que vive na aldeia: “Devia ter adivinhado: ela não 

haveria de entender, não haveria de entender a criatividade popular” (O Esquisitão).  

 O herói, então, volta para casa, e é na aldeia que ele se sente realmente bem-

vindo: corre descalço pela terra, canta, pula, quase escorrega e por pouco não cai. Há 

nesse reencontro algo de infantil, ingênuo, bondoso e ridículo como o próprio caráter da 

personagem. É apenas nesse momento que o narrador informa ao leitor o verdadeiro 

nome do Esquisitão, Vassíli Egórytch Kniázev, uma pessoa comum (um adulto 

projecionista de cinema e morador da aldeia), mas com comportamento incomum.  

 O próximo esquisito (tchudik) com o qual nos deparamos no corpus de contos 

traduzidos é Andrei Erin, protagonista de O microscópio. Andrei Erin é uma pessoa 

simples, um marceneiro, um morador do campo. É interessante notar que, tanto nesse 

conto como em O Esquisitão, o leitor não é informado sobre o nome da aldeia em que 

vivem as personagens. Essa omissão é também um indício da pouca relevância dada ao 

locus por Chukchin e constitui outro traço de sua prosa que difere da prosa rural, na 

qual os nomes das aldeias eram parte importante do inventário camponês, do registro do 

universo rural. 

 Como resultado, ao não citar o nome da aldeia em que vivem as personagens, 

sua figuração é muito mais abstrata. O herói vive em uma aldeia, pois ela é rapidamente 

mencionada pelo narrador, mas não importa em qual, uma vez que não é o lugar em si 

que protagoniza a narrativa, mas o indivíduo que o habita. Esse procedimento é 

recorrente na obra chukchiniana, porém há exceções, como será visto adiante.  

 Assim, Andrei Erin mora na aldeia. No entanto, apesar de ser um homem 

simples, cultiva sonhos ambiciosos: ele deseja ser um cientista e descobrir uma maneira 

de exterminar todos os micróbios que, segundo ele, reduzem a longevidade humana. Se 

o sonho em si mesmo já é ilógico, a resolução que ele toma a fim de concretizá-lo é 
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ainda mais: ao receber o ordenado que seria empregado para o sustento da família, 

mulher e filhos, ele decide comprar um microscópio.  

 Ao chegar em casa, sem coragem de contar à esposa que havia comprado um 

microscópio com seu ordenado, ele prefere mentir e diz que perdeu o dinheiro. O leitor 

assiste, então, como a atitude impensada da personagem o coloca em apuros, pois a 

mulher ralha com Erin, bate nele e ainda o obriga a trabalhar em mais de um turno por 

dia na marcenaria, a fim de recuperar o pagamento perdido. Tal como o Esquisitão, 

Andrei Erin parece agir por impulso, sem medir consequências, movido por um sonho, 

um desejo bem-intencionado, entretanto as boas intenções não lhe isentam das 

inevitáveis consequências. 

 Passada a raiva da esposa, o herói-esquisito leva para a casa o tão querido 

microscópio, mente mais uma vez, ao afirmar que o instrumento foi dado como prêmio 

no trabalho, e dá início então às suas “pesquisas científicas”. É perceptível ao leitor, 

porém, que, apesar de toda a falta de lógica e de conhecimento científico da 

personagem, sua vida ganha novo sentido com a chegada do microscópio: Erin descobre 

um novo mundo, um mundo repleto de criaturas microscópicas que perturbam seu sono 

e o fazem mudar de hábitos (ele passa a se lavar com mais frequência, para de beber), 

alteram sua rotina, estabelecem um vínculo de maior profundidade entre ele e seu filho 

mais velho, que se torna seu companheiro na “investigação científica”. 

Por uma semana, talvez, Andrei Erin viveu como que em um sonho. Chegava 

do trabalho, minuciosamente se lavava, jantava às pressas... Curvava-se sobre 

o microscópio. (O microscópio) 

 Erin, em toda a sua simplicidade, cultiva sonhos nobres, é bondoso, quer salvar a 

humanidade daquilo que ele considera ser seu maior inimigo, os micróbios. Porém, 

assim como em O Esquisitão, ele é despertado de seu devaneio pela dura realidade. Em 

O microscópio, esse despertar ocorre quando seu vizinho e colega de trabalho entra 

bêbado em sua casa e deixa escapar à esposa de Andrei Erin que jamais fora dado um 

prêmio aos trabalhadores na mercearia. E, então, “a voz da esposa Erinaia foi baixando 

terrivelmente, ela entendeu tudo” (O microscópio).  

 O que se segue é a ida de Erin para se embebedar com seu colega e a descoberta, 

ao voltar para casa no dia seguinte, de que a esposa havia levado o microscópio embora 

para vendê-lo. Em O microscópio, apesar de estar claro que o plano de Erin não faz 

sentido e jamais poderia ser bem-sucedido – tentar exterminar micróbios e tornar-se um 
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cientista sem deter conhecimentos científicos –, a perda do microscópio suscita no leitor 

um sentimento de pena, não de zombaria, pois, apesar da esquisitice da personagem, ela 

é bondosa, bem-intencionada, mas termina por tropeçar em sua própria ignorância. 

Behind the pulsation of drama and epos in Shukshin's stories stands the 

understanding of a person's life as a restless search for peace, as a thirst for 

harmony that is infringed on by the awareness of disharmony and the 

frenzied desire to defeat it […] (LEIDERMAN apud GIVENS, 2001. p. 71) 

Por trás da pulsação de drama e epos nas histórias de Chukchin está a 

compreensão da vida de uma pessoa como uma busca incansável pela paz, 

como uma sede de harmonia que é violada pela consciência da desarmonia e 

pelo desejo frenético de derrotá-la [...] (tradução nossa) 

 A falta de instrução, de conhecimento acadêmico-científico, é um elemento 

importante também no conto Colocou no devido lugar. A narrativa se inicia com a 

chegada de Konstantin Ivánovitch e sua família à casa de sua mãe, a velha Agáfia, na 

aldeia Nóvaia. Neste conto em especial a aldeia é nomeada, porém, não há nenhuma 

descrição sobre sua paisagem, a única informação apresentada sobre ela é que,  

“de algum modo, da aldeia Nóvaia, embora ela não seja grande, saíram 

muitas pessoas ilustres: um coronel, dois pilotos, um médico, um 

correspondente” (Colocou no devido lugar).   

 O leitor é informado não apenas sobre a chegada de Konstantin, que viera da 

cidade visitar a mãe, mas também da existência de um camponês muito esperto, Gleb 

Kapústin, “um mujique louro desbotado, de lábios grossos, de uns quarenta anos, um 

camponês de muita lábia, muito lido e sarcástico” (Colocou no devido lugar).  

 Gleb é conhecido por colocar no devido lugar as visitas intelectuais e 

importantes que vêm da cidade. Nota-se aqui, portanto, que, diferentemente dos heróis-

esquisitos de O Esquisitão e O microscópio, Gleb Kapústin não é bem intencionado, 

mas, assim como eles, é iletrado e, em virtude de seus poucos conhecimentos, coloca-se 

em uma situação ridícula, não para as demais personagens, aliás, mas para o leitor.  

 Com o fito de colocar os doutores Konstantin e sua esposa em apuros ao desafiar 

seus conhecimentos científicos, Gleb começa a fazer perguntas que ele e os demais 

moradores da aldeia consideram difíceis de responder, mas que, em realidade, não têm 

nexo, além de não se relacionarem com a área de atuação dos doutores, que possuem 

formação em Filosofia. Gleb questiona, por exemplo, como é possível se comunicar 

com extraterrestres ou o que pensa o doutor sobre o xamanismo.  
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 A impossibilidade de responder às questões levantadas por Gleb faz com que os 

demais moradores da aldeia o considerem inteligente, ousado, porém, aos olhos dos 

doutores e do público leitor, a cena toda é lamentável, pois deixa clara a ignorância em 

que está imersa a personagem. Gleb não é bondoso como os heróis-esquisitos de 

Chukchin, porém não se pode negar sua esquisitice, sua excentricidade.  

 Esse conto merece atenção ainda por evidenciar dois elementos que o colocam 

em consonância com os anteriormente citados: bondosos ou não, esses heróis são 

risíveis e, portanto, não são modelos a serem seguidos, afinal, ninguém deseja se 

espelhar em indivíduos dignos de pena ou alvo de riso.  

Конечно же, естество героев Василия Шукшина далеко не всегда 

положительно. Автор не идеализировал их, не сочинял про них мифы 

[...] (ДМИТРЕВ, 2014, c. 156) 

Claro que a natureza dos heróis de Vassíli Chukchin está longe de ser sempre 

positiva. O autor não os idealizou, não compôs mitos sobre eles [...] 

(DMITREV, 2014, p. 156) (tradução nossa) 

 Ademais, todos os heróis são iletrados, e, apesar de suas aspirações, não 

receberam uma educação formal, o que pode ser lido como uma denúncia do parco 

acesso do campesinato à educação, afinal, não apenas Gleb ou Erin não são pessoas 

bem-educadas, no sentido acadêmico, mas todos os que os rodeiam, pois não percebem 

quão ilógicas são suas ideias e afirmações.  

 A diferença entre eles é que a falta de acesso ao letramento fez de o Esquisitão e 

de Andrei Erin sonhadores, indivíduos que devaneiam e aspiram concretizar ações 

acima de suas capacidades, enquanto Gléb se tornou vingativo, como apontou Chukchin 

ao comentar especificamente sobre o protagonista do conto Colocou no devido lugar, ao 

ser entrevistado pelo correspondente da revista italiana Unita, por ocasião do 

lançamento de sua coletânea de contos.  

Человек при дележе социальных богатств решил, что он обойден, и вот 

принялся мстить, положим, ученым. Это же месть в чистом виде, 

ничуть не прикрашенная; а прикрашенная если, то для одурачивания 

своих товарищей. (1985)106  

Alguém, diante da divisão das riquezas sociais, decidiu que foi ignorado, e aí 

se pôs a se vingar, digamos, dos cientistas. Esta é a vingança em sua forma 

pura, nem um pouco embelezada; e, se embelezada, é para enrolar seus 

camaradas. (tradução nossa) 

 
106 Disponível em https://ruslit.traumlibrary.net/book/shukshin-ss03-02/shukshin-ss03-02.html#s001054 

consultado em setembro de 2020.  
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  Em Colocou no devido lugar é possível também ver a inversão de um mote 

narrativo comumente visto na prosa rural: a ida do citadino ao campo, onde ele entra em 

contato com suas raízes, rememora momentos da infância, aprende valiosas lições e 

volta revigorado para a cidade.  

Once in the village, these characters drank, reminisced, wept drunken tears at 

the graves of their ancestors, and then – refreshed – returned to the city. The 

heroes noticed the smallest details of village life – but little beyond that. A 

typical bit of dialogue in one of these stories is: “Do you remember?” “Yes. I 

do remember.” (PARTHÉ, 1992, p. 87) 

Uma vez na aldeia, esses personagens beberam, relembraram, choraram 

lágrimas de embriaguez nos túmulos de seus ancestrais e, então – revigorados 

–, voltaram à cidade. Os heróis notaram os menores detalhes da vida na 

aldeia – mas pouco além disso. Um fragmento de diálogo típico em uma 

dessas histórias é: "Você se lembra?" "Sim. Eu me lembro." (tradução nossa) 

 Depois da leitura de Colocou no devido lugar, o leitor está certo de que 

Konstantin, em seu retorno à aldeia com o fito de visitar a mãe, não sairá dela 

revigorado ou tendo aprendido lições valiosas sobre suas raízes. Ao mesmo tempo, 

apesar de letrado, dotado de uma boa educação formal, ele também não ensinou nada 

aos camponeses. O que salta aos olhos são a incomunicabilidade e o alargamento da 

distância entre o campo e a cidade, especialmente no que tange ao acesso à educação, 

aos bons veículos de informação e aos bens culturais. 

 Esse mote narrativo também é visto em sua forma invertida no conto O 

Esquisitão. Nele, o protagonista rememora momentos de sua infância, bebe, ri e chora 

com seu irmão, porém ele vai do campo à cidade (e não o contrário, como normalmente 

ocorre nos textos da prosa rural) e parece não aprender nada em sua viagem, não tira 

dela nenhuma lição, não se revigora.  

 A ida do campo à cidade também é o tema central do conto Moradores do 

campo. A narrativa tem início com o recebimento de uma carta enviada por Pável, genro 

da velha Malánia, na qual ele a convida para ir a Moscou. Malánia é avó de Churka, 

filho de sua filha. O pequeno Churka vive na aldeia com a avó (novamente, a aldeia não 

é nomeada) e se anima com a possibilidade de ir à cidade, ainda mais se a viagem for 

feita de avião, como recomenda Pável em sua carta.  

 A velha Malánia, embora feliz com a ideia de visitar a família e conhecer seus 

netos, frutos do casamento atual da filha, teme voar de avião e, por isso, convida o 

vizinho Egor Lizunóv para ir à sua casa e contar “tintim por tintim, como é isso” 
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(Moradores do campo). Porém, a explicação de Egor apavora Malánia, ele conta a ela, 

por exemplo, que o avião pode cair, pegar fogo, que o motor pode ter problemas, que 

ela pode embarcar no voo errado, perder-se, dentre outras desventuras.  

 Malánia, então, decide cancelar a viagem para ir de trem em outra oportunidade, 

nas férias de verão de Churka, que são mais longas. O neto, inconformado com a 

decisão da avó, escreve uma carta a Pável pedindo que ele tente convencê-la a viajar de 

avião. Ela, apesar de ser descrita sumariamente pelo narrador nos termos “a avó era 

cheia de energia, tinha fibra, falava alto, era muito ávida por saber as coisas” 

(Moradores do campo), mostra-se medrosa em toda a narrativa. É possível perceber, 

porém, que esse medo é resultado também do desconhecimento, da ignorância.  

 É interessante notar que, tanto nesse conto quanto em O Esquisitão, a ida à 

cidade é cercada por uma aura de mistérios, de desventuras, um deslocamento longo, 

complicado, durante o qual tudo pode acontecer. A diferença é que em O Esquisitão a 

viagem de fato acontece, mas em Moradores do campo ela é, ao menos 

temporariamente, adiada. Sobre a problematização do deslocamento do campo para a 

cidade na obra chukchiniana, Givens aponta que 

[…] the peasant's encounter with the city is often cast in terms of a modem-

day fairy tale, often with humorous overtones. Crossing the intervening space 

between country and city is like crossing the magical landscapes of fairy 

tales: Anything can happen. Time and again in Shukshin's stories, simple 

country folk visiting the city fall into all sorts of amazing adventures or 

strange encounters. (2001, p. 65) 

[...] o encontro do camponês com a cidade é frequentemente registrado, nos 

termos de um conto de fadas moderno, frequentemente com conotações 

humorísticas. Atravessar o espaço intermediário entre o campo e a cidade é 

como atravessar as paisagens mágicas dos contos de fadas: Tudo pode 

acontecer. Vez ou outra, nas histórias de Chukchin, pessoas simples do 

campo, visitando a cidade, caem em toda sorte de aventuras incríveis ou 

encontros estranhos. (tradução nossa) 

 A velha Malánia, protagonista de Moradores do Campo, não é uma 

representante do tipo esquisito, como em O Esquisitão ou O microscópio, tampouco é 

agressiva, combativa, como o personagem Gleb de Colocou no devido lugar, mas 

compartilha com eles o fato de ser iletrada, uma moradora do campo com pouco ou 

nenhum acesso ao universo urbano, que se situa distante da aldeia, tanto em termos 

geográficos, quanto de desenvolvimento.  

 Diferentemente das velhas virtuosas e cheias de sabedoria louvadas pela prosa 

rural, Malánia é medrosa, ingênua, teme viajar de avião, acredita nas histórias 
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mirabolantes contatadas por seu vizinho, complica-se ao tentar fazer tarefas simples, 

como escrever um telegrama, e não parece ser um repositório de sabedoria e do folclore 

russo. Ademais, é difícil vê-la como um modelo a ser seguido, apesar de sua bondade, 

do carinho pela família e do amor pela terra.  

 Em Conterrâneos, último conto traduzido para a presente pesquisa, como 

personagem principal, nos deparamos com outro velho. Diferente de Malánia, ele não 

vislumbra ir à cidade, porém, de maneira inesperada, a cidade termina por vir até ele na 

forma de um visitante misterioso.  

 O velho Aníssim, ao sair de manhã para capinar grama, caminha pelos vales nos 

arredores da aldeia em que mora. Durante a leitura das linhas iniciais do conto, tem-se 

acesso a uma descrição longa da paisagem rural, descrição esta que enfatiza 

principalmente a sua imensidão e o efeito por ela provocado nos indivíduos: a 

grandiosidade da natureza e sua quietude são um convite à introspecção e à meditação, a 

paisagem rural “faz querer sentar ali por um tempo; sombrio e friorento, e triste por 

alguma razão, e solitário” (Conterrâneos).  

 Logo de início é possível notar como esse conto se diferencia dos demais, dado 

que apresenta uma longa caracterização do campo construída por meio do emprego de 

uma linguagem lírica, rica em imagens sonoras e sensoriais, nas quais se busca 

descrever o som dos pássaros, o sabor da água, o cheiro das plantas, o reflexo da luz 

solar nos rios. Na obra de Chukchin, descrições como essa são mais encontradas em sua 

prosa autobiográfico-literária, como no conto Ryjii (Ruivo): 

И прекрасна моя родина – Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь 

несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. 

Какая-то редкая, первозданная красота. (1985, c. 224). 

É linda a minha terra natal – Altai: sempre que estou lá, eu como que me 

elevo um pouco em direção aos céus: montanhas, montanhas e uma vastidão 

tamanha, que quebranta a alma. É um tipo raro, primordial de beleza. 

(tradução nossa)  

 Outro elemento que torna este conto diferente dos demais é o entrelaçamento da 

voz do narrador e da personagem. Especialmente na primeira metade do conto, não é 

possível determinar com precisão quem está falando, isto é, se a rica narração das 

paisagens rurais e as reflexões sobre a vida e a morte apresentadas ao leitor partem do 

narrador ou da personagem. Essa falta de precisão é resultado do uso de estratégias 

sintático-gramaticais, como a mescla do emprego da terceira e primeira pessoas: 
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Lá, jorram da terra ferruginosa, fértil, nascentes claras, geladas. E quão deliciosa é 

aquela água! Faz querer sentar ali por um tempo; sombrio e friorento, e triste por 

alguma razão, e solitário. Claro, há pessoas para as quais não é tanto faz: se você 

está ou não... Mas, com efeito... e daí? (Conterrâneos).  

 Outra diferença entre esse conto e os demais reside no fato de que a aldeia e seus 

arredores são claramente nomeados ao leitor, um procedimento frequentemente 

encontrado nos textos da prosa rural. Ademais, ao acessar os pensamentos do velho, é 

possível conhecer muitas de suas reminiscências, aliás, esse conto em especial é repleto 

delas: o velho relembra a juventude, períodos históricos difíceis, momentos em que, 

como aponta Parthé ao tratar da prosa rural, a História invade a aldeia.  

the “remote” time of pastoral prose “is not the objective time of the historical 

novel, but personal time; the narrated events are remembered events, the 

personal experience of the narrator also vouches for their validity.” This does 

not mean that Village Prose treats only cyclical and personal time; one of the 

most salient aspects of this literature is the way that history invades village 

life. (1992, p. 13) 

o tempo “remoto” da prosa pastoral “não é o tempo objetivo do romance 

histórico, mas o tempo pessoal; os eventos narrados são eventos lembrados, a 

experiência pessoal do narrador também atesta a sua validade”. Isso não 

significa que a prosa rural trata apenas do tempo cíclico e pessoal; um dos 

aspectos mais salientes dessa literatura é a maneira como a história invade a 

vida na aldeia. (tradução nossa) 

 Dentre os contos que integram o corpus da presente dissertação, Conterrâneos é, 

sem dúvida, o que mais se aproxima da prosa rural, devido à presença de alguns de seus 

elementos constitutivos, como a volta ao passado por meio da rememoração e as 

imagens ligadas à infância. Porém ele também carrega as marcas mais características da 

prosa chukchiniana, e estas fazem com que ele, assim como toda a obra do escritor, 

ocupe uma posição singular no contexto literário e dificulte as tentativas, 

desnecessárias, aliás, de tentar classificá-lo como parte dessa ou daquela escola literária.  

 Uma dessas marcas é (e não poderia deixar de ser) a personagem em si. Aníssim 

é uma figura simples, com certa grandeza de pensamento: enquanto capina a grama, ele 

reflete sobre a vida e a morte, sobre a finitude do homem, a passagem do tempo. Suas 

reflexões, porém, a despeito da temática quase filosófica, não são aprofundadas, não 

provocam no leitor nenhum tipo de elevação espiritual ou intelectual, Aníssim é um 

camponês iletrado. 

 Outrossim, as reminiscências da infância e da juventude de Aníssim não são 

luminosas ou saudosistas, como é comum na prosa rural, mas tingidas ora por tons de 

tristeza, em virtude dos acontecimentos trágicos, ora de comicidade, em virtude dos 
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episódios narrados e da linguagem, que, como apontado, em alguns momentos não 

deixa claro ao leitor a quem pertence, se à personagem se ao narrador.  

 Porém, da segunda metade em diante, a construção da narrativa volta a se 

assemelhar àquela presente na maioria dos contos de Chukchin: ao encontrar um 

visitante inesperado, o protagonista trava com ele um longo diálogo, e o narrador parece 

simplesmente sair de cena, dando a palavra às personagens e ressurgindo apenas em 

alguns momentos para fazer curtas descrições ou apontar o estado emocional de 

Aníssim e do desconhecido.  

 O visitante chegara da cidade há pouco, como somos informados por meio de 

seu relato. Porém, ele é de origem camponesa e estava desejoso por visitar sua terra 

natal. Apesar de não se apresentar formalmente, ele parece querer conversar com 

Aníssim e começa a questioná-lo sobre sua vida, família e infância. O velho fica 

desconfiado, mas, com o passar do tempo, começa a conversar com o estranho e divide 

com ele memórias da infância vivida com o irmão, que fora para a guerra e nunca mais 

voltara. Por fim, entardece e Aníssim despede-se para voltar ao trabalho. Assim como 

em O Esquisitão, a identidade da personagem misteriosa é revelada apenas ao final do 

conto: o desconhecido era Grinka, o irmão de Aníssim, que o visita antes de morrer.  

 Apesar da peculiaridade desse conto, é possível traçar uma série de paralelos 

entre ele e os demais contos traduzidos. Tanto nele quanto em Conterrâneos e em 

Colocou no devido lugar, coloca-se frente ao leitor uma situação parecida: a chegada de 

um visitante que, apesar de ser natural da aldeia, vive na cidade e fora ao campo para 

visitar os parentes, ou seja, aqueles que ficaram nela.  

 A reação dos camponeses é a mesma em ambos os contos: Gleb Kapústin 

(Colocou no devido lugar) e Aníssim (Conterrâneos) olham o visitante com 

desconfiança. A cidade, situada tão distante da aldeia, envia seus emissários, que são 

recebidos sem simpatia. Os visitantes também não voltam edificados para a cidade 

depois de sua ida ao campo, Konstantin (Colocou no devido lugar) é feito de tolo diante 

dos camponeses, e Grinka (Conterrâneos) visita o irmão, conversa com ele, mas não 

tem coragem de se identificar, vai embora triste e falece dias depois em sua casa, na 

cidade. 

 Sobre a temática do retorno na prosa rural, afirma Parthé,  
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The narrative of return is both melancholy and luminous. As this narrative 

developed, it began to involve not simply a personal sense of the passing of 

one’s childhoodand the loss of family members, but the acute sense of the 

end of a way of life, the deracination not just of the hero, but of the Russian 

people as a whole. (1992, p. 19) 

A narrativa de retorno é melancólica e luminosa. À medida que esta narrativa 

se desenvolve, ela começa a envolver não apenas uma sensação pessoal de 

passagem da infância e de perda de membros da família, mas a aguda 

sensação de fim de um modo de vida, o desenraizamento não apenas do 

herói, mas do povo russo como um todo. (tradução nossa)  

 Em Chukchin, apesar de existir a temática do retorno, ela parece não carregar 

essa melancolia luminosa ou transmitir a sensação de que o modo de vida rural 

terminou. Em certa medida, há alguma melancolia em Conterrâneos, mas 

definitivamente não em Colocou no devido lugar.  

 Outro acontecimento que une ambos os contos é um detalhe mencionado quando 

na chegada dos citadinos à aldeia: Konstantin e sua família (Colocou no devido lugar) e 

Grinka (Conterrâneos) chegam à aldeia de carro, enquanto e em contos como O 

Esquisitão e Moradores do Campo, quando se faz o caminho inverso, isto é, o 

camponês vai à cidade, o percurso é realizado por meio de transportes coletivos, como 

ônibus, trem ou avião. Em O microscópio, a personagem principal, Andrei Erin, não sai 

da aldeia, porém, quando precisa deslocar-se dentro dela, o faz de ônibus ou a pé. 

– Claro que isso pode nos impressionar: chegar de táxi em casa, tirar cinco 

malas do bagageiro... (Colocou no devido lugar) 

*** 

– Uma certa pessoa veio aqui!... – disse ela, mal o velho surgiu nos portões – 

Em um autumóvel cumprido. Perguntou por você. (Conterrâneos)  

*** 

O Esquisitão [...] subiu no trem. (O Esquisitão) 

*** 

– Iremos melhor de trem? (Moradores do campo) 

*** 

– Você vai é ir à pé para o trabalho com a gente! Ah, mas é claro que vai 

passear de ônibus com a gente. (O microscópio)  

 Esse detalhe apresentado nas narrativas diz muito sobre a condição de vida das 

pessoas que vivem no campo, em comparação com a das pessoas que vivem na cidade. 

De fato, as últimas tinham acesso a melhores condições de vida do que as primeiras. 

Não por acaso, Chukchin em pessoa decidiu abandonar a aldeia em busca de melhores 

oportunidades de vida na cidade, atitude adotada por muitos jovens camponeses.  
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The best opportunities – vocational, cultural, and social – were to be had in 

the city, a reality that bled the villages dry of an entire generation of young 

people. (GIVENS, 2001, p. 69) 

As melhores oportunidades – vocacionais, culturais e sociais – estavam na 

cidade, uma realidade que secou as aldeias de toda uma geração de jovens. 

(tradução nossa) 

 O que pode ser notado durante a leitura destes e de outros  contos é que, se a 

cidade não é um ambiente desejado, uma vez que, apesar de prover melhores recursos 

materiais aos seus cidadãos, esses são olhados com desconfiança pelos camponeses e 

tidos ou de fato representados como indivíduos arrogantes, tampouco o campo é idílico 

e constitui um local ideal para viver, já que seus moradores não têm acesso à boa 

educação e a boas condições de vida.  

 Em Chukchin não há idealização nem do camponês, nem do citadino, nem do 

ambiente rural, nem do urbano, pois todos esses elementos são retratados por ele sem 

embelezamento, mas com toques de ironia e comicidade, e a comicidade não é obtida a 

partir da descrição de grandes realizações, mas de defeitos. 

 Assim, em muitas narrativas, o cidadão da cidade é letrado, mas, aos olhos dos 

camponeses, sem simpatia pelo próximo, sem humanidade, já o camponês é bondoso, 

porém iletrado, incapaz de observar o ilogismo de suas ações. De fato, em Chukchin, 

nenhum dos dois polos carrega traços de perfeição, bem como não são vistos apenas de 

forma negativa, o que parece haver entre eles é uma grande distância, uma lacuna que 

envolve não apenas o espaço, mas também a incomunicabilidade e a disparidade de seus 

habitantes. Como apontado por Hosking ao tratar da prosa dos anos 60:  

The implication was that a split had opened up in Russia's social fabric a split which 

made it impossible for the inhabitants of town and country to understand one 

another, and which was reflected in the individual psychology of every Russian who 

tried to comprehend what had happened to his country in the twentieth century. 

(1973, p. 709) 

A implicação era que uma divisão se abrira no tecido social da Rússia, uma divisão 

que tornara impossível aos habitantes da cidade e do campo entenderem uns aos 

outros e que estava refletida na psicologia individual de cada russo que tentava 

compreender o que acontecera ao seu país no século vinte.  (tradução nossa) 

 Ademais, sobre a tentativa de compreender os acontecimentos históricos, como 

aponta Hosking no trecho acima, é relevante considerar o momento em que Chukchin 

inicia sua carreira literária e publica seus contos, isto é, depois da morte de Stálin. Em 

um momento em que muitas das ilusões e da confiança dos cidadãos haviam sido 

perdidas, as denúncias contra os abusos stalinistas vieram à tona, dera-se início aos 
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processos de reabilitação, em que aqueles tidos como inimigos da União Soviética se 

tornaram os mártires da tirania política, os acontecimentos históricos que abalaram o 

mundo ficaram no passado (as grandes fomes, o Terror, as guerras), o país se acalmara e 

o sistema burocrático limitava ainda mais o indivíduo, que já não entendia a lógica do 

sistema em que estava inserido. A tentativa e a incapacidade de compreender essa nova 

realidade podem, consciente ou inconscientemente, ter incentivado a criação dos 

sujeitos esquisitos que abundam na obra chukchiniana. Estes refletem em suas ações o 

ilogismo vivenciado empiricamente pelos cidadãos no mundo que os cercava. 

 Depois de um exame das personagens chukchinianas e da identificação dos 

principais traços de seu caráter, cabe voltar à última pergunta que motivou a realização 

da presente pesquisa: em que medida elas se aproximam ou se distanciam do herói 

positivo, o modelo ideal de personagem/indivíduo a ser emulado pelos cidadãos 

soviéticos. 

 Nikolai Tíkhonov, ao descrever o caráter ideal do cidadão soviético que deveria 

ser retratado na Literatura, afirma que ele deveria ser dotado de   

uma vontade indomável, uma força vital inacreditável, tenacidade férrea, 

compreensão e percepção do que se passa, prontidão ao sacrifício, 

consciência exaltada do dever – são características inerentes ao soldado 

soviético, à mulher, ao ancião, ao menino (apud TOLSTÓI, 1945, p. 189) 

 O herói positivo do Realismo Socialista é inspirador, ele não é a representação 

do cidadão que existe, mas do que deveria existir, daí a orientação voltada ao futuro 

brilhante, para qual aponta o método imposto pelo Partido.  

Em linhas gerais, o objetivo de suas ações é a ruptura com o status quo de 

maneira a se tornar um agente transformador com traços de caráter que 

seriam capazes de inspirar outros a cultivar essas mesmas virtudes. A sua 

dedicação completa a um ideal de bem comum aproxima-o da ideia de 

heroísmo, em que ele defende uma causa em prol dos outros e não de si 

próprio. (SILVA, 2017, p. 15) 

 Na prática, o herói positivo deve agir dentro de um enredo específico, que tem a 

função de representar em si mesmo o caminhar da sociedade soviética rumo ao 

Comunismo. Este caminhar é exemplificado tanto no comportamento da personagem, 

quanto no desenvolvimento do enredo.  
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It shapes the novel as a sort of parable for the working-out of Marxism-

Leninism in history. The novel take as its focus a relatively modest figure, 

usually a Soviet worker, administrator or soldier. This subject is known as the 

"positive hero". However modest he may be, the phases of his life 

symbolically recapitulate the stages of historical progress as described in 

Marxist-Leninist theory. The novel's climax ritually reenacts the climax of 

history in communism. (CLARK, 1981, p. 09-10) 

Ele [o Realismo Socialista] dá forma ao romance como uma espécie de 

parábola para a elaboração do marxismo-leninismo na história. O romance 

tem como foco uma figura relativamente modesta, geralmente um 

trabalhador, um administrador ou soldado soviético. Este sujeito é conhecido 

como "herói positivo". Por mais modesto que ele seja, as fases de sua vida 

simbolicamente recapitulam os estágios do progresso histórico como 

descritos na teoria marxista-leninista. O clímax do romance reencena 

ritualmente o clímax da história no comunismo. (tradução nossa) 

 Logo, a função do texto literário, especialmente no período stalinista, é 

praticamente pedagógica, o que inegavelmente tolheu a liberdade de criação dos artistas 

de forma geral, mas principalmente dos escritores que eram, segundo as palavras do 

próprio Stálin, os engenheiros da alma humana.  

 Não por acaso, após a morte do líder, a crítica passou a descrever esse tipo 

heroico como desindividualizado, inumano, reduzido à exemplificação de virtudes 

morais e políticas e com tamanha falta de profundidade e de singularidade que, como 

apontado por Olga Berggolts, poderia ser transplantado de um texto a outro. 

Он переходит из стихотворения в стихотворение всегда в одном и том 

же настроении, как правило, в состоянии благодушия и глубокого 

довольства самим собой. (1953, p. 3)  

Ele vai de poema em poema sempre com um único e mesmo temperamento, 

via de regra, em um estado de complacência e profunda satisfação consigo 

mesmo. (tradução nossa) 

 Outra crítica constante foi a falta de sinceridade da literatura, afinal, ao narrar o 

que deveria ser e não o que de fato era, ao apontar para o destino sublime e 

resplandecente em detrimento da realidade que não era tão sublime assim, a noção 

mesma de realismo contida no Realismo Socialista é questionável.107  

 Como resultado, e é interessante observar, durante a era Khruschov (1958-1964), 

quando houve certo relaxamento da censura, parte da cena literária soviética não se 

voltou à exposição dos abusos de Stálin em seus contos, novelas e romances, mas sim à 

 
107 Sobre a representação da “realidade” na literatura soviética, Nikolai Tíkhonov, membro do Partido, 

afirma no artigo Arte e Literatura. A literatura soviética em tempo de guerra: “A poesia avança, suas 

formas se alteram. A ênfase convencional de antes da guerra tornou-se realista agora. E, na realidade, o 

que foi que aconteceu às palavras como glória, vitória, batalha, felicidade, poder, mãe, pátria, morte, vida, 

vingança? Dantes eram elas de um estilo convencionalmente sublime. Hoje, são parcelas de nossa vida.” 

(1945, p. 204) 
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construção de um herói individualizado e com direito à individualidade, não portador 

das características primordiais do herói positivo e não envolvido diretamente com 

questões políticas, isto é, sem a missão de liderar a população soviética ao Comunismo 

ou servir de exemplo a ela.  

The fifties saw a growing cult, not of the "little man" as a "cog" or "bolt" in 

society's great "machine," but rather of the ordinary person as an individual. 

This cult was reflected in several ways: in campaigns to reintroduce 

"sincerity" and "the lyric" in literature (read: individual expression, 

debunking of unrealistic characterization, and paying more attention to love 

and other feelings) and in concern for the right of individuals to a full and 

unhindered private life. Positive heroes began to indulge in adultery, as they 

had not been able to do since the early thirties. Anyone in authority who 

sought to prevent it was represented not as a paternalistic figure, as in the 

forties, but as a pathetic or cynical busybody, someone to be shouted down 

by public opinion. (CLARK, 1981, p. 215-216) 

Os anos 50 viram um culto crescente, não do "pequeno homem" como uma 

"engrenagem" ou "parafuso" na grande "máquina" da sociedade, mas sim da 

pessoa comum como indivíduo. Esse culto foi refletido de várias maneiras: 

em campanhas para reintroduzir a "sinceridade" e "o lírico" na literatura 

(leia-se: a expressão individual, o desmascaramento de caracterizações 

irrealistas e o prestar mais atenção ao amor e outros sentimentos) e na 

preocupação com o direito de indivíduos a uma vida privada plena e 

desimpedida. Os heróis positivos começaram a se entregar ao adultério, como 

não podiam fazer desde o início dos anos trinta. Qualquer autoridade que 

tentasse impedir era representada não como uma figura paternalista, como 

nos anos 40, mas como um intrometido patético ou cínico, alguém a ser 

rebatido pela opinião pública. (tradução nossa) 

 Porém, isso não significa que a Literatura estava totalmente liberta das 

convenções do Realismo Socialista e da figuração do herói positivo. Aliás, é importante 

lembrar que muitas obras tidas como modelos de criação segundo o método e as 

diretrizes impostas pelo Partido em 1934 são também modelares, visto que foram 

publicadas anos antes de sua formulação, tais como A Mãe, de Górki (1907), e Cimento, 

de Gládkov (1925).  

 Isso implica no fato de que, apesar de ter sido formulado deliberadamente como 

método pelas lideranças do Partido, o conjunto de princípios do Realismo Socialista não 

pode ser visto como um fenômeno nascido no momento de seu batismo, pois ele já 

existia. A mudança ocorrida, portanto, foi o novo direcionamento dado a ele pelas 

lideranças partidárias, que o tornaram mandatório e modelar à nova literatura.  

 O mesmo pode ser dito sobre a tão característica valorização do trabalhador na 

literatura e arte soviéticas, que pode ser inserida na esteira de uma tradição literária 

muito anterior a ela, como o respeito ao trabalhador figurado nas obras de Tolstói ou de 
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Leskóv, ou mesmo o herói positivo, que compartilha características presentes mesmo 

nas histórias sobre a vida dos santos (hagiografias).  

 Não seria forçoso, portanto, concluir que as convenções do Realismo Socialista, 

se não surgiram do dia para a noite, também não haveriam de desaparecer simplesmente 

em virtude da morte de Stálin, e, aqui, volta-se à questão com relação ao tipo heroico 

presente na obra chukchiniana.  

 Os heróis de Chukchin não são exemplares, não são o modelo de cidadão 

idealmente desejado pelas lideranças do Partido, porém também não podem ser vistos 

como contraexemplos, dado que, apesar de toda a sua estranheza e excentricidade, 

grande parte deles carrega em si virtudes louváveis, como a bondade, a dedicação ao 

trabalho, o humanismo e o respeito pela terra, que despertam no leitor simpatia e 

solidariedade. Entretanto, é preciso pontuar que, dificilmente, esse mesmo leitor 

gostaria de se parecer com alguma das desajustadas personagens do universo 

chukchiniano.  

Conclui-se, portanto, que o fato de o herói presente na obra literária de Chukchin 

não ser o herói positivo, não faz dele um anti-herói positivo. Em realidade, comparar o 

herói de Chukchin ao herói positivo do Realismo Socialista sem considerar todas as 

mudanças ocorridas na cena literária e política, que separam a criação desse modelo ao 

início da carreira criativa chukchiniana, acarretaria um irreparável anacronismo. À 

época de Chukchin, os escritores não estavam mais tão preocupados em criar uma 

personagem que fosse de ou ao encontro do herói positivo, o que se desejava era a 

elaboração de personagens que carregassem em si não uma missão, uma ideia, mas a 

sua individualidade, sua personalidade perante um mundo em mutação.  

 A figuração do herói consciente, que age em prol de um bem maior, portador 

dos ideais do Partido, não é o tipo heroico visto nos contos de Chukchin e de muitos 

outros escritores de sua época, porém tampouco é visto em sua obra o camponês dotado 

da sabedoria popular, das tradições folclóricas, do olhar saudosista ao passado, como 

pode ser identificado na prosa rural contemporânea ao escritor.  

 Os heróis chukchinianos caracterizam-se pela espontaneidade de seu 

comportamento, linguagem e pensamentos. Ao ler os contos, tem-se a impressão de que 

estamos diante de uma pessoa real, que fala livremente, com toda a sua agramacidade, 

rudeza e arroubos emocionais, um indivíduo comum no que tange às suas características 
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mais gerais – saído do povo, um trabalhador, um velho, e não um líder ou um membro 

do Partido –, porém incomum e imprevisível em suas ações. 

 De fato, Chukchin ocupa um lugar tão singular na literatura quanto os heróis de 

suas histórias e, ao estudar sua obra, deparamo-nos com um constante “não é 

exatamente isso e nem aquilo”. A forma dos contos, por exemplo, não apresenta grandes 

inovações como nos textos produzidos pela vanguarda dos anos vinte: nos contos 

chukchinianos há progressão temporal e enredo bem delineado. Porém, a linguagem, 

elemento constitucional da forma, também não é aquela monótona do Realismo 

Socialista, tampouco extremamente regional e folclórica como a da prosa rural.  

 O que parece afastar Chukchin e sua galeria de heróis do idealismo contido no 

Realismo Socialista ou na prosa rural é a motivação para a escrita mesma dos textos: 

não se percebe em sua obra o desejo de construir exemplos a serem seguidos a fim de 

transformar o futuro, bem como de resgatar algo do passado que estaria se perdendo.  

 As personagens chukchinianas lidam com o presente, com o que há em seu aqui 

e agora, sem pretensões futuras ou passadas, como o conto que é escrito para se escrever 

o conto, como dito pelo próprio Chukchin.  

Я не знаю, что такой «телеграфный стиль», знаю, что такой скучный 

рассказ. А должно быть интересно, вот и всё. [...] Я иногда, читая 

рассказ, понимаю, что рассказ писался для того, чтобы написать 

рассказ. (ШУКШИН, 1985, c. 576 и 578) 

Eu não sei o que é “estilo telegráfico”, sei o que é um conto chato. Mas deve 

ser interessante, e isso é tudo [...] Às vezes, lendo um conto, eu compreendo 

que se escreveu o conto para escrever um conto. (CHUKCHIN, 1985, p. 576 

e 578) (tradução nossa) 

 As narrativas estão concentradas no presente, no presente dos textos, ao focar a 

ação que tem lugar na vida das personagens, no presente das personagens, que precisam 

lidar com o mundo no qual estão inseridas, no presente do narrador, que vive com as 

personagens suas desventuras, e no presente da leitura, que suscita no leitor a sensação 

de que a voz, os diálogos e as ações que se desenrolam diante de seus olhos são 

oriundas de pessoas vivas, verdadeiras, não de um exemplo para o futuro ou de um 

símbolo remanescente do passado. Enfim, em sua obra, Chukchin promete: 

Изо всех сил буду стараться рассказать правду о людях, каких знаю, 

живя с ними в одно время (idem, c.239)      

Com todas as minhas forças vou tentar contar a verdade sobre as pessoas que 

conheço, vivendo com elas a um só tempo. (tradução nossa) 

E ele parece cumprir o que prometeu.  
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Conclusão 

 

 O estudo da figura do herói, a identificação de suas características, do modo 

como se dá sua figuração, e a compreensão dos procedimentos artísticos por meio dos 

quais ele é construído constituem, de fato, um dos temas mais atraentes quando o objeto 

de estudo escolhido, a obra ou o autor, pertence ao cânone literário russo.  

 Isto se deve ao fato de que, no decorrer da história literária russa, os autores, por 

diferentes meios, se preocuparam em criar personagens que, consciente ou 

inconscientemente, resultaram na formação de uma imensa galeria de tipos humanos 

que podem ser lidos em cada texto, isto é, de forma individual, ou em correlação com 

outros textos e contextos.  

 Assim, mediante a observação desse conjunto de personagens e de sua 

ocorrência nas obras literárias, a crítica passou a identificá-los e, como é de praxe, 

nomeá-los. Tem-se, então, o homem supérfluo, o homem de ação, o homem do 

subterrâneo, o herói positivo, o tchudik, dentre outros.  

 A delimitação desses heróis permite colocá-los em contraste com outros, 

compará-los, observar suas diferenças e, claro, perguntar-se em que medida sua 

figuração está ligada ao gosto estético do escritor, às demandas de seu tempo, às 

motivações pessoais e também àquelas oriundas do contexto. Ou seja, em que medida 

esse herói é importante dentro e fora da obra em que ele é figurado, que lugar ocupa 

dentro da tradição literária, dentre outras questões de ordem estética, artística, política e 

histórica. 

 Desse modo, ao estudar alguns dos heróis presentes nas obras de Chukchin para 

a realização dessa pesquisa, procurou-se levantar e responder questões semelhantes. 

Mas outras também foram formuladas, de modo a conduzirem a pesquisa por caminhos 

inesperados quando o projeto inicial dessa dissertação de Mestrado foi realizado. Em 

especial, a principal questão abordada é: afinal, o herói chukchiniano corresponde em 

alguma medida ao herói positivo?  

 Bem, quando essa questão foi formulada no início da pesquisa, não se levou em 

consideração um fato concreto e que suscitou a demanda por uma busca de dados que, 

inicialmente, não havia sido prevista: desde a oficialização do Realismo Socialista e a 
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formulação do chamado herói positivo até o início da carreira literária de Vassíli 

Makárovitch Chukchin há um intervalo temporal de mais trinta anos.  

 Logo, nem o entendimento sobre o que seria o herói positivo de 1934 é o mesmo 

de quando Chukchin começou a publicar seus escritos em meados da década de 50, nem 

a demanda, a valorização e a obrigatoriedade do Realismo Socialista como método de 

criação artística se mantiveram imutáveis, especialmente depois da morte de Stálin, em 

1953. 

 A compreensão dessa lacuna temporal inicialmente ignorada e de todas as 

implicações nela contidas levou a uma pesquisa aprofundada para entender que 

mudanças foram essas e o que as causou.   

 Assim, após a morte de Stálin, a principal mudança observada na esfera literária 

foi o surgimento e popularização de personagens não condizentes com o chamado herói 

positivo e as circunstâncias mais significativas que a motivaram foram as demandas da 

crítica, dos leitores e dos escritores por obras literárias verdadeiras e interessantes, isto 

é, por personagens que possuíssem dilemas e emoções mais humanas e menos irrealistas 

e idealizadas; o relaxamento da censura; e a perda de ideais resultante principalmente do 

discurso de Nikita Khruschov, que denunciou os abusos da era Stálin.  

 Logo, se o Realismo Socialista era imediatamente associado à figura do líder, 

após as denúncias ao culto de sua personalidade, o método criativo e tudo o que ele 

englobava foi em parte desvinculado da figura de Stálin (e considerado não mais uma 

criação sua, mas um fenômeno resultante do próprio andamento da História) e em parte 

enfraquecido como tal, o que deu aos escritores maior liberdade de criação.  

 É nesse contexto que Chukchin inicia a sua carreira literária, em um período no 

qual os escritores passaram a voltar mais atenção aos dilemas individuais e não 

diretamente aos políticos e sociais. De certa forma, pode-se dizer que o método de 

criação realista socialista priorizava a elaboração de uma narrativa que exemplificasse e 

demonstrasse o modo como o indivíduo, o herói (de preferência, positivo), pode 

influenciar a sociedade de seu tempo, transformá-la e fazê-la progredir. Já a narrativa 

posterior à morte de Stálin, ao contrário, parecia querer demonstrar como a sociedade 

em seu atual estágio e os mecanismos que lhe são inerentes (a burocracia, a propaganda, 

as diferenças entre campo e cidade) influenciavam a existência de cada indivíduo. 
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 Sob esse novo olhar, a personagem não é mais um exemplo, um agente ativo, 

mas sim o resultado dessa mesma sociedade e de seus entraves. Ademais, 

diferentemente do Realismo Socialista, que se voltava ao futuro buscando apontar “o 

que e como deve ser”, a literatura pós-Stálin ou volta-se ao passado, ao “o que e como 

era”, no caso da prosa rural, ou ao presente, ao “o que e como é”, e este é o caso dos 

escritos de Chukchin, da drugaia proza e da molodiojnaia proza.  

 Logo, à pergunta investigada na presente dissertação, pode-se responder com 

absoluta certeza que as personagens chukchinianas não correspondem ao chamado herói 

positivo, bem como muitas das personagens observadas nos escritos produzidos por 

autores contemporâneos a Chukchin.  

 Porém, o fato de esse herói não ser um herói positivo, não faz dele o oposto do 

herói positivo, ou seja, o herói chukchiniano não é exemplar, mas também não é um 

contraexemplo. Isso se dá em virtude do direcionamento da própria personagem, que 

não age em relação ao socialmente estabelecido (seja contra, seja pró), mas sim em 

relação a si mesma. O foco, portanto, está no indivíduo, em seus dilemas pessoais, e não 

nos elementos sociais ou políticos.  

 Há de se considerar, porém, que muitos desses dilemas são causados pela 

situação sócio-política em que ele está inserido (como o acesso deficitário dos 

moradores das zonas rurais aos bens culturais, econômicos e sociais). Entretanto, as 

narrativas não estão voltadas a expor ou discutir diretamente essa problemática, e sim a 

expor como cada personagem, de maneira individual, lida com ela. O resultado é a 

configuração de heróis ingênuos, desajustados, excêntricos, sonhadores, rancorosos, 

impulsivos, pouco racionais.  

 Outra constatação feita no decorrer da pesquisa é a de que, apesar da constância 

do locus rural nas narrativas e da origem camponesa de Chukchin, ele não pertence ao 

grupo dos escritores da prosa rural, uma vez que, além de não colocar em destaque a 

paisagem rural e seu inventário (como a casa camponesa, a rotina diária de trabalho, o 

nome das aldeias, de plantas, animais etc), como é comum nos textos desse gênero, suas 

personagens estão mais preocupadas em lidar com o presente do que em resgatar os 

valores humanos pertencentes (idealmente) ao passado.  
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 Chegar a essa conclusão demandou a compreensão das principais características 

da prosa rural para, então, confrontá-las com as características dos textos de Chukchin. 

Dessa forma, foi possível evitar a afirmação simplista de que apenas em virtude do fato 

de o escritor ter nascido na aldeia e de suas narrativas serem ambientadas nela, ele seria 

um escritor da prosa rural, um dereviénschik. 

 Com relação ao método de pesquisa adotado, durante a leitura de obras e teses 

voltadas a temas relacionados à prosa rural e ao Realismo Socialista, observou-se que 

muitas das citações presentes nelas não informavam a fonte real das quais elas foram 

retiradas. Ou seja, muitas citações de artigos de crítica literária publicados em jornais e 

revistas dos anos 50 na União Soviética, ou mesmo de decretos de lei publicados na era 

Stálin, eram citações de citações, muitas delas já “filtradas” pelas conclusões de 

pesquisadores, o que não é algo de todo negativo, porém houve uma necessidade de se 

buscar as próprias fontes: o artigo original, publicado em determinado jornal ou revista, 

ou buscar acesso ao texto original do decreto publicado ou da fala de determinado 

político em congressos e plenárias.  

 Por isso, durante a realização da pesquisa, sempre que possível, deu-se 

preferência à leitura e apresentação dos textos fonte (e não de interpretações feitas a 

partir deles), o que permitirá a futuros pesquisadores utilizá-los em seus próprios 

estudos. Ademais, o acesso aos textos originais conferiu maior fidedignidade às 

conclusões às quais se chegou. 

 Por fim, as informações acerca do Realismo Socialista e da prosa rural contidas 

na presente dissertação podem ser utilizadas como material de consulta por outros 

estudiosos e acrescidas por eles, uma vez que em nenhum momento objetivou-se 

esgotá-las, mas sim oferecer um breve panorama sobre elas, panorama esse direcionado 

aos objetivos assumidos na presente pesquisa, isto é, ao estudo dos heróis 

chukchinianos.  

 Pessoalmente, o desenvolvimento da dissertação foi desafiador, pois conduziu à 

busca de muitas informações não previstas quando da elaboração do projeto. Além 

disso, ficou clara a importância e responsabilidade em manter um constante 

compromisso com a qualidade da pesquisa científico-acadêmica, mesmo que implicasse 
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(e, de fato, implicou) na constatação de que havia falhas em seu projeto inicial, como o 

anacronismo em comparar o herói chukchiniano diretamente ao herói positivo.  

 A tradução dos contos também foi desafiadora, uma vez que a linguagem neles 

presente é rica em elementos pertencentes à variante coloquial da língua e, por isso, 

muitas expressões não estão contidas no dicionário e/ou estão relacionadas a 

determinado período de tempo que não é aquele no qual a tradução foi realizada.  

 Finalmente, a presente pesquisa contribui com os estudos literários e culturais ao 

apresentar de forma mais sistematizada informações sobre a vida e a obra de Vassíli 

Makárovitch Chukchin, a tradução inédita de alguns de seus contos, o estudo das 

personagens presentes neles e a confrontação de suas características com aquelas 

pertencentes ao herói positivo, ao Realismo Socialista e à prosa rural, por meio do 

levantamento de informações sobre elas, resultando na ampliação do escopo de dados e 

dos estudos ligados à literatura soviética, ainda pouco focada pelos estudos literários, 

especialmente no Brasil.  
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