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“Compreendi que, quando se ama, é necessário se elevar,  

na maneira de raciocinar, mais alto do que as noções  

de felicidade ou de infelicidade, de vício ou de virtude,  

tomadas na sua significação corrente, ou então  

não se deve raciocinar.” (A. Tchekov. “Do amor”) 

 

 Título algo estranho, esse aí em cima. Tento explicar. No começo do ano letivo de 

1960, quando, integrando a chamada GERAÇÃO 60, eu cursava o quinto ano na Faculdade 

de Direito da UMG, depois UFMG, aconteceu um fato estranho e que foi logo 

inexplicavelmente esquecido. Certo rapaz, não sei se estudante de outra série ou totalmente 

alheio ao corpo discente da Faculdade, inconformado com as matérias contidas no jornal 

estudantil Voz Acadêmica, que acabava de ser editado, e tomado de súbita indignação, 

passou a rasgar todos os exemplares do periódico, cujas pilhas ficavam em lugar ostensivo 

do Edifício Vilas Boas, para onde se transferira, desde o segundo semestre de 1958, a nossa 

Faculdade. 

 

 A primeira reação do leitor, após tanto tempo, poderá ser a pergunta: – Mas 

ninguém tentou impedir?  

 

 Não acredito, e só fiquei sabendo da cena por informações de alguns alunos ou 

funcionários. Calculo que, em parte, porque havia até o susto da surpresa. Diante de alguém 

totalmente enfurecido, limitando seu destempero sobre objetos, as pessoas ao redor devem 

ter demorado a tomar alguma atitude, se é que alguém resolveu defender os exemplares do 

jornal estudantil da destruição. 

 

 Os comentários dos dias seguintes eram de que o autor do dano à edição da Voz 

Acadêmica tentava justificar seu destemperado inconformismo pelo fato de o jornal conter 

matérias subversivas. O principal alvo da sua revolta consistia realmente em matéria de 

natureza política, de que, infelizmente, não me lembro. Fácil é imaginar que as reformas ou, 

pelo menos, alguma ou algumas delas, que, poucos anos depois, levariam o Brasil aos vinte 

anos do mais recente autoritarismo, tivessem destaque na manchete. 

 

 Mas o destruidor da edição aproveitou para incluir como matéria subversiva também 

o meu artigo intitulado “Centenário de Anton Tchekov (17/1/1960)”. Claro que seu 

julgamento foi totalmente apressado aí, pois o grande contista russo faleceu em 1904, nada 

indicando qualquer relação dele com a revolução comunista de 1917. 

 

 Antes que alguém se admire da minha memória a respeito de todos esses fatos, 

lembrarei que, naquele tempo, líamos com grande gosto os famosos Comentários ao Código 

Penal de Nelson Hungria, então Ministro do Supremo Tribunal Federal, o que só não 

poderíamos fazer mais à vontade quando alunos do Prof. Lydio Machado Bandeira de 
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Mello, que, notoriamente, fazia restrições a outros penalistas, particularmente ao referido 

magistrado. E Hungria usava todo o seu lirismo combatendo a suposta legítima defesa da 

honra, sempre alegada nos júris pelos homicidas passionais. Pois ele incluía citação, que 

agora verifico ter sido indireta, de conto de Tchekov: “Invoquemos ainda a autoridade de 

Rabinowicz: ‘Somos de opinião que os candidatos ao crime passional são intimidáveis; e o 

são tanto mais quanto quase todos preparam o crime. E estamos certos de que, se o crime 

fosse punido como merece, todos os que hoje matam sem hesitar, refletiriam mais nos 

riscos que correm; e mais numerosos seriam, então, aqueles vingadores frustrados à Sigaiev 

(da magnífica novela de Tchekov), e que entram num armeiro para comprar um revólver e 

saem com uma rede para codornizes...’” (Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de 

Janeiro : Forense, 1958. v. 5. p. 162. Trata-se do conto de Tchekov “O vingador”, que 

integra o volume Maravilhas do conto humorístico. São Paulo : Cultrix, 1959. pp. 43/48). 

 

 Henrique de Campos, prefaciando o volume XXXVII dos Clássicos Jackson, 

considerava relevante acrescentar nota sobre o nome Tchecov. Note-se que ele não se 

preocupa com a redação deste: Tchekov (Rabinowicz, apud Hungria, cit.); Tschecov 

(Maravilhas, cit.); Tchekhov (Petit Larousse illustré. Paris, Larousse, 1989). Mas só o 

nome com aparência russa bastara para a destruição da edição do jornal Voz Acadêmica, em 

1960? O indignado autor da façanha poderia tê-lo confundido com outra pessoa. Vejamos, 

portanto, o comentário de Campos: “O nome de Tchecov tem sido, nos países ocidentais, 

muito confundido com o de Tchertkov, o homem que se tornou conhecido no mundo inteiro 

unicamente por haver sido amigo íntimo de Tolstoi. O grande romancista espanhol Pio 

Baroja refere-se também a um caso curioso de equívoco entre Tchecov e outro escritor 

russo, este filósofo, filiado à corrente cristã do existencialismo: Chestov, cujo falecimento 

se deu há cerca de dois anos.” (“Prefácio.” Tchecov. Contos. trad. Costa Neves. Seleção de 

Henrique Campos. Rio de Janeiro-São Paulo-Porto Alegre : Jackson, 1965. p. XXVII). Não 

seria, definitivamente, decorrente dos personagens com nomes semelhantes a destruição da 

edição da Voz Acadêmica, já que eles não se envolveram com a revolução soviética. 

 

 A literatura russa de certo valor remonta aos fins do século XVIII, ainda um tanto 

folclórica, segundo o citado prefaciador, que cita alguns pioneiros. Com o romantismo já se 

destaca o nome de Puschkine, mais poeta do que prosador. Depois Gogol, “primeira grande 

figura da novelística russa” e grande humorista. Este publica, em 1834, “uma pequena 

novela, ou antes, um conto longo, ‘O Capote’, cuja repercussão ia ser bem grande na 

literatura russa. ‘Nós todos saímos do ‘Capote’ – diria, mais tarde, Dostoiewski.” Há nele o 

realismo, ainda que meio caricatural. Duas tendências passam a notar-se: a eslavófila 

(Dostoiewski) e a ocidentalista (Turguenev). Dostoiewski primou pela filosofia pensada em 

romance, “concretizando as idéias nas personagens”. Turguenev entendia que a Rússia 

devia “assimilar a civilização européia”. Na confluência dos dois aparecia Tolstoi. Lendo 

Guerra e paz, o maior dos livros deste, Flaubert “dizia que o único defeito que encontrava 

era, em meio dos trechos mais empolgantes, o romancista ceder lugar ao doutrinador... o 

homem preocupado em tirar conclusões filosóficas, em assumir ares messiânicos, em 

aproveitar o romance como instrumento de pregação”. 
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 Mortos Dostoiewski e Turguenev, achando-se Tolstoi no apogeu, Tchekov começou 

a chamar a atenção com seus contos humorísticos publicados em jornais e revistas e logo 

após reunidos em livro. Ao contrário dos três – Tolstoi, Turguenev e Dostoiewski – de 

famílias abastadas e até aristocráticas, Tchekov, ainda segundo Campos, “vinha do povo, 

filho de um servo liberto”. Ele se formou em medicina e até exerceu a profissão de médico. 

Recém-formado, usou pseudônimo, temendo prejudicar a confiança da clientela. Fez várias 

viagens, até para o exterior, o que contribuiu para a riqueza da sua obra. 

 

 Cabe indagar, com Campos, se Tchekov, como seus colegas, buscaria “concretizar 

na sua obra um pensamento filosófico político-social ou religioso”. O mesmo prefaciador 

responde: “Tchecov pretendia exprimir a vida em ficção e não doutrinar. Era um contista, 

escrevia contos, alguns curtos, outros longos, outros já mesmo com as proporções de 

novelas, mas não se preocupava em expor idéias ou fixar as linhas de uma filosofia.” Isso 

lhe trouxe as primeiras críticas.  

 

 O ambiente russo da época era até de reação, cessando, com o czar Alexandre III, 

“as esperanças dos liberais”.  A única voz revoltada, não reprimida pela tirania, era a de 

Tolstoi. Então Tchekov começava a escrever suas histórias engraçadas, do tipo anedótico, 

“em que o ridículo e o grotesco são sublinhados com um traço genuinamente artístico”. Na 

sua obra, segundo Campos, surge a vida morna, abafada, monótona, “de um povo 

mergulhado no obscurantismo que passa a delinear-se nesses contos. E a personagem que 

encontra o seu ‘habitat’ em semelhante atmosfera é aquela da qual Gogol já nos dera alguns 

retratos geniais: o pobre diabo. A obra de Tchecov está cheia de pobres diabos – gente 

anônima, apagada, que anda pela existência sem fazer ruído, dela desaparecendo sem ser 

pressentida, da mesma maneira pela qual nela entrou... O homem nos contos de Tchecov – 

disse Kropotkine – chega a um grau em que só pode repetir mecanicamente certos atos 

quotidianos, depois dos quais vai deitar-se satisfeito de haver matado o tempo de alguma 

maneira. De fato, quase não há ideal para essa criatura. O rico mesmo enfastia-se ou sofre 

com a sua riqueza. O pequeno burocrata não vê outra perspectiva senão ir todos os dias, às 

horas certas, à sua repartição, voltar para a casa e recolher-se ao leito, sem que qualquer 

horizonte novo se rasgue à sua frente. O miserável não tem outra coisa a fazer senão 

resignar-se com a sua miséria. Sim, não resta dúvida de que há em tudo isso o triste quadro 

da ruína moral de um povo sufocado pelo despotismo. Realista, Tchecov não se contenta 

em reproduzir o aspecto exterior de semelhante quadro: vai ao fundo das almas, e é 

frequentemente o pensamento secreto, os movimentos mais íntimos das personagens que o 

escritor logra desvendar com uma perícia extraordinária. Apesar da impressão de 

objetividade que os seus contos nos dão, não se pode dizer seja ele um observador 

impassível e indiferente. Tchecov encara a vida numa atitude de complacência triste e 

resignada, sendo indiscutível a sua simpatia por muitas personagens com as quais se 

solidariza, através de uma profunda comunicação poética. Pois é preciso que se acentue: o 

autor da ‘Estepe’ é um poeta e no sentimento lírico que lhe atravessa os contos está a chave 

dessa arte excepcional.” 

 

 Marcel Debrot, meu professor de francês no curso clássico, confessava estar 

convencido da maior vantagem de estudar uma obra, por exemplo, no segundo clássico, o 
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Cid, de Corneille, em vez de trechos antológicos de diversos autores. Tratando-se de 

contista com a vasta obra de Tchekov, e sendo, em geral, curtos os seus contos, mais 

proveitosa parece a indicação de alguns, com informação das fontes para localização.  

 

 Campos divide a “inventiva de Tchecov”, para ele “prodigiosa, inesgotável” em 

duas grandes categorias: os contos “de intriga” e os contos “de situação”. Ele tenta resumir 

em duas páginas e meia os três exemplos. Da 1ª categoria, o conto “Então era ela”; da 2ª, o 

conto “Uma boda”; o terceiro, “Um caso de clínica médica” também é “de situação”:  Mais 

conciso o prefaciador se mostra ao citar os tópicos iniciais de vários contos que 

demonstram o “verdadeiro desfile da sociedade russa”, do modo mais abrangente. A 

seleção feita para o volume prefaciado por Campos, dificultada pelo grande número de 

obras primas de Tchekov, inclui a novela “A estepe”. Quase todos os contos pertencem à 

categoria “de situação”, que melhor caracteriza a arte do contista russo. O conto “O beijo” 

encerra certa “combinação entre as duas categorias”. Por sua vez quase nenhuma intriga 

existirá no conto “La cigale”, que, contudo, deixará impressão mais duradoura no leitor. 

 

 Além do conto, especialmente o “conto curto”, sua vocação por excelência, Tchekov 

chegou até à novela, mas jamais ao romance. O grande autor russo se sentiu atraído pelo 

teatro, onde também foi inovador, pois aí ele quis a “supressão da fábula”. Ele se mostrou 

mesmo “destrutivo e revolucionário, sob o ponto de vista artístico”. Na peça de estréia, 

“Ivanov”, evitou “anjos e demônios”, preservando-se “de condenar ou absolver quem quer 

que seja”. Seguiu-se “A gaivota”, que foi fracasso de público e de crítica. A propósito da 

sua terceira peça, “Três irmãs”, Tchekov escreveu a certo amigo: “Na vida real não vejo, a 

todo momento, criaturas dando tiros no ouvido, enforcando-se ou fazendo declarações de 

amor e não as vemos, igualmente, dizendo, a todo instante, coisas inteligentes. O que 

estamos acostumados a ver, na vida corrente, é as pessoas tratarem dos seus negócios, 

comerem, beberem e dizerem vulgaridades, tolices. Pois bem, o artista deve cuidar de pôr 

isso em cena.” As outras peças, inicialmente mal recebidas pela crítica e pelo público, como 

as demais, foram “Tio Vania” e “Casa das cerejas”. 

 Campos não consegue evitar a comparação de Tchekov com Maupassant, outro 

notório contista genial, mas enquanto ele considera aquele mais poético, acha que no 

francês “não há mistério”, nem chegando a haver aproximação provável nas narrativas de 

situação. Também Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Paulo Rónai se dispõem a fazer a 

mesma comparação: a perfeição, em Maupassant, traz até certa artificialidade, enquanto 

Tchekov ganha em realidade, dado seu aparente descuido. Chegam mesmo a atribuir a 

“técnica original” de Tchekov aos apertos deste “pelo jornal impaciente e pela família 

faminta” (“Anton Tchekov”. Mar de histórias - Antologia do conto mundial. Org. e trad. 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Paulo Rónai. 4 ed. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 

1999. v. 5. pp. 122/123). Esta coleção contém três contos: “Cronologia viva” (com o 

humorismo da fase inicial), “Angústia” (segundo muitos, típico “conto sem enredo”) e “O 

marido” (“a despeito da sobriedade do traço”, com “o fundo desespero dos últimos anos do 

escritor”). 

 Consultando a memória, além dos contos “O vingador” e “Do amor” (Anton 

Tchekhov. Os mais belos contos russos dos mais famosos autores. 2. série. trad. Frederico 
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dos Reys Coutinho et alii. Rio de Janeiro : Vecchi, 1945. pp. 111/121) já citados, eu 

incluiria certo conto de Tchekov, lido no tempo de estudante de Direito. O alto servidor, em 

sua casa bem aquecida, com grande conforto, lembra sua vocação inicial para a literatura, as 

perspectivas, a provável penúria, com um frio desses, sente certo calafrio e trata de aquecer-

se melhor e curtir com mais gosto tudo aquilo ao seu redor. 

 Quarenta e quatro anos viveu Tchekov (1860/1904). Da primeira tentativa que fiz de 

comemorar o centenário do seu nascimento até hoje, quarenta e quatro anos se passaram. A 

homenagem que agora faço só pode ser pelo centenário do seu falecimento. A outra, que 

não cheguei a ler na Voz Acadêmica, era bem mais simples. Mas – quem sabe – esta leve a 

vantagem de ser publicada e sobreviver? 

 


