
 

 

Fragmentos da Carta 33 de Tchékhov a Suvórin1 
 

Moscou, 30 de dezembro de 1888. 
 

(...) Ele tem um passado admirável, como o da maioria dos intelectuais russos. Não existe, ou 

quase não existe, nenhum nobre ou universitário russo que não se vanglorie do seu passado. 

O presente é sempre pior que o passado. Por que será? Porque a excitabilidade russa possui 

uma característica específica: é logo substituída pelo cansaço. Mal deixa os bancos escolares, 

sem refletir, o sujeito assume um fardo que está acima de suas forças: incube-se logo da 

escola, do mujique, da economia racional, do Mensageiro da Europa, faz discursos, escreve 

ao ministro, combate o mal, aplaude o bem; ele não ama de um modo simples e comum, mas 

ama, infalivelmente, às sabe-tudo, ou às psicopatas, ou as judias, ou até às prostitutas, que ele 

pretende redimir etc. etc. Mas, mal chega aos 30-35 anos, já começa a sentir tédio e cansaço. 

Nem bem lhe cresceram os bigodes e ele já diz com autoridade: “Não se case, meu velho… 

Acredite na minha experiência”. Ou então: “Afinal, o que vem a ser liberalismo? Cá entre 

nós, Katkov muitas vezes tinha razão…”. Ele está pronto para rejeitar o ziemstvo e a 

economia racional, a ciência e o amor.. Meu Ivánov diz ao doutor (ato I, cena 5): “O senhor, 

meu caro amigo, acabou o seu curso apenas no ano passado, ainda é jovem e forte, enquanto 

eu já estou com 35 anos. Sinto-me no direito de dar-lhe conselhos [...]”. Este é o tom dos que 

se cansam prematuramente. Depois, suspirando com autoridade, ele aconselha: “Não se case 

assim ou assado (veja uma das citações acima), escolha alguma coisa corriqueira, cinzenta, 

sem tons vivos, sem sons excessivos [...] De um modo geral, construa sua vida de acordo com 

o modelo. Quanto mais cinza e mais monótono for o fundo, melhor será [...] A vida que eu 

vivi, ah, como é cansativa! … como é cansativa!” (...) Homens como Ivánov não resolvem os 

problemas, mas sucumbem a seu peso. Eles se perdem, agitam-se, ficam nervosos, queixam-

se, cometem besteira e, no final de tudo, depois de ter dado vazão a seus nervos flácidos e 

indisciplinados, sentem o chão fugir de baixo de seus pés e entram para a categoria dos 

“abatidos” e dos "incompreendidos". 
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A desilusão, a apatia, a lassidão dos nervos e o cansaço constituem a consequência 

inelutável da excitabilidade desmedida. Esse tipo de excitabilidade é característica, em 

altíssimo grau, de nossa juventude. Pegue a literatura. Pegue a nossa época… O socialismo é 

uma das formas de exaltação. E onde está ele? Está na carta de Tikhomírov5 ao tzar. Os 

socialistas casaram-se e criticaram o ziemstvo. Onde está o liberalismo? O próprio 

Mikhailóvski6 diz que agora todas as peças do xadrez estão misturadas. E de que serve todo 

esse entusiasmo russo? A guerra cansou, a Bulgária7 cansou, beirando a ironia, a Zucchi8 

canso e a opereta também cansou… 

O Cansaço (e o doutor Bertenson está aí para confirmá-lo) não se manifesta apenas 

num lamento contínuo ou na sensação de tédio. A vida de um homem cansado não pode ser 

representada assim: Ela é bastante irregular. As pessoas cansadas não 

perdem a capacidade de se entusiasmar intensamente, mas por pouco tempo, e, além disso, 

após cada entusiasmo sobrevém uma apatia ainda maior. Isso pode ser representado 

graficamente assim: 

 
A queda, como pode ser visto, não se dá num plano inclinado, mas de um modo um 

pouco diferente, Sacha declara seu amor. Ivánov empolga-se e grita: “Uma nova vida!”, mas 

na manhã seguinte ele acredita nessa vida tanto quanto no domovoi (monólogo do terceiro 

ato); sua mulher o ofende, ele fica fora de si, exalta-se e atira-lhe uma ofensa cruel. Chamam 

no de patife. Se isso não acaba com seu cérebro flácido, ele se exalta e condena a si próprio. 

(...) 

 
5. Em 1888, L. A. Tikhomirov publicou em Paris, onde estava exilado, um panfleto com o título de “Por que 
Deixei de Ser Revolucionário” e enviou uma carta de arrependimento ao tzar Alexandre III, pedindo para 
retornar à Rússia. 
6. Não se conseguiu estabelecer onde N. K. Mikhailovsky, um dos dirigentes do populismo russo, teria 
pronunciado essa frase. 
7. Alusão ao rompimento de relações diplomáticas entre a Rússia e a Bulgária, ocorrido à época após uma série 
de hostilidades. 
8. Bailarina italiana que, durante alguns anos, apresentou-se em várias cidades russas. 


