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Da superficialidade da crítica à profundidade da escrita: 

dois contextos históricos, duas literaturas  

 

 

 Thus one couple after another with much the same irregular and aimless 

movement passed the flower-bed and were enveloped in layer after layer of green-

blue vapour, in which at first their bodies had substance and a dash of colour, but later 

both substance and colour dissolved in the green-blue atmosphere (…). Yellow and 

black, pink and snow white, shapes of all these colours, men, women and children, 

were spotted for a second upon the horizon, and then, seeking the breadth of yellow 

that lay upon the grass, they wavered and sought shade beneath the trees, dissolving 

like drops of water in the yellow and green atmosphere, staining it faintly with red 

and blue. It seemed as if all gross and heavy bodies had sunk down in the heat 

motionless and lay huddled upon the ground, but their voices went wavering from 

them as if they were flames lolling from the thick waxen bodies of candles. Voices, 

yes, voices, wordless voices, breaking the silence suddenly with such depth of 

contentment, such passion of desire, or, in the voices of children, such freshness of 

surprise; breaking the silence? But there was no silence; all the time the motor 

omnibuses were turning their wheels and changing their gear; like a vast nest of 

Chinese boxes all of wrought steel turning ceaselessly one within another the city 

murmured; on the top of which the voices cried aloud and the petals of myriads of 

flowers flashed their colours into the air. (KG 89) 

 

Tais são as palavras, destinadas a finalizar a caracterização de 

uma tarde de Julho, vivida em “Kew Gardens” (1919). À primeira 

vista, serão uma espécie de conclusão à narrativa, aspirada pelo leitor, 

no seu desejo de encontrar uma nota conciliadora minimamente 

reconhecível para a diversidade de imagens que compõem a estrutura 

narrativa  do texto. No ensaio “The Russian Point of View” (1925), 

Virginia Woolf reflecte sobre um dos métodos narrativos postos em 
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prática por alguns escritores russos da segunda metade do século XIX. 

A sua maior inovação, segundo a escritora, consiste em legitimar as 

histórias inconclusivas; Woolf pondera sobre a problemática da relação 

que o leitor inglês poderá estabelecer com este tipo de escrita: “But is it 

the end, we ask? (…). These stories are inconclusive, we say, and 

proceed to frame a criticism based upon the assumption that stories 

ought to conclude in a way that we recognise” (RPV 176, itálico meu). 

Fim, conclusão, organização composicional – são, porém, 

termos que no contexto em questão conduzem a uma contradição 

semântica, essencial para a contemplação do carácter moderno, cujas 

revelações atravessam toda a consciência literária, com maior ou menor 

intensidade, ao longo da primeira metade do século XX.  

Por um lado, presencia-se a irregularidade de movimentos, 

dirigidos sem aparente objectivo nem propósito, flutuantes na sua 

incoerência, sucedidos pela alternante dissolução de diversas formas e 

cores, a multiplicidade de impressões e a impessoalidade do silêncio, 

perceptível ora na harmonia melódica de vozes, ora na sua destoante 

variação, ora nos ruídos dos sons apreensíveis na dança caótica oriunda 

das ruas de uma grande metrópole; por outro lado, apela-se ao 

momento de silêncio, numa demanda de um só instante de 

tranquilidade, propício à contemplação do mundo próprio, ao desejo de 

aprender a encontrar as experiências de eternidade no espírito mutável e 

transitório da realidade contemporânea. O inegável conflito entre o 

desassossego, característico da consciência moderna, causado pela 

constante alternância de formas e pela multiplicidade de sensações, e a 

tentativa de atingir, através de uma profunda introspecção, o total 

estado de transcendência, surge simbolicamente revelado pela própria 

organização estrutural de “Kew Gardens”, em que ao canteiro de flores 
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(flower bed) se justapõe o relato psicológico da experiência humana, 

transmitido através de acesso directo ao fluxo da consciência, cuja 

riqueza estilística representa a sensação do encontro com o 

subconsciente.  

Ao iniciarmos a análise de uma obra modernista, 

inevitavelmente nos confrontamos com a seguinte questão: como 

conseguirá o escritor conciliar a infinita multiplicidade de reflexos, 

testemunhos de uma realidade em constante fragmentação, com a 

contemplação de facetas eternamente características da condição 

humana? Em que consiste, para a apreciação moderna, o cerne da 

existência? No já referido “The Russian Point of View” Woolf 

problematiza esta questão:  

 

There may be no answer to these questions, but at the same time let us 

never manipulate the evidence as to produce something fitting, decorous, 

agreeable to our vanity. This may not be the way to catch the ear of the 

public; after all, they are used to louder music, fiercer measures; but as the 

tune sounded so he has written it. In consequence, as we read these little 

stories about nothing at all, the horizon widens; the soul gains an astonishing 

sense of freedom. (RPV 177-178) 

 

A relação com a fluidez e a efemeridade das percepções – um 

dos traços característicos da consciência moderna – tinha-se tornado, já 

nas últimas décadas do século XIX, num dos principais pontos de 

referência no campo literário. Em 1885, Baudelaire, escritor francês 

reconhecido pela dedicação à problematização estética e filosófica da 

experiência vivida na cidade moderna como representativa das relações 

humanas no final do século XIX, procura definir a essência de 

Modernité, conceito que proporciona um terreno frutífero ao 
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aparecimento e posterior consolidação da estética literária modernista, 

cujos contornos filosóficos procuram estar em sintonia com o espírito 

da sua época.  

A modernidade reside, segundo o escritor, na capacidade do 

artista harmonizar, numa só obra de arte, dois elementos distintos 

quanto às suas características: o primeiro responde à problemática do 

seu próprio tempo histórico e, por consequência, apresenta-se como 

transitório, de natureza fugaz; o segundo, pelo contrário, procura captar 

o eterno, o imutável, o intrínseco à condição humana. Somente a 

relação harmoniosa, de acordo com Baudelaire, entre estas duas facetas 

temáticas significa o incontestável talento, capaz de perpetuar o valor 

estético da obra literária para além da sua época: 

 

By cultivating only the first of these elements, artists condemn 

themselves to academicism, to the “void of an abstract and indefinable 

beauty”; but the second by itself engenders nothing but works as ephemeral as 

the fashion that inspired them. The great artist is the one who, seeking “this 

thing we will be permitted to call ‘modernité,’” will succeed in joining the 

“poetic” and the “historic,” in “eliciting the eternal from the transitory.” 

(Decaudin 26)   

 

O conceito de modernité, definido por Baudelaire, proporciona 

o ponto de partida válido para a consideração das aspirações artísticas 

contempladas na confluência de dois séculos, XIX e XX, na literatura 

inglesa. O contacto com a produção literária compreendida nesse 

período provoca o sentimento de perplexidade, visível na tentativa de 

conciliar dois aspectos contraditórios na harmonia de apenas uma nota. 

Este seria provavelmente um dos desafios literários mais procurados 

entre os artistas da época. Como se atingirá o eterno e o imutável numa 
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realidade marcada pela incoerência de imagens e pela dissolução de 

matrizes? A tentativa de encontrar técnicas literárias propícias à 

perpetuação de um momento de natureza significante, mas fugaz na sua 

transição, a fim de reflectir sobre a sua essência, entra em conflito com 

a rapidez e a agitação vividas na sociedade contemporânea. A aspiração 

de alcançar a plenitude filosófica do momento – como revelador de 

verdade sobre a condição humana – caracteriza a personagem de Joan 

Martyn, em “The Journal of Mistress Joan Martyn”, de Woolf:  

 

And with my cheek leant upon the window pane I like to fancy that I 

am pressing as closely as it can be upon the massy wall of time, which is for 

ever lifting and pulling and letting fresh spaces of life upon us. May it be mine 

to taste the moment before it has spread itself over the rest of the world! 

(JMJM 48) 
 

Nesta contradição reside, porém, um potencial criativo de 

extrema riqueza, manifestada nos conteúdos temáticos e instrumentos 

narrativos representativos da arte moderna, como veremos adiante.  

O conceito de modernité, cunhado por Baudelaire, recebe 

algumas ressonâncias temáticas do método narrativo característico de 

Ivan Sergeevich Turgenev, especialmente perceptível na sua habilidade 

para seleccionar e saber perpetuar o(s) elemento(s) de eternidade no 

espírito transitório da realidade. Vejamos como a capacidade artística 

de destacar, entre inúmeras emoções passageiras, o que seria intrínseco 

à alma russa – a sua íntima relação com a natureza – mãe e protectora – 

se manifesta num excerto construído através da aparente simplicidade 

descritiva: 

 

In the autumn woodcocks are frequently to be found in the ancient 
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lime groves. (…). Only the limes have grown up, as before, in their splendour 

and now, surrounded by ploughed fields, speak to our present flighty 

generation of ‘all fathers and brothers now dead and buried’. An old lime is a 

beautiful tree. It is spread even by the merciless axe of the Russian peasant. 

With its small leaf and mighty branches spread wide on all sides, it creates 

eternal shade beneath it. (MNR 62, itálico meu) 

 

Procurar estabelecer pontos de contacto entre as concepções 

literárias nas quais o pensamento estético modernista inglês se 

fundamenta e as técnicas narrativas tal como postas em prática por 

alguns escritores russos de renome da segunda metade do século XIX 

converte-se numa tarefa quase inexequível sem uma prévia reflexão e 

apresentação, por mais concisas que sejam, do contexto sócio-cultural e 

histórico vivido em ambos os países. Distorcendo a ordem cronológica, 

a fim de tornar a presente investigação mais funcional e clara, 

começaremos por analisar a época histórica em que o modernismo 

inglês tivera a formação da sua estética literária, sempre tendo em 

conta, porém, o conceito de influência e de interacção artística por ele 

estabelecida com outras culturas – fontes de inspiração criativa.  

Quando aplicada à problematização da criação artística, a 

periodização histórica converte-se num campo de estudo de carácter 

extremamente relativo. Não podemos deixar de considerar que os 

períodos históricos, sendo mutuamente dependentes e, 

consequentemente, contínuos, nunca poderão ser claramente delineados 

e separados em unidades “fechadas”, numa vasta escala temporal. 

De acordo com Malcolm Bradbury e James McFarlane, o 

próprio termo modern, no seu uso comum, demonstra resistência a uma 

definição fixa e imutável, visto que o seu significado pressupõe a 

dinâmica de movimento em direcção ao progresso e à renovação, com a 
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tentativa de corresponder às exigências da época em que se vive. 

Reparemos na seguinte afirmação: 

 

One’s regret at the choice is not only that it predetermines the nature 

of our view of modern literature; it also comes from the inappropriateness of 

applying so semantically mobile and indeed febrile a term to a historical 

phenomenon we now wish to root in time. Modernity, in normal usage, is 

something that progresses in company with and at the speed of the years, like 

the bow-wave of a ship; last year’s modern is not this year’s.  (M 21-22) 

 

Da mesma forma, em Oxford English Dictionary consta uma 

definição do termo modern  que refere a importância de distinção entre 

o presente e o passado e se mostra dominante no discurso quotidiano: 

“A usage, mode of expression, or peculiarity of style or workmanship, 

characteristic of modern times” (OED 573). 

A instabilidade semântica do termo modern dificulta, sem 

dúvida, o entendimento e a possível definição do seu significado 

quando aplicado à tentativa de caracterizar o modernismo, vindo, 

consequentemente, a legitimar a perspectiva de uma multiplicidade das 

suas expressões estéticas, de acordo com os condicionalismos 

temporais e históricos experienciados pelas diferentes nações 

europeias, nos finais do século XIX e no decorrer do século XX. 

Apesar de uma incontornável resistência a uma delimitação, do ponto 

de vista cronológico e temático, o modernismo inglês, como período 

literário, tem vindo a ser interpretado como um conjunto de respostas 

estéticas ao cenário de perturbação e de desorientação, perante uma 

gradual decomposição de um sistema de valores até então considerados 

estáveis no sector social, político e económico, assim como ético e 

filosófico: 
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Yet the word retains its force because of its association with a 

characteristic contemporary feeling: the historicist feeling that we live in 

totally novel times, that contemporary history is the source of our 

significance, that we are derivatives not of the past but of the surrounding and 

enfolding environment or scenario, that modernity is a new consciousness, a 

fresh condition of the human mind – a condition which modern art has 

explored, felt through, sometimes reacted against. (M 22) 

 

Da mesma forma, Robert Wohl, no ensaio “The Generation of 

1914 and Modernism”, estabelece uma relação directa entre os 

dolorosos e difíceis de encarar, porém incontornáveis acontecimentos 

no palco histórico-social da modernidade e as novas concepções 

artísticas, cujo perfil veio a ser considerado como uma reacção ao 

cenário da vida contemporânea:  

 

As a historian, consequently (...) I approach modernism not as a single 

style or a dominant sensibility, but as a product of a many-layered culture in 

the process of disintegration and recomposition. (…). I see modernism, 

therefore, as a response by clusters of intellectuals and artists to the covering 

processes of modernization as they presented themselves and were perceived 

at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries (…). 

(Wohl 68) 

 

De acordo com o estudo realizado por Bradbury e McFarlane, 

dirigido à natureza estética e filosófica da modernidade, a história da 

arte e da literatura distingue três etapas.1 Segundo o seu pensamento, a 

época designada por modernidade enquadra-se na terceira categoria da 

periodização mencionada, uma vez que compreende uma ruptura de 

carácter repentino e, à primeira vista, inesperado com um conjunto de 

valores éticos e concepções filosóficas em que a história da civilização 
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ocidental se baseava. “But we have also increasingly come to believe”, 

afirmam Bradbury e McFarlane, “that this new art comes from, or is, an 

upheaval of the third and cataclysmic order” (M 19-20). 

A visão apocalíptica da História, predominante entre os 

intelectuais e literatos ao longo do século XX, tivera origem nas 

transformações de carácter intenso na área social, política e económica, 

cuja origem poderá ser remetida, em termos meramente orientativos, 

ainda aos meados do século XIX, nomeadamente ao forte impacto da 

revolução francesa (1848) e da revolução industrial, continuando a 

preparar o terreno para o seu ponto culminante: a concepção de 

destruição dos padrões dominantes e subsequente desorientação sentida 

pelo indivíduo em todas as áreas da existência, no decorrer da Primeira 

Guerra Mundial.2  

Contempla-se, efectivamente, como o espírito de indefinição e 

de desorientação, resultante da existência marcada por uma brusca 

quebra do sistema de valores antigo, abalou a confiança dos intelectuais 

numa realidade estável, organizada em conformidade com princípios 

que se considerava lógicos. Ao reflectirmos sobre a seguinte definição 

do contexto sócio-filosófico russo, vivido em meados dos anos 50 do 

século XIX e comentado por Gertzen no seu artigo “Diletantismo em 

Ciência” [“Dialentizm v Nauke”], não podemos deixar de salientar 

alguma afinidade com a  problemática levantada, décadas mais tarde, 

pelo contexto histórico inglês, na época de transição: 

 

Vivemos entre dois mundos – por isso sentimos o peso e a dificuldade 

da vida. Os valores antigos e a visão do mundo que lhes é intrínseca jamais 

corresponderão à realidade; no entanto, os mesmos estão enraizados em nós. 

As novas concepções, embora possuam uma visão maior e abrangente, ainda 
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não mostraram resultados; as primeiras sementes prometem grandes árvores – 

mas como estas ainda não apareceram, estão longe dos nossos corações. 

(Gertzen 3: 7)3 

 

Não será um sentimento semelhante aquele que paira na 

sociedade inglesa nos inícios do século XX e serve de impulso para a 

nova geração de escritores reconhecerem as convicções artísticas então 

existentes como inadequadas para a captação do real? A escrita 

modernista procura renovar o seu conteúdo temático através de uma 

maior preocupação com a linguagem e a forma artística, que juntas 

pretendem transmitir a essência da realidade e converter-se no veículo 

para a sua problematização: “The process of making not only becomes 

part of the significant logic of the story: it can, indeed, become the story 

(…). One result is a progressive fading of that realism which has long 

been associated with the novel: language ceases to be what we see 

through, and becomes what we see”  (M 401).  

Como referido anteriormente, existe, nos dias de hoje, um 

número considerável de estudos críticos que problematizam a literatura 

da modernidade. Muitos deles dedicam-se, quase unanimamente, à 

abordagem das qualidades estéticas da arte do modernismo, com o 

enfoque principal na consideração da pluralidade estilística e da 

diversidade formal da literatura produzida ao longo da primeira metade 

do século XX. A multiplicidade de respostas estéticas à complexidade 

histórica, vivida pela humanidade na confluência de dois séculos, 

legitima a perspectiva defensora da existência de diferentes 

modernismos contemplados em culturas diferentes nas alturas 

históricas distintas. A consideração da variedade de formas de escrita a 

nível internacional, que estava ao serviço da diversidade de percepções 

em relação ao espírito da realidade, proporcionará um entendimento 
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mais aprofundado dos condicionalismos históricos e das feições 

estéticas do modernismo inglês quando apreciado no contexto nacional. 

Esta perspectiva de análise visa uma constante interacção entre duas 

vertentes analíticas utilizadas na abordagem do modernismo inglês – 

sincrónica e diacrónica, tornando-se reveladora das tonalidades menos 

explícitas da sua articulação temática e formal. Em The Modernist 

Short Story, Dominic Head salienta a importância do ponto de vista 

histórico no desenvolvimento do género literário, cujo raciocínio 

poderá igualmente ser útil na exploração crítica de um período literário: 

 

Any attempt to define a literary form has to mediate between 

conflicting requirements. The impulse to provide a terse, aphoristic 

description, based on empirical formal characteristics, must be tempered by an 

historical understanding: literary forms are continually evolving, even when 

they rely heavily on conventional gesture and device. (Head 2) 

 

A geografia do modernismo, quando apreciada ao nível 

internacional,4 revela-se cronologicamente alargada e semanticamente 

diversificada, tendo-se manifestado de modos diferentes em função das 

condições histórico-culturais vividas nos países da Europa. Segundo 

Nena Skrbic, a apreciação de diferentes tendências estilísticas 

manifestadas pela arte moderna aprofunda o entendimento do conteúdo 

temático e da estrutura formal da obra produzida pelo modernismo 

inglês, tal como surge reflectido na ficção breve de Woolf, visto que a 

mesma fora alvo de confluência de variadas tendências artísticas 

oriundas de outras culturas. Ao contextualizar o estudo da ficção breve 

de Woolf, a crítica fundamenta a importância de rever as fontes 

multiculturais na análise da respectiva obra: 
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Evidently, Woolf did a great deal of reading in the short story and her 

practitioner criticism encompasses a range of trends, styles, and cultural 

differences (…). She felt closer to the Russians and the Americans than to her 

fellow English short-story writers and, for her, the most important short story 

models were to come from abroad (…). But just how far aligned or removed 

Woolf was from these cross-cultural developments in the short story is seldom 

discussed. The fact that it cannot be understood solely within a local context is 

a clue to why Woolf’s short fiction has been neglected. (Skrbic 28) 

          

Aqui, evoca-se a necessidade de tomar em consideração a 

origem da complexidade estilística que caracteriza a ficção breve de 

Woolf: o seu permanente contacto, revestido de profundas reflexões 

sobre os métodos literários de criar e narrar uma história, com a arte 

narrativa russa, terreno que, até aos dias de hoje, mostra ter recebido 

pouca atenção crítica por parte dos estudos literários. 

Ao vasto nível internacional, onde as tendências para a 

transformação abrangem quase todas as áreas da existência 

experienciadas pela humanidade ao longo do século XX, proporciona-

se uma visão multifacetada do período modernista. Trata-se, no fundo, 

de uma propensão universal de arte dirigida à ruptura com as 

concepções artísticas e modos de expressão tradicionais; porém, não se 

trata de uma arte internacional, cuja essência e estrutura formal se 

restringem a uma matriz estética universalmente aceite. É precisamente 

na diferença que consiste a grande riqueza temática e formal do 

modernismo, resultado de confluência de um número variado de estilos 

artísticos, oriundos da atitude manifestada por nações distintas à 

problemática da modernidade, de acordo com o tempo e lugar 

históricos em que tiveram sua formação. Bradbury delineia a 

importância de uma perspectiva histórica mais alargada para o 
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entendimento da complexidade estética do modernismo: 

 

But what is clear is that there is (…) a sense of Modernism as an 

historical evolution coupled with a notion of crisis and a notion of a point of 

culmination. And, for most part of Anglo-American critics, that culmination 

falls in the first part of the twentieth century (…). But what is not always 

adequately acknowledged is that Modernism or the Modern, when viewed, 

say, from Berlin, or Vienna, or Copenhagen, or Prague, or St. Petersburg, is a 

thing with a quite different chronological profile, with a rather different set of 

representative figures and influential precursors, with a very different group 

of origins. (M 36) 

  

Do ponto de vista da periodização histórica, o modernismo 

inglês manifesta um desenvolvimento mais intenso ao longo das 

primeiras décadas do século XX, sendo perceptível ainda nos anos que 

antecipam a catástrofe sentida pela humanidade no dealbar da Primeira 

Guerra Mundial. No entanto, é cada vez maior o número de estudos 

literários que confirmam a ideia de que as suas repercussões estéticas 

remetem para a alteração na sensibilidade artística e uma consequente 

revisão das técnicas literárias ao serviço da representação da realidade 

numa obra de arte, perceptível já nos finais do século XIX. A escrita de 

Turgenev, Baudelaire, Dostoevskiy, Flaubert e Conrad reconhece o 

impacto, por vezes destruidor do ponto de vista moral, que as 

transformações no domínio social e político da época exerciam sobre a 

consciência individual e, consequentemente, a sua percepção da 

realidade. Em Março de 1863 Flaubert escreve a Turgenev: 

 

What an artist! What a mixture of emotion, irony, observation and 

colour! And how it is all blended together! How you achieve your effects! 
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What mastery! 

You manage to encompass general points while writing about the 

specific. How many things that I felt and experienced myself have I found in 

your work! (F&T 39)   
 

Nesta perspectiva apreendem-se, efectivamente, os inícios de 

uma tendência desmistificadora dos benefícios que os estudos 

empíricos e científicos tinham proporcionado à experiência humana. A 

confiança na capacidade de atingir o conhecimento do mundo através 

da eficácia da observação científica detalhada, cujas formulações estão 

expostas, de um modo mais esclarecedor, em Synthetic Philosophy de 

Herbert Spencer, começou gradualmente a perder terreno, entrando 

pouco a pouco em competição com as teorias dedicadas ao estudo da 

psicologia humana, relacionadas com as manifestações do ego, e com o 

interesse pelas ciências ocultas. Um dos exemplos mais emblemáticos 

da predominância das “zonas escuras”, inerentes à psicologia humana, 

sobre o seu comportamento racional, adquirido com o avanço do 

progresso tecnológico e requisitos da civilização, é a desintegração 

física e moral experienciada pela personagem Kurtz ao confrontar-se 

com os primórdios da humanidade na selva de Congo.5  

Do mesmo modo, a fé na razão recebe uma problematização 

crítica de extrema complexidade num dos romances mais emblemáticos 

de Turgenev, Fathers and Sons (1862). Apesar de plena confiança na 

eficácia de empirismo para a apreensão das leis que gerem a condição 

humana, a personagem principal – Bazarov – revela ao longo da obra 

uma subtil afinidade com as manifestações do domínio emocional e 

psicológico, cujo momento mais intenso se atinge no seu confronto 

com a morte.   

Assistimos, no fundo, a um progressivo afastamento de um 
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conjunto de pressupostos teóricos e práticos vindos de uma tradição 

baseada no pensamento de domínio positivista, analítico, objectivo, 

generalizado, lógico, gerido por princípios iluministas e impessoais. 

Pelo contrário, a humanidade presencia, na confluência dos dois 

séculos, uma visão apocalíptica da realidade, compreendida entre a 

descontinuidade, fragmentação, multiplicidade e simultaneidade de 

impressões, o irracional, administrada através da perspectiva individual 

e, por isso, sempre relativa.   

A relativização de uma verdade absoluta, assim como da 

convicção no poder da racionalização, torna-se no principal ponto de 

partida para a imaginação criativa de Fedor Dostoevskiy que, de acordo 

com a observação de Woolf, surge caracterizado como um dos maiores 

mestres da consciência: 

 

Alone among writers Dostoevsky has the power of reconstructing 

these most swift and complicated states of mind, of re-thinking the whole train 

of thoughts in all its speed, now as it flashes into light, now as it lapses into 

darkness; for he is able to follow not only the vivid streak of achieved thought 

but to suggest the dim and populous underworld of the mind’s consciousness 

where desires and impulses are moving blindly beneath the sod. (MD 142, 

itálico meu) 

 

O talento do escritor reconhece-se essencialmente na sua 

capacidade para saber criar um diálogo interactivo entre duas zonas da 

existência do ser humano, opostas pela sua natureza: o racional e o 

irracional, o consciente e o inconsciente, o verdadeiro e o falso, o 

bonito e o feio, o bom e o mau. O essencial da condição humana 

conflui, segundo Woolf, na obra de Dostoevskiy, dando origem a uma 

constante interacção dialéctica, cujo resultado se converte na 
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relativização de todo o tipo de conhecimento até aí dado por adquirido. 

Assiste-se, deste modo, a uma gradual modificação da tradição 

realista,6 um dos aspectos da qual se centra na demanda de consenso 

entre as diferentes perspectivas, confluindo para a harmonia de uma 

verdade comum. A obra de Dostoevskiy valoriza, pelo contrário, a 

diversidade – resultado da polifonia7 das vozes e percepções, 

transmitindo a perspectiva de que todo o conhecimento é relativo na 

sua limitação. No artigo “Modernism and Ideology”, Matei Calinescu 

escreve: 

 

The deep force of Dostoevsky’s novels derives neither from the 

“realistic” gift of the author nor from his own strong theological – political 

opinions, but from the dialogic compulsion of his imagination to invent 

convincing opponents of his views and to endow them with unforgettable 

fictional identity (…). So if there is any real commitment in Dostoevsky it is 

to the spirit of dialogue and to its rules. In more general terms, it is the 

intellectual drama of an ongoing and unending dialogue among possibilities 

that makes good literature (…) transcend, and by transcending expose, the 

inherent limitations of any particular ideology. (Calinescu 90-91) 

 

Efectivamente, ao analisarmos a produção literária que surgiu 

entre os finais do século XIX e inícios do século XX, presenciamos 

uma constante tentativa, por parte dos artistas, para transcender as 

restrições ideológicas e as convenções artísticas dominantes. A 

demanda de libertar-se das demasiadas imposições de carácter ético, 

moral ou político encontra a sua maior expressão na própria estrutura 

semântica e formal da obra literária: dissonância, diálogo permanente, 

simultaneidade de acções, multiplicidade de perspectivas, fluir da 

consciência são apenas algumas das técnicas literárias que revelam o 
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sentimento da profunda ironia quanto à possibilidade de representar 

uma visão unificadora do mundo, logicamente organizado. Pelo 

contrário, o diálogo contrastivo e a polifonia predominam na escrita 

moderna, vindo pouco a pouco a preparar o terreno para uma maior 

diversidade semântica e formal, cujo florescimento mais notável na 

Inglaterra se alcança, de acordo com os estudos críticos dedicados a 

esta área, entre 1910 e 1925. Vale a pena referir, neste contexto, um dos 

mais famosos excertos do ensaio de Woolf “Mr. Bennett and Mrs. 

Brown” (1924): “And now I will hazard a second assertion, which is 

more disputable perhaps, to the effect that in or about December, 1910, 

human character changed” (MBMB 320). 

 Assiste-se, efectivamente, a uma profunda transformação de 

valores artísticos no campo literário, condicionada pela problemática 

social e política da contemporaneidade. Procura-se expressão numa 

crescente diversidade quanto ao conteúdo temático e formal da obra de 

arte, vindo a preparar um terreno suficientemente frutífero para uma 

maior colaboração, no que diz respeito à questão da representação 

artística, a nível internacional. Segundo o estudo realizado por 

Bradbury e McFarlane, de 1880 em diante assiste-se a uma constante 

desintegração da cultura literária baseada nos princípios vitorianos, cuja 

principal ênfase fora colocada na ideia do progresso da humanidade e 

do positivismo, com ele relacionado. Neste contexto, o artista 

experiencia uma espécie de desmonoramento de toda uma série de 

técnicas, convenções e instrumentos narrativos até então dominantes na 

criação literária, cuja capacidade estética deixara de corresponder à 

complexidade existencial da realidade, assim como à relação intrínseca 

estabelecida pela literatura com a sociedade e consigo própria. 

Deste modo, na Inglaterra abre-se caminho a uma produção 
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literária cujo centro faz confluir as mais variadas expressões artísticas, 

pelo que se testemunha um gradual enriquecimento e posterior 

diversificação da sua estrutura formal e temática: 

 

Developments in the European arts now began to acquire a new 

importance, and Scandinavia, Germany and Russia were all to press new 

influences into English culture (...).       

In fact the idea of a fruitful symbiosis of the cosmopolitan and the 

nativist becomes a profoundly important aspect of the aesthetics of the entire 

period from the 1880s through to the First World War; (...). (M 174-175) 

 

Para os fins desta investigação, torna-se impossível, devido às 

restrições a nível formal e temático, traçar com todos os pormenores 

um retrato diversificado do período que se designa por modernismo, 

alcançando todas as suas fontes e inter-influências, provenientes de 

contactos estabelecidos, com uma maior intensidade, entre culturas 

diferentes nos inícios do século XX.  

Compete à presente tese, no entanto, mostrar de que modo as 

tendências criativas contempladas a nível formal e temático, centrais à 

visão modernista da realidade, encontram afinidade estética com as 

técnicas narrativas reconhecidas na literatura russa dos meados do 

século XIX, nomeadamente em Sketches from a Hunter’s Album de 

Ivan Turgenev. Esta perspectiva de análise poderá, indubitavelmente, 

enriquecer e aprofundar o estudo da narrativa breve de Woolf. Deste 

ponto de vista, seria difícil não concordar com a ideia expressa por 

Michel Decaudin, no artigo “Being Modern in 1885 or Variations on 

“Modern”, “Modernism”, “Modernité””, na sua preferência por tentar 

entender o modernismo pela e através da ideia de diversidade:  
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Except in several vague and often unconsidered occurrences, our 

vocabulary ignores the concept of modernism, whether it is a question of 

periodization in literary and artistic history or the designation of a group (…). 

To a globalizing criticism that aims at establishing broad categories and 

condemns itself to retaining only general traits (the tip of an iceberg, to use a 

classical image), I prefer a criticism of differences (to criticize means, 

etymologically, to distinguish), based on the study of individualities or micro-

organizations, grasped in their creative originality, a criticism that would 

entail a more nuanced view, more faithful to all the variations and fluctuations 

of life. (Decaudin 26) 
 

 O conceito da influência literária que no fundo estabelece uma 

relação íntima com o entendimento da diversidade, não deixa de ser 

encarado, na área dos estudos literários, sob o prisma de uma constante 

relativização das concepções que lhe estão intrínsecas. De acordo com 

o estudo realizado por Harold Bloom, em The Anxiety of Influence, a 

relação do poeta com a sua própria capacidade criativa passa sempre 

pela ansiedade de ultrapassar a presença do seu antepassado, a fim de 

superar os indícios da influência que esse consciente ou 

inconscientemente tende a exercer na sua própria criação poética: 

 

Poetic Influence – then it involves too strong, authentic poets, –  

always proceeds by a misreading of the prior poet, an act of creative 

correction that is actually and necessarily a misrepresentation. The history of 

fruitful poetic influence, which is to say the main tradition of Western poetry 

since the Renaissance, is a history of anxiety and self-saving caricature, of 

distortion, of perverse, wilful revisionism without which modern poetry as 

such could not exist. (Bloom 30) 

   

Efectivamente, pode-se considerar as alterações a nível 
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semântico e formal, dentro de uma sequência de períodos literários, ora 

através de uma incontestável ruptura com os pressupostos teóricos 

anteriores, ora pela noção de uma continuidade, perceptível numa subtil 

aproximação entre os valores estéticos, contemplados nas obras 

próximas ou afastadas numa perspectiva diacrónica de estudo, ora 

através de uma combinação, por mais contraditória que a mesma possa 

à primeira vista parecer, entre uma recusa da visão estética tradicional e 

uma inegável continuidade das suas concepções artísticas, continuidade 

que se torna perceptível até na própria negação. A esse respeito, não 

podemos deixar de mencionar o conceito Althusseriano de “autonomia 

relativa”, ao qual o estudo de Head sobre a perspectiva da narrativa 

breve modernista faz referência. A ideia principal, compreendida pelo 

conceito de “autonomia relativa”, prende-se com a afirmação de que as 

inovações no campo estético somente poderão ser devidamente 

entendidas se forem analisadas em relação à revisão e, 

consequentemente, simultânea dependência, do contexto ideológico e 

da tradição literária anterior.8    

Segundo este raciocínio, como podemos interpretar o conceito 

da diferença quando relacionado com a complexidade da expressão 

artística no modernismo inglês? Será suficientemente correcto do ponto 

de vista académico abordar a sua produção literária apenas do ponto de 

vista de uma ruptura com a tradição anterior, ou como manifestamente 

distinta das tendências expostas pelo realismo dominante no período 

vitoriano? Ou pelo realismo psicológico russo?9  

No ensaio “Modern Fiction”, dedicado à análise das principais 

características presentes na arte literária de então, Woolf reflecte sobre 

a verdadeira essência da ficção moderna, perceptível na sua expressão 

temática e conteúdo formal. Os principais contornos que apresenta 
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revêem-se, também eles, no conceito da diversidade:        

Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day. The 

mind receives a myriad of impressions – trivial, fantastic, evanescent, or 

engraved with a sharpness of steel. From all sides they come, an incessant 

shower of innumerable atoms; and as they fall, as they shape themselves into 

the life of Monday or Tuesday, the accent falls differently from of old; the 

moment of importance came not here but there; (…). (MF 150) 

 

Aqui, a escritora constata a relevância, para a criação artística, 

do poder da percepção de múltiplas facetas do domínio cultural, 

filosófico e estético que constituem o palco da vida moderna, cuja 

diversidade se converte no ponto de partida para alcançar a plenitude de 

liberdade artística. Embora o excerto citado faça parte da obra de 

referência principal entre os críticos de Woolf, interessa-nos salientar a 

sua importância temática também no contexto em que esta tese se 

integra. A reflexão sobre a capacidade do artista em transcender 

fronteiras que separam o bem do mal, o bonito do feio, o justo do 

injusto, e integrar-se no fluir liberto das diversas sensações, estabelece 

uma relação nítida com o conceito da interacção literária em que esta 

investigação se baseia: captar a vida como ela se apresenta aos olhos e 

sentimentos humanos, em toda a sua diversidade e contraditoriedade 

constitui, segundo Woolf, um dos traços distintivos da escrita russa dos 

meados do século XIX.     

Concisa do ponto de vista formal, mas extremamente 

enriquecedora do ponto de vista temático, a citação deixa transparecer 

uma das ideias centrais ao entendimento da direcção artística do 

modernismo inglês como problematizado por Woolf e que nos interessa 

distinguir aqui: a liberdade criativa associada à simultaneidade de 

diversas impressões, ou seja, à diversidade. A ênfase principal coloca-
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se na capacidade do artista em reconhecer o incessante fluir das mais 

variadas sensações que produtivamente confluem numa obra de arte, e 

prende-se com a sua habilidade criativa em saber captar e dar voz à 

diferença que caracteriza a modernidade. Este excerto torna-se 

particularmente expressivo quando se efectua a primeira aproximação à 

essência do modernismo: na elaboração dos seus argumentos, Woolf 

está a tomar uma perspectiva geracional, que passa, numa análise 

inicial, pela tentativa de superação das convenções narrativas 

consideradas como indispensáveis à composição do romance realista 

predominante ao longo do século XIX, uma vez que essas deixaram de 

corresponder aos métodos eficazes de percepção e posterior 

transmissão, através da escrita, dos aspectos mais marcantes da 

realidade contemporânea. Revestido de um tom predominantemente 

irónico, o seguinte comentário de Woolf refere as insuficiências dos 

métodos narrativos praticados pelos Eduardianos:  

 

If we fasten, then, label on all these books, on which is one word 

materialists, we mean by it that they write of unimportant things; that they 

spend immense skill and immense industry making the trivial and the 

transitory appear the true and enduring. (MF 148) 

 

A recusa de técnicas de escrita convencionais, cujo principal 

enfoque se centrava em dar a ver os aspectos exteriores que constituíam 

a realidade e correspondiam aos parâmetros de comportamento social, 

apresentando uma estrutura narrativa organizada em redor de uma 

sequência lógica de acontecimentos, com início, meio e fim claramente 

delineados, prende-se com uma grande preocupação da escritora em 

conseguir apreciar, sem deixar a expressão de vida estar presa a 

métodos narrativos pré-estabelecidos, a problemática que de facto 
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forma e inspira a mente contemporânea. Aqui presenciamos, 

efectivamente, a grande complexidade criativa e o enorme desafio que 

a geração moderna de escritores enfrentava: será possível alcançar e dar 

a ver a verdadeira essência da realidade através de técnicas de escrita já 

existentes? Ou será necessário repensá-los, lançando toda a capacidade 

criativa em busca de uma nova estética literária, cujos contornos se 

consigam aproximar mais da experiência fluida e indefinida, 

manifestada pela contemporaneidade? Desta maneira, a grande 

preocupação do artista deixa de se concentrar na tentativa de atingir um 

relato verosímil dos aspectos exteriores da realidade, registando uma 

demanda cada vez mais acentuada de instrumentos narrativos capazes 

de revelar uma abordagem interior da experiência moderna, filtrada 

pela consciência individual. Tal perspectiva implica necessariamente a 

ideia de diversidade relacionada com a percepção do mundo exterior, 

cujo carácter recusa restringir-se a molduras de entendimento comum, 

mas varia de acordo com o ângulo de visão utilizado para a captação do 

real. Woolf escreve: 

 

Our quarrel, then, is not with the classics, and if we speak of 

quarrelling with Mr. Wells, Mr. Bennett, and Mr. Galsworthy, it is partly that 

by the mere fact of their existence in the flesh their work has a living, 

breathing, everyday imperfection which bids us to take what liberties with it 

we choose (…). It is because they are concerned not with the spirit but with 

the body that they have disappointed us, and left us with the feeling that the 

sooner English fiction turns its back upon them, as politely as may be, and 

marches, if only into the desert, the better for its soul. (MF 147)  

 

Estamos num terreno artístico que defende uma perspectiva de 

arte inovadora, demonstrando, através de recurso a linguagem 
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figurativa, a tentativa de libertar a “alma” da ficção moderna dos 

contornos estéticos que, de acordo com a reflexão de Woolf, pertencem 

ao domínio materialista. Neste contexto compreendem-se duas 

tendências de carácter contraditório, que vêm completar-se na obra de 

Woolf, proporcionando-lhe uma grande riqueza a nível temático: elas 

revêem-se no conceito da tessera, renovação efectuada através e devido 

à subversão dos padrões artísticos dominantes: 

 

Tessera, which is completion and antithesis; I take the word not from 

mosaic-making, where it is still used, but from the ancient mystery cults, 

where it meant a token of recognition, the fragment say of a small pot which 

with the other fragments would re-constitute the vessel. A poet antithetically 

“completes” his precursor, by so reading the parent-poem as to retain its terms 

but to mean them in another sense, as though the precursor had failed to go far 

enough. (Bloom 14) 

 

Na obra de Woolf, especialmente no que diz respeito à narrativa 

breve, a questão da interacção cultural, relacionada com o forte apelo à 

expansão e à abertura para novas perspectivas de criatividade artística, 

dirigida ao alcance de novos horizontes literários, desempenha um 

papel de destaque. De facto, toda a sua obra se alimenta da 

multiplicidade de diversas fontes artísticas, de carácter nacional e 

internacional. Tendo em consideração que a proposta inicial do 

presente estudo se centra na exploração do diálogo entre a riqueza 

temática e formal da literatura russa do século XIX, em particular como 

posta em prática na obra narrativa de Turgenev, e a diversidade de 

tendências culturais e estéticas, revelada na narrativa breve de Woolf, 

compete-nos, nesta primeira fase, definir e interpretar os mais 

importantes pontos de contacto contemplados entre os instrumentos 
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literários constitutivos da obra de Woolf e algumas técnicas de escrita 

características dos três escritores russos que os seus ensaios mais 

referem: I. Turgenev, F. Dostoevskiy e A. Tchehov.10 Esta direcção de 

análise proporcionará a contextualização estética indispensável ao 

entendimento das especificidades temáticas e formais reveladas pela 

ficção breve de Woolf, à luz de uma inegável simpatia e de 

reconhecimento do valor literário dos instrumentos narrativos 

apreciados pela escritora na produção literária russa. 

    

Sem nacionalidades a humanidade se tornaria num conceito lógico 

abstracto, numa palavra sem sentido, num som sem significado. Em relação a 

esta questão, ficaria mais depressa ao lado dos Eslavos, que ao dos 

cosmopolitas humanitários, uma vez que, se os primeiros se enganam, estão a 

fazê-lo como pessoas, como seres vivos, enquanto que os outros, mesmo 

dizendo verdade, pronunciam-na como se ela fosse o conteúdo de uma lógica 

qualquer. (Belinskiy 9: 29)11 

 

O excerto acima transcrito evoca um dos assuntos centrais ao 

estudo de qualquer obra de arte: a questão da sua origem nacional e 

cultural. Ao distinguir entre os cosmopolitas humanitários, que surgem 

metaforicamente caracterizados como “uma palavra sem sentido” ou 

“um som sem significado”, e um organismo vivo e vibrante – a cultura 

– o crítico marca, igualmente, a sua posição quanto ao entendimento do 

valor estético da obra de arte. Define-se que a mesma somente poderá 

transmitir vida se souber captar e fazer transparecer os elementos 

intrínsecos à sua origem. Analisando a obra desta perspectiva, ganha-

se, de acordo com a ideia expressa por Belinskiy, um terreno mais 

consolidado para um estudo aprofundado dos mecanismos formais e 

das propriedades temáticas que convergem na sua composição. 
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Como mostramos adiante, a leitura cuidada dos ensaios de 

Woolf, em particular, “Modern Fiction” e “The Russian Point of View” 

transmite uma das características mais importantes que atravessa, do 

meu ponto de vista, toda a obra da escritora: a constante demanda de 

instrumentos de escrita inovadores, capazes de problematizar e fazer 

sentir a essência da realidade tal como compreendida pela mente 

humana. No já referido ensaio “Modern Fiction”, Woolf indica a 

importância de revisão de métodos de escrita convencionais em função 

das preocupações estéticas manifestadas pela problemática da sua 

época: 

 

We frame our question differently at different times. But it reappears 

most persistently as we drop the finished novel on the crest of a sigh – Is it 

worth while? What is the point of it all? Can it be that, owing to one of those 

little deviations which the human spirit seems to make from time to time, Mr. 

Bennett has come down with his magnificent apparatus for catching life just 

an inch or two on the wrong side? Life escapes; and perhaps without life 

nothing else is worth while. (MF 148-149) 

 

Escrita num tom predominantemente irónico, deixando 

transparecer elementos sarcásticos, a citação acima mencionada 

introduz interessantes notas de contraste entre uma ficção que aspira à 

vida, captada através de um olhar interior, e uma ficção “seca”, como 

se fosse mecanicamente produzida por um aparelho que, seguindo 

regras de funcionamento, acaba por deixar escapar a vida. A reflexão 

sobre o que realmente constitui o cerne da experiência humana, captada 

na sua relação com o espírito da contemporaneidade prende-se, de uma 

forma intrínseca, com a questão da criação artística colocada por 

Woolf.  
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Que elementos temáticos e técnicas de escrita são necessários 

para representar os contornos da realidade moderna? Como se pode 

atingir a totalidade de visão, de um mundo fragmentado, marcado pela 

indefinição e incoerência de imagens? Em que consiste, de acordo com 

o pensamento de Woolf, essa totalidade de visão?  

Ao tentar problematizar essas questões, tendo como base de 

apoio alguns dos ensaios críticos de Woolf, não podemos deixar, em 

primeiro lugar, de mencionar a imagem cuja intensidade estilística e 

poder vocativo abrirão caminho ao entendimento mais abrangente da 

perspectiva de investigação proposta nesta tese: a imagem é, 

indubitavelmente, vida, associada a e reflectida através da dimensão de 

alma. Nela surge evocada uma perspectiva de arte que valoriza a 

libertação da ficção moderna das convenções de escrita então 

dominantes, pelo que se consegue tocar a verdadeira natureza de vida – 

que, numa outra oportunidade, a escritora define por luminous halo, 

algo misterioso e inalcançável na totalidade, a semi-transparent 

envelope
 (MF 150), que envolve a consciência, sem deixar transparecer 

toda a sua essência.  

Talvez à imagem de vida se deva, no fundo, a intensidade de 

interesse e o sentimento de fascínio que Woolf revelou ao longo da sua 

produção artística pela literatura russa do século XIX. Efectivamente, 

como poderemos verificar mais adiante, a narrativa russa da segunda 

metade do século XIX despertava o interesse da escritora, em muitos 

aspectos correspondendo, tanto pela abordagem temática como pela 

organização formal, às suas próprias expectativas criativas.  

Nos ensaios dedicados a escritores russos, entre quais destaca 

Turgenev, Dostoevskiy e Tchehov, Woolf reflecte sobre a capacidade 

por eles manifestada de saber captar e transmitir a natureza interior da 
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personagem literária, caminhar com extrema naturalidade pelos 

meandros da consciência e evocar, com invulgar simplicidade 

discursiva, o fluir dos pensamentos, através de uma forma narrativa que 

ao início parece desconexa, composta por percepções que flutuam no ar 

sem aparente correlação. Esta forma de escrita exige muito a 

intervenção activa do leitor, a sua capacidade de reencontrar, dentro de 

uma estrutura narrativa sem coerência sequencial clara, o fio condutor à 

interpretação do sentido da obra. A ênfase principal deste modo de 

narração coloca-se na habilidade em saber sugerir, sem uma explícita 

preocupação de definir, a complexidade das relações humanas, o 

profundo envolvimento psicológico de uma personagem, assim como 

os pensamentos e inquietações da consciência moderna. Segundo a 

escritora, trata-se de várias técnicas literárias propícias a revelar as 

complexas dimensões da realidade moderna; presenciamos métodos 

criativos que, centrando-se no que realmente é para si importante – o 

paladar de vida transmitido através do acesso à consciência e à 

dimensão psicológica da personagem – conseguem libertar a obra da 

artificialidade das convenções narrativas tradicionais e, por 

consequência, apropriar os instrumentos de criação de um texto 

literário às suas metas temáticas. No ensaio “The Russian Point of 

View”, Woolf comenta, por exemplo, as vantagens do método narrativo 

de Dostoevskiy: 

 

We open the door and find ourselves in a room full of Russian 

generals, the tutors of Russian generals, their stepdaughters and cousins, and 

crowds of miscellaneous people who are talking at the tops of their voices 

about their most private affairs. But where are we? Surely it is the part of a 

novelist to inform us whether we are in an hotel, a flat, or hired lodging. 

Nobody thinks of explaining. (RPV 178)  
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Parece que se cria, a partida, uma barreira entre o texto e o 

leitor, na sua dificuldade em situar a acção no espaço histórico e 

temporal, a fim de atingir a estabilidade do seu entendimento. Woolf 

continua:  

 

We are souls, tortured, unhappy souls, whose only business it is to 

talk, to reveal, to confess, to draw up at whatever rending of flesh and nerve 

those crabbed sins which crawl on the send at the bottom of us. But, as we 

listen, our confusion slowly settles. A rope is flung to us; we catch hold of a 

soliloquy; holding on by the skin of our teeth, we are rushed through the 

water; feverishly, wildly, we rush on and on, now submerged, now in a 

moment of vision understanding more than we have ever understood before, 

and receiving such revelations as we are wont to get only from the press of 

life at its fullest. As we fly we pick it all up – the names of the people, their 

relationships, that they are staying in an hotel at Roulettenburg, that Polina is 

involved in an intrigue with the Marquis de Grieux – but what unimportant 

matters these are compared with the soul! It is the soul that matters, its 

passion, its tumult, its astonishing medley of beauty and vileness. (RPV 179)   

      

Este pequeno excerto – o ponto temático fulcral, a meu ver, do 

ensaio “The Russian Point of View” – problematiza e fundamenta, até 

na própria organização estrutural, um dos aspectos centrais à 

criatividade estética valorizados por Woolf. Efectivamente, pela sua 

construção estilística, o presente texto poderá, visível e 

semanticamente, ser dividido em duas partes. A primeira, cujo 

conteúdo termina em “(...) – the names of the people, (...)” – apresenta 

a linguagem poética, recorrendo a uma multiplicidade de significativas 

figuras retóricas, organizadas numa ordem musical crescente, como se 

reproduzissem o movimento, livre na sua espontaneidade, da própria 
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consciência em contacto com a realidade moderna, descontínua e 

fragmentada. A musicalidade reveladora do livre fluir dos 

pensamentos, manifestada nas primeiras linhas do excerto apresentado, 

encontra-se, porém, inesperadamente interrompida por uma construção 

frásica “seca”, repetitiva, enumerativa – mera transmissora da 

informação factual – desprovida, segundo autora, do valor literário em 

comparação com a complexa dimensão da alma. Deste modo, o 

contraste entre duas formas da percepção da realidade e dois métodos 

narrativos, exemplificados pelo excerto em questão, demonstra 

efectivamente a importância, do ponto de vista semântico e estético, 

que Woolf, como escritora, atribuía à focalização do mundo interior, ao 

acesso directo ao pensamento e à problemática da alma, na ficção 

moderna. A alma, segundo a escritora, a personagem principal da 

narrativa russa,12 converte-se, no âmbito da reflexão elaborada nos seus 

ensaios sobre o valor criativo literário, no sinónimo de vida para a 

narrativa modernista: presenciamos a concepção de revivificação 

estética do texto, através de métodos de escrita alternativos, porém 

mais próximos do espírito de indefinição e desorientação, característico 

da contemporaneidade. Conferindo, de acordo com a visão de Woolf, 

cor, vibração e a sensação de autenticidade à narrativa, a imagem da 

“alma” aproxima-se cada vez mais da questão central levantada pela 

presente investigação: em que consiste a importância da fonte criativa 

russa para a produção literária de Woolf em geral, e para a sua narrativa 

breve em particular.  

Na abordagem crítica interactiva que se prende com o diálogo 

estabelecido entre o modernismo inglês e a narrativa russa da segunda 

metade do século XIX, destacamos desde o início duas perspectivas 

essenciais que, vistas em sintonia, proporcionam uma dimensão mais 
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aprofundada do entendimento dos fundamentos temáticos e formais que 

gerem a composição da  narrativa breve de Woolf. Estas compreendem-

se numa oscilação permanente entre uma inegável tentativa de conhecer 

e de entender os métodos de escrita oriundos de uma realidade distinta, 

interiorizando o seu valor estético para o desenvolvimento da literatura 

nacional, e uma profunda problematização dos condicionalismos 

sociais e especificidades culturais que formam a herança literária do seu 

próprio espaço. Nos vários ensaios dedicados à literatura russa, Woolf 

reflecte sobre uma das facetas centrais ao texto literário russo, cuja 

problematização ajuda a contextualizar as suas próprias inovações no 

campo literário, efectuada em parte através da subversão dos padrões 

dominantes pela consciencialização de métodos narrativos oriundos de 

uma cultura diferente. Vamos destacar uma das suas afirmações mais 

emblemáticas:  

 

The Russians themselves produce this sense of conviction not because 

they acquiesce or tolerate indiscriminately or in despair, but because they 

believe so passionately in the existence of the soul. Konyaga, the worn-out 

horse who typifies the Russian peasant, may be beaten, harassed, hardly alive, 

‘but a sound core lives in him, neither dying, nor dismembered, nor 

destroyed.’ And that alone is important; that living core which suffers and 

toils is what we all have in common. We tend to disguise or to decorate it; but 

the Russians believe in it, seek it out, interpret it, and, following its agonies 

and intricacies, have produced not only the most spiritual modern books but 

also the most profound. (RV 343, itálico meu) 
 

Neste excerto Woolf pondera, no fundo, sobre as peculiaridades 

culturais e perceptíveis que separam e, simultâneamente, aproximam as 

duas literaturas no dealbar do século XX. Segundo o olhar crítico da 
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escritora, os russos valorizam a experiência de sofrimento, que passa a 

ocupar o lugar de destaque na problematização da condição humana 

pela obra literária. O motivo da tristeza, ligado a e legitimado pela 

perspectiva de tolerância em relação à concepção do destino, forma o 

principal palco temático e estilístico da literatura russa. Woolf comenta: 

 

There is none of that effort so common in England to appear better off 

than you are; there is no disgrace in poverty and failure; the feeble-minded are 

called with reverence ‘the Slaves of God’. On the other hand there is none of 

that instinct to rebel against sorrow, to make something brave, gay, romantic, 

intellectual, out of life, which the literatures of France and England so 

splendidly express. (RV 343)  

 

Talvez seja oportuno destacar, desde já, uma subtil sintonia aqui 

evocada entre o pensamento crítico de Woolf sobre a presença do 

motivo de sofrimento na obra russa e as reflexões de Turgenev sobre a 

especificidade do carácter russo, tenuamente interpoladas pela censura 

da sua passividade. Verifiquemos o excerto abaixo mencionado, da 

narrativa breve “Khor and Kalinich” (1847), onde a forte convicção e 

confiança na capacidade intelectual do camponês de se libertar da 

dependência aristocrática se mistura com as notas de crítica dirigida ao 

mesmo pela falta de acção: 

 

‘Listen Khor’, I was saying to him, ‘why don’t you buy yourself off 

from your master?’ 

‘But why should I? Now I know my master and I know the rent I must 

pay. Our master is a good man.’ 

‘But surely it’s better to be free’, I remarked.  

Khor gave me a sideways glance.  
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‘That for sure’, he muttered.  

‘Then why not you buy yourself off?’ 

Khor gave a little turn of the head. (KK 20-21) 

 

Do ponto de vista da escritora, a abertura para a intimidade com 

a dimensão da alma constitui um dos principais elementos temáticos a 

proporcionar extrema profundidade à literatura russa. Nela Woolf vem 

a reconhecer um dos instrumentos de grande relevo para a inovação dos 

métodos de escrita na literatura inglesa da época – constrangida no 

sofrimento causado à humanidade pelos acontecimentos na esfera 

social, política e económica que antecedem a catástrofe da Primeira 

Guerra Mundial. Na escrita dos autores russos em questão encontra-se, 

no entanto, a tendência para a revolta subtilmente transmitida através 

do recurso à desmistificação psicológica da personagem. Um dos 

objectivos principais desta tese consiste em verificar até que ponto a 

reflexão elaborada por escritora sobre as propriedades literárias da obra 

russa, onde o motivo de sofrimento convive e, muitas vezes, disfarça 

uma profunda ironia relacionada com a sua inquestionável aceitação, se 

torna presente também na composição da narrativa breve de Woolf. 

Estamos, novamente, num dos terrenos de maior desafio, crucial 

ao entendimento de toda a obra de Woolf: trata-se da contemplação do 

diálogo interactivo, empreendido entre a escritora e a literatura russa, 

fundamental à consideração das suas reflexões sobre a arte de escrita. 

Nele coexistem, formando uma unidade estética multifacetada, a 

articulação de uma experiência interior, muitas vezes repleta de dor e 

de sofrimento, com a inegável tendência de expor ao ridículo, por vezes 

através do recurso ao sarcástico, a hipocrisia social revestida da 

inocência perante os acontecimentos históricos. Na tentativa de 
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entendimento e posterior interiorização de métodos narrativos russos na 

literatura modernista inglesa, como a análise da narrativa breve de 

Woolf mostrará adiante, constata-se a importância do conceito de 

kenosis, ou a repetição na discontinuidade, como definido por Bloom. 

Segundo Bloom, kenosis encontra-se profundamente relacionado com a 

concepção de desfamiliarização definida por Sigmund Freud: “Among 

cases of anxiety, Freud finds the class of the uncanny, “in which the 

anxiety can be shown to come from something repressed which 

recurs”” (Bloom 77). 

Woolf reconhece as técnicas literárias, utilizadas pelos 

escritores russos, como válidas para a abordagem estética da 

problemática da sua época histórica, devido ao facto de esta ser alvo, na 

confluência dos dois séculos, de uma profunda desestabilização no 

campo político, social e moral. Desestabilização essa que proporcionou, 

ao fim de contas, um terreno frutífero para o entendimento do espírito 

hipócrita de toda uma série de princípios morais e de concepções éticas 

que formavam o palco da vida vitoriana. Podemos concluir, assim, que 

por detrás da afinidade com os instrumentos narrativos russos, revelada 

por Woolf, se presencia a complexidade de herança cultural e literária 

oriunda do espaço inglês: “But this “unhomely” might as well be called 

“the homely”, (…), “for this uncanny is in reality nothing new or 

foreign, but something familiar and old-established in the mind that has 

been estranged only by the process of repression”” (Bloom 77). 

O próprio pensamento da escritora sobre a falta de habilidade de 

Dostoevskiy para compor uma comédia lança luz sobre a 

problematização de toda a riqueza cultural e histórica que o conceito da 

influência evoca. Segundo Woolf, os métodos narrativos que 

Dostoevskiy utiliza para a construção da profundidade psicológica das 
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suas personagens nunca conseguirão desprender-se das reflexões 

filosóficas que impedem as técnicas literárias utilizadas para a 

composição de uma comédia de prevalecer na sua obra.13 Da mesma 

forma, a complexidade temática e estilística da literatura russa torna-se, 

segundo Woolf, num terreno extremamente problemático para o 

escritor inglês, devido às idiosincrisias do carácter russo e da língua em 

que o mesmo é revelado.14  

De acordo com a reflexão sobre as qualidades da ficção 

modernista, elaborada por Woolf nos seus ensaios, a dimensão da alma, 

reflectida especialmente na percepção interior do indivíduo dos 

acontecimentos exteriores, dimensão que, à primeira vista, abala pela 

sua natureza descontínua, desconexa e fragmentária, fornece um terreno 

consolidado para o conhecimento pleno e abrangente da condição 

humana. Deste modo, os dois elementos fundamentais à forma 

narrativa valorizada por Woolf na literatura russa encontram-se em 

sintonia e numa constante interacção, porque a liberdade criativa à qual 

a ficção aspira confere-lhe uma maior capacidade representativa da 

problemática contemporânea, como, recordemo-lo, a escritora comenta 

relativamente ao método narrativo característico, por exemplo, de 

Tchehov:  

 

Nothing is solved, we feel; nothing is rightly held together. On the 

other hand, the method which at first seemed so casual, inconclusive, and 

occupied with trifles, now appears the result of an exquisitely original and 

fastidious taste, choosing boldly, arranging infallibly, and controlled by 

honesty for which we can find no match save among the Russians themselves 

(…). In consequence, as we read these little stories about nothing at all, the 

horizon widens; the soul gains an astonishing sense of freedom. (RPV 178) 
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Os pontos de contacto estabelecidos entre a narrativa breve de 

Woolf e a literatura russa, revestidos nos métodos de captar e transmitir 

o espírito da realidade contemporânea, assim como nos instrumentos de 

escrita propícios à construção da complexidade psicológica da 

personagem literária, formam efectivamente uma parte integral das 

inovações artísticas concebidas pela escritora na ficção moderna. A 

liberdade artística, atingida através das técnicas narrativas que prezam a 

inconclusividade e a multiplicidade de impressões, elaborando um 

conjunto desconexo e contrastivo, converte-se no ponto de partida para 

a concepção dos métodos de escrita inovadores na produção literária 

woolfiana. Neste contexto, a imagem da liberdade adquire um 

significado filosófico que se prende com a essência da natureza humana 

e cuja revelação surge, com uma maior intensidade, na modernidade: 

trata-se da concepção da contraditoriedade, possível alternância do 

estado de espírito, assim como a simultaneidade de impressões – todas 

elas qualificativas do carácter moderno, à análise crítica do qual 

voltaremos nos capítulos que se seguem: 

 

Moreover, when the speed is thus increased and the elements of the 

soul are seen, not separately in scenes of humour or scenes of passion as our 

slower English minds conceive them, but streaked, involved, inextricably 

confused, a new panorama of the human mind is revealed. The old divisions 

melt into each other. Men are at the same time villains and saints; their acts 

are at the same time beautiful and despicable. There is none of that precise 

division between good and bad to which we are used. Often those for whom 

we feel most affection are the greatest criminals, and the most abject sinners 

move us to the strongest admiration as well as love. (RPV 179)
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Notas 

                                                 
1 No volume Modernism 1890-1930, Malcolm Bradbury e James McFarlane reúnem uma selecção 
de ensaios críticos dedicados à periodização histórica do modernismo, considerada sob o prisma da 
pluralidade dos seus contextos estéticos e da multiplicidade do seu conteúdo temático e formal. A 
variedade de perspectivas e, logo, de abordagens estéticas da realidade contemporânea está aqui 
intimamente relacionada com a complexidade histórica e social do período. Na tentativa de 
aprofundar as considerações teóricas acerca da natureza temática e estrutural do modernismo, 
Bradbury e McFarlane iniciam a sua análise com a seguinte afirmação, que se mostra propícia a uma 
contextualização mais eficaz do período: “Cultural seismology – the attempt to record the shifts and 
displacements of sensibility that regularly occur in the history of art and literature and thought – 
habitually distinguishes three separate orders of magnitude. At the end of the scale are those tremors 
of fashion that seem to come and go in rhythm with the changing generations, the decade being the 
right unit for measuring the curves that run from first shock to peak activity on the dying rumbles of 
derivative Epigonentum. To a second order of magnitude belong those larger displacements whose 
effects go deeper and last longer, forming those extended periods of time and sensibility which are 
usefully measured in centuries. This leaves a third category for those overwhelming dislocations, 
those cataclysmic upheavals of culture, those fundamental convulsions of the creative human spirit 
that seem to topple even the most solid and substantial of our beliefs and assumptions, leave great 
areas of past in ruins (noble ruins, we tell ourselves for reassurance), question an entire civilization 
of culture, and stimulate frenzied rebuilding” (M 19). 
2 No que diz respeito ao campo artístico, uma das consequências mais marcantes da Revolução 
Industrial reside na pluralização das perspectivas distinguidas na análise da realidade 
contemporânea. Este facto deve-se ao gradual aparecimento de uma maior diversificação social e ao 
desenvolvimento das novas vias de comunicação. Veja-se a este respeito o artigo de Allan Bullock, 
“The Double Image”, em Modernism 1890-1930, 58-70.   
Ao reflectir sobre o período histórico que se designa por modernidade, involuntariamente 
recordamos a observação de Virginia Woolf, ironicamente dirigida ao “espírito inocente” da 
humanidade, manifestado no dealbar da Primeira Guerra Mundial: “The war sprung its chasm at the 
feet of all this innocence and ignorance, but it was thus that we danced and pirouetted, toiled and 
desired, thus that the sun shone and the clouds scudded up to the very end” (C 55). A citação refere 
as consequências da industrialização e da urbanização que, iniciadas em meados do século, criaram 
um terreno propício ao intenso desenvolvimento económico a nível internacional, um dos maiores 
na História, destacando três potências europeias que controlavam acerca de 60 por cento do mercado 
mundial: Grã-Bretanha, França e Alemanha. Ao passo de imprescindível crescimento económico, 
registado em toda a Europa entre 1870 e 1913, constatavam-se, cada vez mais, os efeitos da 
revolução tecnológica – electricidade, iluminação nocturna, automóveis, aviões, telecomunicações e 
media – fundadores de uma nova perspectiva civilizacional, diferente da que dominara a 
mentalidade dos inícios do século XIX. A crescente urbanização acelerou o processo, iniciado ainda 
nos meados do século XIX, de notável diversificação social. O estatuto da tradicional elite 
aristocrática sentia-se confrontado com o considerável poder económico e progressiva consolidação 
social da classe média, o aparecimento e posterior cultivo de novas profissões citadinas. Nas áreas 
científicas, as descobertas contempladas a nível da medicina (os raios X de Rontgen), da física 
(“Special Theory of Relativity” de Einstein), da sociedade (“The Psychopathology of Everyday 
Life” de Freud) alteraram todo um conjunto de concepções em que se baseava a relação do ser 
humano com a realidade e com a sua própria essência. Voltando à imagem do palco da guerra, que a 
humanidade tinha vindo, ironicamente, a preparar ao longo do século XIX, não podemos deixar de 
salientar a sintonia revelada pela arte moderna com a problemática do seu tempo histórico. 
Literatura, pintura, arquitectura e música – são somente alguns indicadores do nascimento de uma 
nova sensibilidade criativa, condicionada pela essência perturbante da época.  
3 Sempre que tal indicação não conste na referência bibliográfica respectiva, todas as traduções da 
Língua Russa são da minha responsabilidade. 
4 Perspctiva internacional refere-se, no contexto em questão, aos países europeus.  
5 Relativamente à problematização desta questão, veja-se o artigo de Franz Kuna, “The Janus-Faced 
Novel: Conrad, Musil, Kafka, Mann”, em Modernism 1890-1930, 443-452. 
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6 Em Realism and Consensus in the English Novel, Elizabeth Ermarth oferece uma perspectiva do 
realismo que visa estabelecer uma unidade de articulação entre a linearidade temporal no 
desenvolvimento da acção, neutralidade de percepção no tempo e no espaço,  e o consenso no 
sistema percepcional da realidade: “The narrative perspective maintains (…) continuity in time, and 
thus establishes a similar potential for agreement among multiple (…) points of view. The linear 
coordinates in fiction (past, present, and future) operate like the spatial coordinates in painting 
(front, side and back) to homogenize the medium in which consensus becomes possible. It is the 
agreement, or lack of disagreement, among these viewpoints that unifies the field of action and 
confers the illusion of perspective” (Ermarth 40).   
7 No artigo “Discourse in the Novel”, Mikhail Bakhtin reflecte sobre a complexidade dialogística da 
linguagem, definindo-a como o instrumento principal na criação estética da obra literária: “(...) all 
languages of heteroglossia, whatever the principle underlying them and making each unique, are 
specific points of view of the world, forms for conceptualizing the world in words, specific world 
views, each characterized by its own objects, meanings and values. As such they may be juxtaposed 
to one another, contradict one another and be interrelated dialogically. As such they encounter one 
another and coexist in the consciousness of real people – first and foremost, in the creative 
consciousness of people who write novels” (Bakhtin 34).    
8 Na teorização referente ao desenvolvimento da narrativa breve na área da Literatura Inglesa ao 
longo do século XX, Head reflecte, em The Modernist Short Story, sobre a importância da 
perspectiva histórica no aparecimento e progressiva consolidação dos mecanismos formais que 
caracterizam o género no período modernista. As suas afirmações têm como base o conceito de 
“autonomia relativa”, cunhado por Althusser: “A more coherent approach, and one which removes 
the apparent paradox, can be achieved through an application of the Althusserian concept of a 
“relative autonomy”. Basically, this involves seeing the disruptive literary gesture as an instance of 
relative autonomy; as something which is simultaneously conditioned by, yet critical of its 
ideological context, a context which can be equated with literary conventions and whatever world-
view they encompass. This element of criticism need not always be an overt aspect of the text, and 
may be the product of a contemporary reinterpretation; for the modernists, however, the disclosure 
of ideological context is often an integral part of their formal experimentation” (Head 26). 
9 Na Rússia, entre 1855 e 1860, observa-se um progressivo desenvolvimento e consequente 
aperfeiçoamento do realismo. Contempla-se, porém, uma constante diversificação de direcções 
estéticas tomadas por vários escritores da época, que, no entanto, manifestam unanimamente a 
confiança no método realista, considerando-o como o mais apropriado à problematização e posterior 
representação no texto literário da complexidade sócio-política da época em questão. 
Não podemos deixar de mencionar a questão da pluralidade de expressões estéticas do realismo 
social russo: trata-se de uma concepção literária multifacetada, complexa do ponto de vista temático 
e composicional, que visa articular num leque suficientemente variado as respostas literárias à 
situação histórica vivida no país. Dentro do realismo social russo podem destacar-se três tipos de 
pensamento estético e filosófico, possíveis de serem classificados como segue: Movimento sócio-
educativo, cujas concepções artísticas se direccionavam para a abordagem crítica das condições 
sociais e políticas do país, com o objectivo de desenvolver o espírito inconformista na sociedade e, 
essencialmente, de cultivar a ideia de revolução nas figuras intelectuais e no povo; Movimento 
sócio-psicológico, cujas tendências artísticas podem ser caracterizadas pela combinação de 
elementos da esfera racional, educativa e polémica em relação à situação político-social do país com 
os aspectos estéticos provenientes da caracterização psicológica da personagem, iniciada por 
Pushkin. Desta forma, a representação literária dos condicionalismos políticos e conflitos sociais 
surge através do recurso à análise interior psicológica da personagem, muitas vezes articulada na sua 
relação de carácter íntimo ou social. Por um lado, os escritores que punham em prática as 
concepções artísticas do realismo psicológico, conseguiam destacar os principais problemas sociais 
do seu tempo histórico; por outro, a maior ênfase é colocada no desenvolvimento psicológico e na 
complexidade interior da personagem, onde grande importância se atribui às técnicas da psicologia 
oculta: a problemática social da época é revelada através do olhar introspectivo. O terceiro tipo do 
realismo social recebe a designação de movimento sócio-ético, e visa atingir uma perfeita harmonia 
entre as concepções de carácter racional e psicológico dentro da obra literária. Manifesta a tendência 
para fazer confluir na plenitude de um todo a análise filosófico-ideologica da realidade com os 
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mecanismos psicológicos de auto-descoberta moral. No entanto, a união sintéctica entre os dois 
princípios prova ser somente uma ilusão: dentro da obra literária, o último quase sempre prevalece, 
como acontece com a criação artística, por exemplo, de Dostoevskiy e de Tolstoy.   
10 A escolha destes autores fundamenta-se pela quantidade de referências que autora faz nos  
ensaios, e pela sua qualidade interpretativa para a presente investigação.  
11 A Rússia, em meados do século XIX, vive um clima político pesado. A Revolução Francesa de 
1848 agrava ainda mais o clima político do país. Os círculos intelectuais russos experienciam uma 
divisão quanto ao projecto de reformas que a Rússia deveria seguir. Os Eslavos proclamam o 
desenvolvimento do país de acordo com os padrões de vida tipicamente russos, baseados no 
renascimento das leis que geriam a sociedade russa antes das reformas introduzidas por Pedro I. 
Estas, de acordo com os Eslavos, puseram a Rússia num caminho político e cultural errado, uma vez 
que se apropriaram de normas de civilização alheias, que não faziam parte integrante da sua cultura 
e mundivisão. Os Ocidentais, pelo contrário, declaram-se a favor do desenvolvimento do país de 
acordo com o estilo da Europa Ocidental, uma vez que as suas reformas tinham coloborado para o 
progresso a nível económico e social, potencializavam a modernização, os estudos científicos e uma 
maior liberdade política. 
12 Veja-se o ensaio RPV: 178. 
13 Veja-se o ensaio DC: 144. 
14 Veja-se o ensaio RPV: 174. 


