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“A thousand small touches which accumulate”  

na arte de narrar uma história 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
“‘Don’t they think through everything – the 
Russians? all the little disguises we’ve put 
up? Flowers against decay; gold and velvet 
against poverty; the cherry trees, the apple 
trees – they see through them too,’ – she 
was thinking at the play.”  

                                            
                                                                     Virginia Woolf, “Uncle Vanya”. 

 
 
 

                                                                                         
“Radilov and I started talking again. I don’t 
remember how we reached the point of 
agreeing that it’s often the most 
insignificant things that produce the greatest 
impression on people, rather than the most 
important ones.” 

 
            Ivan Turgenev, “My Neighbour Radilov”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

93 

But let us bear in mind a piece of advice that an eminent Victorian who was 
also an eminent pedestrian once gave to walkers: “Whenever you see a board up with 
“Trespassers will be prosecuted” – trespass at once. Let us trespass at once. Literature 

is no one’s private ground; literature is common ground. It is not cut up into nations; 

there are no wars there. Let us trespass freely and fearlessly and find our own way for 
ourselves. (Itálico meu) 

V. Woolf, “The Leaning Tower”. 
 
 

Ao ler a narrativa breve de Virginia Woolf, frequentemente se 

deixa envolver pela aparente espontaneidade de expressão, movida em 

sintonia com a subtileza de estilo que a caracterizam; o seu poder 

estético confronta-se com o abrangente mundo de arte, em que as 

tendências de carácter multicultural não distanciam mas, pelo contrário, 

contribuem para aproximar as diferentes expressões literárias, criando 

um terreno propício ao enriquecimento artístico e ao encontro com as 

novas concepções criativas. Revestindo-se da problematização literária 

das questões relacionadas com a natureza da condição humana, a sua 

narrativa breve abre caminho à contemplação de um território universal 

e multifacetado de sentimentos e de experiências, em última análise 

situado acima de quaisquer divergências originadas pela conjuntura 

histórica, política e cultural dos diferentes povos. O conceito de 

transgressão, em que o excerto acima mencionado insiste, enfatiza a 

necessidade de conhecimento da essência do outro; ele convida a entrar 

no enigmático território da diversidade, cuja existência apela ao auto-

conhecimento do ser humano; e esse passa, indubitavelmente, também 

pelo encontro com o desconhecido e com o conceito de diferença. 

“Aren’t the Russians morbid?” (UV 241) – a questão levantada 

pela personagem na parte final da peça de Tchehov Uncle Vanya em 

que a narrativa breve de Woolf “Uncle Vanya” se baseia, manifesta a 

necessidade de problematização da essência do outro. Por um lado, 

verifica-se o sentimento de estranheza e de alguma perplexidade no 
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encontro com a presença do desconhecido; por outro, sublinha-se 

também o subtil interesse em conhecer e tentar entender a sua 

enigmática maneira de ser. O facto de esta pergunta ser colocada na 

parte final da narrativa não parece ser ocasional: a mesma pode ser 

encarada, efectivamente, como um convite para ultrapassar, no acto de 

leitura, as barreiras culturais que frequentemente causam obstáculos e 

originam o sentimento de apreensão no confronto com a diferença. 

O conceito de transgressão, relacionado aqui com o apelo à 

experimentação de novas técnicas literárias, resulta do contacto com as 

formas alternativas de ver e de experienciar a realidade, dominando o 

processo criativo de Woolf na escrita da sua ficção breve. A afirmação 

da escritora numa das cartas – “I dare say one ought to invent a 

completely new form. Anyhow its very amusing to try with these short 

things (…)” (L II: 167), assim como grande parte das reflexões 

presentes nas outras fontes publicadas levam a maioria dos estudos 

teóricos dedicados à ficção breve de Woolf a considerá-la como um 

centro de confluência de diferentes tradições e estilos literários, 

tendências biográficas e dimensões ensaísticas: “I am less and less sure 

that they are stories, or what they are. Only I do feel fairly sure that I 

am grazing as near as I can to my own ideas, and getting a tolerable 

shape to them. I think there is less and less wastage” (D II: 325).  

Em “Poetry, Fiction and the Future” (1927), Woolf reflecte 

sobre os métodos narrativos que podem criar um terreno frutífero ao 

florescimento de uma nova estética literária, cuja articulação saiba ir ao 

encontro do espírito fragmentado e multifacetado da realidade 

moderna. Segundo a escritora, a prosa não está a receber a atenção 

adequada por parte da escrita contemporânea e, no entanto, constitui 

um potencial criativo de grande relevo. Este prende-se com a 
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capacidade artística da prosa de enriquecer a articulação do conteúdo 

temático em sintonia com a apresentação formal, através de recurso a 

métodos de escrita considerados próprios da arte poética. Na opinião de 

Woolf, os elementos que dominam na composição poética – metáforas, 

imagens e símbolos – tendem a colaborar dentro do texto, para atingir o 

efeito de uma grande intensidade temática contingente com a concisão 

estrutural. Tal capacidade de síntese vai ao encontro da expectativa da 

escritora em “saturar cada átomo”, no processo da criação de uma obra 

literária:  

 

Waste, deadness, come from the inclusion of things that dont belong 

to the moment; this appalling narrative business of the realist: getting on from 

lunch to dinner: it is false, unreal, merely conventional. Why admit any thing 

to literature that is not poetry – by which I mean saturated? Is that not my 

grudge against novel[ist]s? – that they select nothing? The poets succeeding 

by simplifying: practically everything is left out. I want to put practically 

everything in: yet to saturate. (D III: 209-210)1  

 

    Em “Modern Fiction”, Woolf pondera: 

 

But is it possible to press a little further and wonder whether we may 

not refer our sense of being in a bright yet narrow room, confined and shut in, 

rather than enlarged and set free, to some limitation imposed by the method as 

well as by the mind. Is it the method that inhibits the creative power? Is it due 

to the method that we feel neither jovial nor magnanimous, but centred in a 

self which, in spite of its tremor of susceptibility, never embraces or creates 

what is outside itself and beyond? (MF 151)    

 

Transgredir significa, deste modo, tentar criar um conjunto de 

novos instrumentos literários, nos quais a multiplicidade de impressões 
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interage com a diversidade de experiências – de domínio nacional, 

internacional, cultural, estético, literário e estilístico – contribuindo 

para o florescimento de uma forma narrativa inovadora, do ponto de 

vista do conteúdo temático e da construção formal. Como mencionado 

nos dois primeiros capítulos da actual dissertação, o conceito de 

moderna diferença apresenta, na ficção breve de Woolf, um território 

extremamente abrangente do ponto de vista formal e temático, 

contribuindo para o aparecimento e a progressiva consolidação de 

diferentes perspectivas de estudo dedicadas à sua abordagem crítica. 

Devido a restrições de tempo e de espaço, e como antes referido, a 

presente dissertação explora apenas uma das diversas perspectivas de 

análise vigentes no estudo da narrativa breve de Woolf, cuja 

importância no desenvolvimento criativo da sua obra tem sido referida 

por algumas fontes críticas ao longo das últimas décadas, mas que 

ainda carece de investigação mais aprofundada: a sua relação com a 

obra literária russa dos meados do século XIX, tendo como o ponto de 

referência principal a narrativa breve de Ivan Turgenev.  

Os textos literários propostos neste estudo revelam um conjunto 

de pressupostos teóricos e elementos estruturais que enriquecem as 

perspectivas de análise do processo criativo desenvolvido por Woolf ao 

longo da sua vida literária. Como referido na Introdução, o critério de 

selecção dos textos, no caso da ficção breve de Woolf, é 

fundamentalmente condicionado pelo seu desenvolvimento estrutural e 

temático, sendo estas duas vertentes consideradas como essenciais à 

análise e ao entendimento do contacto criativo com as características 

mais importantes da escrita de Turgenev. Às narrativas breves de 

Turgenev é dedicada uma área de análise um pouco menos extensa, 

sendo a  principal ênfase colocada nos aspectos de carácter formal e 
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temático que, directa ou indirectamente, se aproximam da construção 

estilística e do foco temático da narrativa breve de Woolf, convertendo-

se, deste modo, no forte suporte prático que permite lançar luz sobre 

elementos de grande relevo na ficção breve da escritora. 

Para uma maior clareza de análise, cujo objectivo é destacar os 

pontos de interacção essenciais, contemplados a nível de conteúdo 

temático e de organização formal entre algumas obras da ficção breve 

de Woolf e algumas narrativas de Turgenev, dividimos os textos 

seleccionados em pares temáticos: “My Neighbour Radilov” (1847) e 

“Memoirs of a Novelist” (1909), “Raspberry Water” (1848) e “Kew 

Gardens” (1919), “Death” (1848) e “Solid Objects” (1920), “Meeting” 

(1850) e “The Introduction” (1925), “Loner” (1848) e “The Duchess 

and the Jeweller” (1932). O critério de divisão não tem a intenção de 

ser definitivo; ele prende-se, efectivamente, com a manifestação por 

parte das narrativas escolhidas de uma aproximação um pouco mais 

evidente a nível da sua articulação temática e da construção estilística, 

convertida, em ambos os casos, no veículo para o seu conteúdo.  

Sketches from a Hunter’s Album, completado por Turgenev 

entre 1847 e 1851, e publicado, numa edição separada, em 1852, é 

considerada como a sua primeira obra narrativa de relevo, visto que a 

mesma lhe proporciona o merecido reconhecimento nos círculos 

literários nacionais e, um pouco mais tarde, internacionais. Em relação 

ao processo de composição da obra, Turgenev escreve, numa das cartas 

ao escritor Annenkov, seu contemporâneo: 

 

Quero libertar-me da maneira antiga de escrever. Agora já consigo 

perceber que o peso da tradição não exerce tanta força sobre meus 

ombros...Mas será que terei a capacidade de ir em frente – como me dizes – 
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não sei. Simplicidade, tranquilidade da expressão e a clareza das linhas, 

assiduidade, tal assiduidade que se atinge apenas com a auto-confiança – 

todas elas são apenas ideias, que toda a hora pairam nos meus pensamentos. 

(ECOC  2: 150) 

 

Como ficou esclarecido em capítulo anterior, as novas formas 

de escrita que Turgenev aspirava alcançar em Sketches from a Hunter’s 

Album – a simplicidade da expressão e a clareza das linhas – não 

podem ser interpretadas como marcas da ausência da complexidade 

narrativa presente nos textos que integram o ciclo.2 A aparente 

simplicidade do estilo que envolve a obra do escritor convive com a 

intensidade sugestiva que lhe confere a complexidade narrativa; 

segundo Belinskiy, os seus textos caracterizam-se pela difícil harmonia 

entre a representação quase documental da realidade – as vivências dos 

camponeses e da pequena aristocracia, no cenário rural do interior da 

Rússia dos meados do século XIX, e a sua visão idílica, subjectiva, 

baseada no olhar interiorizado, construído através dos elementos de 

grande intensidade poética.3 

“My Neighbour Radilov” (1847) considera-se como um dos 

poucos textos de Sketches from a Hunter’s Album que se centram na 

focalização interior de vida dos membros da pequena aristocracia rural, 

cuja posição outrora economica e socialmente consolidada, se encontra, 

de momento, em processo de decomposição e de decadência. A 

descrição simbólica da natureza, repleta de epítetos e metáforas, que 

abre a narrativa, cria desde as primeiras linhas a atmosfera de uma 

grande tensão psicológica, o motivo que, como veremos adiante, 

percorre a narrativa na íntegra e caracteriza também a personalidade da 

personagem Radilov, na sua problemática divisão entre o domínio 

pessimista e o desejo de agir. Aqui a natureza converte-se, como na 
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maioria das obras de Turgenev, no objectivo correlativo do 

desenvolvimento psicológico da personagem: 

 

In the autumn woodcocks are frequently to be found in the ancient 

lime groves. There are a good many such lime groves in Oryol province. Our 

forebears, in choosing the place to live, always set aside half-a-dozen acres of 

good land for orchards along with avenues of limes. After fifty years, at most 

seventy, these estates, these ‘nests of the gentry’, have vanished one by one 

from the face of the earth, the houses have decayed or been sold off (…). 

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’. (MNR 62) 

 

Cria-se, desde a primeira página, a atmosfera de uma grande 

tensão entre as duas tendências opostas pela sua natureza: o motivo da 

morte convive com a tentativa de ultrapassar a condição efémera a que 

o ser humano é condicionado. Parecendo, ao início, dominar somente o 

nível exterior da narrativa, as mesmas convertem-se, em seguida, nos 

instrumentos literários que sugerem a complexidade do estado 

psicológico da personagem Radilov: 

 

In people who are constantly and strongly preoccupied by one thought 

or by single passion there is always some common feature noticeable, some 

common likeness in behaviour, no matter how different their qualities, their 

abilities, their position in society and their education. The longer I observed 

Radilov, the more it seemed to me that he belonged to such a category of 

person. He would talk about running his estate, about the harvest, about the 

haymaking, about the war, about the provincial gossip and forthcoming 

elections, he would talk quite freely, even with a sense of involvement, but 
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suddenly he would give a sigh and sink into an armchair, dry washing his face 

like a man worn out by hard work. (MNR 66) 

 

Este pequeno excerto revela uma constante preocupação em 

sugerir a origem da perturbação emocional, presente na alma da 

personagem. A focalização interior do seu mundo psicológico surge 

construída através da observação cautelosa dos elementos exteriores da 

realidade, como, por exemplo, uma simples conversa sobre as tarefas 

domésticas e sobre a caça, ou os pequenos gestos, que no entanto se 

tornam marcas reveladoras dos seus pensamentos e sentimentos mais 

íntimos. Apesar de uma inegável tendência para o aprofundamento 

psicológico da personagem, a citação acima transcrita manifesta 

reticências quanto à possibilidade de alcançar e de conhecer, de uma 

forma completa, a problemática do estado interior do ser humano. No 

ensaio “The Russian Point of View” Woolf valoriza o método 

inconclusivo de narrar uma história, por ela considerado característico 

da escrita russa, uma vez que o mesmo proporciona o efeito de 

autenticidade na articulação da problemática presente no mundo 

interior da personagem: 

 

Nothing is solved, we feel; nothing is rightly put 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 an 

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

(RPV 177)     

 

    A presença do motivo de dúvida, assim como de uma constante 

incerteza quanto à capacidade de entender a origem da perplexidade na 
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alma de Radilov é revelada através do recurso aos advérbios, que 

sugerem a natureza misteriosa da condição humana. Desta forma, 

relativiza-se a possibilidade de conhecimento absoluto do outro; a sua 

caracterização psicológica pode, segundo o texto, ser apenas sugerida 

através das técnicas narrativas empregues pelo autor. A relativização da 

verdade absoluta torna-se, como veremos, num dos focos temáticos de 

maior relevo da ficção modernista e contribui, igualmente, para o 

aparecimento de uma diversidade de instrumentos literários inovadores 

na ficção breve de Woolf:  

 

Besides he gave no impression whatever of being gloomy or 

dissatisfied with his fate. On the contrary, he literally radiated indiscriminate 

goodwill, cordiality and an almost shameful readiness to make friends with all 

and sundry. It’s true you had the feeling at the same time that he could not 

really become friends, couldn’t really be on close terms with anyone, and he 

couldn’t not because he didn’t really need other people but because his whole 

life had been turned inwards. (MNR 66) 

 

Na esfera literária russa, Turgenev é considerado, pela maioria 

das vozes críticas, como um mestre da “psicologia oculta”, que na sua 

obra talvez se converta num dos instrumentos criativos de maior 

importância, pela capacidade de saber rever, nos momentos 

aparentemente insignificantes, um grande instrumento narrativo, 

revelador de profundidade psicológica das personagens. Em “My 

Neighbour Radilov” pode-se observar muitos episódios onde esta 

técnica domina e guia a narração: 

 

    ‘Oh, I’m right whatever the situation’, I answered. ‘Even if you’d 

died, you’d still have got out of your bad situation.’ 
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    ‘OK, OK’, he added, suddenly and powerfully striking the table with 

his hand, ‘you must just make up your mind! Why put up with a bad situation, 

eh? What’s the point of scraping by, hanging on…’ 

    Olga stood up quickly and went out into the garden. 

    ‘Well, Fedya, give us a tune!’ shouted Radilov. (MNR 68) 

 

    Esta citação integra, efectivamente, um dos episódios mais 

relevantes na interacção formal e temática desta narrativa, pois a mesa 

pode ser considerada como o elemento chave para o entendimento do 

conflito principal do texto – a problemática do relacionamento entre 

Radilov e Olga, numa sociedade onde domina o sistema tradicional de 

valores éticos. O fantasma da irmã de Olga, a falecida mulher de 

Radilov, persegue os seus pensamentos, vindo progressivamente a 

impor ao seu subconsciente as regras de comportamento moral aceites 

em sociedade, servindo de obstáculo, dificilmente superável, à 

libertação do sentimento de paixão que lhe envolve o mundo interior. 

Os elementos narrativos acima salientados – advérbios, observações 

dirigidas ao aspecto exterior e a caracterização das personagens do 

ponto de vista interior – sugerem a existência de uma grande tensão 

psicológica que domina o relacionamento entre Radilov e Olga. O seu 

culminar revela-se com invulgar intensidade no seguinte episódio, 

abundante em espaços em branco, que lhe conferem a grande força 

sugestiva: 

 

She seemed to follow closely Radilov’s every word and not sympathy 

so much as passionate attention was displayed on her face. In years Radilov 

could’ve been her father. He used an intimate form of address to her, but I 

guessed at once she couldn’t be his daughter. In the course of our 

conversation he mentioned his late wife - “her sister”, he added, indicating 
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Olga. She quickly blushed and lowered her eyes. Radilov paused and changed 

the conversation. (MNR 65) 

 

Como ficou demonstrado, em “My Neighbour Radilov” o foco 

de atenção principal surge colocado no desenvolvimento psicológico da 

personagem, sendo os traços exteriores da realidade considerados, 

muitas vezes, como objectivos correlativos da problemática do seu 

mundo interior. Woolf atribui, nos seus ensaios, um grande valor à 

representação estética da alma da personagem, do jogo contraditório 

dos seus pensamentos e do recurso ao fluxo da consciência – elementos 

narrativos inovadores, que entram frequentemente em confronto com a 

preocupação de escritores seus contemporâneos em enfatizar o plano 

exterior da realidade, focado na descrição pormenorizada do estado 

económico e da posição social das personagens.4 

A aparente discrepância entre a dedicação do Modernismo à 

percepção interior da realidade, ao livre fluir da consciência, um mais 

ou menos enigmático monólogo interior, e a descrição factual, quase 

documental da existência, converte-se no foco temático principal em 

“Memoirs of a Novelist” (1909). Sendo uma das primeiras narrativas 

breves da jovem escritora, este texto fora igualmente o primeiro a ser 

apresentado para publicação na revista Cornhill Magazine. 

Como surge referido no segundo capítulo da presente 

dissertação, a ficção breve de Woolf debruça-se sobre a 

problematização dos conteúdos temáticos mais variados, através de 

apelo à elaboração artística da multiplicidade de formas narrativas. 

Como demonstra o estudo de Nena Skrbic, ela contém em si as infinitas 

possibilidades da arte, enriquecendo, deste modo, o próprio conceito de 

narrativa breve: 
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While it is their range and their testing of a number of possible 

approaches that makes Woolf’s stories difficult for the available critical 

language on the genre to grasp, it is precisely these complex motivations that 

give Woolf’s short fiction its strength. This generic ambiguity is a strong 

feature of today’s most experimental short fiction. (Skrbic xvi) 

 

A abordagem temática da composição de uma biografia, assim 

como o constante questionamento do seu valor para a vida de um ser 

humano em particular e para toda a humanidade em geral, converte-se, 

em “Memoirs of a Novelist”, no principal ponto de referência:  

 

What right has the world to know about men and women? What can a 

biographer tell it? And then, in what sense can it be said that the world profits. 

The objection to asking these questions is not only that they take so much 

room, but that they lead to an uncomfortable vagueness of mind. (MN 63)  

 

Ao interrogar o direito à existência de uma biografia, a 

narradora salienta, ao mesmo tempo, a questão filosófica da interacção 

entre a esfera pública e privada, cuja referência no início do texto 

sugere a atmosfera temática principal que o envolve na íntegra e cuja 

importância será progressivamente aprofundada ao longo do seu 

desenvolvimento.     

Ao confrontar-se com a biografia de Miss Willat, a escritora de 

romances, falecida em 1884, de autoria de Miss Linsett, a narradora 

manifesta a necessidade de repensar toda uma série de pressupostos 

teóricos e práticos que gerem a tradição ocidental da composição de 

uma biografia5 e que estão na origem da formação e posterior 

consolidação das regras principais da sua estrutura formal e da 

articulação temática. Transcrita num tom profundamente irónico, a 
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reflexão desenvolvida pela narradora em relação à composição de uma 

biografia tradicional, redigida segundo as regras preestabelecidas e 

associada a uma visão da realidade como sendo linear e sólida, abre as 

portas ao questionamento da complexidade a nível exterior e 

psicológico que a vida de Miss Willatt poderá envolver. A preocupação 

manifestada pela narradora em conhecer a sua verdadeira personalidade 

poderá ser interpretada como um desafio aos fundamentos da 

documentação factual, que frequentemente apoia a biografia 

tradicional; o foco de atenção da narradora encontra-se, pelo contrário, 

dirigido ao aprofundamento da vida interior da personagem, revestida 

na problematização dos sentimentos, pensamentos e reflexões que 

aparentam dominar a sua alma:  

 

Our conception of the world is that it is a round ball, coloured green 

where there are fields and forests, wrinkled blue where there is sea, with little 

peaks pinched up upon it, where there are mountain ranges.  

When we are asked to imagine the effect of Miss Willatt or another 

upon this object, the enquiry is respectful but without animation. Yet, if it 

would be a waste of time to begin at the beginning and ask why lives are 

written, it may not be entirely without interest to ask why the life of Miss 

Willatt was written, and so to answer the question, who she was. (MN 63)   

 

Who she was pode ser considerada, efectivamente, como uma 

questão chave ao desenvolvimento temático da narrativa, 

condicionando em grande medida a sua estrutura formal. Como ficou 

sugerido desde o início, a narrativa encontra-se organizada em volta de 

um jogo dicotómico entre duas perspectivas e dois pontos de vista 

sobre o método de narrar uma biografia, que entram em conflito ao 

longo do seu desenvolvimento: a de Miss Linsett e a da narradora. A 
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diferença inicial, reflectida no modo de ver a personagem, entre a 

perspectiva predominantemente exterior pronunciada por Miss Linsett e 

a constante procura de uma visão mais interiorizada por parte da 

narradora – determina a natureza dialogística da narrativa na sua 

totalidade. A sua dinâmica interior reveste-se de conflito entre três 

vozes distintas, que articulam as perspectivas de visão diferentes – a de 

Miss Linsett, a da narradora e a da própria Miss Willatt: 

 

Although Miss Linsett takes thirty six pages to cover these seventeen 

years, she hardly mentions them. True, she tells us how the Willatts were 

descended from a merchant in the sixteenth century, who spelt his name with 

a V; and how Frances Ann, the novelist, had two uncles, one of whom 

invented a new way of washing sheep, and the other ‘will long be 

remembered by his parishioners. It is said that even the very poorest wore 

some piece of mourning…in memory of the “good Parson.”’ But these are 

merely biographer’s tricks – a way of marking time, during those chill early 

pages when the hero will neither do nor say something ‘characteristic’. (MN 

64)  

 

Nesta perspectiva transparecem, efectivamente, mencionadas as 

técnicas narrativas principais que condicionam a escrita de uma 

biografia tradicional, e cuja análise pressupõe, igualmente, o 

questionamento analítico do estado da literatura sua contemporânea, 

desenvolvida por Woolf no ensaio “The Russian Point of View”.6 

Ao confrontar-se com a biografia composta por Miss Linsett, 

não se pode deixar de rever o contraste estabelecido não apenas com a 

perspectiva articulada pela narradora e pela própria personagem, mas 

também, a nível um pouco mais abrangente, com os elementos de 

análise psicológica articulada por Turgenev em “My Neighbour 
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Radilov”, onde as referências ao mundo exterior são frequentemente 

consideradas como marcas reveladoras do estado psicológico das 

personagens. A construção do discurso utilizado na biografia escrita 

por Miss Linsett torna-se significativa na análise da articulação 

temática do texto: “she was born”, “they lived”, “she came out at a 

ball” transmitem uma visão exterior da existência, desenhada através de 

linhas narrativas concretas e definidas, e entram em conflito com a 

visão da vida de Miss Willat articulada pela voz da narradora, repleta 

de partes de discurso que sugerem o sentimento da incerteza e da 

indefinição quanto ao conhecimento da sua personalidade. 

O próprio desenvolvimento narrativo de “Memoirs of a 

Novelist”, à semelhança da construção formal de “My Neighbour 

Radilov”, introduz notas de desorientação e de uma certa perplexidade 

relacionadas com a tentativa de conhecer e dar a conhecer o carácter da 

personagem Miss Willatt. As mesmas surgem articuladas através do 

olhar crítico da narradora que, ao recorrer às fontes mais íntimas da 

Miss Willatt – as suas cartas – procura revisitar o seu pensamento, 

entrar no fluxo da sua consciência e rever as afirmações articuladas por 

Miss Linsett sob o ponto de vista mais complexo, interpolado pelo 

recurso à voz da própria personagem: 

 

We can imagine (to steal Miss Linsett’s useful phrase) that this “shy 

awkward girl much given to mooning” who walked into pigsties, and read 

history instead of fiction did not enjoy her first ball (…). She found some 

angle in the great ball room where she could half hide her large figure, and 

there she waited to be asked to dance. She fixed her eyes upon the festoons 

which draped the city arms and tried to fancy that she sat on a rock with the 

bees humming round her; she bethought her how no one in that room knew as 

well as she did what was meant by the Oath of Uniformity; (…). 
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This impression is on the whole borne out by her letters. ‘It is now ten 

o’clock, and I have come up to bed; but I shall write to you first…It has been 

a heavy but I trust not an unprofitable day…Ah, my dearest friend, for you are 

dearest, how should I bear the secrets of my soul and the weight of what the 

poet calls this “unintelligible world” without you to impart them to?’ One 

must brush aside a great deal of tarnished compliment, and then one gets a 

little further into Miss Willatt’s mind. (MN 65-66) 

 

Como a presente citação demonstra, a voz da narradora 

manifesta a tendência para se dissolver no pensamento da personagem: 

a liberdade do fluxo da consciência e a espontaneidade de expressão 

que caracterizam Miss Willatt ganham prioridade sobre a articulação da 

voz da narradora, limitando a sua omnisciência. A sua presença apenas 

sugere, mas não impõe, a perspectiva de visão relativa a vida de Miss 

Willatt, cedendo frequentemente a palavra à própria personagem, cuja 

intervenção fornece os materiais de análise suficientes para permitir 

uma interpretação autónoma. As partes do discurso que predominam 

neste excerto – “we can imagine”, “we can only guess”, “without more 

knowledge than Miss Willatt gives us” – abrem margem para a dúvida 

e relativizam a possibilidade de conhecer a alma e o espírito do ser 

humano. 

Deste modo, favorece-se uma visão multifacetada do carácter da 

personagem, que está ao serviço da diferença e reflecte a consciência 

fragmentada da modernidade, a sua essência diversificada e 

movimentada. Como surge demonstrado pela própria composição 

estrutural do texto, em que o conteúdo da narrativa biográfica 

tradicional proposta por Miss Linsett está constantemente a ser 

interrogado e posto em causa pelo olhar crítico da narradora, “Memoirs 

of a Novelist” lança a reflexão sobre algumas das principais questões 
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levantadas pelo modernismo: a riqueza e a complexidade do mundo 

interior da personagem, em que o foco de atenção reside no seu 

pensamento, no fluxo da consciência e na representação da natureza 

multifacetada e contraditória da condição humana. A biografia 

convencional, escrita por Miss Linsett, onde Miss Willatt surge 

construída seguindo linhas rectas de comportamento e normas de 

moralidade em vigor na sociedade contemporânea, encontra-se na 

maioria das vezes interrompida pelo comentário arguto da narradora, 

que procura alcançar a visão mais autêntica do carácter da personagem 

Miss Willatt – desafiante, pouco convencional nas suas concepções 

morais e repleto de perplexidades emocionais. Assim também a 

narrativa modernista transgride, em certa medida, as imposições 

estéticas dominantes na escrita tradicional da época, procurando dar 

voz, através da interacção entre forma e conteúdo, à essência 

fragmentada e multifacetada da realidade contemporânea. Desta 

maneira, a intensidade temática e a dinâmica estilística que envolvem a 

narrativa “Memoirs of a Novelist” tornam-se representativas das 

inovações literárias desenvolvidas por Woolf em obras posteriores. 

Sendo uma das primeiras, esta narrativa breve articula, de uma forma 

aprofundada, as raízes dos principais elementos criativos elaborados 

pela escritora ao longo do seu trabalho.  

Como antes referimos, na literatura russa de meados do século 

XIX, a obra narrativa de Turgenev é reconhecida como 

predominantemente realista, representando e problematizando, do 

ponto de vista histórico e filosófico, a conjuntura política e social da 

sua época. Esta problematização visa, no entanto, o reconhecimento da 

relevância das forças interiores que movem a existência humana e 

condicionam, em certa medida, o desenvolvimento da sua 
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personalidade e as suas acções. Como mencionado no segundo capítulo 

desta dissertação, o sentido de humanidade – em toda a sua contradição 

– convive na obra de Turgenev com os principais elementos narrativos 

dominantes no realismo. 

“Raspberry Water” (1848) pode ser considerada, efectivamente, 

como uma narrativa complexa, do ponto de vista temático e formal, 

uma vez que procura harmonizar, numa linha de relato aparentemente 

simples, duas perspectivas: a exterior, cujo conteúdo se prende com a 

problematização da condição social dos camponeses ao serviço da 

aristocracia, e a interior, cuja articulação procura compreender, do 

ponto de vista humano, as complexas facetas da questão filosófica da 

liberdade e da dominação de um ser humano pelo outro.   

Como acontece na maioria das obras de Turgenev, em 

“Raspberry Water” os dois níveis simbólicos de análise – o exterior e o 

interior – completam-se mutuamente, revelando com uma maior 

intensidade o conteúdo temático da narrativa. Reparemos na seguinte 

descrição de uma tarde no início de Agosto, que abre o texto: 

 

At the beginning of August the heat waves are frequently intolerable. 

At that time, from midday until three, the most determined and single-minded 

man is in no condition to go hunting and the most devoted dog starts “licking 

the hunter’s spurs”, meaning he follows at his heels, squeezing up his eyes in 

pain and exaggeratedly sticking out his tongue, and in response to his master’s 

reproaches despondently hangs his tail and assumes a confused expression but 

won’t venture forward at any cost. (RW 42) 

 

Seguindo o princípio da economia discursiva, o autor apresenta, 

em poucas linhas, a sensação de claustrofobia de uma tarde de Agosto – 

um detalhe exterior importante, pois sugere o ponto mais intenso de 
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verão e atribui, por consequencia, um significado mais aprofundado ao 

desenvolvimento temático da narrativa.  

A percepção da claustrofobia que envolve a atmosfera do texto 

não se limita, porém, ao sentido meramente físico: ela sugere o sufoco 

moral, revestido numa certa paralisia que domina a existência dos 

camponeses perante o poder aristocrático, recuperada de uma forma 

mais explícita no diálogo final da obra.  

O sentimento de sufoco, cuja presença domina o conteúdo 

temático da narrativa, actua a diferentes níveis simbólicos. Além de 

remeter para as severas condições físicas e psicológicas que 

caracterizam a existência dos camponeses, ela relaciona-se também 

com a degradação económica de alguns membros da aristocrácia rural 

dos meados do século XIX: 

 

Opposite the church there used to be extensive manorial buildings 

surrounded by various structures such as outbuildings, workshops, stables, 

green-houses and outhouses for carriages, bath and temporary kitchens, 

accommodation for guests and estate managers, conservatories, swings for the 

peasantry to enjoy and other more or less useful buildings. In the manorial 

buildings themselves wealthy landowners used to live, and everything went 

well for them until suddenly, one fine morning, the whole blessed place was 

burned to the ground. (RW 43)   

 

A decadência a nível exterior, causada por um progressivo 

empobrecimento da aristocracia tradicional pressupõe, numa análise 

mais aprofundada, a decomposição da sua integridade moral:7 

 

She got a relative of mine shaved and sent off to the army for 

droppin’ choc’late on ‘er dress – and he wasn’t the only one, mind. Still, those 
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were good times, they were!’ the old man added with a deep sigh, bowed his 

head and went silent. (RW 38)  

 

O estado de paralisia revelada a nível psicológico que envolve a 

representação artística da existência dos camponeses, a sua 

impossibilidade de acção perante o poder aristocrático, assim como a 

sugestão da ausência da esperança em se libertar do sofrimento, é 

simbolicamente expresso através do seguinte diálogo entre o narrador e 

a personagem Tuman. Aqui a atenção principal é colocada nos 

elementos significativos do retrato psicológico, tais como gestos e 

olhares: 

 

‘Your master, so far as I can see, was a severe man, wasn’t he?’ I 

began after a short silence.  

   ‘Then it was in fashion, sir,’ the old man replied, shaking his head. 

   ‘Now they don’t do that sort of thing,’ I remarked, not taking my eyes 

off him. 

    He looked at me sideways. 

    ‘Now things are better, so they say,’ he muttered and cast his line far 

out. (RW 48, itálico meu) 

 

Este diálogo constitui um dos exemplos mais emblemáticos da 

estreita interacção entre a forma e o conteúdo praticada por Turgenev 

na sua obra. A consistência dos argumentos pronunciados pela 

personagem Tuman encontra-se desestabilizada pelo movimento do seu 

corpo e do olhar. A contradição entre a palavra e o gesto intensifica 

ainda mais a atmosfera de sufoco que percorre o texto, pois remete para 

a existência dos pensamentos silenciados e dos sentimentos reprimidos 

no interior da alma dos camponeses, pelo severo sistema social.   
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Todos os detalhes exteriores acima analisados – o sufoco 

sentido numa tarde de Agosto, as marcas da decadência material da 

aristocracia e os instrumentos narrativos através dos quais se efectua a 

caracterização das personagens – intensificam de um modo progressivo 

o desenvolvimento temático do texto a nível interior, que se centra 

tanto na problematização da conjuntura social da época, como na 

reflexão sobre os valores intemporais relacionados com a condição 

humana. O seu ponto culminante atinge-se no diálogo final entre 

Tuman e Vlas: 

 

    ‘What did your master say?’ 

    ‘What did he say? He drove me away, he did. He said, how’d you 

dare come straight to me? I’ve got a bailiff, you gotta see ‘im first, he says. 

And where’d I resettle you anyhow? You gotta pay off what you owes me 

first, he says. Blew up, he did.’ 

    ‘Well, so you come back here?’ 

    ‘Back here. I wanted to know, you know, whether my dead boy’d left 

any things behind ‘im, but I couldn’t get no sense out of ‘em. I said to ‘is 

boss: “I’m Philip’s father,” and he says to me: 

              ‘How’m I to know that? Anyhow your son didn’t leave nothin’. He 

was owin’ me money.’ So I came back here.  

    The peasant recounted all this with a slight tone of mockery, as if 

none of it applied to himself, but tears stood in his small, shrunken eyes and 

his lips quivered. (RW 50)   

 

Este diálogo, que talvez possa ser interpretado como uma 

espécie de conclusão à problematização da temática central da 

narrativa, é construído através da sugestividade, cuja articulação se 

baseia nos elementos da “psicologia oculta” cultivada por Turgenev na 
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sua obra. Os gestos da personagem Vlas, juntamente com os espaços 

silenciosos do diálogo, exprimem a sensação de sufoco e o sentimento 

de claustrofobia evocados logo no início da narrativa, através do 

recurso à paisagem da tarde de Agosto. Pela sua estrutura, pode-se 

concluir que a narrativa forma um círculo, em que o fim completa e 

enriquece o desenvolvimento temático sugerido no início: o sentimento 

de paralisia marca o estado social fragilizado dos camponeses e 

pressupõe a impossibilidade de mudança das normas éticas e morais 

ditas pela conjuntura histórica vigente:  

 

‘What’s real bad about it? It’s not...’ But Vlas’s voice broke at that 

point. ‘Oh, it’s bloody hot’, he went on, wiping his face with his sleeve.  

   ‘Who is your master?’ I asked. 

   ‘Count ----, Valerian Petrovich.’ 

   ‘Pyotr Ilyich’s son?’ (RW 50, itálico meu) 

 

No ensaio “A Glance at Turgenev”, Woolf enfatiza o modo de 

escrever de Turgenev como sendo distinto, numa das características 

estéticas, dos outros escritores russos seus contemporâneos: 

 

Like most Russian writers, he was melancholy. Beyond the circle of 

his scene seems to lie a great space, which flows in at the window, presses 

upon people, isolates them, makes them incapable of action, indifferent to 

effect, sincere, and open-minded. Some background of that sort is common to 

much of Russian literature. But Turgenev adds to this scene a quality which 

we find nowhere else. (GT 130) 

 

O elemento especial que Woolf considera uma qualidade 

distintiva da obra de Turgenev revela-se na capacidade de sintetismo 
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harmonioso entre a forma e o conteúdo presente na obra do escritor, 

revestida na construção estética do processo psicológico oculto, em que 

as mais profundas revelações da alma se escondem sob o retrato 

aparentemente espontâneo da realidade exterior. 

A narrativa breve “Kew Gardens”, publicada pela Hogarth Press 

a 12 de Maio de 1919, é considerada como uma das obras mais 

emblemáticas, características das novas tendências narrativas 

elaboradas pela escritora, em que a sensibilidade lírica e os elementos 

pictóricos – marcas de transcendência e de apelo às reflexões de raiz 

filosófica – se fundem com a representação histórico-social da época, 

expressa através da evocação da temática da guerra, das limitações 

sociais da condição feminina e dos equívocos do progresso tecnológico. 

Numa das suas cartas a Woolf, Katherine Mansfield elogia a construção 

narrativa de flower bed (o canteiro das flores), que constitui o centro 

simbólico de “Kew Gardens”: “Yes, your Flower Bed is very good. 

There’s a still, quivering changing light over it all and a sense of those 

couples dissolving in the bright air which fascinates me” (K. Mansfield, 

citada em Alpers 55). 

À semelhança de “Raspberry Water” de Turgenev, “Kew 

Gardens” fornece ao leitor dois níveis de narração, que estabelecem 

uma interacção contínua, aprofundando a articulação das suas temáticas 

principais: o plano exterior, construido através da extensa superfície de 

flores, onde se contempla uma realidade em constante movimento, 

repleto da multiplicidade de cores e formas, e cujo microcosmos 

filosoficamente representa o poder de natureza, viva e vibrante, sobre a 

efemeridade da condição humana, e o plano interior, através do qual se 

possibilita o acesso à complexidade do estado psicológico e aos 

pensamentos mais íntimos de diversas personagens. Segundo Michelle 
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Levy, a relação entre o sujeito e o objecto, muitas vezes demonstrada 

através da interacção que o ser humano estabelece com o mundo 

exterior, constitui um dos pontos do maior interesse na obra literária da 

escritora: 

          

What interests Woolf (…), and what will preoccupy her throughout 

her career, is the frustrating but faithful interaction between the imaginative 

powers of the human mind and facticity of the external world, “the 

interrelations of thought and external reality, of consciousness and objects of 

consciousness”. (Levy 141) 
 

Em “Kew Gardens”, a dimensão da natureza, simbolicamente 

representada pela continuidade de movimento das plantas e dos 

animais, proporciona o aprofundamento da temática filosófica da 

narrativa, revestida nos pensamentos e nas reflexões das personagens 

sobre a sua condição: o canteiro das flores estende-se à memória, que 

proporciona às personagens a possibilidade de reviver as experiências e 

os sentimentos mais íntimos, outrora reprimidos. A importância da 

exploração simbólica do mundo natural, assim como da percepção dos 

seus condicionalismos pela mente humana, na narrativa modernista, é 

afirmada por Woolf no ensaio “The Narrow Bridge of Art” (1927), 

como Levy recorda:  

 

In “The Narrow Bridge of Art” Woolf suggests that the fiction of the 

future needs to be short in order to more closely “resemble poetry”, which it 

must in order to “give not only or mainly people’s relations to each other and 

their activities together, as the novel has hitherto done,” but “the relations of 

man to nature, to fate; his imagination; his dreams”. (Levy 152) 

 



 
 

117 

É notável a distinção, aqui elaborada, entre a temática que 

focaliza a relação do ser humano com o seu mundo interior, 

frequentemente articulada pela poesia e a preocupação em enfatizar a 

dedicação dos romances a uma descrição pormenorizada das relações 

entre seres humanos em sociedade.8 Esta distinção favorece, em certa 

medida, a teorização acerca da função estética dos elementos narrativos 

que gerem a composição de um short story, proposta pelo estudo de 

Charles May, The Nature of Knowledge in Short Fiction, entre outros.9 

Considerando a narrativa breve como uma forma de comunicação mais 

genuína e espontânea, May traça as suas origens desde os primórdios 

da humanidade, em que as formas de comunicação entre um ser 

humano e outro consistiam em respostas individualmente concebidas às 

experiências exteriores: 

 

In the ancient history of the human use of narrative as a mode of 

communication, the short story precedes the long story as the most natural 

means of narrative communication. Episodic expression in which animal 

simbolicum speaks as an individual precedes epic expression in which he 

speaks as a social animal. Primitive man’s feeling of a solidarity of life was 

precisely that – a feeling – rather than a concept of the systematic pattern of 

social functioning. And these feelings of solidarity came to him in the midst 

of episodic encounters with the sacred, set apart from the profane reality of 

the everyday flow of life by his own individual emotional response to the 

experiences. These episodes in which the inner meaning of things was 

manifested, in which nature and the self were united in what for him was true 

reality, he attempted to stabilize for himself and communicate to others in 

stories that were short. Only later did man link these stories together and 

extrapolate from them a conceptual cosmology in accordance to which he 

guided his social life. (May, 1984: 327-328) 
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Como mencionado no início deste capítulo, Woolf reflecte sobre 

a importância da presença dos elementos poéticos na ficção moderna, 

com a finalidade de devolver às formas narrativas a capacidade de 

comunicar, de um modo mais eficaz, a relação do ser humano com o 

seu próprio mundo interior, a sua tentativa de transcendência sobre os 

condicionalismos da realidade exterior, a fim de alcançar as 

profundezas da alma e de contemplar o complexo processo do 

desenvolvimento psicológico.   

“Kew Gardens” abre com uma descrição, artisticamente 

elaborada, da superfície das flores do jardim, onde os elementos 

narrativos transmitem a sensação do movimento – através de verbos e 

substantivos, e se dissolvem, em seguida, na dimensão pictórica da 

narrativa, evocada através do recurso às diversas figuras da retórica – a 

imagens e metáforas, cuja presença reforça a interação simbólica entre 

as cores e os sons que formam os canteiros das flores. Tal começo 

sugere, desde o início, o poder da natureza, que num plano simbólico se 

torna representativo do macrocosmos, sobre o ser humano. Este, por 

sua vez, não domina o primeiro plano da narração, mas é representado, 

através do recurso ao impessoal figures, como parte integrante e 

pictórica do mundo natural: 

 

From the oval-shaped flower-bed there rose perhaps a hundred stalks 

spreading into heart-shaped or tongue-shaped leaves half way up and 

unfurling at the tip red or blue or yellow petals marked with spots of colour 

raised upon the surface; and from the red, blue or yellow gloom of the throat 

emerged a straight bar, rough with gold dust and slightly clubbed at the end 

(…). The light fell either upon the smooth grey back of a pebble, or the shell 

of a snail with its brown circular veins, or, falling into a raindrop, it expanded 

with such intensity of red, blue and yellow the thin walls of water that one 
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expected them to burst and disappear (…). Then the breeze stirred rather more 

briskly overhead and the colour was flashed into the air above, into the eyes 

of the men and women who walk in Kew Gardens in July. 

The figures of these men and women straggled past the flower-bed 

with a curiously irregular movement not unlike that of the white and blue 

butterflies who crossed the turf in zig-zag flights from bed to bed. (KG 84)    

 

Numa aproximação crítica dirigida ao texto na sua totalidade, 

esta citação constituirá, provavelmente, o ponto de partida mais 

acentuado para a apreciação de diferentes componentes narrativos que 

integram “Kew Gardens”. O excerto vive de contrastes, da 

simultaneidade de vozes e da multiplicidade de impressões lançadas 

sobre o mundo. A antitética referência, logo ao início, à forma das 

folhas – heart-shaped e tongue-shaped – anuncia a existência de 

conflito, desenvolvido mais adiante, entre o domínio racional e a 

tentativa da interiorização da problemática do mundo exterior, visível 

tanto na dicotomia estabelecida entre o mundo natural e o mundo 

social, como no relacionamento entre as personagens. Por exemplo, a 

personagem masculina, Simon, reflecte sobre a personalidade de Lily (a 

mulher que amava) à luz do contraste com a sua própria maneira de ser: 

 

We sat somewhere over there by a lake and I begged to marry me all 

through the hot afternoon. How the dragon-fly kept circling round us: how 

clearly I see the dragon-fly and her shoe with the square silver buckle at the 

toe. All the time I spoke I saw her shoe and when it moved impatiently I knew 

without looking up what she was going to say: the whole of her seemed to be 

in her shoe. (KG 84-85)  
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Não se pode deixar de salientar que “Kew Gardens” constitui 

um dos exemplos mais notáveis da hibridez de diferentes elementos 

artísticos na composição de uma totalidade narrativa, cujos contornos 

ajudam a criar a complexa atmosfera da modernidade. Desde o início, o 

ritmo aparentemente regular, recriado através da contínua repetição 

red, blue, yellow estabelece uma antítese com a valorização das 

diversas perspectivas de ver a realidade, recriada através do jogo 

simbólico entre as diversas tonalidades – vermelho, azul, amarelo – que 

atribuem cor a realidade. Assim, favorece-se, mais uma vez, uma visão 

complexa do mundo, revestida na coexistência de múltiplas cores e 

impressões, que condicionam a percepção multifacetada da sua 

natureza. A valorização da existência de diversas perspectivas sobre a 

mesma realidade é salientada pela oscilação permanente da luz – “the 

light fell either upon the smooth grey back of a pebble, or the shell of a 

snail with its brown circular veins, or, falling into a raindrop, (...)” (KG 

83) – temática que adquire a sua própria voz na caracterização das 

diversas personagens, cuja presença simboliza diferentes perspectivas 

de se relacionar com o mundo exterior – o aspecto temático a ser 

explorado mais adiante.      

O último paragráfo da citação acima mencionada indica as 

especificidades da estrutura narrativa de “Kew Gardens”, uma vez que 

integra os principais conteúdos salientados pelo texto: em continuidade 

com a antítese estabelecida entre as duas formas diferentes de folha – 

heart-shaped e tongue-shaped – a vibração do mundo natural, 

representativo do poder da natureza em constante renascimento e, 

consequentemente, da eternidade, encontra-se em conflito com o 

movimento irregular dos seres humanos, relacionado com o espírito da 

modernidade, em que os gestos e os olhares de carácter passageiro se 
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interlaçam com os momentos significativos de autoreflexão e de 

transcendência. Os mesmos são provocados, na maioria das vezes, pelo 

canteiro das flores:  

 

    ‘Why should I mind, Simon? Doesn’t one always think of the past, in 

a garden with men and women lying under the trees? Aren’t they one’s past, 

all that remains of it, those men and women, those ghosts lying under the 

trees, … one’s happiness, one’s reality?’   

    They walk on past the flower bed, now walking four abreast, and 

soon diminished in size among the trees and looked half transparent as the 

sunlight and shade swam over their backs in large trembling irregular patches. 

(KG 85) 

 

Deste modo, o jardim, inicialmente considerado meramente 

como cenário, o local de acontecimentos, começa a adquirir a sua 

própria voz, transformando-se, pouco a pouco, num interlocutor activo, 

que provoca pensamentos, revive as memórias do passado e reflecte 

sobre o presente. Ele proporciona pequenos instantes de visão 

essenciais para o conhecimento dos condicionalismos da condição 

humana, aspirado pelas personagens, assim como para a libertação do 

seu espírito, que nas circunstâncias habituais se encontra, de certa 

forma, reprimido pela rigidez do sistema social vigente. A presença das 

imagens e das metáforas que integram o vocabulário ao serviço da 

representação estética do mundo natural torna-se particularmente 

importante neste contexto, uma vez que sugere a intimidade de relação 

entre a superfície floral e o pensamento humano: 

 

The action and the fact that his hand rested on the top of hers 

expressed their feelings in a strange way, as these short insignificant words 
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also expressed something, words with short wings for their heavy body of 

meaning, inadequate to carry them far and thus alighting awkwardly upon the 

very common objects that surrounded them and were to their inexperienced 

touch so massive: but who knows (so they thought as they pressed the parasol 

into the earth) what precipices aren’t concealed in them, or what slopes of ice 

don’t shine in the sun on the other side? (KG 88, itálico meu) 

 

À semelhança do diálogo entre o narrador e a personagem 

Tuman, em “Raspberry Water”, a presença aqui acentuada dos espaços 

silenciosos torna-se sugestiva da problematização da complexidade 

histórica, política e social da época. Words with short wings for their 

heavy body of meaning remete para a problemática natureza da 

linguagem, que neste contexto se encontra colocada ao serviço da 

transmissão do código comportamental baseado nos modelos éticos e 

morais em vigor na sociedade. Sugere-se a discrepância entre o que é 

dito e o que realmente é, através da articulação das aspirações 

reprimidas da consciência.    

A natureza representa, assim, um espaço mais genuíno, com 

uma dimensão filosófica capaz de devolver à consciência a capacidade 

de percepção da complexidade existencial inerente à humanidade. É um 

espaço que procura libertar os sentimentos reprimidos e os 

pensamentos silenciados, guardados no íntimo da alma:  

 

But William caught him by the sleeve and touched a flower with the 

tip of his walking-stick in order to divert the old man’s attention. After 

looking at it for a moment in some confusion the old man bent his ear to it and 

seemed to answer a voice speaking from it, for he began talking about the 

forests of Uruguay which he had visited hundreds of years ago in company 

with the most beautiful young woman in Europe. He could be heard 
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murmuring about the forests of Uruguay blanketed with the wax petals of 

tropical roses, nightingales, sea beaches, mermaids and women drowned at 

sea, as he suffered himself to be moved on by William, upon whose face the 

look of stoical patience grew slowly deeper and deeper. (KG 86)     

 

Neste excerto, presenciamos um dos exemplos mais ilustrativos 

da interacção significativa entre a forma e o conteúdo, atingida através 

de uma cuidadosa selecção do vocabulário e das figuras de retórica, que 

nos possibilitam um acesso não mediado pela presença do narrador ao 

fluxo da consciência da personagem, cujo mundo interior se encontra 

transtornado pela experiência da guerra. Neste contexto, o mundo 

natural das plantas e das flores surge representado como um lugar 

tranquilo e pacífico, propício à meditação e às recordações do estado 

espiritual pleno e íntegro; he suffered himself to be moved on by 

William transmite, no entanto, a presença da violência e do desejo de 

dominação, de raiz racional, exercida sobre a mente da personagem. O 

verbo suffered adquire, neste contexto, um duplo sentido: por um lado, 

ele simboliza a invasão do mundo interior da personagem, onde por 

breves momentos se instalam a paz e a harmonia, pela racionalidade de 

domínio público; por outro, a utilização deste verbo no contexto em 

questão conota a ideia de extrema perturbação da consciência exercida 

pela guerra, cuja origem e posterior desenvolvimento se encontram 

condicionados, em parte, pelo progresso científico e tecnológico da 

sociedade contemporânea.   

Nas narrativas analisadas na presente dissertação, a dimensão 

sócio-histórica frequentemente convive e interage com a vasta 

dimensão filosófica, propícia ao levantamento de profundas questões 

relacionadas com a condição humana. Numa das cartas, que remete à 
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altura de grandes mudanças nas estratégias narrativas na escrita sua 

contemporânea, Turgenev afirma:  

 

Ele acredita demasiado no remédio comum a todos, vê no mundo 

inteiro apenas o alfa e o omega do modo de vida tipicamente russo – e eu, 

considerando as especificidades de desenvolvimento nacional e as 

características intemporais do povo russo, acredito que as mesmas são apenas 

uma base inicial em que o estado surge construído, mas nunca pode ser 

condicionado em toda a sua totalidade. Nenhuma árvore poderá existir sem 

raízes, mas Konstantin vê as raízes em cima dos ramos. Ele simplesmente 

aniquila os direitos da personalidade – o direito pelo qual dou a minha vida. 

(ECOC  3: 98) 
 

Em “Death” Turgenev explora, de uma forma complexa e 

aprofundada, a relação entre o carácter nacional e os condicionalismos 

de carácter universal que gerem a condição humana, através da 

problematização estética dessa temática eterna, comum a todos os seres 

humanos – a questão da morte. É interessante notar que, desde o início, 

o escritor coloca em diálogo aberto a concepção das peculiaridades do 

espírito nacional, que julga serem características da alma russa, com a 

percepção intemporal do tema da morte, abrangente a todos os seres 

humanos, independentemente da nacionalidade. Ao confrontar-se com 

a morte do camponês Maxim, o narrador reflecte:  

 

The death of a wretched Maxim put me in a reflective mood. What an 

astonishing thing the death of a Russian peasant! His state of mind before 

death could be called neither one of indifference, nor one of stupidity; he dies 

as if he is performing a ritual act, coldly and simply. (D 222)  
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Aqui, além do levantamento da questão universal que se prende 

com a efemeridade da existência, explora-se, de um modo reflexivo, a 

especificidade de uma relação nacional com a morte. A representação 

do espírito passageiro e da vulnerabilidade de tudo que é vivo atravessa 

a obra na íntegra, convertendo-se no ponto da focalização principal. A 

narrativa abre com o motivo da morte que se estende até ao mundo 

natural, que na maoiria dos outros textos do ciclo surge representado 

como um espaço da celebração de vida e de eterno renascimento; aqui, 

a temática da efemeridade, evocada no início, predetermina e 

condiciona a atmosfera da restante narrativa: 

 

The bitter, snowless winter of 1840 had not spared my old friends, the 

oaks and ash trees. Desiccated and naked, covered here and there with 

diseased leaf, they rose sadly above the young trees which ‘had supplanted 

them but not replaced them’… Some, well covered with foliage on their lower 

boughs, raised on high, as if in reproach and desperation, their lifeless, broken 

upper branches; from other trees amidst foliage which was still quite thick, 

although not as abundant and overflowing as it was formerly, there stuck out 

fat, dry limbs of dead wood; from others, the bark had already fallen away; 

and there were some that had fallen down completely and lay rotting on the 

ground like corpses. Who could have foreseen that there would have been 

shadows in Chaplygino, where once there wasn’t a single shadow to be 

found!” [sic] (D 219)10 

 

O motivo da morte surge evocado ao longo do desenvolvimento 

estrutural e temático desta narrativa breve, onde repetidamente se 

salienta que a mesma é provocada pelas causas de carácter universal – 

um acidente, a ausência dos cuidados médicos, a gravidade da doença, 

pneumonia. Todas elas manifestam, de certa forma, a presença do 
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inevitável, de algo predestinado, sobre o sucedido. A problematização 

filosófica da existência do inexplicável e do domínio irracional 

convive, de acordo com o estudo realizado por Li Hang Ze, baseado 

nas recensões críticas russas e internacionais, com as temáticas 

profundamente realistas na obra do escritor, sendo estes aspectos 

representativos de dois lados dominantes na condição humana:  

 

Por um lado, Turgenev é considerado como um apologista do 

empirismo, de acordo com o qual o sobrenatural pode ser sujeito à 

experimentação científica, mas por outro lado, o seu estudo exprime a ideia 

que, segundo Turgenev, existe algo “inexplicável”, que não se sujeita ao 

conhecimento e à análise empírica. (Li Hang Ze 35-36) 

 

Em “Death” o narrador tenta reflectir, através da análise da 

relação que as personagens estabelecem com a morte, sobre os aspectos 

considerados como profundamente característicos da alma russa. 

Segundo a maioria dos estudos críticos dedicados à análise da obra 

narrativa de Turgenev, o escritor atribui, de uma forma subtil, a 

importância ao acaso, ao “inesperado”, a fim de revelar e de aprofundar 

as especificidades de carácter nacional. Em “Death”, as características 

como fé em Deus e no destino, assim como o cultivar do espírito 

extremamente paciente perante as circunstâncias11 vêm-se salientadas 

em confronto com uma condição universal, comum a toda a 

humanidade, e representam-se como os traços nacionais que, segundo o 

escritor, servem de apoio à personalidade do povo russo: 

 

In general, Russians surprise one when it comes to dying. I can recall 

to mind now many who have died. You I recall, my friend of old, the student 

who never completed his education, Avenir Sorokoumov, fine and most noble 
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person! I see again your consumptive, greenish face, your thin, russet-

coloured hair, your timid smile, your fascinated gaze and long-limbed body; I 

hear your weak, kindly voice. You lived at the house of the great Russian 

landowner, Gur Krupyanikov, taught Russian grammar, geography and 

history to his children, Fofa and Zyoza, and patiently endured the heavy-

handed humour of Gur himself, the crude familiarity of his butler, the tasteless 

pranks of his wicked little boys and not without a bitter smile, but also 

without complaint, fulfilled all the capricious demands made upon you by his 

bored wife; (…). (D 226) 

 

Não se pode deixar de salientar como, no excerto acima 

mencionado, assim como em toda a estrutura narrativa do texto, se 

estabelece uma intrínseca ligação entre a linguagem e o conteúdo 

temático. A descrição exterior da personagem Avenir, sugestiva de uma 

enorme fraqueza física e da vulnerabilidade, contrastam com mas 

também completam pela antítese a plenitude do seu estado psicológico, 

tornando-se sugestivas de uma grande resistência que prevalece no seu 

mundo interior, perante as circunstâncias da miséria e da doença. Tal 

dimensão de discrepância, uma das técnicas narrativas de sugestividade 

utilizada pelo escritor, entre o aspecto físico da personagem e a sua 

vida interior, aparece igualmente como o traço dominante na 

caracterização de uma outra personagem, perceptível no seguinte 

diálogo: 

 

    ‘Well, how are you feeling?’ 

    The sick man grew restless, wanted to raise himself, but he was 

covered in wounds and close to death.  

    ‘Lie down, lie down. Well? How is it?’ 

    ‘I’m poorly, that’s for sure’, he said. 
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    ‘Does it hurt you?’ 

     No answer. 

    ‘Is there anything you need?’ 

     Silence. 

    In that case, everything was in order: he was simply awaiting death, 

nothing else. I could not stand it any more and left. (D 222-223) 

 

Neste diálogo, os espaços de silêncio tornam-se extremamente 

significativos, uma vez que transmitem, de uma forma intensa, o 

sentimento da dor e do sofrimento, suportados com uma indubitável 

força psicológica interior. 

No ensaio “Modern Fiction”, Woolf reflecte sobre a 

complexidade narrativa visada pela ficção breve de Anton Tchehov, 

que se manifesta, antes de tudo, através da incessante interacção 

estabelecida entre a forma e o contéudo. Woolf reflecte, deste modo, 

sobre a sua distância e simultânea aproximação à narrativa oriunda da 

tradição literária inglesa, cujos aspectos criativos estão igualmente 

incorporados nas inovações artísticas manifestadas na obra modernista: 

 

But any deductions that we may draw from the comparison of two 

fictions so immeasurably far apart are futile save indeed as they flood us with 

a view of the infinite possibilities of the art and remind us that there is no 

limit to the horizon, and that nothing – no ‘method’, no experiment, even of 

the wildest – is forbidden, but only falsity and pretence. ‘The proper stuff of 

fiction’ does not exist; everything is a proper stuff of fiction, every feeling, 

every thought; every quality of brain and spirit is drawn upon; no perception 

comes amiss. (MF 154) 
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Neste ensaio, Woolf reflecte sobre as peculiaridades estéticas da 

ficção inglesa e da ficção russa. Com a finalidade de oferecer uma 

análise complexa dos aspectos artísticos que gerem a representação 

literária da realidade em cada ficção, Woolf reflecte, conforme 

anteriormente mencionado, sobre os condicionalismos históricos e 

sociais que possam estar na origem do desenvolvimento criativo da arte 

literária de cada país: 

 

More accurately indeed we might speak of the inconclusiveness of the 

Russian mind. It is the sense that there is no answer, that if honestly examined 

life presents question after question which must be left to sound on and on 

after the story is over in hopeless interrogation that fills us with a deep, and 

finally it may be with a resentful, despair. They are right perhaps; 

unquestionably they see further than we do and without our gross 

impediments of vision. But perhaps we see something that escapes them, or 

why should this voice of protest mix itself with our gloom? The voice of 

protest is the voice of another and an ancient civilisation which seems to have 

bred in us the instinct to enjoy and fight rather than to suffer and understand. 

(MF 153-154) 

 

A aproximação entre as duas literaturas acontece, segundo 

Woolf, no contexto histórico vivido na modernidade. Como referido no 

primeiro capítulo da actual dissertação, nela a experiência da realidade 

encontra-se compreendida entre a fragmentação da consciência e a 

indefinição das formas e cores, favorecendo uma visão multifacetada 

do mundo e condicionando a percepção de ausência de respostas claras 

e definidas acerca do carácter da existência.   

“As infinitas possibilidades da arte” constituirão uma das 

temáticas centrais à narrativa breve “Solid Objects” (1920), publicada 
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na revista “The Athenaeum”, sobre a qual Woolf refere: “It was written 

too quick, but I thought it had some points as a way of telling a story” 

(L VI: 497). 

O título da narrativa é significativo: o adjectivo qualificativo 

que caracteriza os objectos – “sólido” entra em contraste com a 

descrição da paisagem desenhada através do recurso a traços pouco 

perceptíveis, desfocados, que abrem as primeiras linhas do texto, 

relativizando, desta maneira, a possibilidade da existência da solidez. A 

clareza da visão depende, como o primeiro parágrafo demonstra, da 

questão de distanciamento e de perspectiva: 

 

The only thing that moved upon the vast semicircle of the beach was 

one small black spot. As it came nearer to the ribs and spine of the stranded 

pilchard boat, it became apparent from a certain tenuity in its blackness that 

this spot possessed four legs; and moment by moment it became more 

unmistakable that it was composed of the persons of two young men. (SO 97)  

 

A repetição contínua dos adjectivos unmistakable e solid, 

articulada no contexto em que o conceito da perspectiva visual domina, 

sugere a falibilidade do olhar físico, aprofundada algumas linhas mais 

adiante pela presença de múltiplos pontos de vista pronunciados pela 

personagem John na tentativa de discernir o objecto encontrado:  

 

It was a lump of glass, so thick as to be almost opaque; the smoothing 

of the sea had completely worn off any edge or shape, so that it was 

impossible to say whether it had been bottle, tumbler or window-pane; it was 

nothing but glass; it was almost a precious stone. (SO 97) 
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A dimensão de indefinição, revelada através da multiplicidade 

de perspectivas e de interpretações, articuladas em simultâneo pelas 

diversas personagens, pode ser considerada como um ponto de 

referência significativo na obra de Woolf, constituindo uma das 

principais estratégias narrativas introduzidas pela escritora na ficção 

moderna. As novas formas de apreciar a realidade, assim como a 

constante preocupação em renovar a matéria prima da narrativa 

moderna, através da introdução dos “objectos raros” na articulação do 

seu conteúdo, associada a uma consequente demanda de técnicas de 

escrita inovadoras, são simbolicamente representadas através do olhar 

criativo da personagem John lançado sobre objectos reputados como 

banais. Ao seguir o fluxo da consciência de John, confrontado com a 

realidade do dia-a-dia numa grande cidade, assistimos, no fundo, ao 

processo de desfamiliarização dirigido à recuperação da beleza do 

mundo – central, igualmente, à poética de Turgenev:12  

 

Looked at it again and again half consciously by a mind thinking of 

something else, any object mixes itself so profoundly with the stuff of thought 

that it loses its actual form and recomposes itself a little differently in an ideal 

shape which haunts the brain when we less expect it. (SO 98)  

   

A colecção de John, composta pelos objectos considerados 

desnecessários segundo o pensamento racional de Charles, mas para 

John representativos do valor único e por isso extremamente preciosos, 

simboliza, num sentido figurativo, e sugere, com um toque irónico, a 

necessidade de revisão das estratégias de escrita e da articulação 

temática dominantes na ficção inglesa contemporânea, cuja solidez 

narrativa, desenhada através do recurso a linhas de expressão claras e 

organizadas, deixara de corresponder à problemática da modernidade. 
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A obra modernista valoriza, pelo contrário, a representação estética da 

multiplicidade de vozes, sons, cores e visões na íntegra de uma só 

realidade: 

 

The contrast between the china so vivid and alert, and the glass so 

mute and contemplative, fascinated him, and wondering and amazed he asked 

himself how the two came to exist in the same world, let alone to stand upon 

the same narrow strip of marble in the same room. The question remained 

unanswered. (SO 98) 

 

A cidade de Londres encontra-se representada, em “Solid 

Objects”, como um espaço extremamente convidativo à percepção 

artística da diversidade; para Woolf, ela simboliza, por excelência, o 

espírito modernista, em que nasce o centro de convergência das 

diferentes vozes e fontes criativas.13 Tal imagem surge construída 

através do recurso à linguagem simbólica que representa a obsessão da 

personagem John pela diversidade de objectos achados em Londres: 

 

Nevertheless, he was often astonished, as he came to go into the 

question more deeply, by the immense variety of shapes to be found in 

London alone, and there was still more cause for wonder and speculation in 

the differences of qualities and designs. The finest specimens he would bring 

home and place upon his mantelpiece, (…). (SO 99) 

 

Numa aproximação de análise aprofundada que, segundo a 

teorização de Ferguson,14 tende a descobrir um plano simbólico de 

comunicação escondido sob a superfície narrativa, “Solid Objects” 

pode, deste modo, ser considerado como uma representação modernista 

das inovadoras aspirações artísticas, cujos contornos criativos 
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devolverão à ficção a capacidade de corresponder à complexidade e à 

problemática da realidade contemporânea.   

A elaboração estética do retrato psicológico minucioso de uma 

personagem, frequentemente construído através do recurso a linguagem 

simbólica, princípios de sugestividade e à observação detalhada do 

mundo exterior, reveladora dos sentimentos e pensamentos humanos 

mais íntimos, torna a narrativa breve de Turgenev num ponto principal 

de referência na aplicação de uma das técnicas narrativas centrais ao 

entendimento da sua obra – a já referida técnica literária da “psicologia 

oculta”.  

No ensaio “A Glance at Turgenev”, Woolf comenta os 

pressupostos teóricos e valoriza a capacidade prática de Turgenev em 

saber observar a realidade, do ponto de vista exterior e interior:  

 

If this were not the sixteenth volume of a classic – if it were the first 

volume by an unknown writer – what should we find to say? To begin with 

we should say that M. Turgenev is an observant young man, who, if he can 

restrain his faculty for observing detail, may in time have something to offer 

us. (GT 129)   

 

Um dos exemplos mais emblemáticos que revela a capacidade 

da observação detalhada e da caracterização artística de uma 

personagem por parte do autor é a narrativa breve “Meeting” (1850).  

Como acontece na maioria das narrativas de Turgenev que 

integram o volume Sketches from a Hunter’s Album, a observação 

cuidadosa da natureza que abre “Meeting”, além da sua função 

informativa acerca do local e do tempo da acção, sugere e predetermina 

o clima psicológico que irá dominar o texto na sua totalidade. 

Efectivamente, os sinais do tempo instável, sujeito às alterações 
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súbitas, simbolizam a instabilidade da relação amorosa, assim como as 

perplexidades emocionais vigentes na condição do amor não 

correspondido, desenvolvidas ao longo da narrativa: 

 

I was sitting in a birch wood one autumn, about the middle of 

September. From early morning there had been occasional drizzle, succeeded 

from time to time by periods of warm sunny radiance; a season of changeable 

whether. The sky was either covered with crumbling white clouds or suddenly 

clear for an instant in a few places, and then, from behind the parted clouds, 

blue sky would appear, lucid and smiling, like a beautiful eye. (M 265)  

 

Desde o início, a descrição detalhada de uma tarde de Outono, 

construída através de recurso ao vocabulário contrastivo – “occasional 

drizzle” e “warm sunny radiance”, “crumbling white clouds” e “blue 

sky, (...) lucid and smiling” – torna-se sugestiva da caracterização física 

e psicológica contrastiva entre a personagem feminina – pura, ingénua 

e sincera, e a masculina – experiente, confiante e hipócrita: 

 

I could not see her eyes because she did not raise them; but I clearly 

saw her fine, high eyebrows and long eyelashes, which were damp, and on 

one of her cheeks I saw the dried trace of a tear that had come to rest at the 

edge of her slightly pale lips and glittered in the sunlight. (…). I particularly 

liked the expression of her face for the way in which it was so artless and 

gentle, so melancholy and full of childish bewilderment at her own grief.  

   (M 267) 

 

A presença dos epítetos e dos verbos utilizados para a 

caracterização do aspecto físico das personagens revela a oposição a 

nível psicológico entre as mesmas: 
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His face – ruddy, fresh-complexioned and impudent – belonged to the 

category of faces which, so far as I have been able to judge, almost invariably 

annoy men and, unfortunately, are very often pleasing to women. He clearly 

made an effort to endow his rather coarse features with an expression of 

superciliousness and boredom; he endlessly screwed up his already tiny milk-

grey eyes, frowned, let his mouth droop at the edges, gave forced yawns and 

with a casual, though not entirely skilled, air of abandon either patted the 

reddish, artfully coiled hair on his temples or twiddled the little yellow hairs 

that stuck out on his fat upper lip – in a word, he showed off insufferably.  

  (M 268) 

 

A construção do retrato interior das personagens, reflectido no 

gradual aprofundamento do abismo entre as concepções morais e éticas 

que guiam o seu comportamento, é intensificada pela descrição do 

aspecto exterior, que começa por sublinhar as posições sociais distintas 

às quais as mesmas pertencem. Pureza e ausência de artificialidade, 

sugeridas através da contínua repetição do epíteto white na descrição da 

aparência física da rapariga camponesa, reforçam a sua integridade 

moral e a beleza da sua alma, enquanto o vestuário aristocrático da 

personagem masculina, completado pela abundância de pedras 

preciosas, simboliza a prepotência e a falsidade que envolvem o seu 

mundo interior. As flores nas maõs da personagem feminina, 

denominadas com o epíteto wild, manifestam a espontaneidade do 

sentimento e a dedicação: 

 

She was sitting twenty paces from me, her head lowered in thought 

and her hands dropped on her knees; in the half - open palm of one of them 

lay a thick bunch of wild flowers and at each breath she took the bunch 

slipped quietly down on her checked skirt. A clean white blouse, buttoned at 
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the neck and at the wrists, gathered in short soft folds about her waist; two 

rows of large yellow beads fell from her neck on to her bosom. She was very 

pretty in her own way. (M 267) 

 

A composição estilística do retrato da personagem masculina 

revela o sentimento da pretensão que caracteriza as suas aspirações: 

 

To all appearances he was the pampered valet of some rich young 

master. His clothes displayed pretensions to good taste and dandified 

casualness; they consisted of a short, bronze-coloured top-coat buttoned up to 

the neck and inherited, more than likely, from his master, a little rose-tinted 

neck-tie with mauve tips and a black velvet cap with gold lace edging worn 

pulled down over the eyebrows. The rounded collar of his white shirt pressed 

unmercifully up against his ears and bit into his cheek, while his starched 

cuffs covered his hands right down to the red and crooked fingers which were 

embellished with gold and silver rings containing turquoise forget-me-nots. 

(M 268) 

 

A oposição entre as duas personagens, reflectida na 

caracterização da aparência fisíca das mesmas, reflecte o antagonismo 

perceptível na sua essência interior, simbolicamente representado 

através dos seus gestos, olhares, acções, e o diálogo – considerado 

como o ponto culminante da narrativa. Não podemos deixar de salientar 

que as duas imagens, a feminina e a masculina, se encontram 

artisticamente elaboradas numa relação intrínseca que lhes permite 

completar-se mutuamente. A vulnerabilidade do ser feminino, 

resultante da concepção ética e moral do comportamento considerado 

adequado à condição da mulher numa sociedade patriarcal e 

conservadora, encontra-se reforçada pela atitude de desprezo 
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manifestada pela personagem masculina, para a qual a expressão do 

sentimento sincero é colocada sobretudo ao serviço da própria auto-

afirmação: 

 

    ‘You’ll forget me, Victor Alexandrych’, Akulina said sadly. 

    ‘No, why should I? I won’t forget you. Only you have got to be 

sensible, not start playing up, obey your father…I’ll not forget you – n-o-o.’ 

And he calmly stretched himself and again yawned. 

    ‘You mustn’t forget me, Victor Alexandrych,’ she continued in an 

imploring voice. ‘I’ve loved you so much, it seems, and it seems I’ve done 

everything for you…You tell me to listen to my father, Victor 

Alexandrych…There’s no point in listening to my father…’ 

    ‘Why not?’ He uttered these words as it were from his stomach, lying 

on his back with his arms behind his back. (M 269) 

 

Pela sua estrutura temática e formal, este diálogo poderá ser 

dividido em duas partes, também antagónicas, embora mutuamente 

dependentes entre si: na primeira parte, visa-se uma espécie de 

aceitação, por parte da personagem Akulina, do código de 

comportamento feminino pronunciado na atitude demonstrada pela 

personagem Victor; na segunda parte, assiste-se, porém, à presença de 

uma revolta interior manifestada pela personagem feminina, dirigida à 

sua situação. Parece que as fronteiras de carácter social e histórico, 

outrora julgadas inultrapassáveis, se dissolvem na voz de Akulina, que 

pronuncia os fundamentos básicos universais que gerem a condição 

humana: 
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Victor again lay back and started whistling. Akulina never took her 

eyes off him. I could tell that she was slowly working herself into a state of 

agitation: her lips were working and her pale cheeks were faintly crimsoning.  

   ‘Victor Alexandrych,’ she said at once in a breaking voice, ‘it’s sinful 

of you…sinful of you, Victor Alexandrych, in God’s name it is!’ (M 273) 

 

Ao analisarmos “Meeting”, assistimos efectivamente ao modo 

como a forma e o conteúdo interagem no texto, criando, em poucas 

páginas, a atmosfera histórica e social da época, remetendo 

simultaneamente para os temas e valores intemporais, relacionados com 

a essência da condição humana. A vulnerabilidade da posição social da 

personagem Akulina, quando colocada em confronto com a 

personagem masculina, cuja postura também dá voz a uma realidade 

regida pelo sistema de valores tradicionais, é acentuada ainda mais pela 

sua condição da mulher, baseada nas normas ditadas pelo código de 

comportamento vigente na sociedade. Por outro lado, será que a 

narrativa não introduz, atráves dos escassos segundos da revolta 

manifestada pela Akulina na parte final do diálogo, as notas de uma 

possível limitação da dominação masculina e, por extensão, da sua 

posição social? Recorda-se, neste contexto, uma das afirmações de 

Woolf articulada em A Room of One’s Own (1929), dirigida à análise 

da interacção entre os papeis desempenhados por homem e mulher na 

sociedade patriarcal: 

 

Women have served all these centuries as looking-glasses possessing 

the magic and delicious power of reflecting the figure of man at twice its 

natural size. (…). That serves to explain in part the necessity that women so 

often are to men. And it serves to explain how restless they are under her 

criticism: how impossible it is for her to say to them this book is bad, this 
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picture is feeble, or whatever it may be, without giving for more pain and 

rousing far more anger than a man would do who gave the same criticism. For 

if she begins to tell the truth, the figure in the looking-glass shrinks: his fitness 

for life is diminished. How is he to go on giving judgement, civilising natives, 

making laws, writing books, dressing up and speechifying at banquets, unless 

he can see himself at breakfast and at dinner at least twice the size he really 

is? (AROO 35-36) 

 

A problematização do papel feminino, assim como das 

possibilidades de expressão artística da mulher numa sociedade gerida 

por fortes princípios conservadores, pode ser considerada como o ponto 

de partida para o desenvolvimento temático e a construção estrutural da 

narrativa breve de Woolf  “The Introduction” (1925). 

“The Introduction”, provavelmente composta em 1925,15 

integra-se, pelo seu conteúdo e abordagem estilística, no ciclo 

denominado de ““Mrs. Dalloway” stories”, que considera um conjunto 

de narrativas breves onde o centro temático converge para a 

representação artística do fluxo da consciência das diferentes 

personagens, cuja focalização central se prende com a observação 

exterior e a percepção interior da atmosfera da festa (party).16  

No centro temático do texto encontra-se a personagem feminina 

Lily Everit. O desenvolvimento narrativo realiza-se, deste modo, pelo 

acesso directo ao seu pensamento e à focalização do mundo interior, 

que nos possibilita conhecer a sua posição, da perspectiva exterior e 

psicológica, na sociedade. À semelhança do que acontece na narrativa 

“Meeting”, aqui presenciamos a problematização da condição feminina, 

sujeita ao código de comportamento considerado apropriado ao papel 

da mulher e cujos pressupostos teóricos acabam por condicionar a 
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possibilidade do seu desenvolvimento criativo e questionar a sua 

motivação para o aperfeiçoamento literário numa sociedade patriarcal: 

 

Lily Everit saw Mrs. Dalloway bearing down on her from the other 

side of the room, and could have prayed her not to come and disturb her; and 

yet, as Mrs. Dalloway approached with her right hand raised and a smile 

which Lily knew (though this was her first party) meant: ‘But you’ve got to 

come out of your corner and talk,’ a smile at once benevolent and drastic, 

commanding, she felt the strangest mixture of excitement and fear, of desire 

to be left alone and of longing to be taken out and thrown down, down into 

the boiling depths. (I 178)      

 

Neste pequeno excerto, construído através da selecção de 

vocabulário com grande poder sugestivo – “bearing down on her”, “a 

smile at once benevolent and drastic” – assistimos ao levantamento das 

problemáticas fundamentais, que serão aprofundadas ao longo da 

narrativa: a condição feminina, o desenvolvimento das suas 

capacidades artísticas e a interacção entre a esfera pública e a vida 

privada.  

A personalidade da personagem Lily,17 construída no texto, 

encontra-se em sintonia com o modo como a mesma se relaciona com a 

realidade exterior. A dedicação à escrita dos ensaios, em vez da ficção 

ou dos poemas, simboliza, por um lado, a intenção de estabelecer uma 

relação crítica com o mundo em seu redor, de libertar o consciente de 

dogmas e de tentar relativizar todo um conjunto de códigos 

comportamentais e fundamentos teóricos considerados estáveis na 

sociedade sua contemporânea; por outro lado, apresenta um desafio à 

tendência da dominação masculina na esfera política, económica e 

literária. À semelhança de Akulina, a personagem Lily representa, pela 



 
 

141 

afirmação da sua vocação literária, uma espécie de revolta perante a 

hegemonia masculina na sociedade, fundamentada e aprofundada pelo 

desenvolvimento estrutural e temático do seguinte monólogo interior, 

onde se acentua a intensidade do seu confronto com os argumentos 

pronunciados pela personagem masculina: 

 

    ‘And I suppose you write?’ he said, ‘poems presumably?’ 

    ‘Essays’, she said. And she would not let this horror get possession 

of her. Churches and parliaments, flats, even the telegraph wires – all, she told 

herself, made by men’s toil, and this young man, she told herself, is in direct 

descent from Shakespeare, so she would not let this terror, this suspicion of 

something different, get hold of her and shrivel up her wings and drive her out 

into loneliness. But as she said this, she saw him – how else could she 

describe it – kill a fly. (I 181)   

 

    Segundo a teorização de Ferguson referente à construção 

formal do short story, a maioria das narrativas breves modernistas 

caracteriza-se pela existência de uma imagem central ao texto, do ponto 

de vista estrutural e temático. Em “The Introduction”, presenciamos o 

grande poder metafórico manifestado pela imagem da mosca – fly. 

Pode-se concluir que a mesma, além de dominar um dos aspectos 

temáticos centrais à narrativa, condiciona em muitos aspectos a sua 

interpretação. Não podemos deixar de mencionar que “The 

Introduction” não é a primeira narrativa breve de Woolf onde a imagem 

da mosca se torna significativa para o seu entendimento. Em “The New 

Dress” (1925) que, à semelhança de “The Introduction”, integra o ciclo 

de ““Mrs. Dalloway” stories”, o recurso estilístico à imagem de mosca 

sugere o estado vulnerável da condição feminina numa sociedade com 

fortes e persistentes princípios patriarcais. Como em “The New Dress”, 
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em “The Introduction” a imagem de mosca encontra-se, na maioria das 

vezes, associada ao contexto da violência física e moral, uma vez que 

transmite a manifestação de uma certa limitação imposta às tentativas 

da emancipação social da mulher, assim como do desenvolvimento das 

suas capacidades intelectuais e criativas: 

 

He tore the wings off a fly, standing with his foot on the fender his 

head thrown back, talking insolently about himself, arrogantly, but she didn’t 

mind how insolent and arrogant he was to her, if only he had not been brutal 

to flies.   

But she said, fidgeting as she smothered down that idea, why not, 

since he is the greatest of all worldly objects? And to worship, to adorn, to 

embellish was her task, and to be worshipped, her wings were for that. But he 

talked; but he looked; but he laughed; he tore the wings off a fly. (I 181) 

 

O monólogo interior da personagem Lily, que segue a conversa 

entre ela e a personagem Mr. Brinsley, caracteriza-se pela grande 

intensidade estilística, atingida através da utilização do vocabulário que 

revela as notas de opressão, originando em Lily o sentimento de 

revolta. A fé no progresso tecnológico e científico, atingido pela 

civilização europeia, assim como os benefícios que o mesmo apresenta 

para a humanidade, está continuamente a ser questionada pela imagem 

sugestiva da sua inevitável vítima – a mosca; nessa expressão assiste-

se, porém, a uma nota de inconformidade, associada ao desejo de 

ultrapassar as crueldades da civilização: 

 

In spite of all she could do her essay upon the character of Swift 

become more and more obtrusive and the three stars burnt quite bright again, 

only no longer clear and brilliant, but troubled and bloodstained as if this man, 



 
 

143 

this great Mr. Brinsley, had just by pulling the wings off a fly as he talked 

(about her essay, about himself and once laughing, about a girl there) charged 

her light being with cloud, and confused her for ever and ever and shrivelled 

her wings on her back, and, as he turned away from her, he made her think of 

the towers and civilization with horror, (…). (I 182)  

 

Three stars que no contexto temático da narrativa poderão 

simbolizar a aspiração para a criatividade e a emancipação do espírito 

feminino, deverão, no futuro, abrir caminho a uma obra de arte “no 

longer clear and brilliant” na sua ingenuidade, mas consciente da 

problemática do contexto da opressão, física e psicológica, que está na 

origem da sua relação com a realidade. A análise atenciosa do fluxo da 

consciência da personagem Lily representa, deste modo, o 

questionamento da imagem da tradição, considerada do ponto de vista 

positivista, cujos fundamentos se reflectem nos aspectos da expressão 

literária vigente, e proporciona novas tendências artísticas, que 

devolverão a palavra aos sentimentos reprimidos e às vozes silenciadas 

que também fazem parte da história da civilização. 

“Loner” (1948), de Turgenev, pode ser considerada como uma 

das narrativas mais expressivas do ciclo Sketches from a Hunter’s 

Album, onde a representação quase documental da realidade social da 

sua época histórica convive, de uma forma harmoniosa, mas complexa, 

com a dimensão psicológica do mundo interior, cuja focalização revela 

valores e características intemporais da condição humana. A primeira 

atinge-se, antes de tudo, através de constantes referências aos aspectos 

exteriores que descrevem a existência nas aldeias russas dos meados do 

século XIX; a segunda, pelo contrário, centra-se na consideração da 

relação que a consciência individual estabelece com a realidade, tendo 

na sua origem as técnicas narrativas da sugestividade – instrumentos 
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considerados pelo escritor como indispensáveis à construção do retrato 

psicológico de uma personagem: 

 

The forester’s cottage consisted of one room, smoke-blackened, low 

and bare, without slats for bedding or partitions. A torn sheepskin coat hung 

on the wall. On a bench lay a single-barrelled gun and in one corner a pile of 

rags; beside the stove stood two large jugs. A taper burnt on the table, sadly 

flaring up, then guttering. In the very centre of the cottage hung a cradle tied 

to the end of a long pole. The little girl extinguished the lantern, seated herself 

on a tiny bench and began with her right hand to rock the cradle and with her 

other to adjust a taper. I looked around me and my heart sank, because it’s not 

a happy experience to enter a peasant cottage at night. The baby in the cradle 

breathed heavily and quickly. (L 174-175)  

 

Neste excerto contempla-se, numa análise mais aprofundada, 

um subtil desvio de atenção das características exteriores que atribuem 

cor à realidade social e económica – “smoke-blackened, low and bare”, 

“torn sheepskin”, “a taper”, para os aspectos psicológicos que 

comovem o narrador, perturbando-o – “sadly flaring up”, “little girl” 

“my heart sank”, “breathed heavily and quickly”. A relação a nível 

estilístico entre estas duas dimensões – exterior e interior – colabora 

aqui, aumentando a tensão psicológica e criando o sentimento de 

sufoco que juntos irão envolver a narrativa na íntegra.  

A interacção estilística contemplada entre as duas facetas – 

física e psicológica – domina “Loner”, tornando-as mutuamente 

dependentes a nível temático e formal. A articulação entre estas duas 

facetas parece especialmente notável no processo da criação do retrato 

da personagem Loner: 
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    I looked at him. I’d rarely seen such a fine figure of a man. He was 

tall, broad-shouldered, with a splendid physique. Beneath the damp, coarse 

cloth of his shirt his powerful muscles stood out clearly. A black curly beard 

covered half his severe, masculine features and beneath broad eyebrows 

which met in the middle there gazed out small hazel eyes. He lightly placed 

his hands on his hips and stood in front of me. (L 175)  

 

Nesta caracterização, o centro da focalização transfere-se do 

aspecto exterior – “fine figure of a man”, “broad-shouldered”, 

“powerful muscles”, que simboliza força e a capacidade de resistência, 

para os traços de carácter interior – “severe, masculine features”, 

“broad eyebrows which met in the middle”, “small hazel eyes”, 

sugerindo, por um lado, as qualidades que se prendem com a coragem e 

a prudência na personalidade desta personagem, enquanto, por outro, 

denunciam as severas condições de vida e as privações em que a 

mesma está colocada. Adiante, o foco de atenção residirá na interacção 

simbólica entre as duas perspectivas – pública e privada, especialmente 

perceptível no problemático confronto entre o sentimento de 

compaixão e de fraternidade para com o estado do camponês ladrão, e 

as obrigações laborais a que Loner está sujeito. A capacidade de 

resistência que caracteriza Loner perante as difíceis circunstâncias de 

existência encontra-se sugerida através da intensidade do conflito 

interior, ao estar dividido entre o dever e o sentimento. Este torna-se 

perceptível, efectivamente, através do recurso aos gestos e acções da 

personagem, assim como às reticências – aqui instrumentos narrativos 

principais na criação do retrato psicológico: 

 

    ‘Let me go’, repeated the peasant. ‘It’s the bailiff, you know…ruined 

is what we are…Let me go!’ 
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    ‘Ruined!...No one’s got a right to thieve.’ 

    ‘Let me go, Foma Kuzmich! Don’t do me in! Your master, you know 

yourself, He’ll gobble me up, just you see!’ 

    Loner turned away. The peasant shivered as if in a fever. (L 179) 
 

    Ou ainda: 

 

    ‘Just let me go!’ 

    ‘What’s the point of talking to you, eh? You sit there quietly, 

otherwise you know what you’ll get from me, don’t you? Can’t you see 

there’s a gentleman here?’ 

    The poor fellow dropped his eyes. Loner yawned and rested his head 

on the table. The rain still went on. (L 180)  

 

    Não podemos deixar de salientar que, apesar da presença 

acentuada dos princípios estéticos característicos do realismo, 

assistimos, nesta narrativa breve, a uma certa idealização da 

personagem Loner, presente na caracterização do seu aspecto físico e 

na integridade espiritual do seu mundo interior. Segundo o investigador 

Muratov, a tendência para a idealização das classes sociais mais 

humildes torna-se popular na época, e corresponde, antes de tudo, ao 

contraste a nível moral e psicológico que as mesmas estabelecem com 

as pretensões económicas das classes sociais mais elevadas, cujos 

membros Turgenev frequentemente designa por representantes da 

“geração inútil”.18  

Desta forma, a narrativa breve “Loner” levanta e reflecte sobre 

uma das questões centrais à problemática histórica e social da sua 

época, articulada na perspectiva do escritor: a necessidade de efectuar 

mudanças na conjuntura social, política e económica do país, através da 
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autonomia do pensamento e da acção intelectual, mas nunca de 

violência. Segundo Turgenev, a revolta interior considera-se 

indispensável para atingir a liberdade do pensamento e de expressão, 

até então controlados pelas restrições conservadoras do regime czarista, 

cuja atmosfera sufocante é responsável pelo aparecimento dos jovens 

representantes da “geração inútil”. Apesar de conhecer as limitações 

inerentes ao seu serviço, a personagem Loner manifesta, no acto da 

libertação do camponês, a autonomia do pensamento; ao soltar o 

camponês, Loner não revela apenas a faceta mais humana e empática 

com o sofrimento do próximo, mas também a liberdade da expressão, 

que lhe permite ser justo, da perspectiva humana, na transgressão da lei 

imposta pelas autoridades: 

 

I didn’t pay any attention to his threat and was about to stretch out my 

hand when, to my extreme astonishment, he pulled the belt from the peasants 

elbows with one twist, seized him by the nape of the neck, shoved his hat on 

his head, flung open the door and pushed him out. (L 180) 

 

Tal como acontece em “Loner”, a narrativa breve de Woolf 

“The Duchess and the Jeweller” (1932) explora, de uma perspectiva 

histórica e filosófica, a questão da dependência entre um ser humano e 

outro. A complexidade do relacionamento estabelecido entre as duas 

personagens principais é revelada através da seguinte construção 

estilística do retrato psicológico: 

 

And as their hands touched the link was forged between them once 

more. They were friends, yet enemies; he was master, she was mistress; each 

cheated the other, each needed the other, each felt this and knew this every 

time they touched hands thus in the little back room with the white light 



 
 

148 

outside, and the tree with its six leaves, and the sound of the street in the 

distance and behind them the safes. (DJ 245) 

 

Segundo a análise proposta em alguns estudos críticos,19 “The 

Duchess and the Jeweller” segue os padrões estilísticos de uma 

narrativa convencional, organizada através de uma sequência narrativa, 

onde a voz de um narrador guia e comenta o desenvolvimento da acção. 

Efectivamente, ao contrário das narrativas acima abordadas, “The 

Duchess and the Jeweller” abre com a indicação concreta do espaço em 

que a acção principal é apresentada, anunciada por um narrador 

omnisciente e construída através da utilização de um vocabulário que 

transmite a ideia de ordem e simetria perfeita na disposição dos 

objectos de casa: 

 

Oliver Bacon lived at the top of a house overlooking the Green Park. 

He had a flat; chairs jutted out at the right angles – chairs covered in hide. 

Sofas filled the bays of the windows – sofas covered in tapestry. The 

windows, the three long windows, had the proper allowance of discreet net 

and figured satin. The mahogany sideboard bulged discreetly with the right 

brandies, whiskeys and liqueurs. (DJ 242)    

 

Além de localizar o desenvolvimento da acção narrativa, a 

descrição exterior do espaço acima referida indica, igualmente, a alta 

posição económica da personagem, assim como revela as marcas do 

seu prestígio na sociedade elitista da época:  

 

(…) he would rip his letters open with his long pointed nails and 

would extract thick white cards of invitation upon which the engraving stood 
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up roughly from duchesses, countesses, viscountesses and Honourable Ladies. 

(DJ 242)  

 

Apesar de possuir uma estrutura narrativa cronologicamente 

construída, que aparenta estabilidade e clareza da expressão, “The 

Duchess and the Jeweller” revela um plano de acção a nível interior, 

cuja dinâmica estilística interfere na ordem estrutural manifestada pelo 

plano narrativo exterior, transgredindo o seu desenvolvimento 

sequencial. Uma das técnicas narrativas utilizadas para esse objectivo é 

o recurso à memória, cuja função simbólica consiste na interferência 

das marcas do passado na existência do presente, através da 

demonstração da influência significativa, do ponto de vista estrutural e 

temático, que as mesmas venham a exercer sobre o estado psicológico 

do actual Oliver: 

 

But he dismantled himself often and became again a little boy in a 

dark alley. He had once thought that the height of his ambition – selling stolen 

dogs to fashionable women in Whitechapel (…). Then he had gone behind the 

counter; had sold cheap watches; then he had taken a wallet to 

Amsterdam…At that memory he would chuckle – the old Oliver remembering 

the young. (DJ 242)  

 

“The Duchess and the Jeweller” provavelmente será uma das 

narrativas breves mais interessantes para a confrontação crítica das três 

teorizações sobre o short story, referidas no segundo capítulo da 

presente dissertação: a de D. Head, a de C. Hanson e a de S. Ferguson.  

  Segundo Head, a questão da “autonomia relativa” manifestada 

na narrativa breve de Woolf, assim como na narrativa breve modernista 

em termos gerais, torna-se significativa para a sua interpretação 
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temática, uma vez que a mesma surge construída através do princípio 

da transgressão dos padrões estilísticos convencionais, que em si 

representam os pressupostos do sistema tradicional de valores em que a 

sociedade da época se baseia: 

 

From what follows below it will be clear that Woolf never did finally 

abandon the conventional short story, and that her experiments in the genre 

depend upon the adaptation, often the subversion, of existing forms and 

conventions. This, then, is a fair summary of the Woolfian story, continually 

reacting against, revolving around, conventional story types, yet never finally 

abandoning the touchstone of its literary heritage. (Head 79)  

 

Porém, como a narrativa breve “The Duchess and the Jeweller” 

demonstra, a presença dos elementos estilísticos inovadores – a 

interacção simbólica entre as imagens, o recurso à memória e à 

focalização interior, as técnicas narrativas da sugestividade – tornam-se 

significativos para que a proposta de análise, baseada na afirmação de 

que Woolf realmente nunca abandonou os padrões seguidos pela 

narrativa breve tradicional, ganhe o benefício da dúvida. Efectivamente, 

a estrutura formal do texto, sendo veículo para a sua interpretação 

temática, aparenta ser construída com a finalidade de desafiar os 

pressupostos teóricos que guiam a composição de uma narrativa 

tradicional. O constante recurso à memória, presente na caracterização de 

Oliver, favorece o processo da focalização interior da personagem, o que 

por sua vez cria um terreno propício ao abandono de uma narração 

cronológica linear e sua substituição por um relato construído através de 

confrontação permanente entre o presente e o passado, ou o passado e o 

futuro. Deste modo, acentua-se uma visão multifacetada da condição 

humana, o que permite mostrá-la de perspectivas diferentes, transmitindo 
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ao mesmo tempo o espírito fluido e a consciência fragmentada 

características da realidade moderna. De acordo com a teorização de 

Ferguson, referida no segundo capítulo, a ausência de um enredo 

sequencial numa narrativa modernista confirma a “ausência de certezas” 

no mundo contemporâneo: 

 

The preoccupation of impressionist authors with epistemological 

themes is another outgrowth of subjectivism, for when all we have in the world 

is our own experience of it, all received knowledge becomes suspect, and the 

very nature of knowledge becomes problematic. This uncertainty affects the 

concept of plot: the Aristotelian intertwining of knowledge with action is 

unravelled; protagonists become passive observers; the “absence” which impels 

the plot is absence of knowledge of some truth that could go beyond the merely 

personal to achieve a general validity. It is often the reader, rather than the 

character, who must directly confront the possibility that we cannot know 

anything for certain, that the process we follow in search of truth may yield only 

fictions. (Ferguson 16)  

 

“The Duchess and the Jeweller” poderá, efectivamente, ser 

dividida, do ponto de vista temático e narrativo, em três episódios que, ao 

longo do texto, visam, por um lado, estabelecer uma interacção contínua, 

por outro, favorecer a desestabilização do seu desenvolvimento 

(crono)lógico: o primeiro concentra-se na exploração simbólica do 

diálogo que a personagem Oliver estabelece com o seu passado; o 

segundo dedica-se à problematização do relacionamento de 

interdependência entre Oliver e a duquesa; o terceiro manifesta a 

mudança inesperada na perspectiva temática da narrativa, que vem 

afectar, igualmente, a sua apresentação formal. Cada um dos episódios 

acima mencionados surge construído, por sua vez, através da interacção 
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dinâmica entre o plano exterior e interior da narração,20 em que se 

verifica o conflito permanente entre o conceito de uma existência estável, 

organizada de acordo com os parâmetros de vida social da época, e o 

sentimento da revolta e de insatisfação perante o domínio dos mesmos: 

 

That was so; he was the richest jeweller in England; but his nose, which 

was long and flexible, like an elephant’s trunk, seemed to say by its curious 

quiver at the nostrils (but it seemed as if the whole nose quivered, not only the 

nostrils) that he was not satisfied yet; still smelt something under the ground a 

little further off. (DJ 243) 

And again he dismantled himself and became once more the little boy 

playing marbles in the alley where they sell stolen dogs on Sunday. He became 

that wily astute little boy, with lips like wet cherries. He dabbled his fingers in 

ropes of tripe; he dipped them in pans of frying fish; he dodged in and out 

among the crowds (…). And now – now – the hands of the clock ticked on. 

One, two, three, four…The Duchess of Lambourne waited his pleasure; the 

Duchess of Lambourne, daughter of hundred Earls. (DJ 245) 

 

Do ponto de vista da utilização da técnica narrativa da 

sugestividade, o terceiro episódio, cujo centro temático a meu ver 

conflui no diálogo entre Oliver e a duquesa, pode ser considerado, 

dentro da estrutura do texto, como o ponto mais significativo da 

perspectiva da interacção estabelecida entre as propriedades formais e o 

conteúdo temático da obra. Seguindo os princípios narrativos de 

sugestividade na construção de análise psicológica das personagens, a 

autora consegue transmitir, de um modo eficiente, a atmosfera de uma 

grande intensidade e de permanente tensão, experienciada por Oliver 

no contacto com a duquesa. Reparemos na correlação dinâmica 

contemplada entre as imagens exteriores que acabam por desempenhar 
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o papel principal na elaboração estética do retrato psicológico desta 

personagem: 

 

But was it real or false, the one he held in his hand? The Appleby 

cincture – hadn’t she sold it already? He would ring for Spencer or Hammond. 

‘Take it and test it’, he would say. He stretched to the bell. 

‘You will come down tomorrow?’ she urged, she interrupted. ‘The 

Prime Minister – His Royal Highness…’ She stopped. ‘And Diana’, she 

added. 

Oliver took his hand off the bell. (DJ 246, itálico meu) 

 

Assistimos, efectivamente, a um vocabulário rigorosamente 

seleccionado para transmitir a presença de uma forte manipulação 

emocional exercida pela duquesa sobre a personagem Oliver. O 

domínio racional de Oliver revela-se fragilizado na sua disposição de 

mudar a perspectiva de visão na avaliação do carácter da duquesa: 

 

He looked passed her, at the backs of the houses in Bond Street. But 

he saw, not the houses in Bond Street, but a dumpling river; and the trout 

rising and salmon; and the Prime Minister; and himself too; in white 

waistcoats; and then, Diana. He looked down at the pearl in his hand. But how 

could he test it, in the light of the river, in the light of the eyes of Diana? But 

the eyes of the Duchess were on him. 

    ‘Twenty thousand’, she moaned. ‘My honour!’ 

    The honour of the mother of Diana! He drew his cheque book 

towards him; he took out his pen. (DJ 247, itálico meu) 

 

Nesta citação, o ponto de atenção fulcral está centrado na 

oposição entre uma perspectiva de visão social, de domínio público, e a 

pessoal, de domínio privado, dirigidas à percepção da mesma entidade 
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– a duquesa. Esta oposição converte-se, do ponto de vista da articulação 

temática e formal da narrativa, no território de maior sugestividade – 

onde, através de um simples contraste de percepção, surgem evocados 

os assuntos de carácter ético, moral, social e económico vividos na 

Inglaterra da época: gradual empobrecimento da classe aristocrática, o 

antisemitismo, o tema feminino e o tema da honra. Todos estes 

elementos apresentam, no fundo, uma interação contínua de causa – 

efeito, como está exemplificado pela estrutura temática e formal do 

texto. O desejo de pertencer à sociedade aristocrática, manifestado pela 

personagem Oliver, condiciona, em certa medida, a sua postura perante 

os requisitos da duquesa, o membro da nobreza. Por sua vez, apesar de 

ter uma posição social alta, a condição económica da duquesa obriga-a, 

efectivamente, a vender os seus bens para sobreviver. O facto da 

duquesa referir o nome da sua filha, Diana, no contexto de negociação 

com Oliver, introduz, de uma forma muito subtil, a temática da 

dependência feminina na sociedade da época. A parte final da narrativa, 

que regressa à imagem da personagem Oliver na infância, revela as 

notas de vulnerabilidade da mesma relativamente ao poder da classe 

aristocrática, marcando-o apenas como seu servidor e admirador: 

 

‘Forgive me, oh my mother!’ he sighed, raising his hands as if he 

asked pardon of the old woman in the picture. And again he was a little boy in 

the alley where they sold dogs on Sunday. (DJ 247, itálico meu)   

 

As narrativas breves analisadas no âmbito da actual dissertação, 

embora ponham ênfase em aspectos temáticos diferentes, que 

efectivamente são condicionados pelos cenários histórico-sociais 

distintos, acabam por estabelecer uma acentuada proximidade a nível 
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literário e estético, devido à preocupação que manifestam em construir 

uma intrínseca relação entre a sua apresentação formal e articulação 

temática.  

A técnica narrativa da sugestividade, aliada a um grande poder 

de concentração de meios estilísticos e à resultante concisão formal, 

torna-se propícia a revelar, com profundidade psicológica, o retrato 

interior da alma e o complexo processo do fluxo da consciência da 

personagem literária, em contacto com a realidade.  

Assim, a obra narrativa de Ivan Turgenev, escrita na segunda 

metade do século XIX no contexto histórico e literário russo, vem a 

favorecer e a consolidar o desenvolvimento de algumas das principais 

técnicas narrativas empregues por Virginia Woolf na composição da 

sua ficção breve.  
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Notas 

                                                 
1 “I want to put practically everything in: yet to saturate” converte-se no ponto de partida para o 
desenvolvimento da criatividade narrativa na ficção moderna. Pode-se pressupor que este manifesto 
literário estará na origem da confluência de diferentes elementos – fontes ensaísticas, montagens 
cinematográficas, tendências biográficas e, sobretudo, os aspectos poéticos – presentes na 
composição da sua ficção breve. No já referido ensaio “Poetry, Fiction and the Future” Woolf 
afirma: “And it is possible that there will be among the so-called novels one which we shall scarcely 
know how to christen. It will be written in prose, but in prose which has many of the characteristics 
of poetry. It will have something of the exaltation of poetry, but much of the ordinariness of prose. It 
will be dramatic, and yet not a play. It will be read, not acted. By what name we are to call it is not a 
matter of very great importance. What is important is that this book which we see on the horizon 
may serve to express some of those feelings which seem at the moment to be balked by poetry pure 
and simple and to find the drama equally inhospitable to them” (PFF 435). 
Na Introdução a Wild Outbursts of Freedom Nena Skrbic comenta: “The tools that Woolf uses to 
achieve concision and condensation in her short stories rely extensively on visual information, 
particularly her use of antiauthorship strategies such as the device of the mirror to “arrange” the 
storyline; segmentation, whereby stories are bisected by a blank space between their sections; the 
“painting as story” aspect which problematizes the notion of readability; cinematographic and 
imagist poetic techniques that push into relief the importance of the short story to epitomize and 
select and the challenge for the short story writer to allude to a larger whole (…). By emphasizing 
form over content, foregrounding visual over verbal substance, and detracting from large-scale 
coherence, all of these devices exploit the materiality of the medium and highlight an implicit 
channel of communication between the written, the unwritten, and the unsayable” (Skrbic xviii – 
xix). Tal hibridez poderá ser igualmente considerada como responsável pelo aparecimento de 
diferentes perspectivas de abordagem crítica da ficção breve da V. Woolf.  No Prefácio a 
Trespassing Boundaries, Virginia Woolf’s Short Fiction, Susan Dick define as linhas de análise 
centrais na abordagem crítica da narrativa breve de Woolf: “Trespassing Boundaries, the first 
collection of essays to be published that is devoted solely to Woolf’s shorter fiction, illustrates how 
fruitful such attention can be, for it demonstrates that (…) Woolf’s shorter fictions are rich in 
meaning and may be discussed from a variety of perspectives. In her wide-ranging overview, for 
example, Joanne Trautmann Banks explores the ways they express many of Woolf’s thematic and 
stylistic preoccupations. Other essays focus more tightly on particular aspects of a few stories: 
Michelle Levy and Ruth Hoberman, for instance, examine from different points of view some of the 
ways Woolf explores the relationship between the human and external worlds. My perspective in 
this Foreword reflects the process of editing Woolf’s shorter fiction” (Dick xv).  
2  Em Representative Short Story Cycles of the Twentieth Century: Studies in a Literary Genre, 
consta a definição das características formais e estéticas do ciclo narrativo como segue: “Short story 
cycles can be highly complex works of art. Their overall structure emerges from the complexus of 
static and dynamic patterns of their self-contained, relatively independent components. Each short 
story has its own static and dynamic structure. At the same time, connective patterns on all levels 
draw these together to form a cycle” (Ingram 200).   
À designação short story cycle, Maggie Dunn e Ann Morris preferem a denominação de composite 

novel aplicada a um conjunto de narrativas breves que, embora sendo independentes e autónomas do 
ponto de vista da articulação temática, formam intrínsecas relações de carácter intertextual através 
de diferentes padrões estilísticos de unificação: “The composite novel is a literary work composed 
of shorter texts that – though individually complete and autonomous – are interrelated in a coherent 
whole according to one or more organizing principles” (Dunn and Morris 2). 
No âmbito do presente trabalho, optamos pela designação short story cycle, uma vez que o mesmo 
capta e transmite, de um modo mais explícito, a problemática da complexidade narrativa dos textos, 
compreendida na constante interacção entre os elementos narrativos estáticos (como, por exemplo, 
cenário, voz narrativa) e os recursos estilísticos dinâmicos (acesso ao fluxo da consciência da 
personagem, técnica narrativa da “psicologia oculta” e o retrato do mundo interior).   
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3 Em 1847, Belinskiy escreve a Turgenev: “Se não estou em erro, a sua vocação consiste em 
observar os acontecimentos da realidade e representá-los numa obra de arte, através da perspectiva 
ficcional; mas não se apoiar apenas no mundo ficcional” (Belinskiy 9: 619).     
4 No ensaio “The Russian View”, Woolf estabelece o diálogo entre as tendências estilísticas 
dominantes na literatura inglesa sua contemporânea e as preocupações literárias da escrita russa dos 
meados do século XIX:  “Call it what we like, the quality which we recognise at once as the Russian 
quality in the stories before us is hardly to be found in English literature. The impulse to write has 
come to us from a different direction – from so many different directions, indeed, that it is 
impossible to say there is any one quality supremely characteristic of English literature. The impulse 
which urges the Russians to express themselves seems more simple, and is more easily detected in 
the lesser writers than in the great; they have been driven to write by their deep sense of human 
suffering and their unwavering sympathy with it” (RV 342). 
5 Vejam-se Orlando: A Biography (1928) e “The Art of Biography” (1939), entre outros. 
6 Veja-se o 2º capítulo da presente dissertação, nomeadamente a relação de Woolf com a escrita 
realista russa.   
7 Em meados do século XIX, a época problematizada, do ponto de vista histórico-social, no volume 
Sketches from a Hunter’s Album, contempla-se, de uma forma pausada mas contínua, o 
aparecimento dos indícios da degradação do poder económico da classe aristocrática. Tal situação 
deve-se, sobretudo, à incapacidade manifestada pela maioria dos seus membros de acompanhar as 
exigências de carácter tecnológico e industrial dos tempos modernos, em que o maior 
desenvolvimento económico e crescimento monetário se efectua nas grandes cidades. A Rússia 
iniciara o processo industrial que, passo a passo, vira a desvalorizar a conceito da posse da terra, 
outrora considerada como a fonte principal do poder e da riqueza. Em I. S. Turgenev: a sua Vida e a 

Obra Literária, Evgeniy Soloviev, literário e contemporâneo de Turgenev, relaciona, de um modo 
sintético, a decadência económica da classe aristocrática com a degradação da sua alma, cuja origem 
reside na crueldade e no desrespeito em relação aos camponeses ao seu serviço, manifestada ao 
longo dos séculos: “Viviam despreocupadamente, em abundância. Os convidados passavam horas e 
horas em suas casas; excelentes cavalos, cães de caça, benévolas oportunidades de passar a vida em 
festas, que acabaram por aniquilar a personalidade de gerações inteiras da antiga aristocracia; uma 
existência opulenta, mas sem sentido, apoia a criação artística das personagens na obra de Turgenev 
– os representantes da “geração inútil”. Enquanto do outro lado, lá nas cavalariças, cumpriam-se 
insuportáveis castigos por cada copo de vinho mal aquecido, ou cada frango menos bem passado, ou 
por um olhar menos contente, ou ouvia-se o choro constante das mulheres cujas filhas eram 
vendidas para a prostituição nas cidades – alguém se preocupava com isso?” (Soloviev 24).  
8 Veja-se o 2º capítulo, 70-72.  
9  Nadine Gordimer, por exemplo, reflecte: “Short-story writers see by the light of the flash; theirs is 
the art of the only thing one can be sure of – the present moment. Ideally, they have learned to do 
without explanation of what went before, and what happens beyond this point” (Gordimer 459). 
10 Lamentamos o erro na tradução deste excerto para a língua inglesa. Segue-se o texto que deveria 
constar, de acordo com a obra original em língua russa: “Who could have foreseen that there would 
have been no shadows, no shadows to be found in Chaplygino?”  
11 Vejam-se as citações nas páginas 43-44 do 1º capítulo, referente a análise de Woolf da alma e do 
espírito russos.  
12 Turgenev revela, na sua obra, a necessidade por ele considerada como indispensável a qualquer 
texto literário de saber mostrar os objectos familiares através de uma perspectiva poética, inovadora, 
capaz de devolver-lhes a beleza original. 
13 A este respeito vejam-se, entre outros, os ensaios “Street Haunting: A London Adventure” (1927) 
e “The London Scene” (1932). 
14 Veja-se o 2º capítulo.  
15 A primeira referência ao motivo central da narrativa surge mencionada por Woolf em “Notes for 
Stories”, datado de 14 de Março de 1925: “The girl who had written an essay on the character of 
Bolingbroke talking to the young man who destroys a fly as he speaks” (Notes for Writing, citado 
por Dick em CSF 297). 
16 A maioria dos estudos críticos dedicados a ficção breve de Woolf considera as oito narrativas – 
“The New Dress”, “Happines”, “Ancestors”, “The Introducton”, “Together and Apart”, “The Man 
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who loved his Kind”, “A Simple Melody” e “The Summing up” – como partes de um ciclo 
narrativo, cuja atmosfera temática principal envolve a análise da consciência das diversas 
personagens integradas no cenário da festa. Tal perspectiva de abordagem surge, de facto, 
mencionada por Woolf no seu diário, vindo posteriormente condicionar, em certos aspectos, as 
recensões literárias posteriores: “I should like to investigate the party consciousness, the frock 
consciousness, etc. The fashion world at the Becks…is certainly one; where people secrete an 
envelope which connects them and protects them from others, like myself, who am outside the 
envelope, foreign bodies” (D III: 12-13). 
Esta seria, igualmente, a linha de análise essencial levantada, na análise destas narrativas breves, por 
Skrbic no seu estudo Wild Outbursts of Freedom, Reading Virginia Woolf’s Shorter Fiction: “My 
intention in this chapter is to examine why Woolf choose to explore the “party consciousness” 
through the short story cycle, and explores the implications that this decision has for how we read 
the collection and how the cycle themes are reflected in the cyclical structure” (Skrbic 144). 
17 Segundo a análise de algumas narrativas breves de Woolf proposta por Alice Staveley, a escolha 
do nome Lily para a personagem feminina torna-se sugestiva do contexto de opressão moral e 
psicológica da mulher numa sociedade tradicional, assim como da subsequente revolta interior 
contra as limitações da sua condição. A inconformidade da protagonista perante os princípios 
patriarcais que gerem a sociedade contemporânea está expressa também através do seu nome: 
“Woolf may even have chosen Lily’s name as a feminist challenge to biblical typology, the white 
lily being the floral emblem of Mary, mother of Jesus. In her garden narrative (“Kew Gardens”) 
Woolf forsakes the connotations of chastity associated with the religious flower, favouring instead 
the free-floating red water-lilies of Eleanor’s remembrance” (Staveley 55) 
18 Por “geração inútil” Turgenev designava alguns jovens aristocratas que integravam as classes alta 
e média da sociedade russa dos meados do século XIX, cuja caracterização a nível físico exterior e a 
nível psicológico interior atravessa a obra do escritor. Os membros da “geração inútil” surgem 
representados sob aspectos temáticos distintos nas obras diferentes, embora todos tenham em 
comum o sentimento da melancolia e a tendência para a incapacidade de acção perante as 
circunstâncias da vida moderna, condicionado ora pelo processo educativo, ora pela existência fútil 
e folgada, ora pelo clima sufocante de repressões e de aniquilação de liberdade de pensamento 
individual vivido na Rússia: Radilov em “My Neighbour Radilov”, Lavretsky no romance Home of 

the Gentry, Voinitsin em “Hamlet of the Shchigrovsky District” e Andryusha em “Tatiana 
Borisovna and her Nephew”, são apenas alguns dos exemplos da construção simbólica dos 
representantes da “geração inútil” na obra de Turgenev.    
19 A este respeito veja-se The Modernist Short Story, 79-80.  
20 Conforme Ferguson, uma das inovações estéticas mais marcantes da narrativa modernista consiste 
na construção do enredo, cuja ênfase deixa de ser colocada na acção física e passa a concentrar-se 
na maioria das vezes na acção psicológica. Ferguson distingue entre um enredo exterior e um enredo 
hipotético. O enredo exterior, conforme explicado no 2º capítulo, pode ser elíptico (construído 
através da omissão de alguns elementos narrativos) ou metafórico (construído através da articulação 
das imagens centrais com grande poder sugestivo). O enredo hipotético – essencial para a 
interpretação da narrativa modernista – poderá somente ser recuperado através da análise dos 
elementos narrativos que constituem o enredo exterior elíptico ou metafórico. Ferguson comenta: 
“The deemphasis of physical action in impressionist fiction (or the disjunction of physical action 
from thought and feeling), which leaves adjustments of thought or feeling as the true “events” of the 
plot, makes an articulation of plot in many cases obscure. A related problem is the increasing 
expectation of the writers that their readers will have internalized the elements of traditional plots so 
thoroughly that the writers can presume readers will supply missing elements. The deletion of 
expected elements of plot – from any “slot” in the story – is the hallmark of the late nineteenth- and 
early twentieth-century short story (…). The sense of a double plot in all such stories is strong: we 
recognize a story that has not been fully told lying beyond the one that is told. Reading the stories, 
we become detectives, piecing together the main elements of the hypothetical plots in order to 
rationalize the actual plots” (Ferguson 16-17).  
 


