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1. INTRODUÇÃO

A Rússia penetra o século XX como uma torrente multíplice de pensamentos e
potências, cujas forças motrizes foram-se acelerando e acumulando desde o grande impulso
das reformas de Pedro I, ainda no século XVIII. Nos séculos anteriores à Revolução
Socialista, a Rússia digeria e transformava toda influência ocidental trazida pela
modernização, produzindo o material peculiaríssimo que compunha a variegada arquitetura do
pensamento russo – tal qual um colosso multiforme ao qual, à medida que caminha pelo
tempo, vão-se agarrando as matérias dos anos.
Com a promoção da secularização da Rússia e a abertura da então janela para o
Ocidente – assim intitulou-se São Petersburgo, fundada por Pedro, o Grande – crescia entre os
intelectuais e cidadãos russos a necessidade de reconhecer e elevar sua identidade nacional.
Desenvolve-se, assim, a maneira de compreender os aspectos culturais, sociais e políticos de
um latente espírito eslavo a partir do pensamento sobre a linguagem, especialmente sobre a
língua e a literatura russas. As discussões e questionamentos acerca de uma nacionalidade
fundamentavam-se, sobretudo, nas análises e reflexões sobre a produção literária dos povos
eslavos, a relação entre língua literária e língua falada e a proposição de paradigmas
linguístico-literários. Deste modo, a tríade língua- literatura-sociedade viria a abarcar grande
parte das questões pululantes na Rússia que se sucederia daí por diante, sendo, ao mesmo
tempo, objeto e meio das discussões seguintes, na passagem do século XVIII ao XIX e deste a
seu próximo.
Entre estas questões, pretende-se, neste trabalho, estabelecer um recorte nas discussões
acerca da linguagem, da literatura e da filosofia, dadas especialmente na primeira metade do
século XX. Serão analisados, mais especificamente, alguns aspectos da crítica de Mikhail
Bakhtin (1895 – 1975) à estética material, sobretudo à teoria dos formalistas russos, a partir
do texto O problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária (BAKHTIN,
1993). Serão investigados e apresentados alguns fundamentos da teoria dos formalistas, à
medida que estes elucidem certos aspectos da crítica de Bakhtin à sua proposta estética. Do
mesmo modo, serão apresentados determinados conceitos de Bakhtin e alguns pontos
seminais de seu pensamento, à medida que se mostrem fundamentais para o desenvolvimento
da análise do texto em questão.
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Para trazer luz a esta análise, será observado o trabalho com a linguagem na obra
literária de Daniil Kharms (1905 – 1942), um dos mais importantes artistas da vanguarda
russa, que escreveu ao longo das décadas de 1920 e 30, transitando de maneira híbrida e
original entre a poesia, a prosa e a dramaturgia, o que lhe permitiu a construção de uma
estética própria e fortemente inovadora. Sua linguagem, inventiva e marcada pelo absurdo,
arquiteta-se essencialmente sobre a transgressão da lógica cotidiana e da conformidade dos
significados e sentidos. Deste modo, a composição de sua estética carrega elementos
emergentes de muitas das questões teóricas, filosóficas e artísticas que se debatiam naquele
momento. Por estarem tão integrados a estas discussões, alguns aspectos da escrita de
Kharms, ao serem analisados, poderão elucidar e enriquecer este estudo, uma vez que a
compreensão da crítica bakhtiniana sobre a estética material deverá orientar uma leitura
seguramente produtiva do conto Soneto.
Evidentemente, não se poderá chegar a uma solução teórica dos questionamentos
bakhtinianos acerca da estética material a partir da análise da obra de Kharms. Nosso objetivo
aqui consiste, antes de mais nada, em relacionar parte do pensamento bakhtiniano, que já
envolve, neste caso, o método formal russo, a parte dos aspectos de uma obra contempo rânea
a Bakhtin, que por certo não foi lida por ele, dando a eles a possibilidade de se encontrarem 1 .

2. O PENSAMENTO BAKHTINIANO E O FORMALISMO

Costuma-se chamar de pensamento bakhtiniano certa generalização dos materiais
produzidos pelos círculos intelectuais frequentados por Bakhtin, especialmente o Círculo de
Bakhtin, além dos textos atribuídos definitivamente ao autor, não só por serem bastante
problemáticas as atribuições de autoria entre esses materiais, mas pela proximidade e unidade
de pensamento estabelecidas entre os membros destes círculos. Verificam-se obras com

1

Em vida, Kharms teve publicados basicamente alguns poemas infantis, que, ainda assim, foram
considerados inapropriados, capazes de desvirtuar as crianças soviéticas. Apenas com o fim da censura
na União Soviética, anos depois da morte de Kharms, sua obra começou a ser publicada e lida em seu
país. Além disto, o próprio Bakhtin não se debruçou, por razões provavelmente ideológicas e estéticas
inerentes ao momento político, sobre as obras da vanguarda. Tudo isto nos leva a crer que a obra de
Kharms não tenha chegado em momento algum ao conhecimento de Bakhtin (Cf. Entrevista com
Valéri Ságin. Tradução de Daniela Mountian. Disponível em
<http://www.kalinka.com.br/index.php?modulo=Revista&id=76>. Acessado em 07/02/2016 às 15:25).
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