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O conceito “Texto de São Petersburgo” será apresentado através da 

tradução e análise comparativa dos mais importantes ensaios publicados sobre o 

assunto na Rússia: “A simbologia de Petersburgo e o problema da semiótica da 

cidade” de lúri Lótman, publicado em 1984; e “Petersburgo e o texto de São 

Petersburgo da Literatura russa” de Vladimir Toporov, publicado em 1993; 

ambos os autores pertencentes a escola semiótica russa de Tártu-Moscou. 

Portanto, nesse trabalho constará a apresentação da escola semiótica russa e sua 

importância na origem dos trabalhos supramencionados.

O presente trabalho contribui para a introdução no Brasil dos estudos sobre 

o conceito de “Texto de São Petersburgo”. Para tanto, o trabalho ainda contem 

uma contextuaiização histórica enfocada na cidade de São Petersburgo; lendas 

relacionadas, principalmente, à fundação da cidade em 1703 e à figura de seu 

fundador Pedro I. Através das citações de importantes escritores e poetas russos 

dos séculos XIX e XX, tais como Púchkin, Gógol, Dostoiévski, Biely, Brôdski e 

muitos outros; serão destacados os principais pontos nos quais eles coincidem no 

derivante a descrição de cidade de São Petersburgo formando um texto contínuo 

da literatura e cultura russa o “Texto de São Petersburgo”.

Texto de São Petersburgo; Pedro I, Pedro, o Grande; São Petersburgo; 

Escola semiótica russa de Tártu-Moscou; lúri Lótman; Vladimir Toporov; texto 

contínuo; fundação da cidade.

A compreensão do conceito "Texto de São Petersburgo” é indispensável 

para os estudos relacionados a literatura e cultura russa.
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Text of St. Petersburg; Peter I; Peter the Great; St. Petersburg; Moscow- 

Tartu School of Semiotics; Yuri Lotman; Vladimir Toporov; continuai text; 

foundation of St. Petersburg.

The concept of “Text of St. Petersburg” is demonstrated by the translation 

and comparative analyze of the two most important essays published about this 

theme in Rússia: “The St. Petersburg’s symbology and the problem of the 

semiotics of the City”, by Yuri Lotman, published in 1984; and “Petersburg and the 

Text of St. Petersburg in Russian Literature”, by Vladimir Toporov, published in 

1993. As both authors belong to the Moscow-Tartu School of Semiotics, in this 

work, we present the Russian School of Semiotics and show its significance to the 

origins of these works.

Comprehending the concept of “Text of St. Petersburg” is essential to 

the Russian literature and culture studies.

This dissertation aims at contributing to introduce Brazil the studies about 

the concept of “Texts of St. Petersburg” into Brazil. In order to do this, we 

mcluded a historical contextualisation focused on the City of St. Petersburg and 

legends related mainly to its foundation in 1703 and to its founder, Peter I. 

Quoting important Russian writers and poets of the 19th and 20th century, such as 

Pushkin, Gogol, Dostoevsky, Biely, Brodsky, and many others, it was pointed 

out the main aspects they all agree on regarding the description of the city of St. 

Petersburg, producing a continuai text about the Russian literature and culture - 

“The Text of St. Petersburg”.
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flaHHaa paõoTa npeflcraBnneT õpaaunbCKOMy HUTaTenro nccneflOBaHHR 

KOHuenqnn «neTepõyprcKiró tgkct». C stoíí qenbK) b paõoTe npnBOflUTCH psvj 

cfjaKTOB, cBR3aHHbix c ncropneíi ropofla CaHKT-nerepõypra, n othocalhhxca k 

HeMy nereHfl, paccKa3biBaK)Lflnx b nacTHOCTw 06 ocHOBaHKK ropofla b 1703 rofly 

m o 0nrype ero ocHOsaTena, rieipa flepeoro. Plpn noMOifln hht3t KpynneíÍLUnx 

pyccKMX nMcaTeneui n íiostob XIX h XX bb., tbkmx KaK nyuiKHH, roronb, 

Aoctogbckmm, Bentití, BpoflCKnn n MHornx Apyrnx, b paõoTe õyayr BbifleneHbi 

Te KJIbOHGBblG MOMGHTbl, B KOTOpbIX 3TH aBTOpbl CXOflATCB B OnneaHHBX CaHKT- 

neTepõypra, co3flasaA tgm caMbiM HenpepbiBHbm tgkct pyccKoíí nnrepaTypbi, 

«neTepõyprcKHki TeKCT».

noHATue «neTepõyprcKuuí tbkct» õy/jeT npeflcraBneHO nepes nepesofl h 

cpaBHUTenbHbiíí anarns Hanõonee BaxHbix paõoT, nocBAii^eHHbix 3TOMy Bonpocy 

b Poccnn: «CnMBoriMKa fleTepõypra n npoõneMa c6mhothkh ropo,qa» K)pn« 

JlOTMaHa, onyõnnKOBaHHOíí b 1984 ro/jy, n «IleTepõypr h rieTepõyprcKnií tgkct 

pyccKoíí nHTepaTypbi» BnaflWMwpa TonopoBa, onyõnMKOBaHHOuí b 1993 rofly. 

Oõa aeTopa npnHaflnexaT k TapTyccKO-MocKOBCKOíí ceMMOTMHecKoií WKone, 

nosTOMy b paõoTe õy/jeT npeflCTaBreHa pyccKas ceMMOTUMecKaR LUKona, 

CbirpaBLuap BaxHyK) ponb b cosflaHnn BbiLueynoMRHyTbix paõoT.

rioHUMaHne KOHnennnn «neTepõyprcKnií tgkct» hgoõxoammo 

nccnGflOBaHMRX, CBB3aHHbix c pyccKOkí ruTepaTypoM n KynbTypoíí.

riGTGpõyprcKHkí tgkct, rieTp nepBbikí, riGTp BenuKntí, CaHKT-neTGpõypr, 

PyccKaA TapTyccKO-MocKOBCKas ceMUOTWHGCKaA LUKona, lOpuií JloTMaH, 

Bnaflnwnp Tonopoe, HenpepbiBHbiíí tgkct, ocHOBanne ropofla.
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INTRODUÇÃO
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Apresentaremos o conceito de “Texto de São Petersburgo”, através do 

estudo das obras dos principais pesquisadores do tema: Antsíferov, Lótman e 

Toporov. Destacaremos ainda o importante conflito ideológico entre os chamados 

ocidentalistas, em oposição aos eslavófilos, surgida na sociedade russa em 

meados do século XIX.

Será feita uma breve apresentação da semiótica como ciência e da escola 

semiótica de Tártu-Moscou (definições de semiótica e dos principais conceitos da 

escola de Tártu-Moscou, que propiciaram os estudos de São Petersburgo, mais 

precisamente, a partir de Lótman e Toporov). Análise comparativa dos ensaios de 

Lótman e Toporov, definição dos pontos e idéias comuns. Biografias de lúh 

Lótman e Vladimir Toporov; apresentação e tradução dos ensaios: “Simbologia de 

Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade” de lúri Lótman e 

“Petersburgo e o texto de São Petersburgo da literatura russa” de Vladimir 

Toporov e como base teórica do conceito “texto de Petersburgo”. Conclusão do 

trabalho e Bibliografia básica para a elaboração da dissertação.

A presente pesquisa tem como objetivo a definição do termo “Texto de 

Petersburgo" através da análise da história da cidade (principais fatos históricos 

acontecidos na Rússia e/ou relacionados a ela durante os séculos XVII e XX); da 

imagem de seu criador (Pedro I, o Grande, fundador da cidade de São 

Petersburgo e figura importante da história russa); de seus mitos e lendas da 

cultura popular (mitos e lendas acerca da fundação da cidade e da figura de seu 

demiurgo refletidos em obras literárias, bem como aqueles presentes no 

inconsciente popular coletivo a respeito da cidade de São Petersburgo); de 

autores e obras (apresentação de autores e citações ao tema presentes na 

literatura russa dos séculos XIX e XX, entre eles Púchkin, Gógol, Dostoiévski, 

Akhmátova, Biely, Mandelstam, Brôdski e etc.).
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As obras escolhidas para tradução e análise são dois dos mais importantes 

estudos do tema na Rússia. Toporov e Lótman representam juntos o que de mais 

importante foi estudado e esclarecido a respeito do texto de São Petersburgo. As 

traduções apresentadas: dos ensaios de lúri Lótman e de Vladimir Toporov são 

inéditas para o nosso vernáculo.

Vale mencionar ainda que qualquer trabalho científico que envolva a 

tradução do russo pressupõe também a transi iteração de nomes e muitas vezes, 

de palavras. A tabela de correspondência de que me utilizo é a mesma utilizada 

na Universidade de São Paulo.

A análise do texto de São Petersburgo apresentada neste trabalho é o 

resultado de várias combinações de áreas do conhecimento, entre elas a 

semiótica, a culturologia e o estudo da mitologia.

No presente trabalho foram utilizados idéias e conceitos retirados da obra 

de Solomon Vôlkov “São Petersburgo uma história cultural”, no capítulo inicial do 

trabalho e na menção aos autores e citações do tema de Petersburgo. No capítulo 

referente ao contexto histórico é importante mencionar o trabalho “História de São 

Petersburgo” (Istoria Sankt-Peterburga) dos pesquisadores A. Dárinski e V. 

Stártsev. No que se refere aos mitos da cidade de Petersburgo, foram consultadas 

as obras de Aleksandr Sindalôvski “Mitologia de Petersburgo” (Mifológuia 

Peterbúrga) e “Lendas e mitos de São Petersburgo" (Leguendy i mity Sankt- 

Peterburga), bem como o trabalho de lúri Rákov “A mística Petersburgo” 

(Mistítcheski Peterburg). Além dos trabalhos mencionados acima, destaco ainda a 

contribuição dos trabalhos de Mircea Eliade “Mito e realidade”, Ernest Cassirer 

“Linguagem e mito” e Eleazar Meletínski “Os arquétipos literários”. Os trabalhos de 

Irene Machado1 e Boris Schnaiderman2 embasaram as considerações sobre a 

semiótica e da formação e concepções da Escola de Tártu-Moscou.

1 Machado, Irene. Escola de Semiótica - A experiência de Tártu-Moscou para os estudos da 
cultura. Ateliê Editorial, São Paulo, 2003.
2 Schnaiderman, Boris. Semiótica Russa. Editora Perspectiva, São Paulo, 1979.
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No segundo capítulo, procedemos a uma contextualização histórica da 

Rússia e mais especificamente da cidade de São Petersburgo nos séculos XVII e 

XIX, nosso objeto de análise. Da mesma forma, devido ao “vazio” histórico que 

envolve a fundação da cidade, apresentamos os mitos e lendas a esse respeito, 

que caracterizaram uma imagem de São Petersburgo posteriormente utilizada na 

literatura.

Em seguida nos detemos ao surgimento do termo “Texto de São 

Petersburgo”; principais obras e pesquisadores desse tema. Apresentação do 

conflito ideológico dos ocidentalistas x eslavófilos.

Na primeira parte do terceiro capítulo apresentamos a cidade como texto, 

como um espaço físico carregado de significado, uma região de conflito; oposição 

cidade x campo, natural x artificial.

Passemos agora a uma apresentação do modo como esta dissertação está 

organizada, traçando um panorama do conteúdo de cada uma de suas partes de 

maneira que fique mais evidente o modo como atuam juntas para compor todo 

estudo do texto de São Petersburgo.

Inicialmente, são apresentadas as razões que me levaram a elaboração 

desse trabalho científico; uma breve determinação de conceitos-chave 

posteriormente aplicados no decorrer do texto; e finalmente a apresentação e 

citação de alguns importantes escritores russos dos séculos XIX e XX (entre eles 

Púchkin, Gógol e Dostoiévski) que apontam para a importância do tema e de seu 

estudo.
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0 terceiro capítulo é um estudo comparativo das obras apresentadas nos 

capítulos quarto e quinto: “Simbologia de Petersburgo e os problemas da 

semiótica da cidade" de lúri Lótman e “Petersburgo e o texto de São Petersburgo 

da literatura russa” de Vladimir Toporov.

O segundo capítulo dedica-se a um breve resumo dos estudos semióticos e 

a importância da Escola de Semiótica de Tártu-Moscou na elaboração de 

pesquisas relacionadas ao texto da cidade na cultura.

O quarto capítulo é dedicado a lúri Lótman, cujo nome já é conhecido em 

nosso país, por ser um dos mais importantes pesquisadores da semiótica da 

cultura.

Na sequência encontramos a tradução do artigo de Lótman “Simbologia de 

Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade”, inédito em língua 

portuguesa.

O quinto capítulo apresenta o renomado pesquisador russo Vladimir 

Toporov, inicialmente com uma breve biografia, objetivando apresentá-lo ao 

público leitor do Brasil. Em seguida nos detemos à tradução parcial, inédita para o 

nosso vernáculo, de um dos principais estudos do texto de São Petersburgo 

Petersburgo e o texto de São Petersburgo da literatura russa”.

Nesse capítulo extraímos os principais pontos de seus estudos e 

elaboramos uma espécie de diálogo entre Lótman e Toporov no qual vemos tomar 

relevo os conceitos mais importantes para o estudo e análise do Texto de São 

Petersburgo.
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Muitos escritores russos mencionaram Petersburgo. Em algumas obras a 

cidade representava o cenário de desenvolvimento da trama, em outras ela era o 

tema de descrição, parte central da obra (como por exemplo, em Andrei Biely na 

obra de nome “Petersburgo”). Não seria possível mencionar todos os autores que 

dedicaram algumas linhas à cidade do Nievá, de modo que o objetivo neste

Através do crítico cultural e escritor Solomon Vôlkov e seu livro “São 

Petersburgo uma história cultural” consegui uma fagulha de análise desse tema, 

porém o livro não tinha por objetivo a análise conceituai. O caminho era então 

procurar entre os críticos e autores russos a base desse tema, seu início. Afinal, 

que cidade é essa? O que há por trás dela que fascina e amedronta tanto ao 

mesmo tempo?

CAPÍTULO I 

SÃO PETERSBURGO NA LITERATURA RUSSA

Dentre as muitas obras de vários autores russos que serão mencionados 

posteriormente no presente estudo e outras tantas que tive o prazer e a satisfação 

de ler, principalmente, durante o período de faculdade, “algo” me chamou a 

atenção, digo “algo”, pois naquele momento não sabia sequer como chamá-lo. 

Refiro-me ao “texto de São Petersburgo” que tenho por objetivo apresentar em 

minha dissertação de Mestrado. O que me chamou mais a atenção era o fato que 

vários escritores de diferentes épocas, estilos e tendências tinham em comum a 

imagem de um nome: São Petersburgo. Essa cidade não era personagem, 

embora participasse intensamente das ações acontecidas ou que estavam por 

acontecer. Ela se mostrava como um sub-texto, que tinha o poder de dialogar 

com as personagens, falar a mesma língua delas, mesmo não se expressando 

com palavras, mas sim com suas ruas, praças, jardins, catedrais, estátuas. O 

significado de São Petersburgo para os escritores russos estava além da minha 

compreensão, visto que esse estudo da imagem da cidade de Petersburgo na 

Literatura Russa não conhecia nenhuma análise no Brasil.



15

trabalho é mencionar apenas os principais nomes que participam de uma forma ou 

outra desse “texto contínuo”.

Amo a ti, criação de Pedro, 

Amo teu aspecto estrito, esbelto, 

A correnteza majestosa do Nievá, 

O granito de suas margens...

Resplandeça, cidade de Pedro, e permaneça, 

Inabalável assim como a Rússia, 

Que pacifique contigo

A natureza vencida:

Que esqueçam as ondas finlandesas

Sua antiga animosidade e aprisionamento, 

E não perturbarão com raiva em vão 

O sono eterno de Pedro!4

Não é por acaso que o renomado poeta Aleksandr Púchkin é chamado de 

pioneiro na inserção desse tema em obras literárias. Púchkin passou toda a sua 

infância nos arredores de Petersburgo, onde estudou no Liceu em Tsárskoe Selò. 

A vida inteira do poeta teve relação com essa cidade que posteriormente seria 

também o local de sua morte em um duelo no ano de 1837. Petersburgo foi citada 

em várias de suas obras, mas apenas em uma delas a cidade aparece como uma 

das personagens centrais; trata-se do poema “Cavaleiro de Cobre”, de 1833, cujas 

estrofes marcam o início e o auge do mito de Petersburgo. Segundo Vôlkov, “Um 

conto Peterburguês” é o subtítulo de “O Cavaleiro de Cobre”. Certamente, uma 

alusão de Púchkin a um dos significados de mythos (narrativa), na antiga 

terminologia grega.”3 O poema narra a enchente de 1824, embora, segundo 

Vôlkov: "... comece com longa e solene ode a Pedro, e à cidade que ele fundou”:

3 Vôlkov, Solomon. “São Petersburgo uma história cultural”, Editora Record, Rio de Janeiro, 1997, 
pág. 15.
4 Tradução de Edélcio Américo e Ekaterina Vôlkova Américo.
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3pUÍU£U.5pD.f!J

Monumento a Pedro em São Petersburgo

levgueni então começa a subir pelo cavalo de bronze e atinge a estátua do 
imperador anticristo, que abre os olhos e mexe a cabeça, levgueni corre, 

assustado, e Pedro segue-o pela cidade. Quando o funcionário público encontra o 
corpo de sua amada, seus sentimentos misturam-se, e o ódio por Pedro passa a

O funcionário público levgueni, tendo marcado um encontro com sua 

amada em um dos pontos de Petersburgo, fica preocupado ao ver o início de uma 

chuva forte e de um grande fluxo d’água descendo pelo rio Nievá. É primavera, 

época de degelo. Desesperado, levgueni corre pela enxurrada atrás de sua 

amada, enquanto a cidade começa a tornar-se uma extensão do rio Nievá e do 

mar Báltico. Correndo como louco por uma cidade onde já não se vê diferença 

entre terra e água, levgueni, para se salvar da correnteza, agarra-se à estátua de 

Pedro sobre um cavalo negro.5

5 Estátua construída durante o reinado de Ekaterina II em homenagem ao imperador.
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“Mas, o mais estranho de tudo é o que acontece na Avenida Niévski, Oh! 
Não acredite na Avenida Niévski (...) tudo é engano, tudo é sonho, nada é aquilo 
que parece. (...) Pelo amor de Deus fuja da iluminação pública e caminhe o mais 
rápido possível. Você terá sorte se o óleo dos candeeiros apenas sujar seu 
elegante paletó. Tudo cheira a engano. Em todo o momento mente a Avenida 
Niévski, mas mente mais do que nunca quando a noite a envolve com sua massa

Em “Avenida Niévski”, Gógol faz referência a principal avenida da cidade e 

a cidade de São Petersburgo como um todo. “

atormentar a sua mente, pois ele pensa que, não fosse a criação do Tsar 

Anticristo, “o poderoso mestre do destino”, sua desgraça não teria acontecido:

0 poderoso mestre do destino!

Não foi assim que você encima do abismo, 
Na altura, com a mordaça de ferro, 

Empinou a Rússia?6

Em 1828, aos 19 anos, chegava a Petersburgo o ainda desconhecido 

Nikolai Gógol, oriundo da ensolarada Ucrânia. Seus primeiros contos ambientados 

em Petersburgo datam de 1835, “Avenida Niévski”, “Diário de um louco”, 

posteriormente vieram “O nariz” e o “O capote” de 1842. Em suas obras, Gógol 
recebeu influências do famoso escritor alemão E.T.A Hoffman que ele soube 
combinar bem com o cotidiano de Petersburgo; os acontecimentos fantásticos 

contidos nas obras de Gógol se passavam em uma cidade já repleta de mitos e 

histórias fantásticas. Citando novamente Vôlkov:

“Tais acontecimentos só podeham ocorrer na Petersburgo de Gógol -uma 
sedutora, mas ao mesmo tempo aterrorizante e demoníaca cidade...”7.

6 Tradução de Edélcio Américo.
7 Vôlkov, Solomon. “São Petersburgo uma história cultural”, Editora Record, Rio de Janeiro, 1997, 
pág. 52.
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Akaki Akákievítch vive em Petersburgo e sente a cidade em seu todo, o 

clima da cidade o fere, as condições climáticas o atrapalham, assim como a 

desumanidade nos meios públicos, nas ruas, etc.

Em outra obra sua, “O nariz”, Gógol, descreve a história de uma pessoa 

que acorda sem o nariz, sai pela cidade à procura do mesmo e o encontra 

ocupando um cargo superior ao seu. O nariz não quer voltar a ser do seu dono,

Em “O capote”, a personagem principal é oriunda do povo, um simples 

copista em São Petersburgo. Nessa obra temos nosso personagem sendo 

devorado pela máquina do estado, sendo humilhado por uma cidade que só se 

importa com as aparências, eis que ele compra um capote novo e se torna 

alguém. Na psicologia da personagem, ele é alguém somente por causa do 

capote, então quando seu capote é roubado, sua alma é roubada, ele volta a ser 

um homem sem identidade.

espessa e realça as paredes brancas e pálidas das casas, quando então toda a 

cidade se transforma em trovão e resplendor e miríades de carruagens 

despencam pelas pontes, gritam os postilhões saltando sobre os cavalos e 

quando o demónio em pessoa ascende as luzes para mostrar tudo sob um 

aspecto falso.,e

“Akaki Akákievítch desceu as escadarias,...

cambaleante, e com o queixo caído, vergastado a todo o instante pela neve que 

turbilhonava raivosamente, pelo vento que soprava em sua direção de todos os 

lados ao mesmo tempo, como parece ser regra em Petersburgo. Pegou num 

piscar de olhos uma bela e boa infecção de garganta... Graças a generosa 

contribuição do clima de Petersburgo, a doença evoluiu mais rapidamente do que 

poderia imaginar.’e

8 Cavalieri Aríete, A Magia das Máscaras, in O nariz e A terrível vingança, editora Edusp, São 
Paulo, 1990, pág. 184.
9 Gógol, Nikolai. “O capote", editora LMP Pocket, São Paulo, 2000, págs. 49-50.
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Muito inspirado nas obras de Gógol, o moscovita Dostoiévski também 
desenvolveu, de modo genial, a imagem de São Petersburgo. Para Dostoiévski a 

cidade era uma criatura animada, possuía um rosto, uma identidade; essa 
Petersburgo era mutável, ora próxima, ora distante, estranha - enfim, uma fonte 

inesgotável de inspiração. Em "Crime e Castigo”, uma das principais e mais 
conhecidas obras da literatura mundial, podemos encontrar uma infinidade de 

menções a Petersburgo. Em uma delas, talvez a mais marcante, na conversa de 
Svidrigáilov com Raskôlnikov, este primeiro diz:

ele quer viver por conta própria, seguir o seu caminho. Isso só poderia acontecer 
em São Petersburgo. O pano de fundo da cidade toma o acontecimento 
verossímil.

“O senhor se denuncia demais, senhor Rodion Románovitch. Veja mais 

uma coisa: estou convencido de que muita gente em Petersburgo anda falando 
sozinha. Essa é uma cidade de semiloucos. Se nós tivéssemos ciência, os 
médicos, juristas e filósofos poderiam fazer estudos valiosíssimos sobre 
Petersburgo. É raro um lugar em que se encontrem tantas influências sombrias, 

grosseiras e estranhas sobre a alma humana como em Petersburgo. Só as 
influências climáticas, o que não significam! Por outro lado, é o centro 
administrativo de toda a Rússia, e o seu caráter deve refletir-se em tudo. Mas 

agora não é disso que se trata e sim de que já observei várias vezes à parte. 0 
senhor sai de casa - ainda mantém a cabeça erguida. Vinte passos depois o 
senhor já a baixou, e está com as mãos para trás. Olha, e pelo visto já não 
enxerga nada nem à frente, nem dos lados. Por último começa a mexer os lábios 
e a falar sozinho, sendo que às vezes solta uma das mãos e declama, finalmente 
pàra um pouco no meio do caminho. Isso é ruim. Pode ser que alguém já o 
observe, além de mim, e isso já é desvantajoso. Para mim é indiferente, não sou 
que vou curá-lo mesmo, mas o senhor, é claro, me compreende. ”10

10 Dostoiévski, Fiodor. “Crime e Castigo”, Tradução de Paulo Bezerra. Editora 34, São Paulo, 2004. 
Pág. 476.
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Em “O adolescente”, de 1874, Dostoiévski faz uma referência mordaz à 
estatua de Pedro I empinando seu cavalo, tema da obra de Púchkin mencionada 

há pouco:

Dessa forma, em “Crime e Castigo” a cidade aterroriza Raskôlnikov em 
suas andanças. Não bastasse a preocupação pelo crime em si, a cidade o sufoca. 

Na obra nada é ocasional, tudo tem um sentido de ser, eis um dos principais 

problemas de tradução da obra. Para a interpretação mais precisa de muitas 
palavras precisamos, muitas vezes, buscar o sentido em outras obras do próprio 
Dostoiévski, em outras obras da literatura russa e às vezes até na literatura de 
outros países.

“Cercado pela névoa, sonhei cem vezes um sonho estranho, mas 
persistente: “Imagine... se quando dispersada, essa turvação voar para o alto, a 

apodrecida e lamacenta a cidade inteira for com ela, subir junto com ela e 

desaparecer como fumaça, deixando atrás do velho pântano finlandês e, no meio 
dele, em nome da beleza, o Cavaleiro de Cobre, no seu arfante e açoitado 

cavalo". ”11

“Arrastado por suas velas de sombras saiu voando para Petersburgo o 
“Holandês Voador”, vindo as vastidões cinzentas dos mares bálticos e alemães

No século XX, o tema de Petersburgo foi continuado por Anna Akhmatova, 
Óssip Mandelstam, Aleksandr Blok, Andrei Biely e muitos, muitos outros. Para 
Bieíy, Petersburgo foi personagem e título de uma das suas obras mais 
conhecidas; escrita entre os anos de 1913-1914 e reformulada na edição de 1922; 
nela podemos encontrar uma imagem simbólica e satírica do Império Russo. As 
menções a Petersburgo são fortes, contundentes, principalmente no tocante a 

criação da cidade e ao seu criador:

" Vôlkov, Solomon. “São Petersburgo: Uma história cultural”, Editora Record. 1997, Pag.76.
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Para lossif Brôdski a cidade natal de São Petersburgo tornou-se a imagem 
da pátria perdida, quando ele foi extraditado da União Soviética para Estados 
Unidos. Retornando a sua Pátria natal, no outono de 1993, Brôdski lembrou dos 

versos de Mandelstam:

Nesse trecho é importante notar a aparição do navio “Holandês Voador”, 
um navio fantasma. Não é por a caso que Biely lembra dessa lenda em sua obra. 
O fato do navio ser holandês nos lembra o inicio do caminho de Pedro para a 

construção de São Petersburgo: a sua viagem para Holanda com o objetivo de 
aprender a construir os navios e criar a frota russa.

Em um de seus muitos versos, Petersburgo é lembrada com tristeza e 

emoção:
Em Petersburgo há corre-corre e tremor, 

Nas travessas há chuva febril...

...É o choro por cada um de nós 
essa cidade cai dos olhos...14
Poema “Procissão” (Chéstvie). 1961

para aqui edificar, à base de mentiras, suas terras nebulosas e chamar de ilhas a 
onde de nuvens que se aproximava velozmente”.12

12 Biely, Andrei. “Petersburgo”, tradução de Konstantin Asryantz e Svetlana Kardash. Ars Poética, 
São Paulo, 1992. Pag. 21.
13 Vôlkov, Solomon. “São Petersburgo: Uma história cultural”, Editora Record. 1997, Pág. 21.
14 Tradução de Edélcio Américo e Ekaterina Vôlkova Américo.

“Retornei a minha cidade, íntima e afetuosa, o que me fez chorar” e 
continua - “Fui incapaz de reconhecê-la; melhor, ela se revelou para mim lenta e 
gradualmente, como uma fotografia antiga. ”13

Esses foram apenas alguns dos muitos “aparecimentos” de São 
Petersburgo nas obras dos escritores russos dos séculos XIX e XX. Todos as 
obras e autores mencionados nesse capítulo fazem parte do “texto de São
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Petersburgo”. Na continuação serão apresentados os mais importantes estudos 

sobre o tema editados na Rússia.



Vista de Petersburgo. LAivasovski. 1888.
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A FIGURA DE PEDRO I E A CIDADE DE SÃO PETERSBURGO 

ATRAVÉS DA HISTÓRIA E DAS LENDAS POPULARES.

Apesar de não ser a intenção deste trabalho deter-se nos fatos históricos, 

não deixa de ser necessário sintetizar de maneira bem sucinta, porém informativa, 

o contexto histórico da época (séculos XVII-XX), bem como os motivos que 

levaram a certas tomadas de atitudes que influenciaram toda uma época e que 

tiveram grande repercussão futura, fatos e informações sem as quais seria 

impossível compreender o pensamento a ser apresentado nas próximas páginas.

O domínio dos mares era o objetivo de muitos países nesse período da 
história, e de fato até hoje temos conflitos em decorrência de interesses de posse 

de posições marítimas estratégicas e de acessos aos oceanos. Os 
acontecimentos que nos interessam se passam no final do século XVII e início do 

século XVIII. Até esse período o já imenso Império Russo vivia sem saída para os 
mares, seja ao sul ou a norte, fato que impedia melhorias do comércio e outras 

diversas facilidades proporcionadas direta e indiretamente pela navegação. Além 
disso, o país era obrigado a pagar impostos aos países vizinhos para poder utilizar



Retrato do jovem Pedro (1698)

linha de seus
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o transporte marítimo, sendo que essa política retardava o desenvolvimento do 

país e o separava das demais nações da Europa.

No final do século XVII, com a chegada ao poder do jovem imperador 

Pedro, iniciou-se na Rússia um conflito ideológico complexo, que até hoje é tema 

de discussões e polêmicas - seria a Rússia um país europeu? Ou então - seria 

cabível uma ocidentalização da Rússia? Quais seriam as raízes do povo russo? 

Ao longo dos séculos, alguns imperadores foram mais propensos que outros a 

trilhar um caminho “europeizante” para a Rússia, porém nenhum teve a 

repercussão e o “sucesso” que conseguiu Pedro I, chamado por vários motivos de 

“O Grande”.

Ao assumir o poder, Pedro inicialmente seguiu a 

antepassados, evitando deixar inacabadas as tarefas iniciadas por eles. Uma 

delas impulsionava Pedro para o sul, onde a Rússia ainda não possuía uma
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Os enviados russos participavam de todo o processo de construção 
das embarcações e juntavam o máximo possível de informação. Pedro tinha uma 
caracteristica interessante, pois costumava tratar os homens como mecanismos 
que lhe ofereciam apenas algum serviço ou a capacidade de realizar algo. As 
reformas na Rússia vinham de todos os lados, e para o imperador tudo, ou quase 
tudo o que fosse visto durante essa viagem deveria ser aplicado no país. Os 
seguidores de Pedro mencionavam a incapacidade dos russos de acompanhar o 
intenso desenvolvimento da Europa sem uma necessária modernização nos 
moldes dos seus vizinhos mais ocidentais. A imagem de civilização criada na

fronteira definida. As embarcações russas da época eram antiquadas e derrotar os 
turcos pelo domínio dos mares de Azov e Negro seria impossível. Na busca por 
aliados nessa batalha contra os turcos Pedro seguiu então para a Europa com um 
grupo de embaixadores. Os enviados tinham como principal objetivo aprender com 
os europeus os segredos da construção marítima e contratar os especialistas para 
trabalhar no país.

Em Kõnigsberg, (atual Kaliningrado e antiga capital da Prússia do Norte) 
Pedro foi apresentado oficialmente a sociedade mundial. A Princesa Sofia da 
Prússia classificava Pedro como um imperador tão bondoso, quanto mal - 
segundo ela, o caráter dele era como o caráter de seu país.

A Holanda, próximo destino da comitiva, era o país mais desenvolvido da 
época no que dizia respeito ao poderio marítimo, e havia superado a Espanha 
nesse campo (vale lembrar que o domínio marítimo inglês seria iniciado poucos 
anos depois). A importância da excursão imperial aos países baixos pode ser 
observada hoje na semelhança entre a bandeira russa (que ainda não existia no 
início do século XVIII) e a bandeira holandesa, visto que antigamente a 

semelhança das cores e formas das bandeiras indicava a idéia de “proximidade” 

entre nações.
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A fim de defender a posição conseguida contra os suecos tornava-se 
necessário algum tipo de proteção na espera do contra-ataque do inimigo. O local

Antes de regressar à Rússia, Pedro visitou a Inglaterra, país que primava 
pelos inventos tecnológicos. Pedro era um imperador totalmente voltado ao 

trabalho prático, capaz de bocejar ao passar diante de uma grande exposição de 
artes, mas trabalhava por vários homens e vivia intensamente o progresso e as 
inovações. Na Inglaterra, já sem dinheiro e sem os créditos consignados aos 
demais países, Pedro se viu obrigado a oferecer monopólios de vendas de 
produtos em seu país em troca de serviços e mercadorias. O imperador russo não 

encontrou apoio inglês no ataque aos turcos e acabou desistindo temporariamente 
do combate no sul.

Ao ser informado de uma rebelião na Rússia, Pedro retornou à pátria, 
porém antes disso teve contato com o Imperador polonês Augusto II, que se 
mostrava contrário ao ataque à Turquia, mas extremamente interessado em travar 
combate com a Suécia, uma das forças do norte. A Suécia da época abarcava 
toda a Escandinávia e os países bálticos. A Rússia já havia tentado conquistar a 
região do mar Báltico com Ivan IV, o Terrível, no século XVI, mas sem sucesso. 
Pedro então mudou seus planos de guerra e se preparou para a campanha, agora 

contra um novo inimigo.

cabeça de Pedro era marcada pelas imagens de mau tempo, água, pontes, 

canais, etc.

A primeira tentativa de Pedro em atacar os suecos foi fracassada por falta 
de um plano de guerra, a Rússia se viu derrotada e perdeu toda a sua artilharia. A 
derrota não diminui o ímpeto de Pedro. O imperador seleciona novos membros 
para a artilharia, dobrava os impostos em seu país para financiar a nova tentativa 
de conquista do norte. A primeira vitória da marinha russa veio com a captura de 2 
navios suecos que obstruíam a saída para o Mar da Finlândia no Rio Nievá.
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Mapa de São Petersburgo de 1898.
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Não obstante, todos se mostravam contrários à idéia de Pedro de criar ali 
uma cidade. Aleksandr Mênchikov15, o melhor amigo de Pedro e considerado um

onde foi construída a Fortaleza de Pedro e Paulo era considerado o melhor local 
para ser construída uma proteção.
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Fortaleza de Pedro e Paulo (Ilha Záiatchi, começo da cidade), gravura de 1705.
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Uma das muitas lendas do período conta que o Imperador foi ao local da 

atual cidade e, caminhando pelo pântano com suas botas européias, arrancou 

com facilidade dois galhos de uma árvore, dado que pelo que se diz Pedro media 

mais de dois metros de altura. Colocando os galhos no chão em forma de cruz, 

teria exclamado: “A cidade será aqui”. Podemos observar, dessa forma, que desde 

o seu início a cidade é acompanhada por seus mitos.

A construção começou dia 16 de maio de 1703 numa pequena ilha 

chamada Záiatchii Ostrov, que hoje se encontra no centro da cidade. A nova 

capital recebeu o nome de Sankt-Piter-Burh, ou seja, a Cidade de São Pedro. Em

dos heróis na primeira vitória da marinha russa mostrava os níveis de água da 

região e as marcas das inundações e dizia “As pessoas não são peixes, não 

vivem embaixo d’água”.



Panorama de São Petersburgo, 1704.
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A informação sobre a vitória dos russos contra os suecos e a construção de 

uma cidade no norte que se tornaria a capital do pais chegou a Moscou (antiga 

capital) com um mês de atraso, quando Pedro já estava por se instalar na nova 

sede. Apesar de Moscou ter deixado de ser oficialmente a capital do Império

São Petersburgo se tornava a maior cidade acima do paralelo de 60°, e a 

única até hoje nessa faixa do hemisfério norte com população acima de um milhão 

de habitantes16. Sua construção superou diversas dificuldades, como a umidade, o 

vento e o frio, que ultrapassava os 30 graus negativos no inverno, além da falta de 

alimentos e de cuidados médicos. Os operários eram camponeses e soldados 

obrigados por Pedro a trabalhar e repostos imediatamente em caso de ferimentos 

durante os trabalhos ou morte17.

poucos meses essa fortaleza estava pronta e o primeiro navio comercial chegou à 

nova cidade proveniente da Holanda.

16 Em São Petersburgo atualmente vivem mais de 5 milhões de pessoas.
17 Dados da época apontam para mais de 100 mil mortos.
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Em linhas gerais, São Petersburgo ultrapassava o modelo londrino: todas 

as principais edificações se encontravam as margens do rio Nievá, que assim se 

tornava a principal avenida da cidade. O planejamento inicial de Pedro era 

transformar a cidade em uma capital modelo, uma referência para todo o mundo.

Russo só em 1712, na verdade já havia deixado de sê-lo desde a primeira vitória 

da frota russa.

18 Rastrelli, Bartolomeu (1700-1771), arquiteto russo (italiano de nascimento), representante do 
Barroco. Autor, entre outras obras primas, do “Palácio de Inverno”; antiga residência dos 
imperadores russos, e atual Museu Hermitage.
19 Trezzini, Domenico (1670(?)-1734), arquiteto russo (suíço de nascimento), autor do projeto para 
o Mosteiro de Aleksandr Nievski e da reconstrução da Fortaleza de Pedro e Paulo, entre outros 
trabalhos.

Do projeto de construção e decoração participaram arquitetos e 

engenheiros de diversos países que atendiam a condição imposta por Pedro, de 
criar uma cidade totalmente européia. Os principais arquitetos foram os italianos 
Bartolomeu Rastrelli18 e Domenico Trezzini19.



Vista do Palácio de Inverno através do rio Nievá
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Devido à guerra ininterrupta contra os suecos, os primeiros prédios eram de 

aparência simples, mas, ao mesmo tempo majestosa. Outro fator que tornava a 

cidade ainda mais atraente era o fato dela possuir inúmeras pontes que serviam 

para ligar uma ilha à outra por sobre os diversos canais, e que a fizeram 

posteriormente ganhar o título de Veneza do Norte.

<522

20 Falconet, Etienne-Maurice (1716-1791), Na escultura é considerado a expressão mais relevante 
do rococó (estilo decorativo originado na França do início do século XVIII (Luis XV) que 
representava uma reação à imponência e à sublimidade do barroco, e se caracterizava pela 
utilização maciça de frisos curvados em C e pela acumulação de assimetrias, ornamentos e cores, 
buscando um intimismo gracioso, requintado, com elementos de exótico, bizarro), como atesta sua 
célebre Banhista (1757), e a estátua equestre de Pedro, o Grande, na antiga em São Petersburgo.

llm dos locais mais significativos da cidade é, indiscutivelmente o 

monumento idealizado por Ekaterina II e realizado por Falconet20 que tornou-se, 

ao longo dos séculos, um símbolo da cidade, Pedro e seu sósia-antagonista, uma 

serpente. Nessa estátua de Pedro montado em um cavalo, parado, todavia 

sempre escondendo uma ameaça, a ira de Deus.
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Podemos perceber que a base da estátua não é lapidada, esculpida. A idéia 

de Ekaterina era causar essa impressão de domínio da rocha por parte do 

cavaleiro. Por sua vez encontramos na escultura o confronto do natural (pedra) 

contra o cobre (artificial), material do qual foi esculpido tanto o cavalo, quanto o 

próprio Pedro.

No monumento coexistem três elementos: o cavaleiro, o cavalo e a 
serpente (derrubada e vencida).

Vale lembrar das palavras de Eleazar Meletínski: “O dragão ou a serpente 

mítica reúnem em si os traços exteriores de muitos animais (terrestres, anfíbios, 

aquáticos e “celestes”, relacionados com a água (com o símbolo do caos e como 

elemento indispensável da irrigação cultural) e com o fogo, com a fertilidade, com 

o ritual de iniciação, com a renovação calendárica, com os mitos escatológicos, 

com a guarda de tesouros. Trata-se de um representante típico da categoria dos 

monstros ctônicos e dos dêmones com os quais combatem os heróis nos mitos, 

nos contos maravilhosos e no epos. Mas quantos monstros diferentes há., lutando 
nas diferentes tradições com os heróis épicos. ’21

21 Meletínski, Eleazar. “Os arquétipos literários”, Ateliê Editorial, São Paulo, 1998. Pag. 136.



Avenida Niévski. Final do século XIX.
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Ao longo de sua história, a cidade de São Petersburgo sofreu com 
fenômenos naturais que pareciam conspirar contra ela. Em trezentos anos de 
história foram quase trezentas inundações22.

Várias lendas foram propagadas acerca da estátua aumentando os temores 

de sequer tocá-la, devido a seu importante significado. A cidade como que 

depende da defesa de Pedro. A destruição dessa estátua ou sua remoção 

significaria o início do fim da cidade.

22 A última ocorreu no dia 9 de janeiro de 2005, quando o nível das águas do rio Nievá subiu 2 
metros e 30 centímetros além do habitual.

Petersburgo foi, desde o início, uma luta do homem, da ciência contra a 

natureza. O planejamento inicial da construção continha ruas largas e 

organizadas, entretanto a geografia recortada do local não permitiu que o projeto 

fosse plenamente implantado durante a construção. As grandes avenidas são 

interrompidas pelo rio ou por algum dos inúmeros canais.



Inundação de São Petersburgo, 7 de Novembro de 1824.
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Esse enorme fluxo de água surge principalmente durante o degelo, ou seja, 

na primavera russa; a água em enorme quantidade segue com destino ao mar 

Báltico, que já se encontra muito acima de seu nível normal, e o resultado é um 

refluxo que traz de volta a água com enorme força e abala ainda mais as já 

problemáticas estruturas da cidade.

-

*****

Inundação de São Petersburgo, 7 de Novembro de 1824.
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Ao longo dos anos a situação foi melhorando em virtude de muitos 

funcionários da cidade trazerem consigo suas esposas e filhos, tornando assim a 

cidade mais humana. Por volta de 1725 São Petersburgo tinha mais de 40 mil 

habitantes, o que representava 1/8 da população urbana da Rússia na época.

Petersburgo sempre foi a cidade dos contrastes. Os luxuosos palácios que 

rodeavam a cidade, o brilho da corte imperial, os prédios maravilhosos que 

apareciam cada vez em maior quantidade ficavam lado a lado com a extrema 

pobreza do povo. Em 1825, com a morte do Imperador Aleksandr I23, os líderes 

das sociedades de oposição ao governo czarista decidiram aproveitar o momento 

da troca de poder para organizar uma revolta.

Em 14 de dezembro de 1825 os nobres revolucionários junto ao exército 

que os apoiou reuniram-se na Praça do Senado para tomar o poder.

Sendo a capital do país, a cidade adquiriu características burocráticas, 

responsáveis pelas mais importantes resoluções dos imperadores que sucederam 

a Pedro.

A população da cidade apresentava características interessantes, por ter 

sido criada e povoada por estrangeiros de diversas origens; além disso, por ter 

sido desde o início uma cidade voltada para a atividade administrativa, cultural 

etc., os locais de moradia eram poucos; havia muitos estrangeiros, operários, 

soldados e camponeses. O número de mulheres era muito reduzido e, por 

conseguinte, também o de nascimentos, fazendo com que a população não 

crescesse, mas de fato diminuísse durante as primeiras gerações. *

23 Aleksandr I, (1777-1825), Imperador russo, filho mais velho de Pável I.



Revolta dos decabristas na Praça do Senado em 1825.

e
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< A revolta acabou fracassando, entretanto, pois o exército do Imperador era 

muito mais numeroso. Muitos dos revolucionários morreram, os nobres que 

lideraram o movimento foram exilados na Fortaleza de Pedro e Paulo, com a qual 

começou a história da cidade, e posteriormente levados para a Sibéria. Essa 
revolta dos “decabristas24” (como eles foram chamados por seus contemporâneos) 

tornou-se a precursora das duas revoluções russas do século XX, a de 1905, que 
fracassou, e a de 1917, que transformou o Império Russo na União Soviética. São 

Petersburgo, posteriormente chamada de Petrogrado e Leningrado, foi 

considerada a “cidade das três revoluções”.-

24 Membros do movimento de libertação russa do primeiro quarto do século XIX. Movimento surgiu 
no círculo da juventude nobre que se encontrava sob a influência do pensamento social europeu, 
das idéias dos grandes enciclopedistas franceses e da Revolução Francesa. No dia 14 de 
dezembro de 1825 fizeram uma tentativa de revolta, que fracassou. Os líderes dos decabristas 
foram executados e o restante exilado na Sibéria.



Praça do Palácio, ao fundo o rio Nievá
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Durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia foi invadida pelos alemães, 

que cercaram a cidade de São Petersburgo. Durante um bloqueio cruel que durou 
900 dias, milhares de famílias morreram ao tentarem sobreviver com não mais que 

100 gramas de pão com serragem por dia. A única rota de fuga era através do 

mar, quando este estava congelado, o que alguns conseguiram; outros morreram 

baleados pelos alemães ou afogados ao pisarem em locais não totalmente 

congelados e afundarem na água gélida. Esta foi mais uma grande luta dos

Após a revolução de 1917, Lênin decidiu fazer de Moscou, novamente, a 

capital da então recém formada União Soviética, pois a capital do novo país 

soviético não podia ficar tão perto da fronteira com os países capitalistas. 

Petersburgo passou então a ser a segunda cidade da Rússia - para muitos, 

especialmente para os moscovitas, sempre fora assim.
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São Petersburgo até hoje se mantém como capital cultural da Rússia, 

possuindo um grande número de cinemas, teatros, escolas, universidades, 

conservatórios etc. Sua população excede os cinco milhões de habitantes, e a 

cidade é visitada anualmente por milhares de turistas de todo o mundo, seja no 

inverno com seus dias praticamente sem luz, seja no verão com suas noites 

brancas (quando o sol não se põe por completo). Petersburgo, fascinante, 

continua produzindo as mais diversas sensações nos estrangeiros e nos russos, 

recordando histórias e mitos antigos.

habitantes de São Petersburgo, que nunca perderam suas esperanças e 

superaram a morte que continuava a rondar a cidade.



mitos

mitos

mitos

O famoso crítico literário e filósofo romeno Mircea Eliade escreve:
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"O mito narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma 

realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um

Para o professor recentemente falecido (ex-diretor do Instituto de Estudos 

avançados da Universidade Estatal de Ciência Humanas da Rússia RGGU) e 

pesquisador Eleazar Meletínski:

“Não se deve esquecer que, na mitologia, a própria descrição de mito é 

possível somente em forma de narrativa da formação dos elementos desse 

mundo, e mesmo do mundo com um todo. Isso é explicado pelo fato de que a 

mentalidade mítica identifica o começo (a origem) e a essência, por isso mesmo 

dinamizando e narrativizando o modelo estático do mundo. Sendo assim, o pathos 

do mito começa bastante cedo a reduzir-se à cosmicização do caos primordial, à 

luta, e à vitória do cosmos sobre o caos (isto é, a formação do mundo redunda, ao 

mesmo tempo, em seu ordenamento. Justamente esse processo de criação do 

mundo é o principal objeto da representação e o principal tema dos mitos mais 

antigos.26

Segundo a enciclopédia25, o mito (proveniente da palavra grega mythos) é 

uma narrativa sobre os deuses, espíritos, heróis e ancestrais. Nos mitos estão 

entrelaçados os elementos da religião, filosofia, ciência e arte. Os mais típicos são 

os mitos sobre a origem do mundo e do Universo (os mitos cosmogônicos), os 

mitos sobre seu fim (os mitos escatológicos), mitos sobre o Homem (os 

antropológicos), sobre a origem do sol (os mitos solares), da lua (os 

lunares), das estrelas (os mitos astrais), os mitos sobre animais, os 

calendários e muitos outros.

25 Grande enciclopédia de Cirilo e Metódio (Bolcháia entsiklopédia Kirilla e Mefódia). CD-Rom, 
Moscou, 2003.
26 Meletínski, Eleazar. “Os arquétipos literários", Ateliê Editorial, São Paulo, 1998. Págs. 38-39.
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Assim, o Pedro Grande teria provocado uma catástrofe por contrariar a 

natureza e construir uma cidade sobre um pântano.

No entanto, onde há o mito de criação, sempre há também o mito 

escatológico, as narrativas do fim do mundo. Entre esse tipo de mito existe um 

grande número de temas diluvianos (é o caso de mito de São Petersburgo).

E. Meletínski descreve a essência do mito escatológico da seguinte 

forma:

fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma 

instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma “criação”: ele relata de que 

modo algo foi produzido e começou a ser”27

“Em um grande número de mitos, o Dilúvio está relacionado a uma falha 

ritual, que provocou a cólera do Ente Supremo”28

27 Eliade, Mircea. Mito e realidade. Perspectiva, 2002. Pag 11.
28 Idem, pág.54.

Apesar de São Petersburgo ser uma cidade relativamente nova, 

principalmente em comparação com duas primeiras capitais russas, Kiev e 

Moscou, os mitos a acompanhavam desde sua fundação. Partindo de seu início, 

começaram a surgir entre o povo rumores de que a cidade, construída em um 

local imprestável para a vida, seria logo devastada pela natureza. A primeira 

inundação de São Petersburgo aconteceu em agosto de 1703, no ano de 

fundação da cidade, quando o nível das águas se elevou em mais de 40 

centímetros e a nova capital voltou a se parecer com o pântano original. Para o 

povo isso foi um sinal de Deus, uma advertência que Pedro não teria querido 

ouvir. Assim é que desde o começo da existência da cidade já tomava vulto o seu 

mito escatológico, o que se confirmaria por sucessivas inundações ao longo de 

sua história.
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A realidade não era tão poética. Muitos camponeses, trabalhadores e 

soldados foram tirados de suas terras para a construção da nova capital. A maioria 

deles faleceu durante o processo de edificação. Por essa razão dizia o povo que a 

cidade fora erguida “sobre ossos”.

Há também uma lenda totalmente fantástica. Nela é contado que Pedro, 

não podendo construir sua cidade em cima de um pântano, ferrou-a no ar e depois 

baixou-a sobre o solo. O imperador sueco, enfurecido, mandou uma terrível 

inundação, mas ela não conseguiu submergir a cidade.

“O mito escatológico é apenas o mito da criação pelo avesso, narrando 

durante a maior parte do tempo a vitória do caos (pelo dilúvio, incêndio etc., no fim 

do mundo ou no fim de uma época cósmica). ’29

0 crítico cultural e escritor Solomon Vôlkov, que dedicou uma de suas 

obras a Petersburgo, mencionou ainda a terrível Kikímora: "criatura mítica que 

saltitava na torre do sino da Igreja da Trindade... Atribuía-se à mítica criatura o 

poder de prognosticar a subida destruição da cidade, e a própria natureza sugeria 

de que maneira isso ocorreria: inundações se sucediam, quase anualmente, 

provocando destruições e mortes".31

Ao lado dessa narrativa do fim dos tempos, um dos principais mitos 

pertinentes a qualquer cidade é seu o mito de fundação. Sobre Petersburgo, a 

lenda conta que a primeira pedra foi colocada na ilha Záiatchi, em 16 (27)30 de 

maio de 1703, no dia da Santíssima Trindade. Quando a pedra ali foi posta, no ar 

teria aparecido uma águia que começou a sobrevoar a futura fundação no local 

onde Pedro se encontrava. Posteriormente ela teria pousado em uma das duas 

árvores que simbolizavam a entrada para a futura cidade. Todos consideraram 

isso como um bom sinal.

29 Meletinski, Eleazar. Os arquétipos literários. Ateliê Editorial, 1998. Pág. 41.
30 27 (segundo o calendário Juliano vigente na época).
31 Vôlkov, Solomon. “São Petersburgo uma história cultural", Editora Record, Rio de Janeiro, 1997. 
Pág.37.
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32Vôlkov, Solomon. “São Petersburgo uma história cultural", Editora Record, Rio de Janeiro, 1997. 
Págs.37-38.

“A sinistra mitologia “subterrânea” persistia, apesar do mito imperial, 

cintilante e otimista. Na hierarquia oficial, Pedro, o Grande, era uma criatura, e 

Petersburgo, criada por ele, o produto da inspiração divina. Entretanto, na 

percepção da gente comum, todas as transformações que Pedro operava na 

Rússia, especialmente a nova e desraigada capital que devorava tantas vidas 

russas, decorriam de maquinações do demónio. Por isso, as massas apelidaram- 

no de “anti-cristo”. A crença de que o fim iminente de Petersburgo acarretaria o 

fim do mundo era generalizada. ’32

O grande reformador, Pedro, era bastante cruel. Nos últimos anos da sua 

vida aconteciam muitas torturas e execuções. Um dos executados teria sido o 

próprio filho de Pedro, o príncipe Aleksei, sob acusação de conspirar contra o pai. 

Além disso, Pedro causou muita insatisfação por limitar o poder da igreja ortodoxa. 

Por isso foi chamado de Anticristo. A cidade de Pedro, Petersburgo, era 

conseqúentemente criação do diabo, cidade amaldiçoada do Anticristo. Vôlkov 

complementa:



A CIDADE COMO TEXTO
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Na cultura, o espaço artístico da cidade se mostra como fechado, sendo 

uma violação da ordem natural, o que se revela oposto ao espaço do campo. A 

oposição cidade x campo tem várias interpretações. Segundo uma delas, a 

cidade é vista como um espaço artificial, enquanto o campo é visto como um 

espaço natural; seguindo essa interpretação, as personagens que saem do campo 

com destino a cidade se perdem moral e psicologicamente. Apenas a natureza (o 

campo) faz com que a pessoa obtenha a salvação. ,

- Essa afirmação diz respeito a todas as cidades do mundo, mas há que se 

admitir que entre elas existem algumas ás quais a consciência humana destina um 

status especial, não apenas devido ao seu valor histórico-cultural ou histórico- 

económico, mas também no tocante a sua semântica e seu significado especial 

para a cultura nacional e/ou mundial.

As cidades, desde o aparecimento, são pontos distribuídos no espaço que 

carregam uma grande tarefa não apenas funcional, mas também no que diz 

respeito ao significado. A cidade em relação à aldeia, primitivamente, significava o 

que o centro representa hoje em relação à periferia. Dessa forma, surge uma 

mitopoética especial da cidade, o que pode ser percebido até nas cidades mais 

contemporâneas.

O fenômeno das cidades ocupa um lugar especial e único na história 

universal e na história da cultura em particular. t

"Todos os caminhos levam a cidade. As cidades são lugares de encontro, 

são pontos aos quais estão ligados os processos económicos e sociais, são 

centros de atração de forças variadas com as quais vive a sociedade humana. 

Nas cidades nasceu toda a dinâmica crescente do desenvolvimento histórico. 

Através das cidades se realizam as descobertas das formas culturais’’33

33 Antsíferov Nikolai P. “Livro sobre a cidade” (Kniga o gorode), Moscou, 1926, pág. 3.
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$Na tentativa de buscar qualidades materiais que correspondam aos 

atributos de distinção e à estrutura da imagem que temos da cidade, somos 

levados a tentar determinar aquilo que melhor indica a distinção, a qualidade do 

objeto material e que possa despertar uma imagem intensa no inconsciente de 

qualquer observador. A ideia é traduzir um certo setor da realidade em linguagem, 

transformá-lo em texto, isto é, em uma informação codificada, e introduzi-lo na 

memória coletiva. Isto, visto que só um texto traduzido de um sistema de signos 

pode vir a ser património da memória. *

Existem cidades que possuem características semióticas que são sentidas 

por várias culturas, como Roma, Florença, Veneza, Atenas. Existem as que 

representam significação especial apenas para uma determinada nação; como 

Moscou e São Petersburgo para os russos, e além dessas, há cidades que 

exercem influência apenas sobre uma determinada pessoa.



SURGIMENTO DO TERMO “TEXTO DE SÃO PETERSBURGO” E SEU ESTUDO.
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Antsíferov mostra-se convencido de que “uma visita atenciosa àqueles 

lugares que, de um lado, influenciaram na alma do escritor, e do outro, refletiram 

diretamente na obra deles, oferece enorme ajuda, diante das condições

Nas obras referidas acima, Antsíferov aponta para a ambiguidade da obra 

artística e determina duas abordagens:

“A primeira é estética o objeto sai do seu criador, da sua época, passa 

através dos séculos e torna-se nosso, a segunda abordagem é histórico-cultural; a 

fonte, livrando-se do seu tempo através dos trabalhos e da intuição chega ao 

objeto; é o caminho inverso. ’34

O autor de “Alma de Petersburgo” e “Petersburgo de Dostoiévski” é adepto 

da segunda abordagem. Ele, como pesquisador, aspira reconstituir o meio que 

gera o criador e sua criação. Na ampla compreensão da expressão “meio”, como 

ressalta Nicolai Antsíferov, “em correspondência com determinado tema adotado 

da criação literária’35 separamos trechos relacionados ao tema de São 

Petersburgo na literatura russa.

34 Antsíferov, Nikolai P. “A Petersburgo de Dostoiévski”, Moscou, 1923, pág. 9-10.
35 Idem, pág. 16.

A tentativa de encontrar a cidade de São Petersburgo como um texto 

contínuo na literatura russa foi iniciada, no primeiro terço do século XX, pelos 

livros do pesquisador Nikolai Antsíferov, “Alma de Petersburgo” (1922) e 

“História e mito de Petersburgo” (1924). A pesquisa de Antsíferov se mostra 

historicamente sequencial, a julgar pela descrição diacrônica da formação e 

desenvolvimento dos motivos e imagens de São Petersburgo na literatura russa 

dos séculos XIX e XX. O livro “Alma de Petersburgo” é constituído de uma série de 

capítulos dedicados a Petersburgo de Púchkin, Gógol, Blok e outros. 

Concomitantemente, Antsíferov dedicou, em 1923, um livro à obra de Dostoiévski, 

“A Petersburgo de Dostoiévski”.
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Os dois artigos escolhidos para tradução e análise no presente trabalho são 

possivelmente os dois estudos mais importantes para a compreensão do tema 

“Texto de São Petersburgo" na literatura russa: O artigo de luri Lótman escrito em 

1984, “A simbologia de São Petersburgo e o problema da semiótica da cidade”, e 

o de Vladimir Toporov, “O texto de São Petersburgo na literatura russa”, escrito 

entre 1971 a 1993. Indiscutivelmente, tais autores foram os principais criadores do 

conceito do “texto de São Petersburgo” e iniciaram os estudos sobre mitologia 

da cidade.

Após os trabalhos de Antsíferov, outros pesquisadores periodicamente 

atentaram para o tema de Petersburgo na literatura russa, fazendo dele o centro 

ou um dos centros de sua pesquisa.

Para Antsíferov, a literatura, em comparação com os guias turísticos 

comuns, não é primária, o que determina que, no conceito diacrônico do estudo do 

tema de São Petersburgo na literatura russa, a literatura apareça inevitavelmente 

em um grau de união e ligação entre si que permite depois chamar toda essa 

camada literária de "Texto de São Petersburgo".

36 Idem, págs 15-16.
37 (O strukture romana Dostoievskogo v sviazi s arkhaicheskimi skhemami mifologicheskogo 
myshelenia) // Structure of Texts and Semiotics of Culture. The Hague-Paris.
38 (Sny Bloka i “peterburgski tekst’ natchala XX veka), Teses da conferencia soviética “A obra de 
A.A.BIok e a cultura russa do século XX”(Tvortchestvo A.A.Bloka i russkaia kultura XX veka),Tártu. 
Pág. 129-135.

ressaltadas anteriormente, na compreensão da obra artística...”36 A partir disso 

compreendemos a “excursão literária” como movimento no espaço real da 

literatura dada.

O próprio termo “texto de São Petersburgo” surgiu ainda no ano de 1973 

no trabalho de Vladimir Toporov “Sobre a estrutura do romance de Dostoiévski 

em relação aos esquemas arcaicos do pensamento mitológico”37; depois, em 

1975, foi repetido no título “Sonhos de Blok e o “texto de São Petersburgo” do 

começo do século XX”38 (Timénchik RD, Toporov V.N, Tsivian T.V);
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Cada ponto dominante é reproduzido na memória e funciona como 

reminiscência do texto da cidade como um todo, devolvendo ao sujeito as 

sensações vividas anteriormente e funcionando como um estímulo para a 

personificação da imagem na palavra, nas tintas, nos sons. Dessa forma, o texto 

não é a realidade, mas sim um material para reconstruí-la; não é apenas um

Além disso, o "texto de São Petersburgo” reúne vários mitos e arquétipos 

mundiais tais como: a luta do filho com o pai (luta entre o fundador Pedro I e a sua 

criação, a cidade de São Petersburgo), o Deus que morre e ressuscita (assim 

como a cidade ressuscita várias vezes após as inúmeras inundações), e também 

o mito sobre a própria cidade, sobre a sua fundação sobre a água, sobre a cidade 

fantasma que desaparecerá da mesma forma inesperada como surgiu.

O "texto de São Petersburgo” não é apenas um espelho da cidade, pois 

ele exige a constante comparação do texto com a realidade extra-textual que o 

torna inesgotável.

posteriormente foi desenvolvido no famoso trabalho “Petersburgo e o texto de São 

Petersburgo na literatura russa”, que será analisado no presente trabalho. Mais 

tarde surgiram estudos de outros textos locais, como o “texto de Moscou” e os de 

outras cidades e lugares da Rússia.

É importante considerar que Petersburgo, nesse conceito, entra não como 

uma cidade real, mas sim como a Petersburgo da tradição da história, literatura e 

cultura russa que aparece nas obras de Púchkin, Gógol, Dostoiévski, Biéli, Blok, 

Brôdski e muitos outros escritores e poetas russos. Apesar da diversidade desses 

autores e de seus respectivos estilos literários, nos surpreende a semelhança da 

imagem de São Petersburgo em suas obras. Esse fenômeno, analisado nos 

artigos de Toporóv e Lótman, deu-nos o direito de destacar e analisar o espaço de 

São Petersburgo como um "texto” contínuo que parece impor sua própria 

descrição, limitando a liberdade das escolhas do autor
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Lótman, no prefácio de sua coletânea sobre a semiótica peterburguesa 

destaca:

gerador de novos significados, mas um condensador da memória cultural. Todos 

esses aspectos são unidos na ampla compreensão de distinção.

Uma cidade excêntrica é a que se localiza “no limite” do espaço cultural: a 

beira mar, a margem do rio. Aqui não temos a antítese “céu/terra”, mas a oposição 

“natural/artificial”.

Podemos encontrar tudo isso nos dois artigos sobre Petersburgo citados 

acima, na história da qual, pelas palavras precisas de Lótman, "o estar simbólico 

antecede o material, o código antecede o texto”40

‘‘Petersburgo, nos artigos da presente coletânea é visto, de um lado, como 

texto e de outro como mecanismo de criação de texto... A observação da 

cidade Hgada à história da civilização como texto sui generis é natural. Além disso, 

justamente no objeto de tal natureza, alguns traços ganham destaque abrangendo 

a heterogeneidade codificada, uma codificação obrigatória por vários códigos, uma 

heterogeneidade semiótica dos subtextos, aspirando, de modo contraditório, a 

formar um único texto. A característica do texto de guardar e regenerar 

constantemente a sua própria história aqui é evidente”39

No artigo “A Simbologia de Petersburgo e os problemas da semiótica da 

cidade” (cuja tradução se encontra nesse trabalho), lúri Lótman classifica as 

cidades em concêntricas e excêntricas. Segundo ele, “a posição concêntrica da 

cidade no espaço semiótico, via de regra está relacionada à imagem da cidade na 

montanha (ou nas montanhas)”. Tal cidade se apresenta como intermediária entre 

o céu e a terra, ao redor dela se concentram os mitos do plano genético (na 

formação dela, comumente, há a participação de Deus); ela tem início, mas não 

possui final, é uma “cidade eterna”.

39 Lótman, lúri. M. “Simbologia de Petersburgo e problemas da semiótica da cidade” (Simvólika 
Peterburga i problemy semiótiki góroda) //Trabalhos selecionados. T. 2., Moscou, pág 3, 1984
40 Idem.



Segundo Toporov:
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A partir dessa possibilidade de movimentação em duas direções na 
avaliação da cidade que realizou um determinado caminho de formação; "para a 
consciência dos antigos criadores e lavradores” continua Toporov: “são levadas 
duas imagens da cidade, dois pólos do possível desenvolvimento dessa idéia, 
cidade maldita, depravada e pervertida; cidade sobre o abismo e cidade-abismo, a

Em torno do nome de tal cidade irão se concentrar mitos escatológicos, 

profecias relacionadas à morte; idéia de estado irremediável e os triunfos dos 
elementos serão inseparáveis desse ciclo da mitologia da cidade. Esses tipos de 

cidade tém suas figurações específicas, mitologia, sistema de valores e 
significações, sua própria linguagem e, conseqúentemente, uma metalinguagem 
de descrição e definições textuais.

“Essa cidade, criada contra a vontade da natureza, encontra-se em conflito 
com a mesma, o que permite uma possibilidade dupla de interpretação da cidade: 

como vitória do intelecto sobre os elementos naturais, de um lado, e como 
perversão da ordem natural do outro”41

41 Lótman, lúri. “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade”. São 
Petersburgo 2002, pág. 209
42 Toporov, V. N “Mito, Ritual, Símbolo, Imagem" (Mif, ritual, símvol, óbraz)- Pesquisas na área da 
mitopoética. Coletânea, Moscou, 1995, pág. 121.

“Com o surgimento da cidade, o homem entrou em um novo método de 
existência que partindo das suposições e medidas anteriores não pode deixar de 
se mostrar paradoxal e fantástico: a sobrevivência e mais do que isso, as 

perspectivas de caminho em direção ao bem máximo, ao descobrimento de um 
novo paraíso em substituição do qual, em condições “não paradisíacas” nas quais 
havia a cidade, na insegurança, incerteza, depravação..., abandono de Deus e, 
finalmente, na dificuldade e no sofrimento”. 42
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São Petersburgo, apesar do acréscimo oficial em seu nome do epíteto 

“São”, tanto na história quanto no inconsciente popular não se relaciona com o 

apóstolo Pedro, mas sim com o fundador da cidade na terra. Isso nos leva não 

apenas à dessacralização de São Petersburgo, mas também à apresentação de 

sua cidade como anticristã. Dessa forma Petersburgo fica desprovida da proteção 

divina, e a água, nesse caso, subordinada a uma vontade superior, se não dá à 

pedra eternidade, lhe confere uma vida longa.

Como já se viu, muitas lendas estão ligadas ao surgimento de São 

Petersburgo, a capital do norte. Tais lendas ajudaram a formar a atmosfera da 

cidade, seu princípio semiótico relacionado com a espera, o pressentimento. A 

influência delas não pode deixar de ser mencionada na literatura russa e, sendo 

assim, acabou sendo expressa de duas formas.

De um lado, Petersburgo, como a cidade mais européia da Rússia, 

representada na literatura como, segundo Dostoiévski, "pensada”, a mais racional 

de todas as cidades russas. Por outro lado, nessa mesma cidade “pensada” há

Isso está relacionado à contraposição da formação das cidades, sobre o 

que escreveu lúri Lótman:

espera dos castigos celestes; ou cidade transfigurada, gloriosa, granizo que caiu 

do céu para a terra”.43

“A pedra de São Petersburgo é a pedra na água, no pântano, a pedra sem 

apoio, não “contemporânea à criação do mundo”, mas sim colocada pelo 

homem. No “quadro de São Petersburgo” a água e a pedra trocam de lugares: a 

água é eterna, ela existia antes da pedra e a vencerá; enquanto que à pedra são 

dados a temporalidade e o fator fantasmagórico”44

43 Toporov, V. N “Mito, Ritual, Símbolo, Imagem” (Mif, ritual, símvol, óbraz)- Pesquisas na área da 
mitopoética. Coletânea, Moscou, 1995, pág, pág. 122.
44 Lótman, lúri M. “A simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade” 
//“Texto como problema semiótico” (Tekst kak semiotítcheskaia problema),São Petersburgo, 2001. 
pág. 211.
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Tais conceitos, somados aos que foram retirados na etapa anterior, formam 
os elementos mais importantes do código de São Petersburgo. Esses elementos

Na obra “Petersburgo” de Andrei Biely, encontramos referência à européia 
Petersburgo:

muito de irracional, oriundo das idéias paradoxais de Pedro e da forma como foi 
realizada, contradições que determinaram muito no texto russo de Petersburgo. 

Em “Notas de inverno sobre impressões de verão", um relato que Dostoiévski fez 
a respeito de uma viagem que realizou por vários países da Europa no verão de 
1862 encontramos:

Da mesma forma, é do nosso conhecimento a profecia de Evdokia 
Lopukhiná47: “São Petersburgo será vazia!" Há também uma lenda de alguns 

anciões que prenunciavam para a São Petersburgo uma morte nas águas. Na 
verdade, as palavras dos rasskólniki (cismáticos) sobre Pedro Anticristo e sua 
cidade condenada à morte por vontade de Deus são uma continuação e uma 
fundamentação dessas profecias escatológicas.

‘‘Em suma, toda essa Europa encomendada e imposta ajeitava-se então em 
nosso meio de modo surpreendentemente cômodo, a começar por Petersburgo: a 
cidade mais fantástica, com a mais fantástica história de todas as cidades do 
globo terrestre... Petersburgo acabou vencendo. Agora já somos plenamente 
europeus e já crescemos o suficiente."45

“A Avenida Niévski é retilínea (cá entre nós), porque é uma avenida 
européia, e qualquer avenida européia não é apenas uma avenida... a avenida 
Niévski é uma avenida importante nessa capital não-russa, contudo, capital.”46

45 Dostoiévski, Fiodor. O crocodilo e Notas de inverno sobre impressões de verão. Tradução de 
Boris Schnaiderman. São Paulo, Editora 34, 2000. Pag. 92.
46 Biely, Andrei. “Petersburgo”, tradução de Konstantin Asryantz e Svetlana Kardash. Ars Poética, 
São Paulo, 1992. Pag.12.
47 Lopukhiná, Evdokia F. (1669-1731), primeira esposa do imperador Pedro I, mãe de Aleksei 
(condenado à morte pelo pai).
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Além do mito em si, a artificialidade de São Petersburgo foi reconhecida por 

todos que escreveram sobre ela. Essa artificialidade, no seio da cidade, não era 

formada por um só código, pois na própria idéia da criação de São Petersburgo 

havia a intenção de torná-la o centro cultural e espiritual da Rússia, arrancando 

de Moscou essas prerrogativas que lhe eram autênticas. Segundo Dostoiévski em 

“Memórias do Subsolo”:

Lótman afirma que a fonte de arte mitológica está ativa na base semiótica 

de Petersburgo. A cidade, como realização de uma utopia racional, sendo privada 

de um relato histórico, é privada, do ponto de vista do pesquisador, daquelas 

reservas semióticas que possuem as cidades cuja história está mais enraizada no 

tempo e na cultura. “A ausência de uma história causou crescimento veemente da 

mitologia. O mito preencheu o vazio semiótico e a situação da cidade artificial era 

extremamente mitogénica”

Ao citarmos um trecho da obra “Petersburgo” de Biely, podemos sentir essa 

cidade utópica criada:

Todas as pesquisas referentes ao texto de São Petersburgo e ao tema de 

São Petersburgo na literatura russa, desde Antsíferov até Toporov e Lótman são 

focadas nesse código mitológico, pois, de acordo com a observação de Lótman a 

história de São Petersburgo não pode ser separada da mitologia de São 

Petersburgo, sendo que a palavra “mitologia” não soa, nesse caso, uma metáfora.

acompanham permanentemente a cidade em sua história e em grau significativo 

determinaram o código do texto de São Petersburgo na literatura russa.

"... se erguia Petersburgo; de uma onde de nuvens começaram a cintilar 

prédios; parecia que lá pairava alguém, o frio e o mau; dali, do caos uivante, 

alguém cravou o olhar petrificado e apenas o seu crânio e orelhas se destacam na 

neblina.”48

18 Biely, Andrei. “Petersburgo", tradução de Konstantin Asryantz e Svetlana Kardash. Ars Poética, 
São Paulo, 1992. Pag. 24.
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Petersburgo, segundo Lótman, devia ao mesmo tempo, ser tanto centro 

simbólico da Rússia, como era Moscou antes dela, quanto ser anti-Moscou, 

uma antítese da Rússia. Exatamente essa colisão contraditória determinou a

No entanto, a nova capital pretendia voltar para o sistema tradicional, para a 

cultura russa e europeia de dois centros históricos anteriores (na Rússia antiga 

houve um equilíbrio entre dois grandes centros urbanos, Kíev e Nóvgorod). A 

fundação de uma cidade que substituiria de maneira funcional Nóvgorod, 

destruída por Ivan IV50, e reconstruiria o equilíbrio tradicional cultural entre dois 

centros históricos era necessária. Tal cidade deveria ser tanto o centro económico, 

quanto lugar de encontros de várias linguagens culturais.

O poliglotismo semiótico é uma lei para uma cidade desse tipo, no entanto, 

o ideal da capital militar exigia um plano único, um sistema semiótico único. 

Qualquer afastamento dele, desse ponto de vista, podia parecer como violação 

perigosa da ordem, o primeiro tipo sempre tende a "incorreção” e a contradição do 

texto artístico, o segundo tipo tende a “exatidão” normativa da metalinguagem. A 

batalha entre Petersburgo como texto artístico e Petersburgo 

metalinguagem preenche toda a história semiótica da cidade.

especificidade da São Petersburgo como cidade-texto e do texto de São 

Petersburgo na literatura russa. Segundo Vladimir Toporov, o texto ensina ao leitor 

como sair dos seus limites, e o texto de São Petersburgo vive essa ligação com o 

intertextual.

"... Petersburgo, a cidade mais abstrata e meditativa do globo terrestre.’49

No ensaio de Toporov, traduzido e comentado em nosso trabalho 

“Petersburgo e o texto de São Petersburgo da literatura russa”, temos enumeradas 

uma série de traços essenciais desse supertexto. Ressaltando a percepção de 

Petersburgo como “alegre” e “gloriosa” que se conserva na obra popular sobre a

49 Dostoiévski, Fiodor. “Memórias do subsolo”, Tradução de Boris Schnaiderman, Editora 34, São 
Paulo, 2000, pág.18.
50 Ivan IV (Ivan “O terrível”), (1530-1584), Tsar russo, filho de Vassili III. Governou a Rússia a partir 
de 1547.
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A confirmação de tal apresentação não significa que o sentimento de 

incompatibilidade com Petersburgo transforme-se em uma fuga da cidade. 

Nesse caso nós temos uma repulsa existencial em relação à cidade, diante de 

uma atração existencial que o leva de encontro á cidade.

De acordo com o que fora mencionado acima, na literatura russa há muitos 

casos dessa avaliação “negativa” de São Petersburgo começando pelas obras 

de Púchkin e chegando a Dostoiévski.

nova capital, o pesquisador concentra a sua atenção no outro lado da cidade e do 

supertexto produzido por ela:

"Apesar de tudo, as pessoas possuidoras dessas convicções e sentimentos 

- lembra V. Toporov - viviam em Petersburgo e continuaram a viver, tendo a 

possibilidade de escolha, e recebiam da cidade algo de valor e importância 

inestimável"53

Como resultado da batalha de diversos códigos e de tendências na 

estrutura do texto de São Petersburgo formulou-se uma série de motivos 

extremos, primeiro dos quais Toporov chama de “incompatíveis com Petersburgo": 

"... de que vale algo mais geral e universal, incompatibilidade dessa cidade com os 
homens que pensam e sentem a impossibilidade de vida em Petersburgo"52

51 Toporov, Vladimir. Petersburgo e o texto de São Petersburgo da Literatura Russa, São 
Petersburgo 2003, pág 11.
52 Idem, pág. 12.
53 Idem.

“A nenhuma cidade russa foram dirigidas tantas maldições, injúrias, 

desmascaramentos, insultos, recriminações, ofensas, lamentos, choros, 

desencantamentos, quanto a Petersburgo; o texto de São Petersburgo é 

excepcionalmente rico de representantes desse tratamento “negativo” para com a 

cidade, o que de maneira alguma exclui (e freqúentemente supõe) fidelidade e 
amor”5]
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Para o Homem o modelo do labirinto pressupõe uma inevitável vida errante 

que é refletida nos enredos do texto de São Petersburgo: desvaira-se por 

Petersburgo levguiéni em “Cavaleiro de bronze”; Guerman, personagem principal 

da novela “A Dama de Espadas”, vagueia pela cidade; por ela anda o crime 

cometido por Raskólnikov. Tal especificidade é bem visível na obra de 

Dostoiévski, aliás, seja na descrição das travessas ou de espertalhões com sinais 

diabólicos, que escondem um crime ou que se preparam para cometer um crime.

O efeito-labirinto em São Petersburgo acentua a sensação de artificialidade 

da cidade - criada para quem, para quê? Nesse caso, a “culturologia” do labirinto 

não faz a cidade mais racional, desejando e apontando para algo superior, pois o 

intento de suas providências é desconhecido, ou seja, tende-se ao bem ou ao mal. 

É um labirinto completamente alheio.

Na segunda forma de abordagem da cidade São Petersburgo, forma-se a 

representação da cidade como sendo um labirinto com passagens difíceis, 

adivinhações e perigos.

Muitos escritores mencionaram a incompatibilidade do homem para com 

Petersburgo, entre eles Jukóvski54, Turguiéniev55, Belínski56, Hertzen57 e 

Volôchin58. Para alguns, isso acontecia devido à posição da cidade como capital 

da política e da oportunidade; para outros, que pereceram devido à racionalidade 

pelo sentimento de destruição de Petersburgo, as justificativas dos mitos sobre 

ela, relacionadas ao fantasmagórico, as miragens que empurravam os errantes

54 Jukóvski, Vassíli A., (1783-1852), poeta, um dos iniciadores do romantismo russo.
55 Turguiéniev, Ivan S. (1818-1883), escritor russo. Suas obras mais expressivas foram “Pais e 
filhos” (1862) e “Ássia” (1858).
56 Belínski, Vissarion G., (1811-1848), critico literário. Autor de críticas sobre as obras de 
Griboiédov, Púchkin, Liérmontov, Gógol.
57 Hértzen, Aleksandr I., (1812-1870), revolucionário, escritor, filósofo. Desenvolveu a teoria do 
socialismo russo.
58 Volôchin, Maksimilian A. (1877-1932), poeta russo e crítico de artes.
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Segundo a tradição folclórica, a água (rio, lago, mar...) representa a 

fronteira entre os mundos (dos vivos e dos mortos), entre o real e o fantástico. 

Dessa forma, considerando que além do rio Nievá, coexistem muitos outros meios 

aquáticos, torna-se mais evidente a razão pela qual São Petersburgo tornou-se 

uma cidade fantástica ou até mesmo diabólica na concepção da cultura popular e 

posteriormente na literatura russa.

Além desse lado fantástico, a abundância de água representava uma 

constante ameaça. Muitos escritores mencionaram a possível inundação final de 

Petersburgo, anunciada a cada nova inundação da cidade. O receio de ver a 

cidade debaixo d’água não abandonava os habitantes de São Petersburgo. Os 

capítulos de uma tragédia passam pela visão e mente de todos. A questão era: 

Quando virá o golpe definitivo?

Apesar dessa artificialidade e da linearidade de São Petersburgo, o 

princípio natural não fica distante dessa cidade. Em meio a uma série de fatores 

naturais, Vladimir Toporov ressalta, antes de qualquer coisa, a localização da 

cidade na extremidade, no limite da terra firme e do mar. Muitos enredos do texto 

de São Petersburgo estão relacionados ao elemento aquático surgindo, devido ao 

conjunto natural e climático da cidade, temas como: névoa, chuva, umidade, 

sujeira, neve, etc.

Devido a esse eterno conflito entre cidade e natureza; terra e água; o 

Homem se encontra no limite entre a vida e a morte.

Na consagrada obra “O capote” de Nikolai Gógol, temos referência ao 

labirinto de Petersburgo:

“Lamentamos não poder dizer com precisão onde residia o funcionário... as 

ruas e os edifícios de Petersburgo confundem-se de tal forma... que já não 

conseguimos mas nos orientar nesse vasto labirinto.109

59 Gógol, Nikolai. “O capote”, edição LMP Pocket, São Paulo, 2000, pág. 35.
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São Petersburgo significava a conquista de um novo espaço, a expansão 

do interior para o exterior, para um espaço instável, no limite de dois mundos, 

próximo do espaço alheio, do desconhecido; um espaço onde se intensifica a luta 

do artificial contra o natural. A nova cidade renuncia a ordem antiga significando 

uma mudança radical do tempo, a negação do passado, uma visão do futuro.

Entretanto, examinando os mitos que anunciam o Dilúvio próximo, 

constatamos que uma das causas principais reside no pecado dos homens, assim 

como na decrepitude do Mundo.

“Os mitos de Dilúvio - segundo Eliade, são os mais numerosos e quase 

universalmente conhecidos. Em muitos mitos, o Dilúvio está relacionado a uma 

falha ritual, que provocou a cólera do Ente Supremo; algumas vezes, resulta 

simplesmente da vontade do Ente em acabar com a humanidade".

O espaço fronteiriço não é conquistado por completo, ele é apropriado, nele 

há luta constante contra a natureza. No caso de São Petersburgo a água luta 

contra a pedra; a água corre, segue seu rumo, a pedra invade seu território; a 

água mina o adversário com constância, lentamente; a pedra ainda resiste às 

inundações.

Já há três séculos continua a luta das forças cósmicas com as forças do 

caos pelo direito de governar São Petersburgo. A cidade foi criada como um aviso 

à natureza. E parece que nada poderá abalar a Petersburgo real construída de 

pedra resistente. As inundações que se repetem periodicamente e acompanhadas 

pelo mau tempo nos recordam que a batalha do caos contra o cosmos continua e 

que o caos não desistiu da idéia de engolir o mundo criado.

“0 Dilúvio abriu caminho para a recriação do mundo e, simultaneamente, 

para a regeneração da humanidade”60

60 Eliade, Mircea. Mito e realidade. Perspectiva, 2002. pág 53.
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O texto de “São Petersburgo” do século XX fornece uma imagem dúbia do 

criador de Petersburgo: de um lado, o destino da cidade depende de Pedro; de 

outro lado, o próprio Pedro torna-se prisioneiro de sua criação. E nem a cidade,

Não podemos nos esquecer de que o cosmos de São Petersburgo sempre 

se caracterizou pela instabilidade. Afinal, Petersburgo é uma cidade no pântano.

Periodicamente, o caos tenta aproveitar-se dessa instabilidade do cosmos 

de Petersburgo. Em muitos textos peterburgueses sente-se a espera do momento 

onde o caos começará sua ofensiva sobre a cidade.

O enredo “do mau tempo” é freqúentemente encontrado por ser um dos 

mais importantes no “texto de Petersburgo”. Vale lembrar que esse enredo 

passeia pelas obras “peterburguesas” de Púchkin. Passado um século, o enredo 

“do mau tempo” se tornou dominante no texto de São Petersburgo do século XX. 

Da “Petersburgo” de Biely uma importante citação tocante a situação climática 

sentida na cidade:

“No outubro, uma rua de Petersburgo - traspassa e congela a medula 

óssea, e faz cócegas; logo que vindo dela... penetra... a rua flui em suas veias 

como uma febre. ’61

“A história de São Petersburgo é vista como fechada... o mito no começo 

conta como do caos foi formado o cosmos, do inferno... o “paraíso", vide a 

Petersburgo de Pedro. 0 mito do fim, representação do qual é salva pelo folclore 

(da própria fundação de Petersburgo), e da tradição literária que descreve como o 

cosmos se despedaçou, vencido pelo caos, pelo abismo”62

61 Biely, Andrei. “Petersburgo”, tradução de Konstantin Asryantz e Svetlana Kardash. Ars Poética, 
São Paulo, 1992. Pág. 28.
62 Toporov, V. N “Mito, Ritual, Símbolo, Imagem” (Mif, ritual, símvol, óbraz)- Pesquisas na área da 
mitopoética. Coletânea, Moscou, 1995, pág 295.



59

A cidade de São Petersburgo é como um ser humano: muitos a amam e a 

consideram maravilhosa, porém para outros é alheia, desalmada, uma cidade que 

não se importa com os seus habitantes. Petersburgo é indispensável para a 

criação artística de todos esses escritores, pintores; é uma fábrica de enredos, de 

situações.

Em poucos lugares se encontram tantas influências fantasmagóricas e 

estranhas na alma do homem como em Petersburgo, e isso a torna necessária 

aos artistas, como uma fonte de inspiração. Porém, nunca podemos esquecer que 

para muitos uma cidade criada e construída sobre os ossos e o sofrimento de 

muitos não pode ser um lugar agradável de se viver.

O que se nota em primeiro lugar na análise dos textos que compõem o ciclo 

peterburguês na literatura russa é a proximidade das descrições da cidade de 

São Petersburgo por vários escritores, como se ela lhes impusesse a sua 

própria descrição aos autores. A união dos textos é determinada não somente 

pelo objeto descrito (a cidade), mas, pela solidez semântica. Além disso, outro 

evento comum a todo esse conjunto de textos é o fato de todos eles serem 

trágicos.

nem o criador podem se libertar disso. Pedro escolta eternamente a cidade e, ao 

mesmo tempo é prisioneiro dela.

Petersburgo é um mundo de significados que não poderia deixar de 

“participar'’ das obras dos grandes mestres da literatura, da pintura etc. A cidade 

de Pedro parece um ser vivo, natural, imprevisível. A sua imagem “face” se 

modifica - às vezes é afável, próxima, conhecida; às vezes é distante, fria, alheia. 

Ela se altera de acordo com o sol, com as luzes.
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Para Dostoiévski, a cidade vive uma vida humana: acorda, sorri, se enerva, 

sente frio, adoece; suas estátuas podem ganhar vida, as janelas dos edifícios 

agem com olhos que tudo observam, que perseguem as personagens em suas 

andanças.

Em Dostoiévski, a cidade e suas influências no Homem se assemelha um 

diretor com uma câmera na mão captando todos os planos da cidade. Dostoiévski 

gosta das mudanças das tomadas, dos planos; o herói freqúentemente é 

apresentado em diversas posições, o que torna possível ver a situação com os 

olhos da própria personagem.

São Petersburgo se assemelha ao último ponto de loucura do homem. 

Justamente nas situações vividas na cidade, os princípios humanos são abalados 

podendo levar a personagem a cometer até mesmo um crime.

1. A imagem contraditória de São Petersburgo na cultura russa: de um lado o 

reconhecimento de Petersburgo como a única cidade russa civilizada, 

cultural, européia; e de outro lado, a convicção de que em nenhum outro 

lugar o ser humano se sente tão mal quanto em São Petersburgo e portanto 

é uma cidade amaldiçoada, na qual é impossível viver.

2. O antagonismo das duas capitais - Moscou e Petersburgo, que, no entanto, 

se revela de maneira paradoxal: Petersburgo não existiria sem Moscou; por

Resumindo, as obras da literatura russa que mencionam Petersburgo e que 

podem ser referidas como partes do “Texto de São Petersburgo” são 

caracterizadas pelo seguinte traço: A proximidade surpreendente das diversas 

descrições de Petersburgo, tanto de um, quanto de vários autores. A união do 

“Texto de São Petersburgo” é determinada não apenas por um único objeto de 

descrição, mas também pela solidez da idéia: o caminho para a salvação moral, a 

ressurreição espiritual nas condições quando a vida acaba no reino da morte; a 

mentira e a maldade vencem a verdade e o bem.
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sua vez, Moscou serve como uma raiz histórica e cultural para a nova 
capital.

3. No texto de São Petersburgo existe a imagem especifica das condições 
climáticas e geográficas da cidade. É uma cidade nebulosa, fria, ventosa, 
chuvosa, com suas ruas planejadas e arquitetura específica. É uma cidade 
monumento, uma cidade palácio, mas também é uma cidade industrial, com 

subúrbios desagradáveis.
4. No “Texto de Petersburgo" está presente o aspecto espiritual e cultural da 

cidade. Ela aparece não apenas como resultado da vitória completa do 
Homem sobre a natureza, mas também como o lugar onde há uma dupla 
regência; da natureza e da civilização.

63 Toporov, V. N “Mito, Ritual, Símbolo, Imagem” (Mif, ritual, símvol, óbraz)- Pesquisas na área da 
mitopoética. Coletânea, Moscou, 1995, pág 295.

A camada especial do “Texto de Petersburgo” é composta pela mitologia e 
escatologia. “A história de São Petersburgo entende-se como fechada, eia não é 
nada mais do que uma ruptura temporal no caos... O mito no começo conta 

como do caos foi formado o cosmos, do inferno... o “paraíso", vide a Petersburgo 
de Pedro.’63 Mas há também o mito do “fim” da cidade. O começo e o fim de 
Petersburgo compõem o “nervo” da mitologia peterburguesa.



***

62

Os eslavófilos se baseavam na idéia de um caminho especial do 

desenvolvimento histórico da Rússia, caminho esse diferente do ocidental. Eles 

viam a originalidade russa na ausência de lutas entre os grupos sociais na 

comunidade dos camponeses e na igreja ortodoxa como o único cristianismo 

verdadeiro. Entre os principais participantes do movimento estavam o criador do 

Dicionário da língua russa Vladimir Dal (1801-1872), o dramaturgo Aleksandr 

Ostrôvski (1823-1886), o crítico literário Apollon Grigôriev (1822-1869) e o poeta 

Fiodor Tiútchev (1803-1873).

A criação de São Petersburgo como uma cidade européia, uma antítese de 

Moscou “russa” e “ultrapassada” foi uma das razões do surgimento, na sociedade 

russa, de um dos maiores conflitos ideológicos da história russa, como é do 

conhecimento de muitos, o dos ocidentalistas contra os eslavófilos, que ecoou 

conseqúentemente na formação do "Texto de São Petersburgo”.

Os ocidentalistas consideravam a história da Rússia como uma parte do 

processo histórico mundial e eram a favor do seu desenvolvimento pelo caminho 

da Europa ocidental. Apesar das divergências com os eslavófilos, eles também 

criticavam a monarquia e a servidão dos camponeses e eram adeptos das 

reformas e da transformação da constituição russa. Entre os ocidentalistas 

destacavam-se: o escritor e crítico literário Vassili Bôtkin (1811-1869), o escritor 

Ivan Turguéniev (1818-1883) e o filósofo e publicista Piotr Tchaadáiev (1794- 

1856). Os ocidentalistas colaboravam com as revistas “Memórias nacionais” 

(Otétchestvennye zapíski), “ Contemporâneo” (Sovremênnik), e “Mensageiro 

russo” (Russki viéstnik). Havia ainda um grupo de extrema esquerda 

(ocidentalismo extremo), do qual participavam o escritor e filósofo revolucionário 

Aleksandr Hertzen (1812-1870), o crítico literário Vissarion Bielínski (1811-1848), e 

pelo poeta, publicista e revolucionário Nikolai Ogariov (1813-1877). Após a 

reforma de 1861, que deu inicio a libertação dos camponeses, os ocidentalistas se
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Nessa novela, o funcionário público Ivan Matviéievitch é engolido vivo por 

um crocodilo em uma galeria de exposições de São Petersburgo. Os fatos se 

passam na Rússia (sala onde se encontra o crocodilo) e na Europa (dentro do 

crocodilo de procedência alemã). Como menciona Schnaiderman no prefácio 

dessa edição brasileira, os fatos têm raiz na abrupta introdução de modos de vida 

europeus a Rússia no século XIX. Sem poder reconstituir as mudanças graduais 

ocorridas na Europa, os russos foram obrigados a assimilar já prontos os 

resultados desse processo.

aproximaram dos eslavófilos por ambos serem liberalistas. Apesar disso, as 

principais idéias e divergências dos ocidentalistas e eslavófilos chegaram ao 

século XX e continuam a inquietar o pensamento russo moderno. A questão 

referente ao caminho que a Rússia tem que seguir é individual ou copia do modelo 

europeu ainda não foi respondida. Por muitos Pedro I foi chamado de “Primeiro 

Ocidentalista” e a cidade criada por ele era um instrumento de ocidentalização da 

Rússia.

Tal discussão está presente em várias obras de diversos escritores que 

sentiam a necessidade na época de colocar em questão os valores mais 

importantes que possuíam, ou seja, a identidade. Dostoiévski, em sua novela 

inacabada “O crocodilo” de 1864, ambientada em São Petersburgo, menciona tal 

conflito ideológico:

“Todos sabem que somos progressistas e humanos e que, nesse sentido, 

procuramos às carreiras alcançar a Europa. Mas, apesar de todo o nosso 

empenho e dos esforços... ainda estamos longe de ter “amadurecido”... Mas, 

apesar da iluminação européia, das calçadas européias, da arquitetura européia, 

ainda levaremos muito tempo a abandonar os nossos preconceitos íntimos."64

54 Dostoiévski, Fiodor. O crocodilo e Notas de inverno sobre impressões de verão. Tradução de 
Boris Schnaiderman. São Paulo. Editora 34, 2000. Págs. 59-61.
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Moscou, será 

considerados

Em meio à propagação do “mito de Petersburgo” nós podemos ainda 

avaliar vários critérios de criação e recepção da obra. Como já mencionamos 

acima, são muitas as obras que fazem parte desse ciclo intertextual. As obras 

pertencentes a esse ciclo dialogam entre si, as impressões dos artistas sobre a 

cidade são semelhantes, a descrição da cidade, dos habitantes, o clima sombrio e 

apaixonante conserva a bipolaridade apontada por Antsíferov, o iniciador dos 

estudos sobre o “mito de São Petersburgo”.

Após a apresentação do conceito de semiótica e da Escola de Tártu- 

apresentada ao leitor brasileiro a análise dos dois artigos, 

mais importantes para a compreensão do novo termo 

supracitado. Tratam-se dos artigos “Simbologia de Petersburgo e os problemas da 

semiótica da cidade” de lúri Lótman e “Petersburgo e o texto de São Petersburgo 

da literatura russa” de Vladimir Toporov, como pudemos ver no capítulo anterior, 

tais pesquisadores são considerados os maiores estudiosos do tema, e os artigos 

mencionados são as chaves aos interessados nos estudos do texto de
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BREVE APRESENTAÇÃO DO CONCEITO DE SEMIÓTICA, DA ESCOLA DE 

TÁRTU-MOSCOU, E O SURGIMENTO DO “TEXTO DE SÃO PETERSBURGO”.

A idéia da criação de uma ciência sobre os sinais surgiu, quase que ao 

mesmo tempo, e de maneira independente, do pensamento de vários cientistas. 

Aquele considerado fundador da semiótica é o lógico americano, filósofo e 

naturalista Charles Pierce (1839-1914), que também sugeriu essa denominação.

A semiótica, o estudo dos sinais, surgiu no início do século XX e desde o 

começo representava uma meta-ciência que reunia sob sua égide várias ciências 

que trabalhavam com o conceito de sinal. Apesar de existir uma estrutura mais 

ou menos una da semiótica como ciência (existem associações, revistas e 

conferencias sobre “semiótica”), o seu status como ciência única é um tema a ser 

discutido. Os interesses da semiótica estão direcionados de maneira geral à 

comunicação humana, é verdade, mas abarcam áreas tão diversas quanto a 

comunicação através das “línguas naturais”, a comunicação dos animais, os 

processos sociais e de informação, o funcionamento e o desenvolvimento da 

cultura, todos os tipos de arte (incluindo belas-letras) e muito mais.

Os textos escolhidos para tradução e análise no presente trabalho são dois 

dos mais importantes estudos para a compreensão do tema “Texto de São 

Petersburgo” na literatura russa: O artigo de lúri Lótman escrito em 1984 “A 

simbologia de São Petersburgo e o problema da semiótica da cidade” e o de 

Vladimir Toporov “O texto de São Petersburgo na literatura russa” escrito entre 

1971 a 1993. Indiscutivelmente, tais autores foram os principais criadores do 

conceito do “texto de São Petersburgo” e iniciaram os estudos sobre mitologia 

da cidade. Porém, antes de analisarmos e explicitarmos o significado do “texto de 

São Petersburgo” nos deteremos em uma breve descrição da semiótica e escola 

semiótica de Tártu-Moscou a qual pertenciam ambos os cientistas, e de onde 

provém a criação desse termo.
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Pierce determinou o conceito de sinal, propôs uma classificação inicial dos sinais 

(índices, ícones, símbolos) e estabeleceu as tarefas e os limites da nova ciência.

As idéias semióticas de Pierce, retratadas de maneira não tradicional e de 

difícil compreensão, além disso disponíveis apenas nas edições dos longínquos 

círculos de leitura dos cientistas humanitários, tornaram-se conhecidas do público 

geral apenas nos anos 30 do século XX, quando outro filósofo, Charles William 

Morris (1901-1979), as desenvolveu em sua obra. Ele, além de tudo, determinou 

a estrutura da semiótica. Doravante, desenvolveu as idéias de Pierce em trabalhos 

de lógica e filosofia.

Como base na semiótica temos a compreensão do sinal, que é visto de 

maneira diferente por diferentes culturas. Na tradição filosófica lógica, proveniente 

de Charles Morris e Rudolf Carnap (1891-1970), o signo é como um certo portador 

material que representa outra substância. Na tradição linguística proveniente de 
Saussure e posteriormente dos trabalhos de Hjelmslev65, uma substância de dois

Apesar da necessidade da criação de uma ciência sobre os sinais, as idéias 

sobre a essência dessa ciência eram diferentes. Saussure tratava a semiologia 

como ciência psicológica que reuniria, antes de tudo, as ciências humanas. Já 

Pierce a representava como uma “relação algébrica universal”, ou seja, uma 

divisão da matemática.

Pouco depois, o linguista suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913) 

formulou as bases do que chamava de semiologia, ou seja, a ciência sobre os 

sinais. O famoso “Curso de Iingúística geral” foi publicado por seus alunos já após 

a sua morte em 1916. O termo “semiologia” até agora é usado em alguns países 

(principalmente na França) como sinónimo de semiótica. Entre os anos 1923- 

1929, o filosofo Ernest Cassirer (1874-1945), escreveu um trabalho em três 

volumes, “ A filosofia das formas simbólicas”. Esse estudo contém a união de 

pesquisas sobre mito, religião, história, filosofia e ciência.

65 Hjelmslev, Lui (1899-1965), linguista dinamarquês.
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Outra chave para a compreensão é o processo codificado ou semiose. A 

semiose é definida como uma certa situação que inclui uma série determinada de 

componentes. Na base de semiose está a intenção de uma pessoa A (remetente) 

passar para a pessoa B (destinatário) um comunicado C através de alguns sinais, 

um código. Um caso particular de semiose é a comunicação (o ato de fala), e o 

caso particular de código é uma língua. Nesse caso, o remetente se chama de 

falante, o destinatário de ouvinte e os sinais são os sinais da língua. O código, 

assim como uma língua, representa um sistema de sinais e as regras do seu 

funcionamento.

A semiótica se divide em três áreas: sintática, semântica e pragmática. 

Sintática estuda as relações entre os sinais e os seus componentes. Semântica 

estuda a relação entre o significado e significante. A pragmática estuda a relação 

entre o sinal e seu usuário.

Nos anos 20 de século XX semiótica se desenvolvia em varias direções. 

Na Europa a mais importante era a tendência oriunda de Saussure. Semiótica era 

desenvolvida principalmente pelos linguistas (entre eles Nikolai Trubietskôi (1890- 

1938) e Roman Jakobson (1896-1982)) e pelos críticos literários (Vladimir Propp 

(1895-1970) e lúri Tyniánov (1894-1943)). Mais tarde os estruturalistas italianos e

Os resultados dos estudos semióticos mostram o paralelismo da semântica 

da língua e dos outros sistemas de signos. Os métodos da linguística influem de 

maneira ativa no desenvolvimento da semiótica, enquanto a linguística usa muitos 

termos oriundos da semiótica.

lados é chamada de signo. Saussure introduziu além do conceito de signo, dois 

importantes termos relacionados ao signo: “significante” e “significado”. Os 

sinónimos de “significante” são os termos “forma” e “plano de expressão", 

enquanto que para o termo “significado” temos igualmente os termos “conteúdo”, 

“plano de conteúdo” e as vezes “sentido”.
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Na União Soviética atuavam dois centros semióticos básicos: Em Moscou 

(Viatchesiáv Ivánov (1929- ), Vladimir Toporov e etc.) e em Tártu (lúri Lótman e 

Mikhail Gaspárov (1935-2005) e etc). Mas é de costume tratá-las como uma só 

escola de semiótica (Escola de Tártu-Moscou) que reunia esses pesquisadores 

nos princípios tanto de conteúdo, quanto de organização

franceses começaram usar os métodos estruturais para a análise dos fenômenos 

culturais e sociais (R.Barthes (1915-1980), C.Lévi-Strauss (1908-), U.Eco (1932) 

e etc.).

O renomado crítico literário e tradutor Boris Schnaiderman, em poucas 

palavras, orientou historicamente os acontecimentos que culminaram com a 

formação da semiótica e da escola de Tártu:

Já a partir dos anos 60, “A escola de Tártu-Moscou se constituiu na 

Universidade de Tártu, Estónia, como um espaço de discussão entre 
67 pesquisadores que procuravam compreender o papel da linguagem na cultura”.

Tártu reunia estudos de pesquisadores atuantes em diversas esferas do 

conhecimento e preocupados com problemas semióticos. Contudo, a Escola não

“A maior parte dos que escrevem no ocidente sobre Semiótica soviética 

toma como ponto de referência o Formalismo Russo, do qual os atuais 

semioticistas seriam os continuadores diretos... os russos tiveram os seus 

precursores de uma visão estrutural das Ciências Humanas, como os grandes 

filólogos Aleksandr Viesselóvski (1838-1906) e Aleksandr Potiebniá (1835-1891), 

e que foram também os precursores do Formalismo Russo; depois, vem o 

Formalismo propriamente dito (1914-1930), cortado abruptamente por um ato de 

força do stalinismo; e a partir da década de 1960 desenvolve-se a escola dos seus 

continuadores, os atuais semioticistas soviéticos”66

66 Schnaiderman Boris. Semiótica Russa, ed. Perspectiva, São Paulo, 1979, pág 9.
67 Machado, Irene. Escola de Semiótica - A Experiência de Tártu-Moscou para o estudo da cultura, 
Ateliê Editorial, São Paulo 2003.
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0 centro de semiótica na Universidade de Tártu tornou-se o departamento 

da Literatura Russa, no qual, entre os outros, trabalhava Lótman. A partir do ano 

1964 a Escola de Tártu e Moscou passou a publicar as coletâneas “Trabalhos 

sobre os sistemas de signos” e organizar as Escolas de Verão, numa das quais 

participou Roman Jakobson.

Na escola de Tártu-Moscou reuniram-se duas tendências: A tradição 

linguística de Moscou e tradição de estudos literários de Leningrado, à qual 

pertencia luri Lótman. Na base da tradição linguística de Moscou estavam os

se constituiu como uma ciência unitária de grupo, mas como um sistema teórico 

em busca de uma certa unidade científica. Isso é o que permitiu às pesquisas de 

Tártu articular um campo específico de conhecimento. Esses cientistas, segundo 

Peeter Torop, “de diferentes idades, especialidades e convicções puderam formar 

uma comunidade científica em grande parte graças à força unficadora da 

personalidade de lúriLótman”68

68 Torop, Peeter; Escola de Tártu como escola (Tártuskaia shkola kak shkola”, Lótmanovskij 
sbornik, Moscou, 1995// Machado, Irene. Escola de Semiótica - A Experiência de Tártu-Moscou 
para o estudo da cultura, Ateliê Editorial, São Paulo 2003

O impulso básico a semiótica foi dado pela necessidade de entender a 

comunicação como sistema semiótico e a cultura como um conjunto unificado de 

sistemas, ou melhor, como um grande texto. Para isso, os semioticístas 

reelaboraram o conceito de língua, sem o qual seria impossível estender a noção 

de linguagem a uma diversidade de sistemas como mito, religião, literatura, teatro, 

artes, arquitetura, música, cinema, moda, ritos, comportamentos, enfim, os 

códigos e sistemas semióticos da cultura. Em outras palavras: é uma teoria que 

trata de semiose como propriedade do signo. Um signo só pode ser compreendido 

à luz de outro signo. Dessa maneira, além de ser núcleo fundamental para as 

ciências do homem, a Semiótica sistematizou aspectos de uma teoria geral dos 

signos.
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Tanto lúri Lótman, quanto Vladimir Toporov, como representantes dessa 

escola participavam de inúmeras palestras, reuniões e edições da mesma. Os 

conceitos da escola Tártu-Moscou são fortemente refletidos em suas obras, 

inclusive nas que apresento no presente trabalho. A criação do próprio termo 

“texto de Petersburgo” surgiu entre os estudos realizados por essa escola.

Os trabalhos de Vladimir Toporov incluíam o estudo de semiótica da cultura 

através dos princípios da linguística, enquanto nos trabalhos de Lótman surgia 

uma outra definição de texto em que o próprio conceito da cultura tornava-se 

central, expulsando, de fato, o conceito de língua. A cultura é aqui entendida como 

um sistema de sinais, um mediador entre o ser humano e o mundo ao redor.

métodos de linguística estrutural, cibernética e informática. Para Lótman, por outro 

lado, o conceito mais importante era o de texto, principalmente de texto artístico.
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Toporov dá uma definição muito importante e clara a respeito da variedade 

dos textos que formam um único texto; o texto de São Petersburgo:

Os artigos “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da 

cidade” de lúri Lótman e "São Petersburgo e o “texto de Petersburgo” da literatura 

russa” de Vladimir Toporov não somente representam a parte principal e mais 

importante da análise de texto de São Petersburgo na cultura russa, como 

também dialogam entre si e complementam um ao outro. Nesse capítulo faremos 

uma análise comparativa dos dois estudos.

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ARTIGOS DE VLADIMIR TOPOROV E IÚRI LÓTMAN 

(PRINCIPAIS ELEMENTOS DO TEXTO DE SÃO PETERSBURGO)

69 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa” //Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág 25-27.

“A primeira coisa que salta aos olhos diante da análise dos textos concretos 

que formam o texto de Petersburgo... é a proximidade surpreendente das 

diversas descrições de Petersburgo, tanto as de um mesmo autor, quanto as de 

autores diferentes... Entretanto, essa uniformidade das descrições de Petersburgo 

criadora das primeiras condições preliminares de formação de texto de São 

Petersburgo, pelo visto não pode ser explicada por completo nem pela tradição de 

descrição de Petersburgo que se formou na literatura, nem pelo fato que se trata 

do mesmo objeto, e que pessoa que a descreva usa os clichés que estão a sua 

disposição... Provavelmente, as condições preliminares da formação do texto de 

São Petersburgo devem ser complementadas por algumas outras para que o texto 

se torne realidade... A principal dessas condições é a consciência... da presença 

em Petersburgo de algumas essências mais profundas, as estruturas, que 
n 69 determinam, de maneira cardeal, a conduta dos personagens”...



No princípio de seu artigo Lótman afirma:
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“No caso, a cidade está para o mundo ao redor assim como uma 

catedral, posicionada no centro da cidade, está para essa cidade, ou 

seja, quando esta é o modelo idealizado do universo, ela geralmente 

está posicionada “no centro da terra" (melhor dizendo, independente 

de onde ela estiver posicionada, a ela é atribuída à posição 

central), ela é considerada o centro. Jerusalém, Roma e Moscou, 

em vários textos, apresentam-se justamente como centros de certos 

mundos. A personificação ideal da sua terra, essa cidade pode ao 

mesmo tempo apresentar-se como protótipo da cidade celestial e 

ser considerada pelas terras vizinhas como santa. ”71

Analisaremos, então, quais são essas características que fazem parte e 

definem o texto de São Petersburgo.

2. “A posição concêntrica da cidade no espaço semiótico, 

geralmente, está relacionada à imagem da cidade sobre a montanha 

(ou sobre as montanhas). Tal cidade se apresenta como mediadora 

entre a terra e o céu; ao redor dela concentram-se mitos do tipo 

genético (na sua fundação, geralmente, participaram os deuses); ela

70 Lótman, lúri. “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade”. São 
Petersburgo 2002, pág. 208.
71 Idem, pág. 208.

“A cidade como espaço fechado pode encontrar-se em uma posição 

ambígua em relação à Terra que a circunda: ela pode ser não somente isomórfica 

ao estado, mas simbolizá-lo e ser-lo em um certo sentido ideal (assim como Roma 

que é uma cidade e um mundo), mas a cidade também pode ser antítese do 

estado"70 Em seguida, Lótman dá a descrição de três tipos de posição em que 

uma cidade pode estar, fato de estrema importância e interesse à análise 

semântica:
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A cidade de São Petersburgo, como parece, pertence justamente a esse 

terceiro tipo. A posição dela realmente é no limite, na extremidade do império, ela 

se encontra as margens do Mar Báltico. O mito escatológico aqui possui uma forte 

relação com a realidade, pois, como nos é conhecido, São Petersburgo sofria com 

constantes inundações desde a sua fundação.

3. “A cidade excêntrica está localizada “na extremidade” do espaço 

cultural: as margens do mar, na foz do rio. Aqui, é atualizada não a 

antítese “terra-céu”, mas a oposição “natural-artificial”. Essa cidade, 

criada contra a Natureza, que se encontra em guerra com ela, fato 

que nos dá uma possibilidade ambígua de interpretação da cidade: 

de um lado, como vitória da inteligência sobre a natureza, de outro 

lado, como uma perversão da ordem natural. Em volta do nome de 

tal cidade estarão concentrados mitos escatológicos; profecias de 

ruínas, a idéia do irremediável e do triunfo da natureza será 
inseparável desse ciclo da mitologia urbana.”73

“Simultaneamente, acontece a identificação de Petersburgo com Roma”. 

“A união de dois arquétipos a uma imagem de São Petersburgo: “da eterna Roma” 

e da “Roma finita e condenada” (Constantinopla) criou uma caracterização 

ambígua à interpretação cultural de Petersburgo, de eterna e condenada 

simultaneamente”74.

72 Idem, pág. 209.
73 Lótman, Júri. “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade”. São 
Petersburgo 2002, pág. 209.
74 Idem, pág. 211.

tem início, mas não tem fim. É uma “cidade eterna”. “Entretanto, a 

cidade pode estar localizada de maneira excêntrica em relação à 

Terra correspondente a ela, encontrar-se além dos seus limites"72
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Ambos os autores reconhecem o lado positivo, “paradisíaco” e ideal de São 

Petersburgo, refletido em inúmeros versos, poemas, odes e textos prosaicos. 

Entretanto, não é esse lado o mais propagado entre os autores do texto da cidade. 

Toporov escreve:

Assim, podemos ver que a cidade, que parecia pertencer somente ao tipo da 

cidade excêntrica, também pretende ocupar a posição central, sendo a capital do 

país, uma nova Roma. Desse ponto tiramos a característica principal de São 

Petersburgo, a sua dualidade:

“Aqui não faz sentido falarmos sobre a Petersburgo como uma cidade 

“positiva”, surpreendente, única em seu gênero, que causa a admiração de todos 

(como parece)”.77

“A inscrição de São Petersburgo, de acordo com os dados semióticos iniciais, 

nessa situação ambígua permite-nos tratá-la tanto como “Paraíso”, uma utopia da 

cidade ideal do futuro, uma personificação da Inteligência e, ao mesmo tempo, 

como uma mascarada sinistra do Anticristo”.75

“A desumanidade de Petersburgo revela-se como ligada, naturalmente, a 

aquele tipo de humanidade elevada e quase religiosa para a Rússia, capaz de 

entender a desumanidade, lembrá-la para sempre e construir um novo ideal nesse 

conhecimento e nessa memória. Essa bipolaridade de São Petersburgo e o mito 

soteriológico (a idéia “peterburguesa”), baseados nela, são refletidos de maneira 
mais plena e adequada justamente no texto de Petersburgo da literatura. ”76

75 Idem, pág. 212.
76 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa’’ //Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág 7.
77 Idem, págs 8-9.

Toporov também menciona essa dualidade (chamado por ele de 

bipolaridade) como uma das principais características de São Petersburgo:
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As idéias do Toporov claramente dialogam com as palavras do Lótman: a 
estrutura presente na base de Petersburgo, como resultado de uma síntese da 
natureza e da cultura; e que está de maneira implícita no texto de São 
Petersburgo, é... complexa, heterogénea e polar; as suas cadeias principais não 
somente possuem valores diferentes como também são capazes de mudar e 
trocar entre si esses valores... a complexidade é determinada pelo fato que cada 
um dos elementos possui... toda a somatória do significado que aparece em várias 
situações... a polaridade dessa estrutura Peterburguesa está no fato de que a 
natureza contraposta à cultura não somente entra nessa estrutura...,

78 Lótman, lúri. “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade”. São 
Petersburgo 2002, pág. 210.
79 Idem, pág. 211.

“A eterna luta da força da natureza contra a cultura, representada na idéia da 
cidade condenada, é realizada no mito de São Petersburgo como a antítese da 
água/pedra Diante disso, não é uma pedra “natural”, mas “selvagem” (não 

lapidada), não são rochas que se encontram em seus lugares já há muito tempo, 
mas sim uma pedra trazida, lapidada, “humanizada”, culturalizada. A pedra de 
Petersburgo é um artefato e não um fenômeno da natureza. ”78, menciona Lótman 

e prossegue: “A pedra de São Petersburgo é a pedra na água, no pântano, a 
pedra sem apoio, não “contemporânea à criação do mundo”, mas sim colocada 
pelo homem. No “quadro de São Petersburgo” a água e a pedra trocam de 
lugares: a água é eterna, ela existia antes da pedra e a vencerá; enquanto que à 
pedra são dados a temporalidade e o fator fantasmagórico. A água destruirá a 

pedra”79

Em seguida, Toporov e Lótman destacam as razões pelas quais surgiu o 
texto de São Petersburgo e analisam os seus pontos mais importantes. Um 
desses traços centrais é a artificialidade da cidade, construída num local 

totalmente impróprio para a vida humana. Desse fato procede a antítese entre a 
natureza e a criação do homem.
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Toporov desenvolve essa ideia. No texto de São Petersburgo há vários mitos, 
entre eles se destacam dois: o mito sobre a criação da cidade e o mito 
escatológico:

A artificialidade de São Petersburgo cria uma outra característica importante.
Lótman observa:

mas se iguala a ela. Desse modo Petersburgo, como uma cidade grande, não é 
um resultado da vitória, de um triunfo completo sobre a natureza, mas sim um 
lugar onde... é realizada uma regência dupla, da natureza e da cultura ’80

80 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa” //Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág 35.
81 Lótman, lúri. “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade”. São 
Petersburgo 2002, pág.212.

“A cidade artificial ideal, criada como realização da utopia racionalista, devia 
ser privada da história já que a racionalidade “do estado regular” significava a 
renúncia das estruturas formadas durante a história". “A cidade-utopia racional foi 

privada dessas reservas semióticas... A ausência de história levou a um 
crescimento intenso da mitologia. O mito preencheu o vazio semiótico e a 
situação da cidade artificial se mostra exclusivamente mitógena” 81

“É curioso que a mitologia e a escatologia peterburguesa partem de 
princípios analógicos. A história de São Petersburgo é vista como fechada... o mito 
no começo conta como do caos foi formado o cosmos, do inferno... o “paraíso", 
vide a Petersburgo de Pedro. O mito do fim determina não somente o tema 
principal da mitologia peterburguesa, mas também seu nervo secreto. Esse fim 
não está em algum lugar longínquo, ele está aqui e agora, pois a idéia do fím 
tornou-se a essência da cidade, ingressou em sua consciência.

consciência da catástrofe, provavelmente, é pior que a própria catástrofe... A 
consciência da catástrofe antes que essa última se realize, coloca diante do 
homem o problema da escolha, o qual ele não pode evitar... A tradição folclórica
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Toporov chama o espaço de Petersburgo de “quase-espaço” e também nota 

o fenómeno da presença do observador:

Mais um traço que determina o texto de Petersburgo é seu caráter teatral. 

Segundo Lótman, a teatralidade da imagem de São Petersburgo possui duas 

raízes. Uma delas é a tradição folclórica de carnaval, do “mundo perverso”. Outra 

é a artificialidade dessa cidade ideal e planejada, na qual os prédios parecem ser 

uma decoração e o Imperador parece um ator que representa um determinado 

papel.

ou, mais precisamente, a "tradição de baixo” insistia de maneira firme no final 

inevitável de São Petersburgo desde a sua fundação, ou mesmo antes dela.”82

“Dessa forma, uma boa visão de uma pessoa como sujeito dessa 

capacidade, em uma cidade que pode ser observada ao longe, corresponde a 

uma boa visão dessa pessoa como objeto, ela também pode ser vista de longe e, 

além disso, às vezes, é vista bem demais... Assim, para um transeunte da Praça

82 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa” //Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág 41-42.
83 Lótman, lúri. “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade”. São 
Petersburgo 2002, pág.216.

“A teatralidade do espaço peterburguês era refletida na sua divisão nas 

partes: "Cênica” e “de bastidores”, a consciência constante da presença do 

espectador e o que é mais importante, a troca da existência pela “pseudo- 

existência”: o espectador está sempre presente, porém, para os participantes da 

ação cênica, é como se ele “não existisse": Notar a sua presença significa violar 

as regras do jogo... A necessidade de platéia representa o paralelo semiótico 

àquilo que em relação geográfica dá o posicionamento excêntrico do espaço... 

A constante oscilação entre a realidade do espectador e a realidade do palco; 

sendo que cada uma dessas realidades, do ponto de vista da outra é apresentada 
como ilusória, gera o efeito peterburguês de teatralidade”83
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O próximo elemento destacado por ambos os autores é o ambiente 
fantasmagórico. Lótman analisa as origens do fantástico no texto de São 

Petersburgo e chega a conclusão que elas estão no folclore popular:

Sob a imagem de atores no palco observados pelos espectadores, existe, 
segundo Lótman, mais uma:

do Palácio são direcionados simultaneamente várias centenas de janelas- 
olhos...’*4

84 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa” //Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág 37-38.
85 Lótman, lúri. “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade”. São 
Petersburgo 2002, pág.213.
86 Idem, pág.214.
87 Idem, pág.215.

“A particularidade da “mitologia peterburguesa” consiste especialmente no 
fato de que a sensação de especificidade peterburguesa está na sua 
autoconsciência, ou seja, que ela pressupõe a presença de algum observador 
externo, não peterburguês”..85 “Permanece constante o fato de que a cultura 

constrói a posição do observador externo que observa a si mesmo”86

“O estudo do material mostra que na literatura oral do salão peterburguês - 
gênero florescente no primeiro terço do século XIX e que, indiscutivelmente, 
desempenhou um grande papel histórico-literário, mas que até agora não é 
estudado e nem é considerado - ocupava um lugar de destaque o conto de 
histórias de horror e fantásticas com o indispensável “colorido” de 
Petersburgo... A “mitologia peterburguesa” de Gógol e Dostoiévski apoiava-se na 
tradição literária orai de São Petersburgo, a canonizou e junto com a tradição oral 
da anedota a introduziu no mundo da literatura elevada”87
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Ao destacar essas principais características do texto de São Petersburgo, 
Lótman e Toporov partem para a análise do espaço em si da cidade. Segundo 
Lótman há uma antítese espacial:

A explicação da presença do Fantástico no texto de São Petersburgo, 
segundo ambos os autores, está no começo da história da cidade, na sua 
milagrosa fundação e na figuro de Pedro-criador-demiurgo. Toporov escreve:

“O mal estava na violação das leis da natureza, do bom senso, da vida 
humana... dessa forma o “mau” começo passará através de toda a história de 
Petersburgo, de seu começo até o seu fim... Esse “mau” começo, sem dúvida, 

explica em muito o tema do infernal de São Petersburgo em várias de suas 
variantes: satanismo, diabolismo, demonismo, diabruras... “88

88 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa” //Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág 47.
89 Lótman, lúri. “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade". São 
Petersburgo 2002, pág.217.
90 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa” //Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág 60-62.

“Avenida Niêvski e toda a parte pomposa e “palaciana” de São Petersburgo 

e... os subúrbios... Cada um dos dois “palcos” peterburgueses possuía seu mito 
que se realizava no conto e nas anedotas amarradas a “locais” determinados. 
Havia a São Petersburgo de Pedro o Grande que desempenha o papel do Deus 

protetor da "sua” Petersburgo ou como deus implicitus que está invisivelmente 
presente em sua obra; havia também a Petersburgo do funcionário, do pobre, “do 
homem fora da cidadania da capital” (Gógol)"89 Toporov descreve o papel do 

espaço no texto de São Petersburgo da seguinte forma: “O princípio de 
combinação no eixo sintagmático é apresentado por um motivo básico: c a m i n h 
o (saída) do centro, do meio, do aperto e do terror para a periferia, uma vastidão, 
amplitude, liberdade e salvação” 90



Tanto Toporov, quanto Lótman vêem a origem do texto de Petersburgo na 

cultura popular. Posteriormente, os mitos e anedotas passaram da literatura orai 

para a literatura elevada. Em seu artigo, Toporov apresenta “uma extensa relação” 

dos principais autores de texto de São Petersburgo, começando por Púchkin e 

terminando com os poetas do inicio do século XX, e mostra como apesar das 

diferenças, nessas obras há inúmeras semelhanças na descrição da cidade. 

Toporov cria até um dicionário de palavras “peterburguesas” usadas por esses 

autores.

Toporov destaca ainda mais um momento muito importante na formação do 

texto de São Petersburgo: a sua relação com Moscou.

/
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"... E conveniente mostrar o ponto chave no qual Petersburgo e Moscou 

descordam radicalmente. Falando nisso, Moscou, nesse caso, tem que ser 

considerada o membro líder da comparação, pois a imagem de Petersburgo no 

“texto de São Petersburgo” se forma, em muito, como um anti-modelo 

mitologizado de Moscou. Se trata de uma característica mais importante e s p a c 

i a I que combina os traços de diacronia e de sincronia e que possui uma saída 

para as outras esferas (inclusive para a esfera ética). 0 espaço de Moscou (corpo) 

contrapõe-se a Petersburgo e seu espaço como algo orgânico, quase natural 

(disso vem a abundância das metáforas vegetais nas descrições de Moscou), que 

apareceu por si mesma sem vontade de ninguém, sem planos, sem intervenção e 

contrapõe-se ao não-orgânico, artificial, somente “cultural”, chamado a vida por 

uma vontade violenta de acordo com um esquema pensado, um plano, uma regra. 

Disso vem uma concretude especial e uma realidade terrestre de Moscou, 

diferente da Petersburgo abstrata, exagerada, fantasmagórica, “inventada”. Ver, 

de um lado, a imagem de uma cidade planta (Moscou - N.T)... e de outro lado os 
múltiplos exemplos de descrição de Petersburgo como uma miragem, ficção...’31

91 Idem, págs. 20-21.
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Lótman afirma que Petersburgo, por ser uma capital, tornou-se um lugar de 

encontro de diferentes línguas culturais que contradizia ao ideal da capital militar, 

que exigia uniformidade de planejamento e um único sistema semiótico.

já havíamos visto antes os autores intencionalmente se detiveram mais nos pontos 

negativos do texto de são Petersburgo. Mas isso de forma alguma quer dizer que 

não há o lado positivo:

92 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa” //Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág. 66.

“O texto de Petersburgo é uma poderoso espaço polifônico de 

ressonância, nas vibrações do qual já há tempo são ouvidas as alarmantes 

síncopes da história russa e os “maus” sons do tempo que congelam a alma. 

Então esse grande texto não somente “lembrava” a sua cidade e através dele toda 

a Rússia, mas também advertia sobre o perigo, e não podemos deixar de 

esperar, ou pelo menos supor que ele tenha ainda uma função salvadora... 

Isso não significa que a salvação virá... por si mesma. A Petersburgo do texto 

peterburguês também tem função educacionale ensina justamente que a 

decomposição, sujeira e corrupção exigem de nós o espírito de iniciativa criativa, o 

gênio de organização, mas também sermos abertos, fiéis ao dever e à fé, à 

esperança, ao amor, ao pressentimento ou simplesmente uma a consciência clara 

e firme de que mesmo agora, nessa tendência “anti-entrópica”, Petersburgo pode 

ser nosso recurso mais próximo e confiável, se é que seremos dignos daquilo de 

eterno e bom que há nela e que nos foi aberto através do texto de São 
Petersburgo e da própria cidade”92

“Vale notar que o primeiro tipo sempre tende a um texto artístico “incorreto” 

e contraditório; o segundo tende a metalinguagem “correta” e normativa... A luta 

entre a Petersburgo do texto artístico e a Petersburgo da metalinguagem 

preenche toda a história semiótica da cidade. O modelo ideal lutava pela
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Dessa forma torna-se evidente o papel especial da cidade na cultura russa 

e na cultura mundial:

No próximo segmento serão apresentadas as traduções dos ensaios 

referidos nessa análise e uma apresentação sucinta de seus respectivos autores.

Como pudemos observar, Toporov e Lótman mesmo sem intenção, citam 

fatos e se complementam em uma pesquisa igualmente continua, assim como o 

texto de São Petersburgo. A análise do texto de São Petersburgo, realizada por 

ambos ressalta, como já fora mencionado anteriormente, o lado negativo do tema, 

por justamente esse lado ter sido o mais utilizado pelos autores participantes do 

texto contínuo de São Petersburgo ao longo dos séculos XIX e XX, porém, em 

nenhum momento excluem os pontos positivos da cidade e de fato os mencionam. 

Nos trechos citados acima podemos traçar o mais completo panorama para a 

análise do texto de São Petersburgo.

encarnação real... Com o desenvolvimento histórico; Petersburgo se afastava 

cada vez mais do ideal planejado, da capital racionalista, do Estado regular, 

uma cidade organizada pelas regras e sem história. Petersburgo ganhava história, 

adquiria uma estrutura complicada topo-cultural apoiada pela verbosidade e 

internacionalidade de sua população’’93

“Pela quantidade de textos, códigos, ligações, associações, pelo volume da 

memória cultural acumulada no prazo não significativo de sua existência, 

Petersburgo por direito, pode ser considerada um fenômeno único na 

civilização mundial. Ao mesmo tempo, assim como a arquitetura peterburguesa, 

a cultura de São Petersburgo é uma das conquistas nacionais da vida espiritual da 

Rússia”94

93 Lótman, lúri. “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade". São 
Petersburgo 2002, pág.220.
94 Lótman, lúri. “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade”. São 
Petersburgo 2002, pág.220.
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Atualmente, Lótman é conhecido no mundo todo devido aos seus trabalhos 

direcionados a crítica literária, semiótica, culturologia e por seus trabalhos na 

Universidade de Tártu onde foi professor e pesquisador por muitos anos. Lótman 

concluiu o ensino médio em 1939 de maneira brilhante e ingressou sem exames 

nas áreas de língua russa e literatura da Faculdade de Filologia da Universidade 

de Leningrado. Na Universidade estudou profundamente o folclore, a teoria da

O nome de luri Lótman já há muitos anos é um dos mais conhecidos dentre 

os críticos literários mundiais; muitos de seus trabalhos nas áreas da crítica 

literária, semiótica, culturologia etc., se tornaram referência em diversos países e 

foram traduzidos para inúmeros idiomas. O interesse especial de Lótman era 

encontrar a relação entre a literatura e a vida, ou seja, a forma como a literatura 

exerce influência sobre a vida. Outro ponto importante em suas pesquisas era o 

estudo do espaço na obra artística, sendo justamente o espaço de São 

Petersburgo em “A simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica 

da cidade” o tema principal do artigo que analiso neste trabalho.



Lótman com as

84

maneira brilhante a Faculdade, porém não pode dar prosseguimento em seus 

estudos devido à campanha anti-semita iniciada por Stálin.

Após o término da Guerra, Lótman regressou à Universidade. O seu 

primeiro trabalho científico publicado foi dedicado a história do pensamento 

literário-social russo do final do século XVIII e início do XIX. Lótman concluiu de

Após concluir o primeiro ano na Faculdade, em 1940, Lótman foi chamado 

para o exército soviético. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 1945, foi 

combatente. Juntamente com seus compatriotas chegou a Berlim. Mesmo durante 

a guerra Lótman ocupava-se com a sua formação aprendendo francês.

linguagem poética, a história do movimento revolucionário russo e o pensamento 

social russo dos séculos XVIII-XIX.

Paralelamente, Lótman ocupava-se com as pesquisas científicas. 

Ele passou a estudar a literatura e cultura do início do século XIX com o objetivo 

de desvendar a estrutura da consciência social e demonstrar nela a união das 

idéias filosóficas, políticas e estéticas da época em relação à vida artística. 

Nesse período Lótman preparou, para publicação, três livros da série “Biblioteca 

do poeta” - “Versos de Merzliakov95” (Leningrad, 1958); “Poemas do início do 

século XIX” (Leningrad, 1961) e “Obras completas de Karamzín” (Moscou, 

Leningrad, 1966).

95 Merzliakov, Aleksei F. (1778-1830), poeta russo, teórico sobre estética, tradutor.

A partir de 1950, o destino de Lótman passou a ser a Estónia, onde foi 

convidado para ser professor titular do Instituto de ensino de Tártu. 

Posteriormente, Lótman foi professor da Universidade de Tártu, onde permaneceu 

até o final de sua vida. Na Universidade, Lótman tornou-se professor da cátedra 

de literatura russa, chefe da cátedra de literatura russa, professor das cátedras de 

literatura estrangeira e de semiótica, além de ser o diretor científico dos 

laboratórios de história e semiótica.
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A partir de 1958, Lótman começou a lecionar poética estrutural na 

Universidade, onde pela primeira vez foi utilizado o método estrutural-semiótico 

para o estudo da literatura e da cultura. Os princípios básicos da nova teoria foram 

formulados por ele na monografia “Aulas de poética estrutural”, lançada em 1964. 

Esse trabalho inaugurou uma nova série de notas científicas da Universidade de 

Tártu "Trabalhos sobre os sistemas sígnicos”, e que rapidamente receberam o 

reconhecimento internacional.

No início dos anos 70 foi publicado um ciclo de artigos sobre a tipologia da 

cultura - “Artigos sobre a tipologia da cultura: materiais para o curso de teoria da 

literatura (Tártu, 1970)”. Em 1973, foi publicada a monografia de Lótman sobre o 

cinema - “Semiótica do cinema e os problemas da estética cinematográfica".

Em 1958, por iniciativa de Lótman, passaram a ser publicados “Trabalhos 

de filologia russa e eslava”. O acúmulo de um material empírico histórico-cultural e 

consciência da impossibilidade de sintetizá-lo pelos métodos histórico-culturais 

tradicionais levaram Lótman ao interesse pelas questões de metodologia, pelo 

método lingúístico de pesquisa, pelo estruturalismo e pela semiótica.

Sob a coordenação de Lótman foram publicados 25 volumes dessa obra. 

Neles podíamos encontrar os principais críticos literários, lingúistas, historiadores, 

folcloristas e estudiosos do leste do país, cujas pesquisas se diferenciavam um 

pouco do modo como as ciências humanas eram conduzidas “oficialmente” no 

período soviético.

Em 1970, foram publicadas duas monografias de Lótman que sintetizavam 

suas pesquisas semióticas estruturais - “A estrutura do texto artístico” (Moscou, 

1970) e “Análise do texto poético” (Leningrado, 1972). Entre os anos de 1970 e 

1980, Lótman persegue, do ponto de vista semiótico, não apenas as diferentes 

manifestações de cultura como o teatro, cinema, pintura, comportamento cotidiano 

e etiqueta social, mas também a natureza funcional da assimetria dos hemisférios 

do cérebro humano. Nessa série de pesquisas foram mencionados problemas 

gerais de metodologia da ciência, da teoria da comunicação e da cibernética.
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Nos anos 80, Lótman escreveu alguns manuais acadêmicos da literatura 

russa do século XIX para a escola da Estónia, que eram usados ativamente em 

outras repúblicas da União Soviética e foram traduzidos até na Austrália.

Em 1988, em Moscou, foi publicada a monografia direcionada ao grande 

publico “na escola da palavra poética: Púchkin, Liérmontov e Gógol”, na qual 

foram reunidos os artigos de Lótman publicados entre os anos 60-80. As 

pesquisas de Lótman sobre Karamzín revelaram o valor da personalidade e da 

arte do escritor para a cultura russa dos séculos XVIII-XIX. Mas, os estudos 

histórico-literários de Lótman não se limitavam apenas aos séculos XVIII-XIX. Ele 

escreveu artigos sobre as principais teorias ideológicas da Europa Ocidental e da 

época medieval russa, assim como os trabalhos sobre a literatura do século XX, 
mais especificamente, sobre Blok97, Búnin98, Pasternak"e Brôdski100.

No centro das pesquisas histórico-científicas de Lótman estava a literatura 

russa dos séculos XVIII e XIX. Lótman escreveu artigos sobre a obra de M. 

Lomonôssov96, N. Gógol, F. Tíutchev, I. Turguéniev e F. Dostoiévski. Entre os 

anos de 1970-1980, foram publicadas três monografias de Lótman sobre Púchkin: 

“Romance nos versos de Púchkin “levgueni Oniéguin”: Curso especial. Aulas 

introdutórias no estudo do texto” (Tártu, 1975); Romance de A. Púchkin “levgueny 

Oniéguin”: manual para o professor (Leningrado, 1980; 2a edição, Leningrado, 

1983) e “Aleksandr Púchkin. Biografia: manual para estudantes” (Leningrado, 

1981; 2a edição: Leningrado, 1983). Os seus trabalhos sobre Púchkin o 

transformaram em um dos maiores estudiosos do principal poeta russo.

96 Lomonôssov Mikhail V. (1711-1765). Cientista e humanista russo. Criador da base da língua 
literária russa. Poeta, critico literário, historiador. Devido a sua importância no quadro científico 
russo, seu nome foi dado a principal universidade da Rússia que passou a se chamar 
‘‘Universidade Estatal de Moscou de Mikhail Lomonôssov” (MGU)
97 Blok, Aleksandr A. (1880-1921), um dos maiores poetas da “idade de prata” da literatura russa.
98 Búnin. Ivan A. (1870-1953), escritor russo, prosador, poeta e tradutor. Primeiro russo a ganhar o 
prémio Nobel de literatura.
99 Pasternak, Boris L. (1890-1960), poeta e escritor russo.
100 Brôdski, lôssif A. (1940-1996), poeta russo, prosador, ensaísta e tradutor. Em 1972 emigrou da 
União Soviética para os Estados Unidos.
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Nos anos 90, Lótman foi escolhido para professor honorário de três 

universidades: 1990 Université Libre de Bruxelles (Bélgica); 1991 Carlova 

Universitet (Praga, República Tcheca); 1992 University of Keele (Reino Unido).

Já a partir dos anos 60, as pesquisas de Lótman direcionadas à semiótica, 

à história da literatura e da cultura russa obtiveram reconhecimento internacional. 

Suas obras, traduzidas para as principais línguas do mundo, são lidas atualmente 

em diversos países. Em 1998, a relação de trabalhos publicados por Lótman 

atingia o numero de 947.

Em 1992, foi publicada a monografia cultural sobre o comportamento de 

vários sistemas de cultura no momento da demolição cultural “Cultura e explosão”; 

o texto foi ditado por Lótman, uma vez que ele teve uma grave doença que 

debilitou sua visão e o impossibilitou de escrever.

Lótman foi membro da associação internacional de semiótica (International 

Semiotic Association), sendo vice-presidente entre os anos de 1968-1985. Em 

1977, Lótman foi escolhido para membro da Sociedade de Semiótica da América 

(Semiotic Society of America) e membro-correspondente da Academia Britânica 

(British Academy). Em 1986, passou a ser membro-correspondente da Associação 

Americana de Línguas Modernas (Modern Language Association of America). Em 

1987, passou a membro da Academia de Ciências da Noruega (Det Norske 

Videnskaps-Akademi); em 1989, passou a ser membro da Academia Imperial da 

Suécia - (Swedish Royal Academy), sendo também laureado com o fundo de 

Humboldt (Alexander von Humboldt - Stiftung).

Durante muitos anos, Lótman foi membro do conselho da Unesco para 

ciências sociais, membro do conselho científico do Centro Internacional de 

Semiótica e Linguística (Centro internazionaie di semiótica e di linguística) de 

Urbino (Itália), membro da redação das revistas internacionais Semiotika (Mouton 

de Gzuyter, Berlin - Amsterdam - New-York) e Poética (Amsterdam).
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Graças à energia e a autoridade científica de Lótman, a Universidade de 

Tártu tornou-se um Centro Internacional da filologia e semiótica russa. Os alunos 

de Lótman atualmente trabalham em universidades de diversos países do mundo; 

os artigos e monografias do autor são constantemente consultados em todo o 

mundo, lúri Lótman faleceu no dia 28 de outubro de 1993 na cidade de Tártu.

• EGÒROV. B. F. “Vida e obra de lúri Lótman” (Zhizn’ i tvórtchestvo 

Lótmana), Moscou, 1999.

Horizonte, 1981.

Escola de Semiótica - A Experiência de Tártu-Moscou para o estudo da 

Cultura. IRENE MACHADO, Ateliê Editorial, 2003.

No Brasil o nome de Lótman já é igualmente reconhecido no meio 

acadêmico, algumas de suas principais obras já foram traduzidas para o nosso 

vernáculo. O interesse crescente nos trabalhos de Lótman leva a crer que em 

breve teremos a maioria de seus trabalhos em nosso idioma, fato que enriqueceria 

muito o estudo cultural-literário no Brasil. Os mais importantes trabalhos de 

Lótman e artigos dedicados a ele em língua portuguesa são:

No presente trabalho foram utilizadas as seguintes obras para a confecção da 

biografia de lúri Lótman:

• A estrutura do texto artístico / lúri Lótman; [tradução de MARIA DO CARMO 

VIEIRA RAPOSO E ALBERTO RAPOSO], Lisboa: Editorial Estampa, 1978.

• Semiótica russa; SCHNAIDERMAN, BORIS (org ). São Paulo: Perspectiva, 

1979.

• LÓTMAN, I. & USPÊNSKI, B. Ensaios de semiótica soviética (trad.V. 

NAVAS E S.T. DE MENEZES). Lisboa.Horizonte,1971.

• Estética e semiótica do cinema, Lisboa: Estampa, 1978.

• Ensaios de semiótica soviética, Coleção: horizonte universitário. Tradução 

de: Victoria NAVASE SALVATO E TELES DE MENEZES, Lisboa:
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• KISSEL1ÒVA. L. N. “lúri Lótman na Universidade de Tártu” (lúri Lótman v 

Tártuskom Universitete) // Comité Nacional dos Eslavistas da Estónia. 
Tártu, 1996.
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A SIMBOLOGIA DE SÁO PETERSBURGO E OS PROBLEMAS DA SEMIÓTICA

DA CIDADE

No caso, a cidade está para o mundo ao redor assim como uma catedral, 

posicionada no centro da cidade, está para essa cidade, ou seja, quando esta é o 

modelo idealizado do universo, ela geralmente está posicionada “no centro da 

terra” (melhor dizendo, independente de onde ela estiver posicionada, a ela é 

atribuída à posição central), ela é considerada o centro. Jerusalém, Roma e 

Moscou, em vários textos, apresentam-se justamente como centros de certos 

mundos. A personificação ideal da sua terra, essa cidade pode ao mesmo tempo

A cidade como espaço fechado pode encontrar-se em uma posição 

ambígua em relação á Terra que a circunda: ela pode ser não somente isomórfica 

ao estado, mas simbolizá-lo e ser-lo em um certo sentido ideal (assim como Roma 

que é uma cidade e um mundo), mas a cidade também pode ser antítese do 

estado. Urbis e orbis terranum podem ser entendidos como duas essências 

inimigas. Nesse último caso lembramos o génesis (4:17) onde Caim foi chamado 

de primeiro construtor da cidade: “Caim edificou uma cidade, e lhe deu o nome”. 

Dessa forma, Caim não é apenas um criador da primeira cidade, mas também o 

que deu a ela o primeiro nome.

101 lúri M. Lótman; Boris A. Uspesnki “Ecos da concepção Moscou - terceira Roma na ideologia de 
Pedro I (Ôtzvuki kontseptsii Moskva-Treti Rim’ v ideologuii Petra Pervogo)” // Linguagem artística 
da idade média (Khudozhestvenni iazyk Srednevekovia), Moscou 1982, pág 236-249.

A cidade ocupa um lugar especial no sistema dos símbolos elaborado pela 

história da cultura. Diante disso, temos que destacar duas esferas principais da 

semiótica urbana: cidade como um espaço e cidade como um nome. O segundo 

aspecto foi analisado no artigo de lúri M. Lótman e Boris A. Uspenski “os ecos da 

concepção “Moscou, terceira Roma” na ideologia de Pedro I”101 e, no presente 

trabalho, não será analisado por nós.
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apresentar-se como protótipo da cidade celestial e ser considerada pelas terras 

vizinhas como santa.

A posição concêntrica da cidade no espaço semiótico, geralmente, está 

relacionada á imagem da cidade sobre a montanha (ou sobre as montanhas). Tal 

cidade se apresenta como mediadora entre a terra e o céu; j ao redor dela

102 Sviatoslav, Igorievitch (? - 972), príncipe de Kiev. (N. T.).
103 Ver a comparação disso com a transferência da capital para São Petersburgo: [Wakerbart], 
Comparação entre Pedro, o Grande e Carlos Magno (Sravnenie Petra Velikogo s Karlom Velikim)/ 
traduzido do alemão por lakov Lizogub. São Petersburgo, 1809; pág 70. Comparar com Shmurlo E. 
F. Pedro, o Grande, na literatura russa. São Petersburgo, 1889, pág. 41.
104 Assim, ao transferir a capital para Bulgária, Sviatoslav afirmou de maneira paradoxal: “Pois é o 
meio da minha terra e aqui todos os bens se agrupam”. Coleção completa das crónicas russas 
(Polnoie sobranie russkikh letopissei), Moscou, 1962, Vol. 1, p.67)

Entretanto, a cidade pode estar localizada de maneira excêntrica em 

relação à Terra correspondente a ela, encontrar-se além dos seus limites. Assim, 

Sviatoslav102 transferiu sua capital para Pereiaslávets no Danúbio e Carlos Magno 

transferiu de Ingelheim para Aachen103. Em todos esses casos, ações desse tipo 

têm um sentido político direto: geralmente, elas testemunham os planos 

agressivos, tais como a aquisição de novas terras, em relação as quais a nova 

capital estará no centro.104 No entanto, elas têm um aspecto semiótico perceptível. 

Antes de qualquer coisa, acentua-se o código existencial: o existente é declarado 

como não existente, e aquilo que ainda venha a surgir é declarado como 

verdadeiramente existente. Pois Sviatoslav, quando declara que Pereiaslávets, no 

Danúbio, encontra-se no centro da sua terra, tem em vista o estado que ainda 

será criado', e a terra de Kiev que realmente existe é declarada como não 

existente. Além disso, cresce abruptamente a tendência de avaliar: o existente, 

que possui os sinais do tempo presente e do “próprio” é avaliado negativamente, 

enquanto o que venha a aparecer no futuro e o “alheio” recebem uma 

característica axiológica elevada. Ao mesmo tempo, podemos ressaltar que as 

estruturas “concêntricas” tendem a se fechar, a se separar do seu meio, que é 

avaliado como inimigo, enquanto que as estruturas excêntricas tendem a ser 

abertas a contatos culturais.
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concentram-se mitos do tipo genético (na sua fundação, geralmente, participaram 

os deuses); ela tem início, mas não tem fim. É uma “cidade eterna”.

105 Memórias da literatura russa renegada (Pamiatniki otrechennoj russkoj literatury). Seleção e 
edição de Nikolay Tikhonrárov, Moscou, 1863, volume 2, página 263. Comparem: “... a grande 
cidade foi inundada pela raiva divina pelas águas dos rios” (Popôv. A. Obzor kronografov russkoj 
redaktsii (Análise dos cronistas da redação russa) . Moscou 1869, página 63, no mesmo lugar: "... 
sobre a inundação da cidade de Lakris"). Perets V. Neskol ko dannyh k objazneniu skazannij o 
provalivshsja gorodah (Alguns dados para a explicação das lendas sobre as cidades afundadas). 
Coleção da sociedade de história e filologia da Universidade de Kharkov, 1895; edição separada; 
Kharkov, 1896.

|A cidade excêntrica está localizada “na extremidade” do espaço cultural: as 

margens do mar, na foz do rio. Aqui, é atualizada não a antítese “terra-céu”, mas a 

oposição “natural-artificial”. Essa cidade, criada contra a Natureza, que se 

encontra em guerra com ela, fato que nos dá uma possibilidade 'ambígua de 

interpretação da cidade: de um lado, como vitória da inteligência sobre a natureza, 

de outro lado, como uma perversão da ordem naturaLjEm volta do nome de tal 

cidade estarão concentrados mitos escatológicos; profecias de ruínas, a idéia do 

irremediável e do triunfo da natureza será inseparável desse ciclo da mitologia 

urbana. Normalmente, é um dilúvio, uma imersão no fundo do mar/. Assim, na 

profecia de Metódio Patárski, destino semelhante aguardaria Constantinopla (que 

de maneira estável desempenha o papel de “Roma finita”): “Com ela o Senhor se 

zangará com grande fúria; mandará o seu Arcanjo Miguel e cortará com a foice 

aquela cidade, baterá com o cetro, a envolverá como a mó envolve a pedra e 

assim irá afundá-la, junto com as pessoas, no fundo do mar; e assim, aquela 

cidade morrerá e restará somente um pilar... Os mercenários navegantes que 

passarem amarrarão os seus navios nesse pilar e começarão a chorar 

dizendo:“Ah, grande e soberba Cidade Real! Por muitos anos vínhamos até você, 

fizemos comércio e enriquecemos, mas hoje a voragem cobriu ti, assim como a 

todas as tuas casas luxuosas”.105

Essa variante da lenda escatológica ingressou de forma constante na 

mitologia de São Petersburgo: não apenas o enredo do dilúvio, amparado pelas 

inundações periódicas que gerou uma volumosa literatura, mas também o cume
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A eterna luta da força da natureza contra a cultura, representada na idéia 

da cidade condenada, é realizada no mito de São Petersburgo como a antítese da 

água/pedra. Diante disso, não é uma pedra “natural”, mas “selvagem” (não 

lapidada), não são rochas que se encontram em seus lugares já há muito tempo, 

mas sim uma pedra trazida, lapidada, “humanizada”, culturalizada. A pedra de 

Petersburgo é um artefato e não um fenômeno da natureza. Por isso, a pedra, a 

rocha e o penedo não recebem, no mito de São Petersburgo, os traços

da coluna de Aleksandr ou o Anjo da Fortaleza de Pedro e Paulo, que se 

sobressaem às ondas e servem como amarração para os navios, tudo isso nos faz 

crer na direta reorientação Constantinopla - São Petersburgo. V. A. Sollogub 

lembrava: “Liérmontov... gostava de traçar com a pena, ou até com um pincel, a 

imagem de mar enfurecido do qual se erguia a extremidade da coluna de 

Aleksandr com o anjo que a coroava. Nessa imagem ressaltava sua fantasia infeliz 

que almejava a desgraça”106.

Aqui havia uma cidade, livre para tudo 
E Senhor de todos
Hoje a agulha do campanário
É vista sozinha do mar!

Vês a agulha? - Quando pelo mau tempo; 
nos balançou há um ano, 
Lembra-se do nosso barco
De como nos amarramos a ela? -

(Dmítriev M.A. Versos (Stihotvorenia). Moscou., 1865. T. 1. pág. 176) 
Tradução de Edélcio Américo e Ekaterina Vôlkova Américo.

106 Sollogub V. A. Memórias (Vospominania), Moscou - Leningrado, 1931, páginas 183-184. 
Pesquisador da pintura de Liérmontov; N. Pokhômov classificou esses desenhos, infelizmente 
perdidos, como “Imagens da inundação de São Petersburgo” (Herança literária - Lit. Nasledestvo, 
Moscou, 1948, volumes 45/46, pág. 24); Claro que o discurso deve versar sobre quadros 
escatológicos da morte da cidade e não sobre as imagens da inundação. Comparar com o poema 
de M. Dmítriev “Cidade submersa’’, em que um velho pescador diz ao garoto:

107 Dmítriev, M. (1796-1866) escritor e crítico russo.
Iuí< Odóievski, Vladimir F. (1803 (1804) - 1869), escritor e crítico musical russo.

Comparemos os versos de M. Dmítriev107 “Cidade submersa”, a novela “A 

risada do morto” de “Noites russas”; escrita por V. F. Odóievski108 e muitos outros.



94

A semântica natural da pedra, da rocha, nós encontramos no verso de 

Tiútchev “Mar e penedo”.

Na base da escritura, está motivo do movimento contrário à natureza: para 

o imóvel ("montanha”) são dadas características de movimento (“se moveu”, 

“trocou de lugar”, atravessou”, “caiu”); No entanto, o motivo do imóvel que se 

movimenta é apenas uma parte do quadro geral do mundo perverso no qual a 

pedra flutua na água. De modo que a atenção é dada justamente a metamorfose, 

ao momento da transformação do mundo “normal” para o “inverso” (“vendo o fim 

de sua parada”).

costumeiros de imobilidade, estabilidade, capacidade de resistir á pressão dos 

ventos e das ondas; mas recebe uma caracterização contrária à natureza, ou seja, 

o deslocamento:

Esta montanha não é pão -é de pedra, não de massa, 
É difícil para ela mover-se de seu lugar.
No entanto, ela moveu-se, mudando de lugar,
Caiu aqui até o rabo do cavalo de cobre. (Op. cit., pág. 111)

A montanha se moveu e trocou de lugar

Vendo o fim de sua parada

Atravessou a voragem báltica

E caiu aqui sob o pé do cavalo de Pedro109.

(tradução de Edélcio Américo)

109 Sumarôkov A.P. Obras selecionadas (Izbranoe proizvedenie), Leningrado, 1957, pág. 110. 
Compare a autoparodia:

110 Tiútchev. F. Lírica. 2 volumes, Moscou, 1966, volume I, página 103. (Letra cursiva, lúri Lótman). 
No simbolismo desse verso, o penedo é a Rússia que para Tiúchev é, mais provavelmente

Mas, tranquilo e soberbo,

Não apoderado pela insensatez das ondas,

Imóvel, imutável,

Contemporâneo a criação do mundo, 
Você está firme, nosso gigante. 110
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antónimo e não sinónimo de Petersburgo. Compare o oximoro típico “peterburguês” do pântano 
petrificado:

Contrariando todas as forças
Com o poder criativo, em um instante
Petrificou-se a cadeia de pântanos (tradução de Edélcio Américo) 
Ergueu-se uma cidade...

(Romanovski V. Petersburgo da torre do Almirantado// Sovremennik, 1837. No 5, pág. 292).
” Odoievski, V. “Noites russas (russkie nochi)", Leningrado, 1957, pág 51-52.

112 Ver: Uimage du monde renversé et sés représentations littéraires et paralittéraires de la fin du 
XVI siécle au millieu du XVII. Colloque international. Tours, 17 -19 novembre 1977. Paris, 1979.
113 Ver artigo de François Delpech: Uimage du monde renversé... P. 35-48; La mort dês Pays de 
Cocagne; Comportements collectifs de la Renaissance à I' age classique. Paris, 1976 (sous la 
direction de Jean Delumeau).

A pedra de São Petersburgo é a pedra na água, no pântano, a pedra sem 

apoio, não “contemporânea à criação do mundo”, mas sim colocada pelo homem. 

No “quadro de São Petersburgo" a água e a pedra trocam de lugares: a água é 

eterna, ela existia antes da pedra e a vencerá; enquanto que à pedra são dados a 

temporalidade e o fator fantasmagórico. A água destruirá a pedra. Nas “Noites 

Russas” de Odoievski (o quadro da ruína de São Petersburgo): “Já balançam as 

paredes, uma janela desmorona, a outra também desmorona, a água entrou por 

elas e invadiu a sala... de repente, com um rangido, as portas ruíram, o teto se 

quebrou; as ondas levaram para o mar imensurável o caixão e tudo que se 

encontrava na sala”.111

A situação do “mundo perverso”, que introduziu esse modelo de cidade no 

amplo fluxo da cultura européia do século XVI (início do XVIII), fluxo esse que 

finalmente correspondeu à tradição barroca112, a princípio significava a 

possibilidade de avaliações opostas por parte do auditório. Isso foi demonstrado 

por Sumarôkov que deu, paralelamente, as versões; heroica e paródica da 

inscrição. “O mundo perverso”, que na tradição barroca se aproxima da tradição 

folclórica e do carnaval (compare com as profundas idéias de M.M. Bakhtin que, 

no entanto, receberam nos trabalhos de seus epígenos uma interpretação ampla 

de forma injustificada) é tomado por utopia, por um “País da Cocanha”113 ou “o 

mundo perverso” no famoso coro de Sumorôkov. Entretanto ele podia tomar os 

contornos sinistros de Bruegel e Bosch.



96

Simultaneamente, acontece a identificação de Petersburgo com Roma114 

No início do século XIX, essa idéia recebe propagação geral. Compare: “É 

impossível não ficar admirado com a grandeza e a força dessa Nova Roma!”.11^ À 

união de dois arquétipos a uma imagem de São Petersburgo: “da eterna Roma” e 

da “Roma finita e condenada” (Constantinopla) criou uma caracterização ambígua 

à interpretação cultural de Petersburgo, de eterna e condenada simultaneamente?]

114 Ver o artigo de Iúri M. Lótman; Boris A. Uspesnki “Ecos da concepção Moscou - terceira Roma 
na ideologia de Pedro I (Ôtzvuki kontseptsii ‘Moskva-Treti Rim’ v ideologuii Petra Pervogo)” // 
Linguagem artística da idade média (Khudozhestvenni iazyk Srednevekovia), Moscou 1982, pág 
236-249.
115 Lvov P. Viagem de Petersburgo a Belozersk (Putchestivie ot Peterburga do Belozerska) // 
Severnyj Vestnik. 1804. Cap. 4. No 11, pág. 187.
116 Monumentos da literatura russa renegada (Pámiatniki otretchénnoi literaturi) Vol. II, pág. 263. 
Nessa leitura, é justamente a serpente que ordena que as montanhas mudem de lugar. Dessa 
forma ela é colaboradora e não inimiga de Pedro, que manda nas forças da natureza. A

A inscrição de São Petersburgo, de acordo com os dados semióticos 

iniciais, nessa situação ambígua permite-nos tratá-la tanto como “Paraíso”, uma 

utopia da cidade ideal do futuro, uma personificação da Inteligência e, ao mesmo 

tempo, como uma mascarada sinistra do Anticristo. Em ambos os casos ela possui 

uma idealização extrema, mas com sinais opostos. A possibilidade de uma dupla 

leitura do “mito de Petersburgo” é ilustrada de modo expressivo por um exemplo:

S, Na tradição do simbolismo barroco, a serpente sob o casco do cavaleiro de 

Falconet é uma alegoria trivial de inveja, de animosidade, de obstáculos colocados 

diante de Pedro pelos inimigos externos e pelos internos, os avessos a reforma. 

Entretanto, no contexto das profecias de Metódio Patarski, bem conhecidas ao 

auditório russo, essa imagem adquiriu outra - sinistra - leitura. “Já se aproxima a 

nossa morte... como diz o Patriarca Jacó: “Vi, disse, uma serpente deitada no 

caminho, mordendo um cavalo no calcanhar e sentou na pata de trás, esperou de 

Deus a redenção”. <Aquele> Cavalo é um mundo inteiro, o calcanhar são os 

últimos dias e a serpente é o anticristo... ela começará a morder, começará a 

seduzir com seus maus-feitos, começará a prenunciar e fazer milagres diante de 

todos: mandará as montanhas mudarem de lugar” (compare “A montanha moveu- 

se, mudando de lugar4’)116 Nesse contexto, o cavaleiro e a serpente já não se
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A cidade, como um mecanismo semiótico complexo, gerador da cultura, 

pode realizar essa função apenas porque representa em si um caldeirão de textos 

e códigos de diferentes formas e heterogéneos, que pertencem a línguas e níveis 

diferentes. Justamente o poliglotismo semiótico principal de qualquer cidade a 

torna um campo diversificado e colisões semióticas, impossíveis em outras 

condições, acontecem. Fazendo a junção de diferentes códigos e textos nacionais, 

sociais e estilísticos, a cidade realiza diferentes hibridações, codificações, 

traduções semióticas que a transformam em um poderoso gerador de uma nova 

informação. A fonte de tais colisões semióticas não é apenas a co-posição 

sincrônica de formações semióticas heterogéneas, mas também a diacronia: as

identificação constante do cavalo com a Rússia (“Empinou a Rússia"), apoiada também pela 
profecia de Metódio Patarski (“um mundo inteiro”), aproxima o cavaleiro da serpente.

contrapõem, mas juntos compõem os detalhes do prenúncio do fim do mundo, e a 

serpente, então, de símbolo secundário passa a ser o principal personagem do 

grupo. Não é por acaso que na tradição cultural gerada pelo monumento de 

Falconet a serpente terá um papel que provavelmente não fora previsto pelo 

escultor, x

A cidade artificial ideal, criada como realização da utopia racionalista, devia 

ser privada da história já que a racionalidade “do estado regular” significava a 

renúncia das estruturas formadas durante a história. Isso subentendia a 

construção da cidade em um lugar novo, com a correspondente destruição de todo 

o “velho” se ele lá existisse. Assim, por exemplo, no reinado de Ekaterina II, a 

idéia de criação de uma cidade ideal no lugar da histórica Tver surgiu após o 

incêndio 1763 ter praticamente destruído a cidade. Do ponto de vista da utopia 

pensada esse incêndio pôde ser observado como uma circunstância feliz. 

Entretanto, a existência de história é uma condição indispensável do sistema 

semiótico atuante. Nessa relação, a cidade criada “de repente”, a um sinal de mão 

do demiurgo, que não possui história e está subordinada a um único plano, a 

princípio é irrealizável.
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construções arquitetônicas, ritos urbanos, cerimónias e o próprio plano da cidade, 

nomes das ruas e outras mil relíquias de épocas passadas se apresentam como 

programas de códigos, que constantemente geram novamente textos do passado 

histórico. A cidade é um mecanismo que constantemente engendra de novo o seu 

passado, conferindo-lhe a possibilidade de co-existir com o presente como que 

sincronicamente. Nesse sentido, a cidade, assim como a cultura, é um mecanismo 

que se contrapõe ao tempo.117

Petersburgo, nessa relação a isso é essencialmente típica: a história de 
~i

Petersburgo não é separada da mitologia da cidade, sendo que a palavra 

"mitologia” não soa, de forma alguma, nesse caso, como metáfora. Ainda muito 

antes que a literatura russa do século XIX, de Púchkin e Gógol até Dostoiévski, 

fizesse da mitologia peterburguesa um fator da cultura nacional, a história real de 

Petersburgo foi atravessada por elementos mitológicos. Se não identificar a 

história da cidade com a história oficial dos Ministérios refletida na 

correspondência burocrática, mas compreendermo-la em relação à vida da massa

117 Nesse sentido a cultura e a técnica são opostas: na cultura atua toda a sua espessura; na 
técnica apenas o seu último corte temporal. Não por acaso que a tecnização da cidade, que ocorre 
tão intensamente no século XX, inevitavelmente leva a destruição da cidade como um organismo 
histórico.

118 Sobre Petersburgo como experiência utópica de criação da Rússia do futuro ver: Greyer D. 
Peter und St. Peterburg// Jahrbúcher fur Geschichte Osteuropas. Wiesbaden, 1962. Bd 10. H. 2. S. 
181 - 200. Compare com a contraposição escrita por M. Dmitriev entre a Petersburgo criada 
instantaneamente e a “histórica” Moscou:

Ela [Petersburgo], obediente ao Grande,
Foi criada por braço forte!
Nossa cidade [Moscou] - que não foi feita à mão,
Criou-se por si mesma.

(Dmitriev M. A. Versos. VoL 1, pág. 180).

A cidade-utopia racional110 foi privada dessas reservas semióticas. As 

consequências disso desanimariam, possivelmente, o iluminista-racionalista do 

século XVIII. A ausência de história levou a um crescimento intenso da mitologia. 

O mito preencheu o vazio semiótico e a situação da cidade artificial se mostra 

exclusivamente mitógena. I
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É importante frisar que a consciência de “artificialidade” é um traço de auto- 

avaliação da cultura peterburguesa e somente depois ela passa além de seus 

limites, tornando-se património das concepções alheias a ela. A isso estão 

relacionados tais traços constantemente realçados no “retrato do mundo” de São 

Petersburgo como o fantasmagórico e o teatral. Parece que a tradição medieval 

de visões e profecias deveria ser mais natural a Moscou, tradicional e russa, do

119 Délvig. Anton (1798-1831), poeta russo, amigo de Púchkin. (N.T)
120 Dobrolíubov Nikolai (1836-1861), critico literário russo, democrata revolucionário. Membro da 
revista “Sovremênnik" onde se desenvolviam os princípios da estética de Belínski e 
Tchernychevski. (N.T).

populacional, então logo saltará aos olhos o papel excepcional dos rumores, 

contos orais sobre acontecimentos extraordinários, folclore urbano específico que 

desempenha um papel excepcional na vida da “Palmira do Norte” desde o 

momento de sua fundação A Chancelaria secreta foi a primeira colecionadora 

desse folclore. Púchkin pelo visto tencionava fazer de seu diário, entre os anos de 

1833 e 35, um arquivo peculiar de rumores urbanos; Délvig119 foi um colecionador 

de “histórias terríveis” enquanto que Dobrolíubov120 no jornal “rumores”, 

manuscrito dos anos universitários, argumentou, teoricamente, o papel do verso 

oral na vida do povo.

A particularidade da “mitologia peterburguesa” consiste especialmente no 

fato de que a sensação de especificidade peterburguesa está na sua 

autoconsciência, ou seja, que ela pressupõe a presença de algum observador 

externo, não peterburguês. Isso pode ser a “visão da Europa” e a “visão da 

Rússia” (= "visão de Moscou”). Entretanto, permanece constante o fato de que a 

cultura constrói a posição do observador externo que observa a si mesmo. 

Simultaneamente, forma-se um ponto de vista contrário: “De Petersburgo” em 

relação à Europa e a Rússia (= Moscou). De acordo com isso, Petersburgo será 

tomado como “Ásia na Europa” ou como “Europa na Rússia”. Ambas as 

interpretações se unem na da confirmação da cultura peterburguesa artificial e não 

natural.
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que a “racional” e “européia” Petersburgo. Entretanto, justamente na atmosfera 

peterburguesa, é que ela, mutatis mutandis, recebe uma continuação mais 

notável. A ideia do fantasmagórico é claramente expressa em uma lenda estilizada 

correspondente a formação da cidade que V. F. Odôievski pôs na boca de um 

velho finlandês: “passaram a construir a cidade, mas assim que colocavam a 

pedra, o pântano a sugava; amontoaram um monte de pedras, rocha sobre rocha, 

tronco sobre tronco, mas o pântano absorvia tudo e sobre a terra sobrava apenas 

um brejo. Junto a isso, o Tsar construiu um navio, olhou em volta, viu que não 

havia ainda a sua cidade: “Vocês não sabem fazer nada” disse ele a sua gente e 

com essa palavra começou a levantar uma rocha atrás da outra e a ferrá-las no ar. 

Assim ele construiu a cidade inteira e a abaixou sobre a terra121.

121 Odôievski V.F. Obra. Vol. 2, Moscou 1981. Vol.2, pág. 146. Novela “Silfida”, de onde foi 
emprestada essa citação foi publicada no “Sovremênnik” de Púchkin (1837, vol. 5), verdade que 
após a morte de Púchkin. Entretanto, Púchkin indiscutivelmente a conhecia (permissão da censura 
em 11 de novembro de 1836).
122 Pável I (1754-1801). Imperador russo a partir de 1796, filho de Pedro I e Ekaterina II.
123 Oberkirch - Memoires. Paris, 1853. vol. I, pág 357. Arquivo russo. 1869, No 3, pág. 517.

O conto citado, evidentemente, não caracteriza o folclore finlandês, mas a 

concepção de Petersburgo no círculo de literatos próximos a Púchkin nos anos 30, 

ao qual pertencia Odôievski. A cidade ferrada no ar, sem possuir alicerces sob si, 

tal posição forçava a olhar para São Petersburgo como quimera, um espaço 

fantasmagórico. O estudo do material mostra que na literatura oral do salão 

peterburguês - gênero florescente no primeiro terço do século XIX e que, 

indiscutivelmente, desempenhou um grande papel histórico-literário, mas que até 

agora não é estudado e nem é considerado - ocupava um lugar de destaque o 

conto de histórias de horror e fantásticas com o indispensável “colorido” de 

Petersburgo”. As raízes desse gênero partem do século XVIII. Assim, por 

exemplo, o conto do Grande Príncipe Pável122 de 10 de junho de 1782 na cidade 

de Bruxelas escrito pela Baronesa Oberkirch123 pertence, indiscutivelmente, a 

esse gênero. Aqui há o sinal obrigatório do gênero, a fé na veracidade do 

acontecimento, o aparecimento do fantasma de Pedro I, a profecia trágica e 

finalmente o Cavaleiro de Cobre como um sinal característico do espaço
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Esse conto nos interessa como sendo do “Folclore de salão” de São 

Petersburgo que está, pelo visto, ligado não por acaso a figura de Délvig. Délvig 

cultivava o conto “peterburguês” oral de horror. É significativo que "a casinha 

solitária na ilha de Vassílevski” de Púchkin e Titôv esteja ligada, através de certos 

fios à atmosfera do círculo de Délvig. Titôv testemunhou que a novela fora

peterburguês (a estátua propriamente ainda não havia sido colocada, porém a 

sombra de Pedro leva o futuro Imperador Pável I para a Praça do Senado e some 

prometendo um encontro naquele local).

Aos contos típicos desse gênero podemos incluir o conto de E.G. 

Levacheva sobre a visita do falecido Délvig. Ekaterina Gavrílovna Levacheva era 

prima do decabrista lákuchkin, conhecida de Púchkin e de M. Orlôv e protetora do 

exilado Hertzen. Em sua casa, na Nova Basmánaia, vivia Tchaadáiev. Ela 

manteve uma relação estreita de amizade com Délvig, o sobrinho do qual veio 

posteriormente a se casar com a filha de Levacheva; Emilia. Ekaterina Gavrílovna 

contava que seu marido, N.V. Levachev tinha um trato com Délvig sobre o qual 

Levachev contava assim: “Ele [Délvig] gostava de falar sobre a vida após a morte 

e sobre a sua relação com a realidade, sobre as promessas feitas durante a vida 

e pagas a morte; certo dia, como forma de esclarecer a si mesmo esse fato, pôr a 

prova todos os contos que ele já havia lido e ouvido na vida, tirou de mim uma 

promessa, prometendo o mesmo que eu; após a morte, aparecer ao que 

permanecer vivo. Asseguro-lhes que para tal promessa não houve nenhum 

juramento, assinatura com sangue, nenhuma formalidade, nada... Isso foi simples, 
uma conversa comum, causerie de salon"'24. A conversa foi esquecida e uns sete 

anos mais tarde Délvig faleceu; de acordo com Levachev, exatamente um ano 

após a sua morte, a meia noite, Délvig, silenciosamente, apareceu em seu 

gabinete, sentou-se na cadeira e depois, da mesma forma, sem pronunciar uma 

só palavra, saiu.

124 [Selivanov I. V. Reminiscências do passado: histórias verdadeiras, contos, retratos, ensaios e 
outros. (Vospominania proshedshego: Byli, rasskazy, portrety, otcherki i protchie) Moscou, 1868. 
Ed.2, pág. 19-20.
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A “mitologia peterburguesa" de Gógol e Dostoiévski apoiava-se na tradição 

literária oral de São Petersburgo, a canonizou e junto com a tradição oral da 

anedota a introduziu no mundo da literatura elevada.

125 Kem, Anna P. (1800-1879), Memuarista russa, famosa por ser a destinatária de um dos versos 
de Púchkin.
126 Na cultura ortodoxa sviatki são os dias festivos entre o Natal e o Dia de Reis, durante os quais 
no folclore popular o sobrenatural ganha uma força especial.
127 La Russie en 1839 par marquis de Custine. Seconde éd. Revue, corrigé et augementée. Paris, 
1843, vol. 1, pág. 262.

publicada nas “Flores do norte”, “de acordo com o desejo insistente de Délvig”. A. 

P. Kern125 confundiu em qual almanaque havia sido publicada a novela, mas que o 

editor era Délvig, disso ela lembrava bem. Délvig, já após a publicação, 

recomendou Titôv a Jukôvski como sendo um principiante literato.

Outra especificidade do espaço peterburguês é a sua teatralidade. Já faz 

parte da natureza da arquitetura peterburguesa a uniformidade singular de seus 

enormes conjuntos que não se desfazem em partes de construção de diferentes 

épocas, como acontece nas cidades de história contínua, o que cria uma 

sensação de decoração. Isso salta aos olhos tanto do estrangeiro quanto do 

moscovita. Mas esse último considera isso um sinal de “europeísmo" enquanto 

que o europeu, acostumado com a vizinhança do estilo romano ao barroco; do 

estilo gótico ao classicismo, à mistura arquitetônica, observa maravilhado a beleza 

dos enormes conjuntos, singular, porém estranha a ele. Sobre isso escreveu o 

Marques Custine: “Me sentia maravilhado a cada passo vendo a mistura 

interminável de duas artes tão diferentes: arquitetura e decoração: Pedro, o 
Grande, e seus sucessores conceberam sua capital como um teatro”127

’ Todo o conjunto de textos da “literatura oral” dos anos 1820 - 1830 nos faz 

perceber Petersburgo como um espaço no qual o misterioso e o fantástico são 

naturais. O conto peterburguês é próximo do sviatki126, porém o que representa o 

fantástico nele não é o tempo, mas sim o espaço.
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A teatralidade do espaço peterburguês era refletida na sua divisão nas 

partes: “Cênica” e “de bastidores”, a consciência constante da presença do 

espectador e o que é mais importante, a troca da existência pela “pseudo- 

existência”: o espectador está sempre presente, porém, para os participantes da 

ação cênica, é como se ele "não existisse”: Notar a sua presença significa violar 

as regras do jogo. Da mesma forma todo o espaço dos bastidores não existe do 

ponto de vista do espaço cênico. Do ponto de vista cênico apenas uma existência 

é real, a existência cênica. Do ponto de vista dos bastidores o outro espaço é um 

jogo, uma condicionalidade.

v A sensação do espectador-observador, que não deve ser notado, 

acompanha todas as cerimónias rituais que preenchem o regulamento “da capital 

militar”. O soldado, assim como um ator, é constantemente observado. Entretanto, 

ele está separado daqueles que observam uma parada, revista ou qualquer outra 

cerimónia por uma parede transparente somente de um lado, o estão vendo; ele 

existe para os espectadores, mas os espectadores não são visíveis a ele, não 

existem. O Imperador não é uma exceção. Custine escreve: “Nós fomos 

apresentados ao Imperador e a Imperatriz. É perceptível que o Imperador nem por 

um instante pode esquecer nem quem ele é, nem da atenção que ele atrai 

constantemente. Ele faz pose ininterruptamente. Partindo disso temos que ele 

nunca é natural, mesmo quando é sincero. O seu rosto tem três expressões das 

quais nenhuma é pura bondade. O mais costumeiro a ele é a expressão de 

severidade; a outra, a mais rara, mas que provavelmente melhor convém ao seu 

bonito rosto é a expressão de solenidade; e a terceira é a expressão de cortesia... 

Podemos falar sobre as máscaras que ele põe e tira de acordo com sua vontade 

<...> Eu diria que o Imperador sempre está desempenhando um papel e que ele o 

desempenha como um grande artista” E adiante: "A ausência de liberdade reflete 

em tudo, até no rosto do soberano: Ele possui muitas máscaras, mas não possui
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um rosto. Vós procurais um Ser Humano? Diante de Vós sempre está o 
Imperador”128.

128 La Russie en 1839 par marquis de Custine. Seconde éd. Revue, corrigé et augementée. Paris, 
1843, vol. 1, pág. 262.
129 Citação do livro: Vissarion Grigôrievitch Bielynski em memórias dos contemporâneos (Vissarion 
Grigôrievitch Bielynski v vospominaniakh sovremennikov). Leningrado, 1929, pág. 250-251.
130 Shedrin N. (M. E. Saltikov). Obras Completas (Polnoie sobranie sotchineni). Leningrado, 1936. 
Vol 14, pág 161. A fórmula: “vivíamos espiritualmente na França” não excluía, mas subentendia 
que o impacto com a vida do ocidente muitas vezes se tomava uma tragédia e convertia um 
ocidentalista em crítico do Ocidente.

A necessidade de platéia representa o paralelo semiótico àquilo que em 

relação geográfica dá o posicionamento excêntrico do espaço. São Petersburgo 

não tem o ponto de vista de si mesma, ela é obrigada a construir constantemente 

o espectador. Nesse sentido, tanto os ocidentalistas quanto os eslavófilos são, da 

mesma forma, criações da cultura peterburguesa. É característico que na Rússia 

possa existir um ocidentalista que nunca esteve no ocidente, que não conhece os 

idiomas e que não se interessa pelo ocidente real. Turguiêniev, passeando com 

Belínski por Paris ficou espantado com a indiferença desse último em relação à 

vida francesa que o cercava. “Lembro de quando em Paris ele viu pela primeira 

vez a Praça da Concórdia e logo me perguntou: É uma das praças mais bonitas 

do mundo? Não é verdade? - e com a minha resposta afirmativa exclamou: 

“Então ótimo, vou lembrar disso. Vamos para o outro lado, chega!” E começou a 

falar de Gógol. Eu fiz uma observação de que nessa praça, durante a revolução, 

havia uma guilhotina e que ali deceparam a cabeça de Ludovico XVL Ele olhou ao 

redor e disse: Ah! - e lembrou da cena de execução de Ostáp em “Taras 

Bulba”129 O ocidente para um ocidentalista é apenas um ponto de vista ideal e 

não uma realidade cultural e geográfica. :Mas esse “ponto de vista” reconstruído 

possuía uma certa realidade elevada em relação a verdadeira vida observada de 

sua posição. Saltikôv-Shedrín - lembrando que ele, nos anos 1840, “educado 

segundo os artigos de Belínski, naturalmente se juntou aos ocidentalistas” - 

escreveu: “Na Rússia, aliás nem tanto na Rússia, mas especialmente em São 

Petersburgo nós existíamos apenas de fato ou, como se dizia naquela época, 
tínhamos um “modo de viver”... Mas, espiritualmente nós vivíamos na França130.
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Pelo contrário os eslavófilos que estudavam no exterior, que assistiam às 

palestras de Schelling e Hegel como os irmãos Kireiévski ou como lúri Samárin 

(que até os sete anos sequer sabia o russo), que contratavam professores 

universitários especialmente para aprender a falar russo; da mesma forma 

condicional construíam a Rússia para si, como um ponto de vista necessário para 

o mundo real da civilização europeizada pós-Pedro.

A constante oscilação entre a realidade do espectador e a realidade do 

palco; sendo que cada uma dessas realidades, do ponto de vista da outra é 

apresentada como ilusória, gera o efeito peterburguês de teatralidade. Seu 

segundo lado é representado pela relação: espaço cênico/ espaço dos bastidores. 

A antítese espacial: Avenida Niévski e toda a parte pomposa e "palaciana” de São 

Petersburgo e Kolomna, a ilha de Vassílevski, os subúrbios, foram interpretados 

literariamente como uma relação de não existência. Cada um dos dois “palcos” 

peterburgueses possuía seu mito que se realizava no conto e nas anedotas 

amarradas a “locais” determinados. Havia a São Petersburgo de Pedro o Grande 

que desempenha o papel do Deus protetor da “sua” Petersburgo ou como deus 

implicitus que está invisivelmente presente em sua obra; havia também a 

Petersburgo do funcionário, do pobre, “do homem fora da cidadania da capital” 

(Gógol). Cada uma dessas personagens tinha “suas” ruas, bairros, seus espaços. 

A consequência natural era o aparecimento dos enredos nos quais essas duas 

personagens, graças a circunstâncias extraordinárias colidiam de algum modo. 

Como exemplo citaremos um conto cuja essência está relacionada à escritora E. 

L. Látchnikova (que sob o pseudónimo E. Khamar-Dobánov publicou a novela 

satírica “Travessuras no Cáucaso” (1844). A publicação causou impacto; A. V. 

Nikiténko escreveu em seu diário em 22 de junho de 1844: “O Ministro do exército 

leu e se apavorou. Ele o mostrou para Dúbelt e disse: Esse livro causa mais 
danos, pois nele cada linha é uma verdade”131. N. Krylôv que censurou o livro, 

sofreu perseguições. Sobre esse episódio o próprio Krylôv contou para N. I. 

Pirogôv o seguinte: Junto disso, para o entendimento do que contou Krylôv temos

131 Nikiténko, A.V. Diário (Dnevnik): em 3 volumes, Leningrado, 1955, tomo 1, pág 283.
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que ter em vista os rumores que se insistiam em manter de que no III 

departamento, no escritório do chefe dos policiais havia uma poltrona que 

rebaixava quem estava nela sentado até metade de uma escotilha, onde depois, 

os executores escondidos açoitam o mesmo sem saber quem era. As conversas 

sobre tal castigo “secreto” que circulavam ainda no século XVIII em relação a 

Sheshkovski (ver em memórias de A. I. Turguiêniev) se renovaram no reinado de 

Nikolai I e pelo visto, nas palavras de Rostoptchiná, até penetraram nos romances 

“russos" de A. Dumas. Pirogôv conta: “Krylôv era um censor e eles, naquele ano, 

tiveram que censurar um romance que causou muito impacto. O romance foi 

proibido pelo principal departamento de censura e Krylôv foi chamado até Orlôv, o 

chefe dos policiais de São Petersburgo... Krylôv veio a São Peterburgo, é lógico, 

com o mais sombrio dos humores de espírito e se apresentou, primeiramente a 

Dúbelt e depois, junto com Dúbelt rumaram até Orlôv. O tempo estava úmido, frio, 

sombrio. Passando pela Praça do Senado, na frente do monumento de Pedro, o 

Grande; Dúbelt, agasalhado com um capote, e agarrado no canto da carruagem 

falou, como se fosse para si mesmo, - assim contava Krylôv - “Quem deveria ser 

açoitado é Pedro, o Grande, por sua gaiatice boba: construir São Petersburgo no 

pântano”. Krylôv escutou e pensou consigo mesmo: “Entendo, entendo querido, 

não dá pra me enganar; não responderei nada”. Dúbelt tentou mais uma vez 

começar uma conversa no caminho, mas Krylôv permanecia mudo como um 

peixe... Finalmente chegaram até Orlôv. A recepção foi muito amável. Dúbelt, 

depois de dar algumas voltas, deixou Krylôv a sós com Orlôv. “Desculpe-nos 

senhor Krylôv - disse o chefe dos policiais - por nós o perturbarmos quase que 

em vão. Sente-se, por obséquio e conversaremos”.

E eu, - nos contava Krylôv - em pé; nem vivo, nem morto penso comigo 

mesmo, o que fazer ali: Não posso deixar de me sentar, já que convidam, mas 

caso me sente na sala do chefe dos policiais posso ser açoitado. Afinal, na há 

nada a fazer, Orlôv repetiu o convite e apontou para a poltrona que estava ao lado 

dele. E eu, conta Krylôv, devagarzinho e com cuidado fui me sentando no cantinho 

da poltrona. Com o coração na boca. Assim espero que dentro de instantes a
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poltrona rebaixe a almofada e... - sabemos que... E Orlõv, deve ter percebido, 
começou a sorrir ligeiramente e jurar que eu poderia ficar completamente 
tranquilo132.

O conto de Krylôv é interessante em vários sentidos. Antes de tudo, por ser 
uma informação do participante de um fato verídico, a composição dele já é 

claramente organizada e está a meio caminho da transformação em anedota 
urbana. O point do conto é que nele Pedro I e um funcionário aparecem como 

semelhantes; sendo que o Departamento III deveria escolher qual deles teria de 
ser açoitado (formula de Dúbelt: “quem deveria ser açoitado” mostra que ele se 

encontra em um momento de escolha), e a escolha, claramente, não está sendo 
feita a favor do “fundador soberano”. Um fato importante é que essa questão é 
discutida num lócus tradicional para esse tipo de reflexão, a Praça do Senado. 
Junto a isso, o açoitamento ritual da estátua não é somente uma forma de 
condenação a Pedro, mas também uma influência típica, mágica e bárbara a uma 
divindade que se comporta de maneira “errada”. Nesse sentido, as anedotas de 
Petersburgo sobre os sacrilégios contra a estátua de Pedro I (assim há uma

132 Pirogôv N. I. Obra (Sotchinenia). Vol. 2. São Petersburgo., 1887. Tomo 1, pág. 496-497. As 
últimas palavras fazem eco claramente aos versos “Sonho do conselheiro Popov” de A. K. Tolstoi:

... com sarcasmo ele pediu
a Popov, para que aquele ficasse tranquilo

E educadamente mostrou a cadeira... (cursivo de lúri Lótman).
Essa é uma das testemunhas da relação do conto de Krylôv com os rumores 

urbanos. Existia também um jogo de sentidos que, sem dúvida, dava ao conto o caráter de 
perfeição artística. Começando por Feofan Prokopovitch na literatura de apologia, a imagem 
permanecia firmemente: Pedro I, escultor que lapida uma pedra selvagem e transforma em uma 
estátua maravilhosa - a Rússia. Assim, no sermão da corte, nos tempos de Elizaveta, se pregava 
que Pedro “havia transformado a Rússia com suas próprias mãos em belas estátuas” (Shmurlo E. 
F. Pedro, o Grande na literatura russa (Piotr Vieliki v russkoi literature). Pág 13). Karamzin iniciou 
um esboço de palavras de elogio a Pedro com a imagem de Fídias que esculpi Júpiter a partir de 
um pedaço “horrível” de mármore. (Obras não editadas e cartas de N.M. Karamzin (Neizdannie 
sotchinenia i perepiska). São Petersburgo, 1863, parte I, pág. 20). No conto de Krylôv a função de 
“lapidar a Rússia” é passada para o terceiro Departamento que dessa forma torna-se sucessor de 
Pedro e dirige a ele mesmo toda a energia criativa. A conversa sobre a “execução” formava o 
segundo pólo obrigatório do folclore peterburguês. As crenças escatológicas e a mitologia do 
Cavaleiro de Cobre foram naturalmente completadas pelas “anedotas” sobre um funcionário 
açoitado sem culpa. O ditado constante de S.V. Saltykov, um esquisitão rico, cujos contos 
agradavam a Púchkin; eram as palavras dirigidas à esposa: “Hoje eu vi le grand bourgeois (Tsar- 
lúri Lótman)..., asseguro-lhe ma chère que ele pode te chibatar se quiser, repito, ele pode" (Diário 
de A. S. Púchkin 1833-35)// Trabalhos do Museu Estatal de Rumiantsevski, Ed. I, Moscou, 1923, 
pág 143. (Dnevnik A.S.Púchkina) A isso devemos incluir o rumor sobre o açoitamento de Púchkin 
na Divisão. O tema da “execução” em Gógol saia das anedotas urbanas.
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A “mitologia de São Petersburgo” estava se desenvolvendo no fundo das 

outras camadas mais profundas da semiótica urbana. Petersburgo era planejada 

como um porto marítimo da Rússia, a Amsterdã russa (o paralelo com Veneza 

também era constante). Mas, simultaneamente, Petersburgo deveria ser tanto “a 

capital militar”, quanto a residência, um centro estatal do país, e até, como afirma 

a análise, uma Nova Roma, com as pretensões imperiais que decorrem disto134. 

Entretanto, todas essas camadas das funções práticas e simbólicas contradiziam 

umas as outras e, muitas vezes, eram incompatíveis. A fundação da cidade que 

substituiria funcionalmente a Nóvgorod, destruída por Ivan IV, e reconstruiria o 

equilíbrio cultural tradicional da Rússia entre dois centros históricos e as ligações 

com a Europa Ocidental, da mesma forma tradicionais, era necessária. Tal cidade 

deveria ser tanto o centro económico como o local de encontro de diferentes 

linguagens culturais. O poliglotismo semiótico é uma regra para cidades desse 

tipo. No entanto, o ideal da “capital militar'’ exigia uma uniformidade de 

planejamento, um único sistema semiótico. Desse ponto de vista, qualquer saída 

desse esquema poderia parecer como uma perigosa violação da ordem. Vale 

notar que o primeiro tipo sempre tende a um texto artístico “incorreto” e 

contraditório; o segundo tende a metalinguagem “correta” e normativa. Não é por 

acaso que o ideal filosófico da Cidade, que era um dos códigos da Petersburgo do 

século XVIII combinava muito bem com a Petersburgo “militar” ou “tabelada” (dos 

funcionários) e não coincidia com a Petersburgo cultural, literária e comercial.

anedota famosa sobre a Condessa Tolstáia, que depois da inundação de 1824 foi 

especialmente a Praça do Senado para mostrar a língua ao Imperador)133, 

qualquer sacrilégio, são uma forma de admiração ao Deus.

133 Viázemski. P. “Velho livro de notas (Staraia zapisnaia knizhka) ", Leningrado, 1929. Pág 103. 
Pelo visto, a idéia confusa dos versos de Púchkin “Tsar franzindo as sobrancelhas”, que dá todos 
os motivos gerais desse enredo, está relacionado as anedotas urbanas desse tipo.
134 Ver o artigo de lúri M. Lótman; Boris A. Uspesnki “Ecos da concepção Moscou - terceira Roma 
na ideologia de Pedro I (Òtzvuki kontseptsii ‘Moskva-Treti Rim’ v ideologuii Petra Pervogo)” // 
Linguagem artística da idade média (Khudozhestvenni iazyk Srednevekovia), Moscou 1982, pág 
236-249.
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A luta entre a Petersburgo do texto artístico e a Petersburgo da 

metalinguagem preenche toda a história semiótica da cidade. O modelo ideal 

lutava pela encarnação real. Não é por acaso que para Custine, Petersburgo 

parecia um campo militar no qual os palácios substituíam as barracas. Entretanto, 

essa tendência encontrou uma resistência insistente e bem sucedida: a vida

preencheu a cidade, tanto com os casarões dos nobres nas quais se passava uma 

vida cultural independente e “privativa”, quanto com os intelectuais 

com sua tradição cultural original enraizada no ambiente 

espiritual. A transferência da residência para São Petersburgo, de maneira alguma 

obrigatória para o papel da Amsterdã russa, complicou as contradições ainda 

mais. Como capital, um centro simbólico da Rússia, uma Nova Roma, a 

Petersburgo devia ser um emblema do país, sua realização, mas como residência 

a qual eram dados os traços de anti-Moscou ela só poderia ser uma antítese da 

Rússia. O entrelaçamento complicado do “próprio” com o “alheio” na semiótica de 

Petersburgo selou a auto-avaliação de toda a cultura desse período. “Que magia 

negra nos transformou em alheios entre os seus!”, escreveu Griboiédov 

expressando uma das principais questões da época.

cultural

raznotchínets135

135 Ranotchínets - intelectual que não pertencia à nobreza russa dos séculos XVII e XIX (nota de 
tradutor).
136 Pável I (1754-1801), imperador russo a partir de 1796. Filho de Pedro III e Ekaterina II. A última 
deu de presente ao filho um palácio em Gátchina (posteriormente chamada de Pávlovsk) que ele 
transformou em uma pequena cidade militar com seu próprio exército e regulamento. (N.T.).
137 Maria Fiôdorovna (1759-1828), esposa (a partir de 1776) do imperador russo Pável I. (N.T)

Com o desenvolvimento histórico; Petersburgo se afastava cada vez mais 

do ideal planejado, da capital racionalista, do Estado regular, uma cidade 

organizada pelas regras e sem história. Petersburgo ganhava história, adquiria 

estrutura complicada topo-cultural apoiada pela verbosidade 

intemacionalidade de sua população. A vida da cidade complicava-se 
demasiadamente rápido. A variedade de Petersburgo assustava a Pável136. A 

cidade deixava de ser uma ilha no império e Pável decidiu fazer uma ilha em São 

Petersburgo. Da mesma forma, Maria Fiôdorovna137 tentava transferir para
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Pávlovsk uma parte da aconchegante Montbéliard138 Nos anos 1830 Petersburgo 

tornou-se uma cidade de contrastes culturais e semióticos, que propiciou uma vida 

intelectual excepcionalmente intensa. Pela quantidade de textos, códigos, 
ligações, associações, pelo volume da memória cultural acumulada no prazo não 
significativo de sua existência, Petersburgo por direito, pode ser considerada um 
fenômeno único na civilização mundial. Ao mesmo tempo, assim como a 

arquitetura peterburguesa, a cultura de São Petersburgo é uma das conquistas 
nacionais da vida espiritual da Rússia.

138 Montbéliard, cidade francesa.
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Suas pesquisas científicas foram direcionadas ao comparativo histórico 

linguístico; folclorística; crítica literária (problemas da poética, estrutura do texto, 

história da literatura); pesquisas nas áreas da religião, mitologia, culturologia, 

cultura espiritual, semiótica em materiais provenientes principalmente de tradições 

étnicas indo-européias, em particular as eslavas (com enfoque nas tradições 

russas, bálticas, indo-iranianas, clássicas e outras).

llm dos principais estudiosos do “texto de São Petersburgo” foi Vladimir 

Toporov, nascido em Moscou no ano de 1928 e falecido em 2005 na mesma 

Moscou. Em sua carreira cientifica foi Doutor em Ciências Filológicas (1988), 

membro atuante da Academia de Ciências da Federação Russa desde 1990, 

membro atuante da Academia de Ciências Naturais da Federação Russa desde 

(1993), principal colaborador cientifico do Instituto de pesquisas avançadas da 

Universidade Estatal de Ciências Humanas da Federação Russa (RGGU) e um 

dos principais fundadores da escola semiótica de Tártu-Moscou.
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Em 1992 passou a fazer parte do conselho de dissertações para a defesa 

de teses dos candidatos na Universidade Estatal de Ciências Humanas da

Ao longo de seus 78 anos de vida Toporóv publicou cerca de dois mil 

trabalhos, sendo desses mais de trinta monografias. Suas pesquisas científicas 

foram direcionadas ao comparativo histórico-lingúístico, à folclorística, à crítica 

literária (problemas da poética, estrutura do texto, história da literatura); suas 

análises recobrem as áreas da religião, mitologia, culturologia, cultura espiritual e 

semiótica e os dados com que trabalhou provém principalmente das tradições 

étnicas indo-européias, em particular as eslavas. Os limites cronológicos de sua 

pesquisa partiam do II milénio A.C e se estendiam até o final do século XX da 

nossa Era. Territorialmente abarcava do Egito Antigo a índia, da Turquia a 

Escandinávia. Toporóv escreveu sobre Púchkin, Karamzin, Turguiênev, 

Dostoiévski, sobre o “Texto de Petersburgo” na cultura russa, sobre o drama 

hindu, sobre as mitologias bálticas. Publicou duas coletâneas, “Santidade e os 

santos na cultura espiritual russa” e “Mito, ritual, símbolo, imagem - pesquisa na 

área da mitopoética”. Segundo palavras de V. V. Ivanov, Toporóv foi “o cientista 

que abrangeu em seu trabalho todas as principais áreas do conhecimento, que 

diziam respeito às conquistas do espírito humano”.

Federação Russa. Membro da redação das revistas “Questões de linguística”, 

“Etimologia”; membro do conselho internacional de redação da revista "Arbor 

Mundi" ("Árvore Mundial"). Membro da Academia Europaea, International Semiotic 

Society, International Language Origin Society, membro do International 

Philosophic Peirce Society. Membro Honorário da Academia de Ciências da 

Letónia. Doutor Honoris causa da Universidade de Vilnus (Lituânia). Membro da 

Sociedade Americana de Semiótica. Membro da redação das revistas "Linguística 

Báltica", "International Journal of Poetics", "Kodikas", "Proverbium" e outras. 

Laureado com o prémio Estatal da Federação Russa em 1990, pelo prémio 

Aleksandr Soljenitsin em 1998 e pelo prémio Andrei Biely (2004).
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0 trabalho apresentado a seguir é do ano de 1993, resultado de pelo 
menos vinte anos de trabalho do autor. O artigo não será traduzido por completo 
devido a quantidade enorme de citações e exemplos, muitas vezes de autores 
russos pouco conhecidos no Brasil cuja tradução poderia se converter em um 

trabalho de pouco interesse ao nosso público leitor. O que proponho é retirar de 
seu texto o cerne, sem o qual é impossível realizar qualquer estudo sobre o texto 
de Petersburgo. Juntamente com a tradução do artigo de Lôtman, esse cerne nos 
dará um diálogo Lôtman - Toporóv do qual releva o que de mais importante 
podemos extrair do texto de São Petersburgo, suas origens, desenvolvimento.

A escolha do nome de Toporov para minha tese foi anterior inclusive a de 
Lôtman, isso se deve a importância do nome de Toporov no que diz respeito aos 
estudos do tema de Petersburgo; inclusive, como já fora mencionado, foi o próprio 
autor que inseriu o termo “texto de Petersburgo” no ciclo de pesquisas da 

Rússia.

Os estudos de Vladimir Toporov são, infelizmente, bastante desconhecidos 
no Brasil. O motivo principal desse desconhecimento é a falta de tradução de suas 

pesquisas e teses para o nosso vernáculo. Um de seus estudos, em conjunto com 

demais pesquisadores da escola de Tártu-Moscou (V. V. Ivânov, I. M. Lôtman, A. 
M. Piatigôrski, B. A. Uspênski), foi apresentado no livro de Irene Machado “Escola 
de Semiótica - A experiência de Tártu-Moscou para o estudo da cultura”139.

139 Machado Irene, “Escola de semiótica russa. A experiência de Tártu-Moscou para o estudo da 
cultura”, Ateliê Editorial, 2003.
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“Conseqúentemente, o texto ensina ao leitor as regras para sair fora de 

seus próprios limites. Com essa relação com o extra-textual vive tanto o próprio

“O texto de Petersburgo representa não somente um espelho da cidade que 

reforça o efeito, mas também um aparelho com a ajuda do qual é realizada a 

passagem para a realibus ad realiora, uma transformação da realidade material 

em valores espirituais que claramente mantém em si os rastros do seu substrato 

extra-textual e, por sua vez, exige do seu consumidor a capacidade de reconstruir 

(“averiguar”) as ligações com o que está posicionado fora do texto, com o extra- 

textual para cada um dos nós do texto de São Petersburgo.”

“Tanto a Petersburgo fantasmagórica e quimérica (“uma invenção 

fantástica”, “um devaneio de sonho”), quanto seu texto (ou texto sobre ela), apesar 

de tudo, pertencem às realidades super-saturadas que não podem ser imaginadas 

sem o inteiro que está por trás delas e portanto já são inseparáveis do mito e de 

toda a esfera do simbólico".

PRINCIPAIS CONCEITOS DO ENSAIO DE V. N. TOPOROV “SÃO PETERSBURGO E 
O “TEXTO DE PETERSBURGO” DA LITERATURA RUSSA”.

“Justamente por isso o tema de Petersburgo não deixa ninguém indiferente. 

Longe de estar esgotado ou definitivamente resolvido, a ele são próprias uma 

tensão e uma capacidade explosiva especiais de antítese, uma certa orientação 

exagerada tanto em resolver as questões mais importantes da história, cultura e 

autoconsciência russas, quanto em captar, atrair para o seu círculo aqueles que 

estão procurando uma resposta a essas perguntas”.
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“...Petersburgo é um centro do mal e do crime, onde o sofrimento superou a 

norma e gravou-se de modo irreversível na consciência popular. Petersburgo é um 

abismo, um reino “estranho”, a morte; mas Petersburgo também é aquele lugar 

onde a autoconsciência nacional e o auto-conhecimento atingiram o limite atrás do 

qual abrem-se os novos horizontes da vida, onde a cultura russa celebrou o 

melhor de seus triunfos que mudaram de forma irreversível o Homem russo. O 

sentido interior de São Petersburgo, o seu grande papel trágico está justamente 

nessa antítese e antinomia, que coloca a própria morte na base da nova vida, 

entendida como uma resposta da morte e como sua redenção, como o nível mais 

alto de espiritualidade.”

texto de São Petersburgo quanto aqueles aos quais ele revelou-se como uma 

realidade que não pode ser entendida somente no nível de objetos e coisas”140.

“A desumanidade de Petersburgo revela-se como ligada, naturalmente, a 

aquele tipo de humanidade elevada e quase religiosa para a Rússia, capaz de 

entender a desumanidade, lembrá-la para sempre e construir um novo ideal nesse 

conhecimento e nessa memória. Essa bipolaridade de São Petersburgo e o mito 

soteriológico (a idéia “peterburguesa”), baseados nela, são refletidos de maneira 

mais plena e adequada justamente no texto de Petersburgo da literatura que está 

praticamente livre dos defeitos mencionados acima e que atualiza exatamente o 

aspecto sincrônico de Petersburgo em uns casos e o pancrônico (Petersburgo 

“eterna”) em outros. Somente no texto de São Petersburgo, a cidade é destacada 

como um objeto especial independente da compreensão artística, como uma 

união completa... Isso se torna possível... porque... a mencionada “união 

completa” cria um campo energético tão forte que o todo - o 

“variegado” e todas as avaliações individuais - 

capturado por esse campo e, como se fosse transformado nele

140 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa7/Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág. 7.

“múltiplo 

é atraído
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Os casos... das mudanças de humor, tanto entre as suaves, graduais, pode 

se dizer naturais, tanto as abruptas que parecem estar relacionadas a uma 

escolha feita através da força de vontade, têm que ser reconhecidas como as mais 

importantes do ponto de vista da análise. Não importa se acontece a passagem da 

relação negativa com relação à São Petersburgo (esse caso é o mais 

demonstrativo e de um certo modo testemunha o conhecimento dos dois estados

“Em todos os casos semelhantes [de avaliação negativa de Petersburgo - 

N.T.], o sofrimento relacionado a Petersburgo e “o momento negativo” causado 

por ela (até a sanha e ódio), por mais que isso pareça estranho a primeira vista, 

contém em si algo de bom “um momento positivo” que está justamente na I i b e r 

a ç ã o de algo profundo e importante, verdadeiro, humano143.

“Na verdade, em textos desse tipo, [folclore popular sobre São Petersburgo 

- N.T.] o “positivo” e o “negativo”; muitas vezes estão não somente em uma 

vizinhança suspeita, e até em uma mistura perigosa, mas, naquela ligação estreita 

e natural onde ambos os elementos estão em relação de interdependência, onde 

eles, de um certo ponto de vista, se completam e se determinam”.

espírito de um único texto: a carne une e cria esse texto, enquanto que o espírito 

determina a direção do seu movimento e a profundidade do sentido do texto”.

“Aqui não faz sentido falarmos sobre a Petersburgo como uma cidade 

“positiva”, surpreendente, única em seu gênero, que causa a admiração de todos 

(como parece)”... 141

Muitas pessoas declaram “a sua incompatibilidade com Petersburgo atrás 

do que há algo mais geral e universal: a incompatibilidade dessa cidade com uma 

pessoa que pensa e sente, a impossibilidade de vida em Petersburgo”.142

141 Idem, pág 8-9.
142 Idem. Pág 12.
143 Idem. Pág 14.
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Com base nessas idéias, em um determinado contexto, justamente, criou- 

se a contraposição atual, já há quase dois séculos, entre Petersburgo e Moscou. 

Desde o ponto de uma visão geral a demarcação dessas capitais formava-se 

segundo um dos dois esquemas possíveis. Segundo um deles, a Petersburgo 

desalmada, burocrática, militar, oficial, regular de maneira antinatural, abstrata, 

desaconchegante, jacente, não russa, se contrapunha à Moscou cordial, familiar, 

íntima, patriarcal, aconchegante, “materialmente real”, natural, russa.

extremos nos quais Petersburgo pode aparecer, da superação de um olhar 

unilateral para a cidade e da saída para uma certa posição sintética desde a qual 

Petersburgo é percebida em toda a sua plenitude antinômica) para a positiva 

ou pelo contrário; da p o s i t i v a para a n e g a t i v a... Em ambos os casos, 

embora em cada um haja um jeito diferente, de uma ou de outra forma, há uma 

presunção de excepcionalidade de São Petersburgo, de seu lugar especial e único 

na Rússia, diferente de todo o resto144.

Segundo o outro esquema, Petersburgo como uma cidade civilizada, 

cultural, organizada de maneira planejada, correta e lógica, harmoniosa e 

européia, se contrapunha a uma Moscou que parecia uma aldeia caótica, 

desordenada, semi-asiática, contrária à lógica. O próprio vocabulário dessas 

características e sua estrutura são muito significativos.”145

144 Idem, pág 15.
145 Idem, pág 16.

"... É conveniente mostrar o ponto-chave no qual Petersburgo e Moscou 

descordam radicalmente. Falando nisso, Moscou nesse caso tem que seQ 

considerada o membro líder da comparação, pois a imagem de Petersburgo no \ 

“texto de São Petersburgo” se forma, em muito, como um anti-modelo 

mitologizado de Moscou. Trata-se de uma característica mais importante e s p a c 

i a I que combina os traços de diacronia e de sincronia e que possui uma saída 

para as outras esferas (inclusive para a esfera ética). O espaço de Moscou (corpo)
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“Moscou dublava Petersburgo na esfera simbólica, Moscou possuía as 

funções especiais próprias somente a ela, tudo isso torna justa a colocação da 

questão sobre algo comum que reunia Moscou e São Petersburgo”. “Mas, 

essencialmente, os fenômenos de Petersburgo e Moscou no contexto geral da 

Rússia, em suas diferentes fases, claramente não tanto excluíam uma a outra

contrapõe-se a Petersburgo e seu espaço como algo orgânico, quase natural 

(disso vem a abundância das metáforas vegetais nas descrições de Moscou), que 

apareceu por si mesma sem vontade de ninguém, sem planos, sem intervenção. 

Ela contrapõe-se ao não-orgânico, artificial, somente “cultural”, chamado a vida 

por uma vontade violenta de acordo com um esquema pensado, um plano, uma 

regra. Disso vem uma concretude especial e uma realidade terrestre de Moscou, 

diferente da Petersburgo abstrata, exagerada, fantasmagórica, “inventada”. Ver, 

de um lado, a imagem de uma cidade planta (Moscou - E.A)... e de outro lado os 

múltiplos exemplos de descrição de Petersburgo como uma miragem, ficção...”146

“A diferença de estrutura entre o espaço ponderável de Moscou e o “quase- 

espaço” de Petersburgo explica porque em Moscou a vida é confortável, 

aconchegante e livre (“por sua própria vontade”), confiável (com o apoio da 

família, da origem, da tradição), enquanto que em São Petersburgo a vida é sem 1 

apoio e não é de vontade própria. É importante considerar essas diferenças 

porque... no texto de São Petersburgo está presente um certo componente de 

Moscou... Essa camada “de Moscou” do texto de São Petersburgo tem sua 

explicação na própria história da formação do texto de São Petersburgo (disso 

falaremos adiante). Em todo caso, seria um erro considerar que o sentido da 

comparação entre Petersburgo e Moscou e de todo o seu texto “comparativo” está 

apenas na fixação das diferenças, oposições, divergências que não podem ser 

eliminadas, conciliadas, superadas... Petersburgo como capital foi sucessora de 

Moscou... que no período “peterburguês” da história russa, Moscou não foi 

completamente rebaixada...”

146 Idem, pág 20-21.
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quanto se completavam, apoiavam e dublavam uma a outra. As diferenças entre 

as duas capitais escorriam não apenas de uma necessidade histórica, mas 

daquela providencialidade que necessitava dos dois tipos, das duas 

estratégias, dos dois caminhos de sua existência”.

“Como qualquer outra cidade, Petersburgo tem sua “língua”; ela fala 

conosco através de suas ruas, praças, águas, ilhas, jardins, prédios, monumentos, 

pessoas, história, idéias e pode ser entendida como um certo texto heterogéneo 

ao qual é dado um certo sentido geral na base do qual pode ser reconstruído um 

determinado sistema de sinais realizado no texto. Assim como algumas outras 

cidades importantes, Petersburgo também possui seus mitos, particularmente o 

mito alegórico sobre a fundação da cidade e seu demiurgo... A esse mito estão 

relacionadas as raízes do mito sobre o “Cavaleiro de Cobre”, formado no famoso 

poema de Púchkin que se tornou um dos principais componentes do Texto de 

Petersburgo, apesar de que a mitologização da figura do Cavaleiro majestoso 

havia começado bem antes.”

A combinação no poema de Púchkin da parte sintética, que se revela... na 

composição de seu texto, com suas citações abundantes, claras e mais 

freqúentemente não-claras, reminiscências, referencias a outros textos russos 

não-russos, com a profundidade do pensamento historiosóficoena 

verdade, com a primeira experiência de colocação na literatura russa do tema do 

homem “simples” (“pequeno”) e da história da vida particular e da alta política 

estatal, tornou “Cavaleiro de Cobre” uma espécie de foco no qual se reuniram 

muitos raios e do qual ainda mais raios iluminaram a literatura russa posterior. O 

poema de Púchkin tornou-se um certo ponto crítico, ao redor do qual começou a 

cristalização... de um “sub-texto” especial do texto de São Petersburgo e de um 

mitologema especial no corpo dos mitos de Petersburgo.”
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“Os anos 40-50 foram de formação do tema de São Petersburgo na sua 

variante “baixa”: pobreza, sofrimento, desgraça, e também no seu ánguio

“São Petersburgo é única na história russa, pois a ela corresponde um texto 

especial de “Petersburgo”; mais precisamente, um certo super-texto sintético com 

o qual estão relacionados sentidos e objetivos superiores... o texto de São 

Petersburgo pode ser determinado de forma empírica através da indicação do 

círculo de textos básicos na literatura russa relacionados a ele, 

correspondentemente, através de seus limites cronológicos. O início ao texto de 

São Petersburgo foi dado no limite dos anos 20-30 do século XIX por Púchkin (“a 

casinha solitária na ilha Vassílevski”, em 1829, e “Dama de espadas” em 1833..., 

“Cavaleiro de Cobre” em 1833 e ainda as várias poesias “peterburguesas” dos 

anos 30). Esse início foi continuado já nos anos 30 pelas novelas peterburguesas 

de Gógol (1835 -1842)...”

“O mito de “criação" de Petersburgo mais tarde foi apanhado pelo mito 

sobre o próprio demiurgo que aparece de um lado como Genius loci e de outro 

lado como uma figura que não esgotou sua energia vital, que aparece nos 

momentos marcados da cidade a suas pessoas (o motivo da “estatua que ganhou 

vida”) e que atua como a voz do destino, como um símbolo único na história russa 

da cidade. Resta acrescentar que se as raízes do mito do “Cavaleiro de Cobre” 

estão no mito sobre a criação da cidade, então, a sua continuação lógica é o mito 

escatológico sobre o fim de Petersburgo. Infelizmente, até o momento não deram 

atenção para o fato que o mito “criativo” e o escatológico não somente surgiram ao 

mesmo tempo (bem no começo da cidade), como também se orientaram um no 

outro, construindo cada um a si mesmo como um antimito em relação ao outro 

que, no entanto, possui a mesma raiz. Esse fenômeno de espelhamento 

“contrário” diz mais sobre uma tensão antitética interior da situação na qual se 

realizava a mitologização das realidades petersburguesas”.147

147 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa7/Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág 22-23.
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“Nessa breve análise não foram mencionadas muitas outras figuras e uma 
quantidade de textos maior ainda que formam uma espécie de substrato (ou

“humanista”, quando pela primeira vez foi visto o destoar da cidade, de sua 
camada mítica (quase todas as primeiras obras de Dostoiévski, incluindo “Crónica

mencionar Merejkôvski 
‘, Kuzmín164 

165

... e outros. A partir da primeira
Mandelstam166

148 Pobiedonóstsev, Kostantin P. (1827-1907), político, advogado e publicitário russo.
149 Gontcharôv, Ivan A. (1812-1891), escritor russo, autor da novela “Oblomov”.
150 Sollogub, Vladimir A. (1813-1882), escritor russo.
151 Panáiev, Ivan I. (1813-1862), jornalista e escritor russo.
152 Drujínin, Aleksandr V. (1824-1864), escritor e crítico literário russo.
153 Belínski, Vissarion G. (1811-1848), crítico literário russo.
154 Turguéniev, Ivan S. (1818-1883), escritor russo. Autor de “Pais e filhos” (1882).
155 Saltikov-Shedrin, Mikhail E. (1826-1889), escritor satírico e publicitário russo.
156 Leskov, Nikolai S. (1831-1895), escritor russo.
157 Tiutchev, Fiodor I. (1803-1873), poeta russo.
158 Blok, Aleksandr A. (1880-1921), poeta simbolista russo.
159 Biely, Andrei (1880-1934), escritor russo.
160 Merejkôvki, Dmitri S. (1866-1941), escritor e filósofo russo.
161 Sologúb, Fiodor (1863-1927), escritor russo.
162 Guíppius Zinaida N. (1869-1945), escritora russa.
163 Ivânov, Viatcheslav 1.(1866-1949), poeta e pensador russo, teórico do simbolismo e tradutor.
164 Kuzmín, Mikhail A. (1875-1936), escritor, compositor e crítico musical russo.
65 Akhmátova, Anna A. (1889-1966), poetisa acmeísta russa.

166 Mandelstam, Ossip E. (1891-1938), poeta russo.
167 Gumiliov, Nikolai S. (1886-1921), poeta russo.
168 Váguinov, Konstantin K. (1899-1934), escritor russo.
169Zamiátin, levgeny I. (1884-1937), escritor russo.
1/0 Zoshchenko, Mikhail M. (1894-1958), escritor russo.

do
Gumiliov167... Nos anos 20 (até o limite com os anos 30): antes de mais nada
Váguinov168... mas também Zamiátin169

17°... e outros...”

e os autores de inúmeras novelas sobre os “pobres 
funcionários” Pobiedonóstsev148, Gontcharov149, V.F.Odóievski..., Sollogub150, 

151, Drujínin152..., Bielínski153, Hertzen (a imagem “publicitária”, quase “pré- 

historiológica" de São Petersburgo). Os anos 60-80: os romances peterburgueses 
de Dostoiévski (mas também... Turguiéniev154, Saltikóv-Shedrin155, Leskôv156... e 

outros, entre os poetas, Tiútchev157... e outros). No começo do século XX as 
figuras centrais do texto de São Petersburgo foram Blok1* e Andrei Biely159 
(“Petersburgo”)..., também vale mencionar Merejkôvski160, Sologub161, 

Guippius162, Viatcheslav Ivânov163, 

século XX: Akhmátova
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“Dessa forma, o texto peterburguês, menos que tudo, tinha a voz dos 

escritores da cidade de São Petersburgo sobre ela. Através do texto de São 

Petersburgo falava toda a Rússia e antes de tudo Moscou... uma das tarefas 

colocadas diante do pesquisador do texto de São Petersburgo é a avaliação da

“0 empirismo da composição mencionado do texto de São Petersburgo 

será superado de um certo modo se marcarmos os nomes mais significativos para 

esse texto: Púchkin e Gógol como fundadores da tradição; Dostoiévski como seu 

formador genial, o que reuniu na sua variante do texto de Petersburgo o seu 

próprio e o alheio e que também foi o primeiro construtor consciente do texto de 

Petersburgo como tal; Andrei Biely e Blok como os líderes daquela renascença do 

tema de Petersburgo, quando este já estava conscientizado pela sociedade dos 

homens cultos russos; Akhmátova e Mandelstam como testemunhas do fim e 

portadores da memória sobre Petersburgo, os que concluíram o texto de São 

Petersburgo; Váguinov como o que finalizou o tema de São Petersburgo, “o 

fabricante de ataúdes”.”

“Na análise dos autores cuja contribuição para a criação do texto de 

Petersburgo é mais ponderada saltam aos olhos duas peculiaridades: o papel 

excepcional dos escritores naturais de Moscou (Púchkin, Liérmontov172, 

Dostoiévski..., Biely e outros) e mais amplamente, o papel dos que não nasceram 

em São Petersburgo (Gógol, Gontcharôv, cuja contribuição para o texto de São 

Petersburgo ainda não foi apreciada como deveria...) e a ausência, na primeira 

fileira, dos escritores peterburguêses até a etapa final (Blok, Mandelstam e 

Váguinov).”

171 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa’7/Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág 24.
172 Liérmontov, Mikhail I. (1814-1841), poeta russo.

reserva) do texto de São Petersburgo que muitas vezes iluminam alguns de seus 

detalhes ou então complementam com novos exemplos aquilo que já 

conhecemos”.171
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“A primeira coisa que salta aos olhos diante da análise dos textos concretos 

que formam o texto de Petersburgo... é a proximidade surpreendente das diversas 

descrições de Petersburgo, tanto as de um mesmo autor, quanto as de autores 

diferentes...”174

“Entretanto, essa uniformidade das descrições de Petersburgo, criadora das 

primeiras condições preliminares de formação de texto de São Petersburgo, pelo 

visto não pode ser explicada por completo nem pela tradição de descrição de 

Petersburgo que se formou na literatura, nem pelo fato de que se trata do mesmo 

objeto, e que a pessoa que o descreve usa os clichés que estão a sua 

disposição... Provavelmente, as condições preliminares da formação do texto de 

São Petersburgo devem ser complementadas por algumas outras para que o texto 

se torne realidade.”

contribuição para ele das duas tendências mencionadas que colaboram para a 

criação desse texto”.173

“A principal dessas condições é a consciência... da presença em 

Petersburgo de algumas essências mais profundas, as estruturas, que 

determinam, de maneira cardeal, a conduta dos personagens... assim como, por 

exemplo, no texto de “Crime e Castigo” nós “procuramos”... alguns textos novos 

(como sub-textos) ou como na base de toda a obra peterburguesa de Dostoiévski 

nós construímos um texto único desse escritor sobre Petersburgo, da mesma 

forma podemos colocar diante de si em relação a Petersburgo o mesmo objetivo 

na base de todo o conjunto de textos da literatura. Os textos formados desse 

modo possuem as mesmas particularidades específicas próprias a qualquer outro 

texto em geral e antes de qualquer coisa, possuem uma ligação semântic 

a... O texto se encontra unido e ligado... embora ele tenha sido escrito (e 

provavelmente será escrito) por muitos autores porque ele surgiu a meio-caminho

173 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa” //Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág 23.
174 Idem, pág.25.
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“Dos elementos substratos da esfera natural formam-se o aspecto c I i m á 

tico-meteorológico (chuva, neve, tempestade, vento, frio, calor, 

inundação, pôr do sol, noites brancas, combinação de cores, translucência, etc) e

“É necessário frisar que a uniformidade do texto de São Petersburgo... é 

providenciada também por um único dicionário “local” peterburguês...”.

essa união das aspirações a um objetivo superior... determina um único princípio 

de seleção para os textos “substratos” incluídos no texto de São Petersburgo”.

III O Texto de São Petersburgo. Síntese “natural e cultural”. A esfera dos 

sentidos.

entre o objeto e todos esses autores, em um espaço caracterizado... pela 

presença de alguns princípios gerais de seleção e síntese dos materiais e também 

pelas tarefas e objetivos relacionados ao texto. Entretanto, a uniformidade do texto 

de Petersburgo é determinada nem tanto por um único objeto de descrição quanto 

pela i n t e g r i d a d e... do objetivo semântico: o caminho para a salvação moral, 

para o renascimento espiritual nas condições quando a vida morre no reino da 

morte e a mentira e a maldade triunfam sobre a verdade e a bondade. Justamente

“Acima tratávamos dos textos concretos da literatura russa que atuam como 

substratos em relação ao texto de São Petersburgo. Junto disso, é necessário 

mostrar os elementos substratos de um outro tipo que se referem às esferas 

natural, material-cultural, espiritual-cultural e histórica”.176

“O texto de São Petersburgo é um texto par excellence por causa de seu 

caráter... individual, que se revela em sua estrutura interior... não somente, 

nem tanto através de sua ligação com a cidade de São Petersburgo, quanto 

através do fato que ele forma um texto e s p e c i a I”.175 
-------------------------------------------------------------------- j

175 Idem, pág 27.
176 Idem, pág 28.
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“Junto ao... medo metafísico aparece também... o “horror da vida”... esse 

horror da vida que transtorna a consciência... chamou, finalmente, a vida o texto 

de Petersburgo como seu contrapeso e sua superação... Uma das funções 

indubitáveis do texto de Petersburgo é a missa às almas mortas em Petrópolis, 

que tornou-se para elas uma verdadeira Necrópole.”

“0 texto de São Petersburgo inclui também como elementos substratos 

outras particularidades da cidade que se referem já à esfera material-cultural: 

planejamento, caráter de construção, as casas, as ruas, etc..."

o aspecto paisagístico (água, terra firme, pântano, monotonia do espaço, 

planície, falta das orientações naturais verticais, lugar aberto (vastidão), não 

preenchido, separação das partes, posição no extremo, etc.) de descrição de 

Petersburgo no texto de mesmo nome. São destacados especialmente os 

fenômenos específicos da cidade (inundações, noites brancas, pôr do sol especial, 

os fenômenos da natureza)..., os elementos contrapõem-se... entre os elementos 

substratos que se referem de maneira igual tanto a esfera natural, quanto a esfera 

material-cultural e histórica, o papel principal no texto de Petersburgo pertence a 

posição extrema da cidade no fim do mundo, na encruzilhada...”

“Esse motivo, muitas vezes refletido no texto de Petersburgo, pela primeira 

vez foi formulado... por Karamzin... no trecho sobre “o brilhante erro” de Pedro, 

sobre a fundação por ele de uma capital nos limites, no norte do país, onde a 

própria natureza condena tudo, a infecundidade e a falta; sobre os terríveis 

resultados dessa decisão; e sobre o fato que “o homem não vencerá a natureza”. 

Mas para o texto de Petersburgo, é característico justamente o mesmo jogo de 

passagem da extremidade espacial para a vida no extremo, no limiar da morte, em 

condições sem saída... Assim como a cidade, o texto está fora do centro, ele é ex

cêntrico, no extremo, no limite, sobre o abismo, e essa situação aceita como 

necessidade dar as forças para criar, e essa criação é intensa e tensa...”177

177 Idem, pág. 29.
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178
179
180

Idem, pág. 30.
Idem, pág. 31.
Idem, pág. 32.

“São Petersburgo também se destacava em outras relações, a cidade 

estava à frente de toda a Rússia na quantidade de doenças venéreas, tísica,

“Conseqúentemente, a própria Petersburgo, também de forma metafórica, 

pode ser determinada como uma fábrica de mortes. A preponderância da 

mortalidade sobre a natalidade geralmente era enorme... a outra anomalia de 

Petersburgo era uma densidade populacional surpreendentemente grande. Em 15 

de dezembro de 1910 em uma casa em São Petersburgo viviam em média 70 

pessoas (em Londres - 8 (I), em Paris - 35, em Berlin - 48, em Viena - 50)... a 

terceira anomalia peterburguesa era um grande (inicialmente enorme), constante 

predomínio da população masculina sobre a feminina, que permanecia pelo 

menos até a guerra e a revolução. No ano da morte de Púchkin, as mulheres em 

Petersburgo representavam apenas 30%... Como consequência dessa correlação 

da população, uma enorme porcentagem dos homens restavam solteiros e sem 

filhos de um lado e de outro havia um forte desenvolvimento da prostituição...”180

“O papel das condições climáticas na eliminação da vida das pessoas em 

Petersburgo era muito significativo...: muitos que vieram para a cidade não 

conseguiram se adaptar às condições climáticas naturais e morriam devido a 

resfriados, pneumonias, tísicas ou simplesmente devido a queimaduras causadas 

pelo frio, fato sobre o qual testemunha a imprensa peterburguesa.”179

“Antes de qualquer coisa, foi pela mortalidade que Petersburgo, em seus 

bem-sucedidos dois primeiros séculos, não conhecia adversários, nem na Rússia 

nem fora de seus limites... A “rotação" da população dessa Necrópole, ou mais 

particularmente, o preenchimento da área do seu cemitério acontecia mais rápido 

do que, por exemplo, em Moscou, o que era propiciado pelas condições de solo e 

climáticas de Petersburgo (o processo de decomposição, apodrecimento... 

realizava-se em um prazo mais curto de tempo...).”178
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181
182
183

Idem, pág. 33.
Idem, pág. 34.
Idem, pág 35.

“A tipologia das relações entre a natureza e a cultura em São Petersburgo é 

muito diversa, um pólo é formado na contraposição entre a natureza, pântano, 

chuva, vento, neblina, serração, umidade, escuridão, noite... (natureza); e agulha,

alcoolismo, doenças psíquicas e suicídios. Nos anos 70 do século XIX, 

anualmente, suicidavam-se 140-170 pessoas, sendo que entre os suicídios havia 

uma grande porcentagem de mulheres (um fenômeno raríssimo para a Rússia)... 

Miseráveis e desabrigados, os representantes do mundo criminoso também eram 

feridas de Petersburgo, e tanto a literatura artística, publicitária, etnográfica, social- 

econômica, quanto os atos policiais e jurídicos amplamente desenvolvem toda a 

tipologia desse fenómeno.”181

"... a estrutura presente na base de Petersburgo, como resultado de uma 

síntese da natureza e da cultura; e que está de maneira implícita no texto de São 

Petersburgo, é... complexa, heterogénea e polar; as suas cadeias principais não 

somente possuem valores diferentes como também são capazes de mudar e 

trocar entre si esses valores... a complexidade é determinada pelo fato que cada 

um dos elementos possui... toda a somatória do significado que aparece em várias 

situações... a polaridade dessa estrutura Peterburguesa está no fato de que a 

natureza contraposta à cultura não somente entra nessa estrutura..., mas 

se iguala a ela. Desse modo Petersburgo, como uma cidade grande, não é um 

resultado da vitória, de um triunfo completo sobre a natureza, mas sim um lugar 

onde... é realizada uma regência dupla, da natureza e da cultura.”183

“O substrato espiritual e cultural possui um significado especial no texto de 

São Petersburgo: mitos e lendas, adivinhações e profecias, obras literárias e 

monumentos artísticos, idéias filosóficas, sociais e religiosas, as figuras do período 

peterburguês da literatura russa e personagens literários, todas as variantes de 

espiritualização e humanização da cidade...”182
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184
185
186

“Esse coeficiente excepcionalmente alto de uma boa visão e perspectiva 

pode ser explicado pelo grande comprimento e alto grau de “abertura”.

Idem, págs. 36-37.
Idem, pág. 37.
Idem, págs 37-38.

“Dessa forma, uma boa visão de uma pessoa como sujeito dessa 

capacidade, em uma cidade que pode ser observada ao longe, corresponde a 

uma boa visão dessa pessoa como objeto, ela também podendo ser vista de longe 

e, além disso, às vezes, é vista bem demais.”

“Junto disso, tanto a natureza quanto a cultura são polares por si, dentro da 

natureza: a água... chuva, sujeira, umidade, cerração, neblina, escuridão, frio, 

abafamento, contrapõem-se ao sol, pôr do sol, suavidade das águas... árvores, 

frescor. Quando os elementos da primeira linha ganham força chega o desespero, 

a tristeza... Quando então chegam os elementos da segunda linha, os da 

natureza, tudo se torna claramente visível, da alma cai um fardo... chega um 

estado eufórico Uma vida nova”.

cruz, cúpula... linha, avenida, praça, marginal, palácio, fortaleza, etc. (cultura). A 

natureza tende ao espaço horizontal... a cultura ao espaço vertical...”

“Petersburgo é uma cidade de avenidas e mais do que isso é uma cidade 

de uma avenida... Porque a Avenida Niévski é uma espécie de imagem ideal da 

cidade, sua idéia no momento do triunfo de sua melhor realização”.184

“Assim, para um transeunte da Praça do Palácio são direcionados 

simultaneamente várias centenas de janelas-olhos...”186

“Diferente de Moscou, Petersburgo imagina-se como aberta, o que lhe dá 

uma possibilidade de boa visão”.185
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“Dessa correlação... da natureza e cultura, surgem as situações típicas 

peterburguesas; de um lado um caos escuro e fantasmagórico no qual não se vê 

nada com claridade... onde o existente e o não existente trocam de lugares, 

fingem um ser o outro, se misturam, se juntam, provocam o observador (miragem, 

sonho, fantasma, sombra, sósia, reflexos nos espelhos, “diabruras 

peterburguesas”); de outro lado um cosmos claro e transparente, como uma união

“Dentro da cultura há uma moradia, de forma irregular, de um aspecto 

miserável ou repugnante, um quarto-caixão, um cômodo lastimável, o poço do 

pátio, o prédio “arca de Noé”, uma travessa barulhenta, um buraco, fedor, sujeira, 

poeira, gritos, risadas, abafamento; contrapostos à avenida, praça, marginal, ilha, 

casa de campo, agulha, cúpula. Aqui, assim como dentro da natureza, em um 

caso, nada se vê e a atmosfera é abafada (predomina a tentativa de ouvir e 

escutar o sussurro...) no outro, uma vastidão se abre à vista, tudo se preenche 

com ar fresco, o pensamento recebe a possibilidade de se desenvolver. O fato de 

que a natureza e a cultura não se contrapõem, mas até, em alguns casos, se 

misturam, se juntam, forma um outro pólo das descrições de Petersburgo.”188

“Com esse critério-chave de “boa visão”, de uma ou de outra forma estão 

relacionados os outros...:

187 Idem, pág. 40.
188 Idem, pág. 40.

Coeficiente das ruas “retas”, “curvas” e “quebradas”... Há uma 

grande vantagem das ruas “retas” sobre as ruas “não retas”.

Coeficiente do espaço “organizado”... é muito elevado...

Coeficiente do “aberto” e “fechado"... há poucos espaços “muito 

fechados” na cidade...

Coeficiente “interrompido”, “não interrompido” ou “junto”, “separado” 

(correlação de espaços entre os quais a comunicação é fácil e 

espaços difíceis de alcançar...).”187
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ideal da natureza e cultura, caracterizado pela lógica, harmonia, muita claridade, 
até clarividência... “

“O mito popular sobre a morte na água foi absorvido também pela literatura 
que criou uma espécie de texto peterburguês de “inundação”.”191

“Tanto o fantasmagórico quanto o transparente são duas definições muito 
importantes... da caracteristica da cidade no texto de Petersburgo... Essas 
definições em relação às condições de Petersburgo tornam-se extremamente 

próximas, começam um jogo entre si engajando o leitor e o introduzindo no mundo 
das ilusões... O texto de Petersburgo, dessa forma, torna-se adaptado de maneira 
ideal a “encenar” uma imprecisão, duplicidade de sentido, estado 
fantasmagórico... Seja como for, o texto de São Petersburgo da literatura russa é 
construído como um texto de extrema complexidade, tipo a c u m u I a t i v o...1,189

“É curioso que a mitologia e a escatologia peterburguesa partem de 
princípios analógicos. A história de São Petersburgo é vista como fechada... o mito 

no começo conta como do caos foi formado o cosmos, do inferno... o “paraíso”, 
vide a Petersburgo de Pedro. O mito do fim determina não somente o tema 
principal da mitologia peterburguesa, mas também seu nervo secreto. Esse fim 
não está em algum lugar longínquo, ele está aqui e agora, pois a idéia do fim 

tornou-se a essência da cidade, ingressou em sua consciência. E essa 
consciência da catástrofe, provavelmente, é pior que a própria catástrofe... A 
consciência da catástrofe antes que essa última se realize, coloca diante do 

homem o problema da escolha, o qual ele não pode evitar... A tradição folclórica 
ou, mais precisamente, a “tradição de baixo” insistia de maneira firme no final 
inevitável de São Petersburgo desde a sua fundação, ou mesmo antes dela.”190

189 Idem, pág. 41.
190 Idem, págs. 41-42.
191 Idem, pág. 42.
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“Mas se há o caminho do mal para o bem, da morte para a salvação, será 
que isso não significa que da mesma raiz crescem dois gêmeos opostos em tudo, 
menos no tocante à raiz, a situação principal de existência de um ser humano?! 
Realmente, da mesma fonte, do impulso colocado nele, cresceu também um broto 
do bem: a historiologia do período peterburguês da história russa, as profundas 
profecias místicas sobre a essência da cidade...”

“Esse “mau” começo, sem dúvida, explica em muito o tema do infernal de 
São Petersburgo em várias de suas variantes: satanismo, diabolismo, demonismo, 
diabruras...1,192

192 Idem, pág. 47.
193 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa” //Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág 48.

“"Tchiortograd congelou-se” ( uma combinação de Retrogrado, nome dado a 
São Petersburgo entre os anos de 1914-1924 com a palavra “tchiort”, cuja 

tradução significa demónio), disse sobre Petersburgo Zinaida Guippius, ainda em 
1914).”193

“O mito escatológico de Petersburgo é sobre como o cosmos se dissolve 
em caos e é superado por ele; esse caos, geralmente, é a água: tudo que 

pertencia ao “cósmico”, tudo que, de certa forma, organizava o espaço da cidade - 

tanto as águas majestosas e célebres do Neva quanto os riozinhos pequenos, 
“caseiros” e aconchegantes, a medida da decomposição desse espaço, de sua 
caotização, cada vez mais revelam-se as outras características em si, 

relacionados ao abismo, ao mundo inferior, à morte... esse destino da cidade é 
predestinado pelas sementes “do mal”, do “mau” começo. O mal estava na 

violação das leis da natureza, do bom senso, da vida humana... dessa forma o 
“mau” começo passará através de toda a história de Petersburgo, de seu começo 

até o seu fim.”
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“Uma das experiências mais importantes da reflexão historiosófica de 

Petersburgo são os múltiplos trabalhos dos anos 20-40 de G. P. Fedôtov, 

principalmente o seu artigo “três capitais” publicado em 1926, no primeiro número

“São poucos os que lembram da profecia pré-peterburguesa de... Mitrofan 

Vorôniejski feita por ele para Pedro I no ano 1682, quando Pedro ainda não podia 

ter idéia de construir a capital da Rússia às margens do mar Báltico..."Erguerás 

uma grande cidade em honra ao apostolo Pedro. Ela será uma nova capital. O 

Deus te abençoa. O ícone de Kazan será o protetor da cidade e de todo o seu 

povo. Enquanto o ícone de Kazan permanecer na capital e diante dele estiverem 

os ortodoxos, na cidade não entrará o inimigo.” Falava então Mitrofan. Desde 

aquela época havia muitas profecias... em relação a elas, Petersburgo é uma 

cidade “quente: o próprio calor das profecias entrou na literatura de São 

Petersburgo...”195

“Em Petersburgo à noite os sonhadores ficavam acordados... Era assim um 

dos primeiros sonhadores do texto de São Petersburgo, o herói das “Noites 

brancas”: a vida do pensamento e do sentimento se passava à noite, e a 

contagem dessa vida era realizada à noite.”

“Há uma animação espiritual e viva, há uma cidade do pensamento, o calor 

das fantasias...: tudo isso durante as noites, quando a animação física já se foi e a 

reflexão da mente se libera do sonho...”194

194 Idem, pág. 49.
195 Idem. Págs 51-52.

“De tudo que foi dito até agora segue que Petersburgo, a situação 

“peterburguesa”, o “texto de São Petersburgo devem revelar uma certa 

predisposição à esfera das profecias: a cidade parece ser aberta às profecias e 

visões do futuro porque ela representa uma situação de limiar, de onde se vê o ? 

mistério metafísico da vida e principalmente da morte...”
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“Justamente através de Pedro e de sua criação, Petersburgo - que portava 
em si o gênio demiúrgico e criativo de Pedro, toda a violência “má” do seu 
“construtor milagroso” - passou ao fluxo principal da história russa e reuniu em si 
tudo que podia tirar dessa posição. Ao receber tal herança e torná-la sua, 
Petersburgo só podia agir como um sujeito de criação genial e como sujeito da má 
vontade... o que arruinava a Rússia era... uma terrível ruptura... entre o “superior” 
criativo e o “inferior” destrutivo...”197

“Em seu diário, no dia 10 de março de 1910 Blok escreveu, tendo em vista 
Púchkin: “Cavaleiro de Cobre” - “todos nós estamos nas vibrações do seu cobre”. 
Mas já mais de um século antes que esse poema fosse escrito e publicado, a 

meta-história de Petersburgo testemunhava a sua posição nas vibrações violentas 
do espírito de Pedro: dos trinta monarcas que ocupavam o trono após Pedro, 
quatro chegaram ao poder como resultado de golpes e seis tiveram mortes 
violentas; o mecanismo de sucessão ao trono foi destruído e por muito tempo os 
golpes palacianos se tornaram mais uma regra do que uma exceção.”

196 Idem, pág. 53.
197 Idem, pág. 59.

da revista “Viorsty”... o mérito desse artigo de Fedòtov foi a tentativa de entender e 

mostrar que “o velho litígio” entre Moscou e Petersburgo, considerando todas as 

suas diferenças e a predestinação especial de cada uma delas, não tem uma 
solução universal...; a tentativa de ver Petersburgo, Moscou e Kiev em um 

contexto tão geral torna claro, de um lado, seu caráter incomparável... de outro, a 
sua igualdade no sentido de que cada uma dessas capitais era ú n i c a, de que 

cada uma delas, no lugar necessário e no tempo necessário, nas condições 
económicas, sociais, políticas, espirituais necessárias, podia resolver a tarefa que 

estava diante de si, responder a uma questão superior sobre a 
existência da Rússia e a sua salvação...”196
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IV Petersburgo e o texto de Petersburgo: 

Mundo, linguagem, predestinação.

Estado interior: a) negativo - irritável, como um bêbado, como um 

louco, cansado, solitário, doentio, hipocondríaco, sem saída, sem força, 

inconsciente, febril, doente, confuso, triste...; tensão, hipocondria, saudade, tédio, 

melancolia, spleen... delírio, semi-consciência... medo, horror... apatia, 

embotamento, inquietude, calor, calafrio... confusão, sofrimento, martírio... 

espanto, inconformismo, pensamento desordenado-desorganizado, vertigem, 

estranheza, sonho...; isolar-se, fechar-se, aprofundar-se; não saber para onde ir;

“Ao encerrar, algumas observações sobre os critérios de destaque na 

literatura artística russa do texto especial de Petersburgo. Um dos critérios mais 

fáceis e objetivos: os métodos de codificação linguística dos principais 

componentes do texto de Petersburgo. Já nesse nível abrem-se possibilidades 

incrivelmente ricas relacionadas à surpreendente densidade de elementos 

linguísticos que representam os sinais importantes diagnosticamente dos que 

pertencem ao texto de São Petersburgo... e que sem dúvida dirigem o leitor para 

um “supertexto”. Como um certo resultado concreto podemos mostrar uma parte 

dos elementos mais usados justamente no texto de Petersburgo (é fácil notar que 

a atenção predominante foi dada à prosa de Dostoiévski; isso poder ser explicado 

não apenas através dos motivos de maior facilidade... mas porque o vocabulário 

peterburguês de Dostoiévski, de um lado, acumulou os dados da tradição em 

formação e, de outro, tornou-se uma base explorada com frequência e 

diversificada de muitas continuações do texto de São Petersburgo pós- 

Dostoiévski). Os dados apresentados abaixo estão em fragmentos, mas cada um 

deles pode ser completado por muitos exemplos, tanto de Dostoiévski quanto de 

muitos outros autores. Em muitos casos há motivos sólidos para falar sobre uma 

classe especial dentro do texto Peterburguês: os textos ou fragmentos “baseados 

em Dostoiévski”. Mais ainda, a partir de Dostoiévski aprendemos a ver 

Petersburgo de uma nova maneira e notar aquilo que não víramos antes”...
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N a t u r e z a: a) negativo: pôr do sol (sinistro), crepúsculos, neblina, 

fumaça, vapor, serração, pântano, inundação, chuva, neve, camada, rede, 

umidade, lama... frio, abafamento, escuridão, bruma, vento (forte, desagradável), 

profundezas, abismo, calor, fedor...; pântano, brejo, enseada... sujo, abafado, frio, 

úmido, turvo, amarelo, verde (as vezes)... (é significativo aquilo que foi separado, 

institucionalizado e entrou no texto de Petersburgo por parte de testemunhas 

“objetivas” sobre as condições naturais e climáticas da cidade, anotadas, por 

exemplo, nas descrições dos estrangeiros que passaram pela Petersburgo do 

século XVIII...), b) positivo: sol, raio de sol, aurora; rio (amplo), Nievá, mar, beira- 

mar, ilhas, costa, marginal, planície; árvores, frescor, ar (limpo), vastidão, deserto, 

céu (limpo, azul, alto), amplitude, vento (refrescante)...; claro, fresco, refrescante, 

quente... vasto, ensolarado...

C u I t u r a: a) negativo: limitação, aperto, meio, casa (enorme, Arca de 

Noé), boteco, cubículo-caixão, quarto de forma irregular, canto, sofá, cômoda,

não perceber, falar em voz alta, voltar a si, sussurrar, cair em pensamento, 

estremecer, levantar a cabeça, esquecer, não lembrar, parecer estranho, tomar-se 

opaco (sobre a consciência), partir o coração, sentir febre-calor-calafrio, sentir 

saudade, ser tomado por louco, martirizar, perder a memória, apertar (sobre o 

coração), girar (sobre a cabeça), sofrer...; b) positivo - felicidade quase 

insuportável, liberdade, tranquilidade, energia selvagem, força, alegria, vida, vida 

nova...; olhar com alegria, de repente livrar-se de..., dar vontade de encontrar as 

pessoas, respirar livremente, tirar o fardo, olhar tranqúilamente, não sentir 

cansaço, saudade, tornar-se tranquilo, tornar-se novo, dar força, transformar-se, 

sentir alegria, amolecer (sobre o coração), sonhar, fantasiar...

O p e r a d o r e s g e r a i s e 

de repente, repentinamente, nesse instante, inesperadamente...; estranho, 

fantástico...; alguém, algo, algum, uma vez, em algum lugar, tudo que existe, 

nada, nunca...
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castiçal, anteparo, biombo, cortina, papel de parede, parede, janela, ante-sala, 

entrada, corredor, limiar, fechadura, campainha, gancho, fenda, escada, pátio, 

portão, travessa, ruas (sujas, abafadas), calor-abafamento, casca de ovo, lixo, 

sujeira, poeira, fedor, cal, tropel, multidão, amontoamento, bando, povo... , grito, 

barulho, assobio, risadas, canto, conversa, briga, luta, estreitamento, espanto, 

saudade, náuseas, nojo, América...; abafado, fétido, sujo..., apertado, estreito, ar 

empestado, úmido, pobre, feio, vesgo, torto, obtuso, agudo, sem-vergonha, 

descarado, provocador, suspeito...; apertar, amontoar, aglomerar-se, acotovelar, 

fazer barulho, gritar, rir, cantar, berrar, brigar...; b) positivo: cidade, avenida, linha, 

marginal, ponte (grande, através do Neva), praça, jardins, fortalezas, palácios, 

igrejas, cúpulas, agulha, lampião...; espalhar-se, estender-se, ampliar-se...

Valores superiores: vida, plenitude de vida, memória, lembranças, 

infância, crianças, fé, oração, Deus, sol, aurora, sonho, profecia, sonho mágico, 

futuro, visão...

Predicados (mais com sentido negativo): andar (pelo quarto, de um 

canto a outro), correr, girar, saltar, voar, pular, surgir momentaneamente, ocultar- 

se, saltar para fora, deslizar, fazer um rapapé, esgueirar-se, atirar-se, puxar, 

fechar com estrondo, enfiar, bater os pés, agitar-se; engatinhar, escorrer, derrubar, 

juntar-se, misturar-se, reunir, atravessar, penetrar, desaparecer, aparecer, 

afundar-se, dispersar-se, fervilhar de, pretejar, multiplicar, piscar, vigiar, escutar, 

ouvir, suspeitar, sussurrar, baixar os olhos, passar, abrir, fechar...

Os meios de expressar extremidade: extremo, 

inexplicável, indizível, inesgotável, indescritível, incomum, inexpressível, sem 

limite, sem fim, incomensurável,,,, maior..
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“Podemos dizer com determinação que tanto o texto de Petersburgo quanto 

os textos concretos “peterburgueses”, partindo do período de Pedro I e durante a 

maior parte do período peterburguês da história russa, determinavam... a direção 

do desenvolvimento lexical da língua russa e o surgimento de novos “círculos” 

locais, léxicos, sendo que seu desenvolvimento e rotação acontecia mais rápido 

do que em qualquer outro lugar da Rússia. Moscou, em compensação, 

acompanhava enciumada o que “faziam com a língua” em Petersburgo e tentava 

não perder a ocasião para acusar os cidadãos de Petersburgo de despretensão, 

mal gosto e até de incorreção (as vezes essas mudanças eram chamadas de não 

russas)...”

Os mesmos elementos linguísticos apresentados de forma paradigmática 

nas listas acima podem estar arrumados de maneira sintagmática, que 

acontece na formação dos fragmentos de texto de Petersburgo (aspecto 

“objetivo”) e na leitura dos seus reflexos concretos (aspecto “subjetivo”). O 

princípio de combinação no eixo sintagmático é apresentado por um motivo 

básico: caminho (saída) do centro, do meio, do aperto e do terror para a 

periferia, uma vastidão, amplitude, liberdade e salvação”198.

“Mas o texto de São Petersburgo conhece também um outro tipo de 

elemento: as palavras periféricas... tais palavras são os jargões..., palavras 

profissionais, elementos de línguas “secretas”, as vezes muito expressivas, não 

oficiais, as vezes indecentes, com intenção de causar efeito humorístico...”199

Sobrenomes, nomes e

198 Idem, págs 60-62.
199 Idem, pág. 63.

Os e I e me n t o s de m e t a-d e s c r i c ã o: teatro, palco, bastidores, 

decoração, entreato, publico, papel, ator, bonecos, marionetes, fios, molas (as 

vezes aqui também: sombra, silhueta, fantasma, sósia, espelho, reflexo...)
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“No texto de Petersburgo da literatura russa é refletida a quintessência da 
vida em seu estado “limiar”, à beira, no limite da morte, e nele estão traçados os 

caminhos para a salvação. Junto disso, não podemos esquecer do papel 

prognóstico e profético desse texto, que atua como uma adivinhação e profecia 
sobre a história russa...”200

“O texto de Petersburgo é uma poderoso espaço polifônico de 
ressonância, nas vibrações do qual já há tempo são ouvidas as alarmantes 
síncopes da história russa e os “maus” sons do tempo que congelam a alma. 
Então esse grande texto não somente “lembrava” a sua cidade e através dele toda 

a Rússia, mas também advertia sobre o perigo, e não podemos deixar de 
esperar, ou pelo menos supor que ele tenha ainda uma função salvadora... 
Isso não significa que a salvação virá... por si mesma. A Petersburgo do texto 
peterburguês também tem função educacionale ensina justamente que a 

decomposição, sujeira e corrupção exigem de nós o espírito de iniciativa criativa, o 

gênio de organização, mas também sermos abertos, fiéis ao dever e à fé, à 
esperança, ao amor, ao pressentimento ou simplesmente uma a consciência clara 

e firme de que mesmo agora, nessa tendência “anti-entrópica”, Petersburgo pode 
ser nosso recurso mais próximo e confiável, se é que seremos dignos daquilo de 
eterno e bom que há nela e que nos foi aberto através do texto de São 
Petersburgo e da própria cidade. Mas agora, a cidade está muito doente e precisa 
de ajuda.”201

200 Idem, pág. 65.
201 Idem, pág. 66.
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A posição de São Petersburgo, na extremidade do país também tem um 

significado a ser considerado, em primeiro lugar, a extremidade do país significa 

pertencente, porém quase fora, e, segundo as palavras de Lótman:

A fundação da cidade em 1703 e a contraditória figura de seu demiurgo, 

Pedro o Grande, chamado por uns de bem-feitor da Rússia e por outros de tirano 

e Anticristo, aparecem como determinantes na formação do mito e dos 

acontecimentos futuros retratados nos contos populares e na literatura. Desde o 

início Petersburgo foi cercada de conflitos e incertezas, onde o improvável e o 

surpreendente se encontram lado a lado. Era improvável que qualquer construção 

se mantivesse em um local tão inóspito e desfavorável. O antigo pântano finlandês 

entrou para a história da humanidade como local de uma das belas cidades já 

construídas. Porém desde seu início o pântano quis “engolir” a cidade.

Nesse trabalho buscamos definir o conceito de “texto de São 

Petersburgo", sua raiz e desenvolvimento ao longo dos três séculos de existência 

da cidade de mesmo nome. Como resultado buscávamos o texto contínuo, a 

proximidade surpreendente nas descrições de Petersburgo existente nas obras 

de vários escritores dos séculos XIX e XX como Púchkin, Gógol e Dostoiévski.

artificial é um dos mais importantes entre os 

Toporov. Ao longo de séculos a cidade de São 

Petersburgo responde pelos atos de seus antepassados, entre eles Pedro, o 

Grande. Ao construir a cidade sobre o pântano, nos limites de seu território, Pedro 

se colocou em conflito com a natureza ao alterá-la, mudar suas características e a 

mesma se revoltou contra a criação de Pedro. As inundações da cidade são 

explicadas por Mircea Eliade como uma resposta à falha ritual que causou a 

cólera da natureza. Assim, cidade e natureza, no caso de Petersburgo convivem, 

porém longe de ser harmonicamente, ambos reivindicam o direito sobre o local.
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A falta de embasamento histórico de Petersburgo resultou, como pudemos 

ver em nossa análise, em uma grande quantidade de mitos e lendas que supriam 

o vazio histórico. Moscou tornou-se a história de Petersburgo até a jovem capital 

ser fundada. Uma grande quantidade de mitos correntes em Petersburgo desde a 

sua fundação tem sentido cosmogônico, a cidade recém criada aguardava o seu 

próprio fim. O mau começo, quando a cidade se indispôs com a natureza, já 

prenunciava o fim. A história da cidade nos mostrou a força e resistência de uma 

cidade e de seu povo a tantas tentativas de derrubá-la, de devolver a natureza o 

seu pântano original.

“Essa cidade, criada contra a Natureza, que se encontra em guerra com 

ela, fato que nos dá uma possibilidade ambígua de interpretação da cidade: de um 

lado, como vitória da inteligência sobre a natureza, de outro lado, como uma 

;■ perversidade da ordem natural. Em volta do nome de tal cidade estarão 

concentrados mitos escatológicos; profecias de ruínas, a idéia do irremediável e 

do triunfo da natureza será inseparável desse ciclo da mitologia urbana”.202

202 Lótman, lúri. “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade”. São 
Petersburgo 2002, pág. 209.

A dualidade de Petersburgo tem origem justamente em sua fundação, ou 

seja, desumanidade x humanidade. A criação de São Petersburgo não poupou 

vidas para a satisfação de um desejo pessoal do Imperador Anticristo. Por outro 

lado a cidade é vista como humana, a cidade da cultura, vitória do ser humano 

sobre a natureza, afinal, apenas graças a muito conhecimento e perícia seria 

possível construir algo sobre o pântano, quanto mais uma cidade. Por ter sido 

totalmente planejada a cidade de Petersburgo se mostrava artificial, 

principalmente na comparação com Moscou. O conflito artificial x natural também 

é originário da fundação da cidade. Moscou, assim como a maioria das cidades 

surgiu casa a casa, rua a rua; ao contrário de Petersburgo que foi colocada em um 

pântano, ou, como contam as lendas: Pedro ferrou a cidade no ar e a baixou até o 

solo, pois só assim o pântano não conseguiria engoli-la.
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Esses foram os principais elementos ingressantes no tema de São 
Petersburgo. Muitos dos autores que possuem em suas obras a descrição da 
cidade preferem mencionar o lado negativo, sombrio e fantasmagórico da cidade, 
porém os mesmos não excluem o lado positivo, pois igualmente dedicam obras de 
elogios a Veneza do Norte, a maravilha da arquitetura, a cidade das pontes, ilhas, 
canais. Não é a toa que Petersburgo continua sendo considerada a capital cultural 

da Rússia. Para Lótman:

"Pela quantidade de textos, códigos, ligações, associações, pelo volume da 
memória cultural acumulada no prazo não significativo de sua existência, 
Petersburgo por direito, pode ser considerada um fenômeno único na civilização 
mundial. Ao mesmo tempo, assim como a arquitetura peterburguesa, a cultura de 
São Petersburgo é uma das conquistas nacionais da vida espiritual da Rússia.”204

203 Lótman, lúri. “Simbologia de São Petersburgo e os problemas da semiótica da cidade'. São 
Petersburgo 2002, pág.
204 Idem, pág. 220.

São Petersburgo era a cidade dos oficiais, dos funcionários públicos, a vida 
na cidade se resumia a “funções”, trabalho, “representações”. Cada um dos 

“moradores” da cidade europeia construída por Pedro, era um ator, e o palco era 
um cenário mágico, repleto de mistérios, sombras, mitos, insanidade. Os “atores” 
de Petersburgo não possuíam casas e nem famílias, eram peças de um tabuleiro 
de ruas retas e amplas praças. Era impossível penetrar nesse jogo sem ter um 
papel, e também tirar os participantes do jogo de seu papel “Você procura um 
homem, diante de vós estará sempre o Imperador’’203. As personagens 

excluídas desse jogo, onde se encontravam, por exemplo, os “pequenos 
funcionários públicos” se esgueiravam e se escondiam o quanto mais longe 
possível do centro do jogo. Muitos se sentiam mal e expressavam a 
incompatibilidade de Petersburgo com a pessoa que sente e pensa. Na cidade 

oficial tudo já era pensado, as impressões pessoais não faziam parte dos planos.
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Com as palavras de Lótman e Toporov, figuras centrais de nosso estudo; 
podemos considerar encerrada essa pesquisa de dissertação, na esperança de 

que o objetivo tenha sido alcançado e que tenhamos, em breve, novos estudos 
sobre esse tema no Brasil. Há muito mais a pesquisar sobre esse vasto tema, bem 

como autores a analisar.

205 Toporov, Vladimir, São Petersburgo e “texto de Petersburgo da literatura russa” //Texto de 
Petersburgo da literatura russa, São Petersburgo, 2003, pág. 66.

Para Toporov, o texto de Petersburgo também é capaz de transmitir a 
palavra de salvação, para ele: “... esse grande texto não somente “lembrava” a 

sua cidade e através dele sobre toda a Rússia, mas também advertia sobre o 
perigo e nós não podemos deixar de esperar, pelo menos supor que ele tenha 
ainda uma função salvadora... Isso não significa que a salvação virá... por 
si mesma. A Petersburgo do texto peterburguês também tem 

função educacional e ele ensina justamente que a decomposição, 
sujeira e corrupção exigem de nós o espírito de iniciativa criativa, o gênio de 
organização, mas também ser aberto, fiéis ao dever e a fé, esperança e amor, 
pressentimento ou simplesmente uma consciência clara e firme de que mesmo 

agora nessa tendência “anti-entrópica” Petersburgo pode ser nosso recurso mais 
próximo e confiável se é que nós seremos dignos daquilo eterno e bom nela que 
nos foi aberto através do texto de São Petersburgo e através da própria cidade".205
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