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Resumo:  Neste  artigo,  o  uso  de  expressões  em forma  de  slogan  no  romance  O Mestre  e
Margarida é analisado para argumentar ao mesmo tempo contra sua interpretação lugar-comum
que associa obra e vida de modo impensado e pela complexidade do lugar de Bulgákov quanto à
revolução. Tal empreitada é realizada por meio de uma investigação da conexão entre literatura
e poder,  a partir  da consideração tanto da linguagem como arma, como da literatura  como
aparato de um sistema. No desenvolvimento desta argumentação, a obra Fora, de Speridião, que
cita  textualmente  a  mais  famosa  dessas  expressões  do  romance,  é  igualmente  inspiração  e
motivo de estudo comparativo.
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“O que falta é uma distância irônica que eleva a mente contempladora
por cima do turbilhão dos acontecimentos”  Flusser (2002, p. 84). 

“Manuscritos não ardem” é um dos slogans do romance  O Mestre e Margarida

(1940),  de  M.  Bulgákov,  que  foi  acriticamente  adotado  pelos  seus  leitores  e,  em

especial,  por alguns de seus críticos, como uma espécie de verdade apócrifa de uma

obra  que  desvelaria  e  poria  ao  avesso  os  (muitos)  desvios  do  período  stalinista.

Apontando o paralelismo entre a história do romance “real” de Bulgákov e o romance

dentro do romance escrito pelo personagem Mestre e que é recuperado com ajuda das

1 Texto publicado anteriormente em PHILIPSON, 2018.
2 Doutorando em História  e  Teoria  Literária  na Unicamp e mestre  em Teoria  Literária  e  Literatura
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forças diabólicas, muitas vezes se vê um caráter prestidigitador e mítico do romance a

partir destes slogans. O romance “real”, como se sabe, foi queimado em 1930, tendo

sido  posteriormente  reescrito.  Além  disso,  apenas  foi  publicado  20  anos  após  seu

término,  o  qual  coincide  com  a  morte  de  seu  autor.  Isso  acaba  levando  a  uma

interpretação que torna o romance um mito, ao considerá-lo um baluarte ou libelo (para

usar uma palavra presente na carta de Bulgákov à alta cúpula do governo stalinista) não

somente antisoviético, mas também religioso.

Visto desta forma, esses slogans apontariam a inexorabilidade da resistência no

tempo do material escrito impossibilitado de ser publicado em vida pelos seus autores, o

que significaria a igual inexorabilidade do fim de um regime pautado no silenciamento

destes autores que não seguem as normas da política cultural de estado. Esse tipo de

visada sobre O Mestre e Margarida se consolida já desde a década de 1960, no momento

em que o romance aparece finalmente em público em diversas versões.

Fora (2013), de Speridião, obra finalista do prêmio PIPA 2016, reúne, como em

pixos sobre um muro branco, uma série de “palavras de ordem” – inclusive a própria

expressão “palavra de ordem” – que se sobrepõem e se contrapõem em intensidade e

nitidez do traço, bem como tamanho e tipo da fonte, de modo a ressaltar um grande

“FORA”  no  centro  da  obra.  À  direita  de  “FORA”,  um  quadro  vazio  como  que

convidando  o  flaneur  a  inserir  ele  mesmo  suas  palavras  de  ordem  de  modo  a

“[desenhar(mos)]  com  palavras”  –  “chegará  o  dia  que  desenharei  (desenharemos)

somente com palavras” –, ou talvez um em branco que aponte para o caráter de criação

da  utopia  enquanto  esse  vazio  não-lugar,  para  a  necessária  criação  e  abertura  de

modelos dos rumos possíveis de uma revolução:  não um horizonte,  mas um espaço

vazio como ethos utópico.  À sua esquerda, por sua vez, encontramos as palavras de

ordem, muitas delas aparentemente achadas e recolhidas, que o próprio artista desenhou.

Em meio a reflexões sobre a revolução e que envolvem questões de arte e de poesia,

encontramos  na  parte  superior  esquerda,  logo  abaixo  de  um  círculo,  quadrado  e

triângulo,  o slogan citado do romance de Bulgákov:  “manuscritos  não ardem”.  Este

encontro  tem  algo  de  insólito.  Por  um  lado,  parece  completamente  deslocado  do

horizonte das reflexões sobre a revolução que a esperam ou a engrandecem – já que

Bulgákov não se encontrava entre aqueles escritores entusiasmados com a Revolução

Russa (embora talvez Speridião, trotskista e militante do PSTU (RUBIN, 2015), possa
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colocá-lo ao lado destes  justamente  por considerar  que ele  evidencie  como nenhum

outro os descaminhos do stalinismo). Por outro, aponta justamente para a complexidade

do lugar de O Mestre e Margarida na relação entre arte e política que se mostra ainda

hoje em aberto.

Como compreender  este encontro?  Teriam estes slogans presentes  no romance

algo de revolucionário? Speridião (2016) diz “buscar a essência onde tudo começou: o

desenho, a abstração de uma ideia. É o rabisco no papel. É a pintura na caverna. É um

‘existir’”5:  poderia  Bulgákov também estar  buscando os fundamentos da escrita  por

palavras de ordem, mas, diversamente de Speridião, que parece mais próximo de adotá-

la como tática, de modo a explorar seus limites? 

Como uma forma de provérbio, os slogans passaram a fazer parte da vida russa

nas décadas de 1920 e 1930 com o desenvolvimento das novas mídias de alcance de

massa; com o terror stalinista, sua presença cotidiana dá um salto, já que passa a ser

preciso repeti-los nas situações do dia-a-dia para não correr o risco de ser denunciado

por expressar alguma opinião ou sentença que pudesse ser considerada contrária aos

desígnios  do  poder.  Se  poderíamos  dizer  que  Bulgákov  simplesmente  retrata  essa

realidade em que provérbios viram slogans e em que slogans são ditos por toda a parte,

talvez seja possível sugerir que ele se aprofunda no funcionamento deste aparato bélico

de  poder  da  linguagem.  A  questão  que  quero  tratar  aqui  é  para  onde  aponta  a

compreensão da estrutura e da programação do slogan. 

Por  meio  da  análise  detida  dos  slogans  no  romance,  gostaria  de  sugerir  uma

interpretação possível dele estabelecida a partir de uma reflexão de conteúdo nem tanto

moral ou religioso,  mas ético6, do lugar da fala (e da escrita)  em relação ao poder.

Adiantando a conclusão, o modo particular como a relação entre fala e poder ocorre no

stalinismo por meio de seus slogans aparece como ocasião para Bulgákov explorar este

tipo  de  relação.  Entretanto,  ele  não  as  explora  meramente  para  se  contrapor  ao

stalinismo, mas faz uso disto para lidar a fundo com este problema, de tal modo que

poderemos  afirmar  ser  O  Mestre  e  Margarida  um  romance  não  antistalinista,  mas

contrastalinista. Seus slogans não devem ser tomados à sério como verdadeiros slogans

antistalinistas, mas talvez como contraslogans, como slogans que não voltam suas armas

da linguagem frente  às  armas  oficiais,  mas  que  as  desativam,  as  sabotam,  ou  seja,

slogans  que  expõem,  como  paródia,  a  verdade  dos  slogans  em  geral  –  e,
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consequentemente, no caso, dos slogans do stalinismo. E não apenas no sentido de que

o romance não meramente inverte e expõe as relações de poder concretas do poder de

seu tempo e lugar, mas de que justamente por isso também é capaz de extrapolar estas

determinações concretas. E faz isso de modo que, assim, ainda podemos afirmar, apesar

delas,  sua  atualidade  e  sua  relevância  para  pensar  a  contemporaneidade  quanto  às

estruturas programáticas do aparato artístico-literário em sua relação com o poder não

apenas na sua versão e em possíveis novas versões stalinistas.

A prosa paródica de M. Bulgákov

O primeiro aspecto que devemos levar em conta quanto aos slogans de O Mestre

e Margarida que normalmente  levaram a uma interpretação mitologizante  reside na

dimensão paródica da prosa de Bulgákov, analisando tanto a função destes slogans na

relação com o todo do romance, quanto em suas próprias estruturas internas. Isso quer

dizer que não se pode simplesmente citar  esse tipo de frase como aferições de uma

determinada linha interpretativa, como se elas tivessem um único e evidente sentido, e

não precisassem ser tematizadas e analisadas. Elas não podem servir de pilar por sobre o

qual se ergue a interpretação do romance, elas não podem ser garantia da veracidade da

interpretação, na medida em que não forem analisadas, com o que se evidenciaria seu

conteúdo  e  sua  forma  paródicos  que  determinam  a priori o  próprio  sentido  dessas

frases.

O procedimento paródico de Bulgákov não pode ser entendido meramente como

uma caricatura cômica de alguém, de algo, ou de alguma situação, de modo a invertê-

los em busca de sua crítica e depreciação. Sua função é esta, e também outra: a paródia

estrutura o romance de um modo particular tendo como base não apenas uma única

referência, mas múltiplas fontes, com o que estabelece uma relação não de oposição e

inversão à tradição de que toma forma, ou ao presente que caricatura, mas de para ode,

ou seja, de cantar junto ou em paralelo a estas múltiplas fontes que se relacionam de

modo a produzir uma complexidade de sentidos. Não se trata aqui da construção de uma

nova teoria da paródia, muito menos de um Rasonieren leviano: podemos ler em um dos

comentadores brasileiros que foram mais longe na tentativa de compreendê-la, Homero

F. de Andrade, claramente influenciado pelos autores (russos) que pela primeira vez e
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contemporaneamente a Bulgákov se debruçaram sobre o problema da paródia (Bakhtin

e Tiniánov), que, na obra de Bulgákov,

não há mais a parodização de uma única obra, de um único autor. O
recurso  é  ampliado  para  outros  autores  e  obras,  bem  como  para
situações  da  realidade  histórica  de  sua  época,  fundadas  no  choque
entre os velhos e os novos costumes e ideias, que são utilizados como
elementos composicionais de um texto satírico original, não paródia
de outro texto. O princípio de que se pode parodiar tudo (ANDRADE,
2010, p. 274).

Nesse sentido, os slogans (parodiados e as paródias de slogans) serão compostos

ao mesmo tempo ao menos a partir destas duas dimensões, a do passado ou da tradição,

e a do presente,  e muitas vezes, ao menos ainda uma terceira dimensão, que é a da

relação entre elas – como se contivesse a própria Aufhebung destes dois termos, embora

estas  relações  poderão  apontar  ainda  para  outros  (múltiplos)  sentidos,  sendo  assim

maior sua complexidade do que a de uma tríade da lógica dialética.

Paródia e mídia

Analisemos o slogan que dá título a esta reflexão: “os manuscritos não queimam”,

pelo que teremos que pular boa parte do romance, até o momento em que o personagem

Mestre finalmente se encontra com Woland, em seu quarto de dimensões sobrenaturais:

é nesta ocasião que esta frase sai da boca deste último, na conversa que se segue da sua

pergunta: “- Diga por que a Margarida o chama de Mestre?” (BULGÁKOV, 1992, p.

314).  Para  as  reflexões  que  estou  desenvolvendo,  é  extremamente  significativa  a

resposta do personagem Mestre, que abandonou seu nome humano comum após sua

malfadada tentativa de publicar um romance que não se enquadrava no programa do

estado. Desesperado, deixou seu nome e sua casa, e se dirigiu ao Sanatório, onde, como

se sabe, iam parar os que não iam para os trabalhos forçados, e que vale como uma

espécie  de  universo  paralelo  em que  a  efetividade  do  discurso  é  ao  mesmo tempo

permitida  e esvaziada.  É neste  momento  que ele  – um historiador  de formação que

ganhara na loteria e pode, com isso, abdicar da luta cotidiana pela vida para se dedicar

ao seu projeto pessoal de escrever um romance, o romance do manuscrito – adotou a

designação que sua amada, Margarida, lhe dá. No momento em que tem recusada pelo

estado  (aparato  social)  a  publicação  do  romance,  daí  se  segue  uma  campanha  de

detração pública contra seu nome, na qual o que estava em jogo era a funcionalidade da

programação  do  aparato.  Adotar  o  nome  de  Mestre  ao  mesmo  tempo  significa
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abandonar seu nome comum dado e adotar um nome alegórico também dado, mas de

algum  modo  merecidamente  adquirido  (ao  menos  segundo  certa  perspectiva),

fragmentar a autoria e reconstituí-la em outra chave. Pois já Margarida reúne em seu

nome o comum e o alegórico, na medida em que “realmente” na realidade do romance

se chama Margarida, homônima da Gretchen goethiana (e que foi selecionada pela trupe

diabólica dentre as Margaridas de Moscou para fazer par com Woland em seu baile da

meia-noite).

O merecimento deste nome dado reside em ter escrito um romance anteriormente

a lhe ter  sido dado este nome. Neste nome dado e em sua relação com a noção de

autoria, temos mais uma vez constituído o ponto nerval da interpretação do romance,

aqui,  no entanto,  em tom de  dúvida:  fica  este  nome em uma concepção de autoria

anterior  à  fragmentação  da  própria  autoria,  em  que  o  aparato  da  escrita  estava

organizado  segundo  noções  como  a  de  gênio,  ou  aponta  nesta  nostalgia  do  antigo

programa do aparato a algum outro lugar, não fugindo do problema que lhe é colocado?

A resposta pode se desdobrar em dois níveis: do ponto de vista do Mestre personagem

talvez estejamos mais próximos da noção tradicional de autoria (WEIR, 2002), mas no

nível do romance, na relação de suas partes (o romance dentro do romance, o título, a

epígrafe,  o  conteúdo  dos  capítulos  e  o  narrador),  a  questão  se  mostra  em aberto  e

complexa, de modo que permanece válido lançar uma hipótese de resposta dela a partir

da interpretação dos slogans.

O Mestre se apresenta como mestre ao ter escrito o romance dentro do romance

sobre Pôncio Pilato. Contudo, a autoria deste romance dentro do romance parece estar

diluída, dado os modos como ele adentra e se intercala na narrativa de pano de fundo

soviética. Em um primeiro momento, ela surge da boca de Woland e se impõe como

uma realidade quase tão real quanto a realidade como tal,  tanto é que Biezdomni,  o

poeta, “passou a mão pelo rosto como uma pessoa que acabava de voltar a si, e viu que

no lago do Patriarca já era noite” (BULGÁKOV, 1992, p. 49). O que dá mais o que

pensar  é  que essa narrativa  se  dê exatamente  com as  mesmas palavras  que o texto

perdido (porque queimado) do Mestre. Pode ser que tal tomada da realidade pela ficção

tenha algo  que  ver  com novas  experiências  midiáticas,  como o  rádio  ou  o  cinema,

fantasiando uma que fosse capaz de representar a realidade da escrita exatamente igual

como o  escrito  foi  escrito?  É interessante  que  na  cena  da  fuga  traumática  de  Ivan
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Biezdomni, narrada no capítulo 4, “Perseguição”, saia de cada casa o som da mesma

ópera, uma referência muito provável e fantástica ao rádio: 

A cidade já estava mergulhada na sua vida noturna. Em nuvens de
poeira, tinindo as correntes, passavam caminhões a grande velocidade;
nas suas carroçarias, sobre os sacos, alguns homens estavam deitados
de barriga para cima. Todas as janelas encontravam-se abertas. Em
cada uma delas havia uma luz abafada por um abajur laranja; de todas
as janelas, de todas as portas, de todas as entradas, sótãos, portões e
pátios  vinha  o  berro  rouco  da  polonaise  da  ópera  Evgeni  Onegin
(BULGÁKOV, 1992, p. 60)..

Em seguida, o romance dentro do romance adentra a realidade num sonho de Ivan

Biezdomni,  depois  aparece  materialmente  na  sequência  da  fala  “manuscritos  não

queimam”, e intercala-se no romance pela última vez, após essa recuperação fantástica,

por meio de uma leitura da Margarida. Destas diversas situações a partir das quais o

romance dentro do romance retorna igual tal qual era antes de ter sido queimado (e não

apenas  como o mesmo,  com o que tematiza  justamente  a  reprodutibilidade  técnica)

decorre inúmeros desdobramentos, dentre eles – o que tratamos aqui –, uma exposição

dos modos de produção e reprodução da realidade e da verdade dos meios nos quais

estas ocorrem. É sobretudo no entremeio entre um capítulo e outro, entre um romance e

o outro, entre o título do capítulo e o capítulo, entre o título, a epígrafe e a narrativa, que

(des)age o ruído branco do entremeio literário capaz de desprogramatizar o aparato e

gerar uma reflexão crítica.

Assim, o auge desse entremeio de partes se dá na retomada material do romance

perdido,  impresso fantasticamente  pela  “impressora”  do fiofó  de Bieguemot,  o  gato

demoníaco, que põe à luz escatológica e parodicamente a relação entre a mídia escrita e

o poder do ponto de vista da materialidade da escrita,  dos meios materiais  para sua

produção e reprodução – e não só da sua impressão, mas também da sua circulação:

-  Desculpe-me,  não  acredito  –  respondeu  Woland  –  isto  é
impossível.  Os  manuscritos  não  se  queimam.  –  Ele  se  virou  a
Bieguemot e disse: - Bieguemot, dê-me o romance.

O gato saltou imediatamente da cadeira e todos viram que ele
estava sentado sobre um maço volumoso de manuscritos. Ele pegou o
exemplar que estava em cima e entregou-o, com uma reverência, a
Woland (BULGÁKOV, 1992, p. 315).

Nesse sentido, o mais famoso slogan de O Mestre e Margarida, “manuscritos não

queimam”, uma frase proferida por Woland no momento central do livro em que este

personagem pela primeira vez se encontra com o personagem Mestre e o manuscrito é

mágica  e  diabolicamente  recuperado  materialmente,  contém  em  si  o  todo  da
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significação do romance. Contudo, não no sentido de que haveria aí então uma espécie

de vitória ou sobreposição de poder (Macht) do polo do Mestre, da Margarida e das

forças diabólicas (ou vontades, com o que seria uma sobreposição da vontade de poder,

Wille  zur  Macht,  deste  polo?)  por  sobre  o  poder  do  programa  do  aparato  estatal

stalinista.  Essa  sobreposição  de  poder  não  poderia  ser  senão  cínica  e  ingênua,  ao

reproduzir em si os modos de dominação da força contra as quais se contrapõe e por,

com isso, já a priori  dar-se por vencido em sua vitória.  Se, no entanto,  for possível

compreender  essa  sobreposição  de  poder  no  uso  do  imperativo  no  slogan,

ambiguamente entre um dever ser e a expressão de um desejo fantástico,  como uma

contraposição que, na sua reprodução fantástica e grotesca dos modos de dominação do

aparato do estado – no seu agir mau –, expõe o por-de-trás deste aparato que permite a

dominação de modo a, ao mesmo tempo, desarmar os seus mecanismos entranhados –

fazendo o bem –, então o slogan “manuscritos não queimam” está mais próximo da

produção  de  um  estranhamento  –  que  vale  para  além  da  situação  específica  do

stalinismo – da relação insidiosa e entranhada entre arte e poder. Estranhamento que

seria a recuperação e reparação do material através do fantástico que parodia os novos

meios  técnicos  de  salvamento  e  restauração  do  material  original  como  a

desprogramação  dos  slogans  enquanto  um  dos  mecanismos  do  aparato  de  poder  e

dominação.

Jesus Poeta

É justamente esta desprogramação enquanto um colocar o poder a nu quase ao

modo dos sátiros antigos o que podemos ver estar contido no slogan presente no interior

do romance dentro do romance – o romance que (re)narra a paixão de Cristo, e que não

condiz com as narrativas evangélicas e bíblicas,  mas ecoa muito mais certa tradição

cristã ortodoxa russa extraoficial que remonta a Dostoiévski e Soloviov –, falado por

Jeshua a Pilatos: “a verdade é que você está com dor de cabeça”.  Esta versão de O

Mestre e Margarida da petulante resposta de Jesus à pergunta irônica e nobre de Pilatos

sobre o que é a verdade opera a partir do deslocamento e desvelamento dos lugares de

fala entre aquele que detém o poder e o julgado, que, deste modo, faz de Jesus um

poeta, como fala Leminski (1990): 

- A sua desgraça é que o senhor é demasiadamente fechado e
perdeu definitivamente a fé nos homens – prosseguia o prisioneiro
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amarrado que ninguém tinha interrompido. – Concorde, não se pode
dedicar todo o afeto apenas a um cão. A sua vida é pobre, Hegemon –
e o homem tomou a liberdade de sorrir (BULGÁKOV, 1992, p. 31).

Jesus poeta no sentido da desprogramatização do aparato, e não médico, como

Pilatos pensa (“- Confesse - perguntou baixinho Pilatos, em grego – você é um grande

médico?”[BULGÁKOV, 1992, p. 32]). Ele está na tradição dos psicólogos do século

XIX, de Nietzsche e Dostoiévski, que apontam para a desnormatização e desadequação

ao problematizarem as noções de normalidade e saúde do humano, em contraposição à

busca por normalização nos programas de dominação e controle sociais do doente –

enquanto o inadequado a tais programas da civilização – na psicologia freudiana. Uma

medicina,  uma psicologia,  do vírus,  uma medicina social  que promove a virose que

arruína o sistema e a normalidade, o status quo. E é esta promoção da virose que pode

curar a dor de cabeça do procurador da Judeia, Pilatos.

Na versão bulgakoviana da Paixão de Cristo, a pergunta de Pilatos que ironiza a

concepção dogmática da busca pela verdade de Jesus recebe uma resposta à altura, não

essencialista ou platônica, mas pragmática, psicológica. Uma que, portanto, não aponta

para uma concepção sobre a verdade que volta ao dogmatismo, mas para uma superação

pragmática da ironização da doutrina.  Com isso, no romance,  é capaz de convencer

Pilatos desta contradoutrina (tal como aponta Nietzsche [2007]) de Jesus. Na afirmação

categórica da resposta sobre o que é a verdade e no conteúdo dela, que leva de volta a

questão metafísica para a (auto)referência do aqui-agora do presente do ato de fala, este

slogan aparece como uma atitude parresiasta (FOUCAULT, 2014) de coragem daquele

que expõe pela fala, às possíveis custas de sua própria vida, as relações de dominação

presentes.  Contraditoriamente  ao  mesmo  tempo  alegoria  e  representação  ao  modo

realista clássico, o romance dentro do romance não só expõe a relação intrínseca entre o

prólogo  fáustico  de  Goethe  e  seu  conteúdo,  como  também  aponta  para  a

inseparabilidade  entre  poesia  (arte)  e  poder  e  a  necessidade  de  uma  resposta  ética

possível a esta relação.

Os slogans presentes no romance, assim, se revelam como uma tática formal de

Bulgákov  de  desestabilização  do  programa  do  aparato  da  escrita,  como  uma

oportunidade de evidenciar seus mecanismos de produção de poder e de dominação que,

embora dela partam, em muito excedem o contexto específico da década de 1920 e 30

soviéticas.  Podemos ver  uma tentativa  muito  forte  de  ligação e  intermediação  entre
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tradição e presente, entre realidade e alegoria, entre particular e universal, que levam a

uma maior abstração do conteúdo meramente local do contexto em que foi escrito que

não nos permite adotar uma interpretação que reduza o romance a Stálin e ao stalinismo.

Hacker de muros

“O verdadeiro contrarrevolucionário conheceu a embriaguez da Revolução”, diz

Compaignon  (2014,  p.  18),  ao  perceber  que  até  mesmo  Baudelaire  “lembrava  que

começara  sua  carreira  como  terrorista”.  Talvez  não  possamos  dizer  o  mesmo  de

Bulgákov, o que não nos impede de considerá-lo um contrarrevolucionário no sentido

que Compaignon dá em sua obra, talvez ainda mais verdadeiro por não ser um dos

verdadeiros: sua revolução pode ser encontrada justamente ali onde se faz necessário

pensar  sua  revolução  não  mais  a  partir  da  ideia  de  revolução.  Gustavo  Speridião

desenha com palavras (de ordem), como se programasse um aparato não com comandos

0 ou 1, mas com arte-literatura políticas: “eu tenho mais inspiração na literatura do que

na arte”  (SPERIDIÃO, 2015).  Bulgákov,  por sua vez,  escreve por palavras-desenho

(slogans) em uma espécie de contraprogramação da escritura e do político,  como se

dissesse, parodiando o slogan de Baudelaire: Embriaga-te de modo desembriagado (ou

da desembriaguez), ou, para usar os slogans deste próprio texto: contraembriague-se.

Talvez possamos dizer que, se Bulgákov não iniciou sua carreira como terrorista,

a terminou como um hacker, ao desprogramar o aparato criado por engenheiros da alma.

É  sintomático,  nesse  sentido,  que  o  texto-manifesto  Aos  nossos  amigos:  crise  e

insurreição (2016) trate da figura do engenheiro para pensar a relação de reciprocidade

do  capitalismo  e  do  socialismo  em  forma  de  solidariedade  pela  construção  de  um

sistema no qual tudo funcione, sugerindo o hacker como aquele que vai no contrapelo

do funcionamento buscando por em questão as implicações éticas das técnicas: 

A solidariedade entre capitalismo e socialismo aí  se tece:  no
culto do engenheiro. Foram engenheiros que elaboraram a maior parte
dos  modelos  da  economia  neoclássica,  assim  como  os  programas
informáticos de trading contemporâneos.  Recordemos que a grande
virtude de Brejnev foi ter sido engenheiro da indústria metalúrgica na
Ucrânia.

A  figura  do  hacker  se  opõe,  ponto  por  ponto,  à  figura  do
engenheiro, quaisquer que sejam as tentativas artísticas, policiais ou
empresariais de a neutralizar. Enquanto o engenheiro captura tudo o
que  funciona,  e  isso  para  que  tudo  funcione  melhor  a  serviço  do
sistema,  o  hacker  se  pergunta  “como  é  que  isso  funciona?”  para

3867



encontrar as falhas, mas também para inventar outras utilizações, para
experimentar.  Experimentar  significa,  então,  viver  o  que  implica
eticamente esta ou aquela técnica. O hacker vem arrancar as técnicas
do sistema tecnológico, libertando-as (INVISÍVEL, 2016, pp. 150-1)..

“Manuscritos não queimam”, assim, significaria não a ideia de resistência como a

necessidade de uma volta ou ligação da nova com a velha a Rússia, não como uma

estabilidade essencial daquilo que é russo, uma espécie de nacionalismo caduco, mas

teria suas afinidades com o pixo, com os muros – como percebe Speridião. Teria, com

efeito, alguma afinidade com certa expressão anônima de resistência aos governos e aos

sistemas expressa nos muros capaz de desnormalizar o cotidiano, desgovernar governos

e desfuncionalizar sistemas. Neste sentido, poderia ser o título possível de um capítulo

do Comitê Invisível, (contra?)conciliando-se, afinal, de algum modo com Fora.
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