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Resumo 
 

A análise aborda o fenômeno artístico e cultural que é o teatro de Liev 

Tolstói no limiar entre a literatura e a história do teatro russo. A ênfase recai em 

apenas uma peça e suas quatro versões cênicas, permitindo, por um lado, 

abranger um grande período de tempo e observar as transformações que ocorrem 

com O Cadáver Vivo no decurso de um século de história russa; por outro lado, 

visa aprofundar o estudo dedicado a uma faceta específica da arte de Liev Tolstói. 

 

 

 

Abstract 
 

The analysis addresses the artistic and cultural phenomenon that is the 

theater of Leo Tolstoy on the threshold between literature and history of Russian 

theater. The emphasis is in one piece and its four scenic versions, allowing one 

hand, cover a large period of time and observe the changes that occur with The 

Living Corpse over a century of Russian history, on the other hand, seeks to 

deepen study dedicated to a specific facet of the art of Leo Tolstoy. 
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Introdução 
 

 

A produção teatral de Liev Tolstói constitui um aspecto ainda pouco 

explorado de suas obras e, ao mesmo tempo, imprescindível para compreender 

determinadas questões proporcionadas por sua trajetória artística, sobretudo, na 

fase final e as reverberações desta. Escolhemos, portanto, analisar quatro versões 

cênicas de O Cadáver Vivo distribuídas em períodos distintos no intervalo que 

segue de 1911 a 2006.  

A análise aborda o fenômeno artístico e cultural que é o teatro de Liev 

Tolstói no limiar entre a literatura e a história do teatro russo. A ênfase recai em 

apenas uma peça e suas quatro versões cênicas, permitindo, por um lado, 

abranger um grande período de tempo e observar as releituras de O Cadáver Vivo 

que se oferecem no decurso de um século de história russa; por outro lado, visa 

aprofundar o estudo dedicado a uma faceta específica da arte de Liev Tolstói.  

Desse modo, dividimos o corpus da pesquisa da seguinte forma: 

 

 Cadáver Vivo: o espetáculo de estreia no Teatro de Arte de Moscou 

em 1911, direção de Nemiróvitch-Dântchenko;  

 A segunda estreia em São Petersburgo no teatro Aleksandrínski 

encenada por Vsévolod Meyerhold em 1911; 

 No Teatro Acadêmico de Drama de A. S. Púchkin (antigo 

Aleksandrínski) em 1950, sob direção de Vladímir Kójitch; 

 E por fim, a versão de Valéri Fókin, novamente no teatro 

Aleksandrínski em 2006. 

 

O foco nas encenações de apenas uma peça permitiu acompanhar 

desenvolvimentos de sua interpretação teatral, relacionando-a com mudanças dos 

paradigmas artísticos e históricos. O interesse pelas duas primeiras montagens de 

1911, justifica-se porque, além de serem estreias, foram realizações de dois 

grandes diretores, Nemiróvitch-Dântchenko e Vsévolod Meyerhold. 
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Exceto a montagem do Teatro de Arte de Moscou, as outras três versões 

cênicas de O Cadáver Vivo, foram todas realizadas no teatro Aleksandrínski na 

cidade de São Petersburgo, mas, curiosamente, em países “diferentes”. Os 

espetáculos de Nemiróvitch-Dântchenko e de Meyerhold aconteceram durante o 

Império Russo. Kójitch encenou seu espetáculo trinta e nove anos mais tarde (em 

1950) na União Soviética. Enquanto a quarta versão foi encenada após um 

intervalo de cinquenta e seis anos, em 2006, na Rússia contemporânea. 

Além da expressão da arte e da filosofia de Liev Tolstói, O Cadáver Vivo 

apresenta um reflexo de sua época, o debate com seus contemporâneos e 

predecessores, assim como suas versões cênicas que no decorrer de um século a 

transformaram ao encontrar e acrescentar novos sentidos. 

Por mais de um século, a herança literária e filosófica de Liev Tolstói atrai a 

atenção de estudiosos. Há um volume considerável de trabalhos dedicados à sua 

obra desenvolvido no Brasil, em especial, na Universidade de São Paulo por 

pesquisadores como Boris Schnaiderman, Aurora Fornoni Bernardini, Elena 

Vássina e Bruno Barreto Gomide, entre outros. Contudo, seu texto dramático 

permanece um tema pouco abordado. 

Uma das dificuldades encontradas residiu na distância temporal da maior 

parte das encenações em questão. Tratar de algo que não se presenciou é um 

obstáculo extensível a qualquer análise de arte teatral. Reunimos, portanto, um 

conjunto bastante variado de fontes, com uma ênfase nos documentos produzidos 

pelos contemporâneos de Tolstói e de cada versão teatral de sua peça. Um 

material que cabe destacar consiste nos diários do escritor. Na Rússia, O Cadáver 

Vivo foi analisada por várias gerações de estudiosos da literatura e do teatro, 

formando um conjunto de documentos que forma uma imagem da trajetória cênica 

da peça. Além disso, as fontes incluem as pesquisas, as críticas, as memórias e 

as entrevistas dos participantes das encenações da peça de Liev Tolstói, assim 

como fotos e filmagens (quando houve), etc.  
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Entre os críticos mais proeminentes das duas primeiras encenações de O 

Cadáver Vivo estão Serguei Volkónski1 e Anatóli Kóni2. Destacam-se ainda os 

trabalhos de Konstantín Rudnítski3 e Konstantin Lomunov4 que relatam a história 

da encenação de O Cadáver Vivo no palco russo nas décadas de 1950-70. O livro 

de Elena Poliakóva5 Teatr Lva Tolstógo (O Teatro de Liev Tolstói. 1878) é um 

trabalho fundamental que analisa a relação do escritor com o gênero dramático, 

traça a história da escrita de suas peças, bem como das encenações e a evolução 

do teatro de Liev Tolstói.  

Anatóli Smeliánski6 em seu livro Náshi Sobesédniki (Nossos Interlocutores. 

1981) investiga a transposição do texto de uma obra dramática para a cena, bem 

como o problema da interpretação de um clássico por diferentes diretores.  

Por sua vez, Serguei Schults com sua Istorícheskaia Poética Dramaturgúii 

Tolstógo (Poética Histórica da Dramaturgia de Liev Tolstoi, 2002), discorre sobre a 

poética histórica da dramaturgia de Liev Tolstói em seu aspecto hermenêutico, 

comenta a relação do teatro de Tolstói com o drama antigo, o teatro de 

Shakespeare e o de Schiller. Para tanto, serviu-se de teorizações nos campos da 

semiótica teatral e semiótica da cultura, aproximando-se de autores, como Anne 

Ubersfeld, Patrice Pavis, Iúri Lotman e Mikhail Bakhtin. 

Em 1929, foi publicada uma coletânea de obras dramáticas de Liev Tolstói 

com prefácio de Mikhail Bakhtin. Trata-se de um texto que descreve a história da 

criação das principais peças de Tolstói inserindo-as no contexto de sua obra e 

                                            
1
 Serguei Volkónski (1860 - 1937) pertenceu a uma família de príncipes. Foi diretor dos teatros 

imperiais entre 1899-1901. Publicou vários ensaios críticos sobre o teatro nas revistas Apollon, 
Stúdia (Estúdio) e Ejegódnik Imperatorskikh Teatrov (Anuário de Teatros Imperiais). Em 1921 
emigrou para a Europa. 
2
 Anatóli Kóni (1844-1927) advogado, juiz, político. Foi um escritor e crítico, além de uma figura 

proeminente da história e da cultura russa no limiar dos séculos XIX-XX. Os cinco volumes de sua 
obra contêm memórias sobre Liev Tolstói, Ivan Turguêniev, Fiódor Dostoiévski, Nikolai Nekrássov 
e Aleksandr Ostróvski. 
3
 Konstantín Rudnítski (1920-1988) teatrólogo, pesquisador e crítico teatral.  

4
 Konstantin Lomunóv (1911-2005) doutor em filologia, especialista em obra de L.N. Tolstói. Foi 

professor do Instituto de Literatura Universal. 
5
 Elena I. Poliakóva (1926-2007), professora, teatróloga, pesquisadora e crítica literária. Seu livro O 

Teatro de Liev Tolstói descreve a evolução da linguagem de produções teatrais das obras de Liev 
Tolstói, traz descrições de várias encenações. 
6
 Anatóli M. Smeliánski (1942-), professor, historiador e crítico teatral. Em seu livro Náshi 

Sobesédniki (Nossos Interlocutores. Moscou: Iskússtvo, 1981) analisa o problema da interpretação 
dos clássicos do teatro contemporâneo. 
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visão de mundo. Bakhtin também analisa os motivos que levam o escritor a se 

interessar pelo gênero dramático. No entanto, optei por incluir as citações desse 

prefácio e não realizar sua tradução completa porque contém vários julgamentos 

de valor ideológico, provavelmente, exigências da censura.  

Recorri sempre que necessário a Para Ler o Teatro (2010) de Anne 

Ubersfeld para debater o processo da transformação do texto de uma peça em 

uma representação cênica. Consultei ainda o Dicionário de Teatro de Patrice 

Pavis para a compreensão de conceitos teóricos relativos à dramaturgia, ao texto, 

o gênero etc. 

 

A tese consiste de três capítulos. O primeiro, “Liev Tolstói, Autor 

Dramático”, descreve sucintamente a trajetória do escritor e sua percepção da 

arte, em especial, do teatro que expressa em ensaios como O que é a Arte, Uma 

Confissão e Sobre Shakespeare e o Drama. Buscamos contextualizar o modo 

como o tema do teatro expressa-se no conjunto da obra de Tolstói. Para isso, a 

pesquisa passa por sua formação como dramaturgo e faz uma síntese do conjunto 

da obra dramática de Tolstói dividida em dois grupos: o teatro popular e as peças 

elaboradas para o teatro profissional.  

O segundo capítulo, “O Cadáver Vivo: texto e ambiente cultural”, analisa o 

enredo dessa peça e as circunstâncias que envolveram seu processo de criação, 

bem como os temas da liberdade, fuga e suicídio presentes em todo conjunto de 

sua obra dramática, sobretudo, em O Cadáver Vivo. Ao abordar o 

desenvolvimento desses temas nos dramas de Tolstói procurei comentar diálogos 

com outros autores tais como: Shakespeare, Rousseau, Púchkin, Tchékhov, 

Shopenhauer etc.  

Dentro de uma perspectiva interdisciplinar, a par da impossibilidade de 

discutir as múltiplas questões teóricas no âmbito do teatro, tornou-se necessário 

começar o terceiro capitulo “O Cadáver Vivo: do texto a cena” com um breve 

comentário sobre a transposição de um texto dramático para uma representação 

teatral. A seguir, procuramos identificar o contexto histórico-cultural de quatro 
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versões cênicas da peça O Cadáver Vivo, as peculiaridades artísticas, assim 

como as inserções que cada uma delas promove.  

Os últimos componentes desta tese são as traduções do russo para o 

português de dois textos inéditos e essenciais tanto para este trabalho, quanto 

para futuros desdobramentos de estudos sobre a obra de Liev Tolstói, a história e 

o teatro russo.  

O trecho de Iz Prochlogo (Do Passado) chamado “Tolstóvskoie v 

Khudójestvennom Teatre” (Obras de Tolstói no Teatro de Arte)7 consiste em 

depoimento de Nemiróvitch-Dântchenko, um dos primeiros e mais atentos leitores 

de O Cadáver Vivo, sobre sua experiência como diretor da primeira versão cênica, 

desde seus encontros com Tolstói até a encenação.  

Publicado em 1936, Do Passado é um livro de memórias no qual, 

Nemiróvitch resume mais de meio século de seu trabalho na área do teatro. 

Apesar disso, para grande decepção de Nemiróvitch: “até mesmo no círculo teatral 

mais próximo do autor, o livro Iz Prochlogo foi recebido com grande frieza. Em 

seus últimos anos, várias vezes referia-se a suas memórias como um livro „de 

destino lamentável‟ com um tom de surpresa e amargura”.8 

Para além da autobiografia, o livro narra a história do Teatro de Arte de 

Moscou que ele e Konstantin Stanislávski haviam fundado juntos. Entre as 

personagens do livro estão os diretores e atores como Meyerhold, Knipper-

Tchékhova, Katchálov, Moskvín e os escritores Tchékhov, Górki e Liev Tolstói etc. 

A narrativa leva o leitor para os bastidores do Teatro de Arte, desde a sua 

fundação. Descreve os ensaios, a turnê europeia e as estreias de espetáculos 

como: Tsar Fiódor Ioánovich de Aleksei Tolstói; A Gaivota e O Jardim das 

Cerejeiras de Tchékhov; No Fundo e Os Pequenos Burgueses de Górki. 

Dois capítulos são dedicados a Liev Tolstói, onde Nemiróvitch relata a 

história de seus encontros com o escritor,  apresenta a importância de Tolstói e de 

sua obra para o Teatro de Arte. Relata sucintamente a história das encenações 

                                            
7
 Trecho do livro Iz Prochlogo (Do Passado) de V. I. Nemiróvitch-Dântchenko. 

8
 VILÉNKIN, V. Tvortcheskaia litchnost V. I. Nemiróvitch-Dântchenko v ego pismakh (A 

personalidade criativa de V.I. Nemiróvitch-Dântchenko em suas cartas). In: V. NEMIRÓVITCH-
DÂNTCHENKO, Izbrannie Pisma (Cartas selecionadas), Org. V. Vilenkin. em 2 vol., Vol. 1, 
Moscou, Iskússtvo, 1979, p. 13. 
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das peças O Poder das Trevas e Os Frutos da Instrução. A seguida, descreve a 

visita de Tolstói ao Teatro de Arte de Moscou onde o escritor assistiu o espetáculo 

Tio Vânia de Anton Tchékhov. As peripécias relacionadas à montagem da peça O 

Cadáver Vivo também fazem parte do livro: as negociações com os herdeiros, o 

processo da encenação do espetáculo, os ensaios, a atuação e a estreia no 

Teatro de Arte.  

A outra tradução consiste no ensaio do semioticista russo Iúri Lotman Entre 

a Liberdade e a Vólia: O destino de Fiédia Protássov9 (1992) realizada com 

objetivo de esclarecer alguns aspectos de O Cadáver Vivo e do pensamento de 

Liev Tolstói.  

O ensaio pertence a um conjunto de trabalhos dos últimos anos de Iúri 

Lotman (1922-1993), onde o pesquisador desenvolve ideias sobre a dinâmica da 

cultura. Em julho de 1989, ele começou um livro, publicado com o título 

Imprevisíveis mecanismos da cultura. Essa pesquisa expõe a: “possibilidade do 

desenvolvimento da cultura pelos caminhos completamente diferentes daqueles 

realizados na história”.10 Em novembro de 1991, Lotman terminou o segundo livro 

A Cultura e A Explosão11. A justaposição de duas principais formas ou tipos da 

dinâmica cultural, constitui o ponto de partida da reflexão de Lotman nesse último 

livro que, por um lado, estuda a ideia da “explosão” que para ele significava a 

descontinuidade e a imprevisibilidade e, por outro da “evolução” ligada a ideia da 

continuidade e previsibilidade.  

No ensaio Entre a Liberdade e a Vólia, escrito em 1992, Lotman faz uma 

analise da peça O Cadáver Vivo. Contudo, seu foco principal é mais expandido, 

pois o autor traz exemplos da dinâmica da cultura em outras obras literárias e até 

em diferentes gêneros de arte como a arquitetura, a pintura e a poesia.  

À luz da visão contraditória e “maximalista” de Tolstói, Lotman analisa a 

postura do escritor em relação às personagens de O Cadáver Vivo. De acordo 

                                            
9
 LOTMAN, Iu.,  Méjdu Svobódoi i Vólei. Sudbá Fiédi Protássova. In: Iu. Lotman, Istoria i Tipologuia 

Russkoi Kulturi, São Petersburgo, Isskustvo, 2002, p. 714 – 719. Um dos significados da palavra 
vólia é a liberdade no sentido absoluto. 
10

 LOTMAN, Iu. Pisma 1940-1993 (Cartas. 1940-1993). Moscou, Shkola “Iaziki russkoi kulturi”, 
1997, p. 87.   
11

 Em 1991, Lotman assinou um contrato com duas editoras italianas: La Feltrinelli, que publicou A 
Cultura e A Explosão e Marsílio Editore que editou Imprevisíveis mecanismos da cultura, em 1992. 
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com ele, a crença e a visão do mundo do Tolstói tardio refletiu no título da peça, 

no caráter e no comportamento das personagens, as quais o semioticista divide 

em dois tipos: corretos – estáticos; e pecadores – dinâmicos. Lotman dá exemplos 

de comportamento dinâmico, livre, explosivo, tempestuoso e opõe a liberdade de 

transgressão à prisão do comportamento correto. Inclusive, o semioticista faz 

paralelos entre o dinamismo cultural e a Revolução. 

Os resultados primários dessa pesquisa “Liev Tolstói e o teatro: texto de 

contexto de O Cadáver Vivo”, foram apresentadas em seminários, congressos e 

encontros científicos. Foram publicadas traduções de ensaios de Liev Tolstói, de 

outros escritores, de pesquisadores e críticos. Cabe incluir a experiência de 

intérprete que contribuiu para que a autora estivesse em contato com profissionais 

realizadores de teatro.  

 

 Para a coletânea Os Últimos Dias, de Liev Tolstói (Companhia das 

Letras, 2011), verteu três textos de Liév Tolstói, dentre os quais, 

“Shakespeare e o Drama” (na íntegra), “O Que é a Arte?” e “A 

Confissão” (trechos).  

 Tradução para a coletânea Teatro Russo: Literatura e Espetáculo 

(Ateliê Editorial, 2011) dos ensaios: “As Inestimáveis Lições de 

Stanislávski” de Boris Zinguerman e “O Teatro de Anatóli Vassíliev” 

de Nikolai Pessotchínski.  

 



1. Liev Tolstói, Autor Dramático 
 

 
 
O velho mago para diante de mim, alheio a todos, um solitário 

viajante através de todos os vácuos do pensamento na busca da verdade 
universal e que não a encontrou nem para si, olho para ele e, embora a 
dor desta perda, estou orgulhoso de ter visto este homem e isto ameniza 
um pouco o meu sofrimento e aflição

1
  

 
 

 

1.1. Trajetória  

 

Desde a segunda metade do século XIX, toda a cultura russa experimenta 

uma forte influência de Liev Nikoláievitch Tolstói, “importantíssimo filósofo religioso 

e pedagogo, crítico e teórico de arte, editor e líder espiritual”2, mas principalmente 

um dos mais celebres escritores, autor de romances monumentais como Guerra e 

Paz, Anna Kariênina, Ressurreição e Felicidade Conjugal, além das novelas A 

Sonata a Kreutzer e A Morte de Ivan Ilitch. Sua obra literária teve um forte impacto 

sobre a evolução do humanismo europeu e o desenvolvimento da tradição realista 

na literatura mundial, e tornou-se uma espécie de ponte entre a tradição do 

romance do século XIX e a literatura do século XX. Ainda que sua obra dramática 

seja menos conhecida nos dias de hoje, as peças O Poder das Trevas, Os Frutos 

da Instrução e O Cadáver Vivo fazem parte do repertório teatral ao redor do 

mundo.  

Liev Tolstói nasceu no dia 28 de agosto de 1828, na propriedade rural da 

família em Iásnaia Poliána, ao sul de Moscou, próximo à cidade de Tula. 

Descendia de uma família nobre, cuja genealogia se estendia aos meados do 

século XIV. Era parente de outras famílias aristocráticas como a de condes 

Volkónski, Gorchakóv e Trubetskói. 

Tolstói perdeu cedo os pais. Ele, seus três irmãos e uma irmã foram criados 

por parentes. Em 1844, Liev ingressou na Universidade de Kazan. Voltou para 

                                            
1
 GÓRKI, M., Leão Tolstói, São Paulo, Perspectiva, 1983, p. 66. 

2
 VÁSSINA, E., Introdução para a peça de Liev Tolstói. O Cadáver Vivo, trad. E. Vássina e G. 

Schneider, – 1ª ed.,  São Paulo, Peixoto Neto, 2007, p. 11. 
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Iásnaia Poliána três anos mais tarde e até 1854 viveu entre o campo e a cidade, 

levando uma vida típica de jovem aristocrata que incluía bailes, visitas sociais, 

teatros, namoros, bebedeiras, jogos e caçadas. 

Em 1851, em busca de seu caminho na vida, Tolstói vai para o Cáucaso 

decidido a entrar no exército. Em uma aldeia cossaca, aos vinte e três anos de 

idade, escreve seu primeiro livro, Infância, parte de uma tetralogia não concluída. 

O sucesso do romance publicado da revista Sovremiénnik3 (O Contemporâneo), 

foi imediato: o jovem autor foi saudado como uma grande promessa da literatura 

russa. Nessa época, ele já havia ingressado no exército e participado de várias 

ofensivas militares; inclusive, em 1855, da defesa da cidade de Sebastopol contra 

as tropas do império Otomano, durante a guerra da Criméia. Algumas vivências 

desse período inspiraram contos e novelas que compõem os Contos de 

Sebastopol publicados no mesmo ano. 

Após deixar definitivamente o serviço militar em 1856, Tolstói vai para São 

Petersburgo. Foi muito bem recebido, não somente nos salões de alta sociedade, 

mas também nos círculos literários. Conhece o editor da revista Sovremiénnik 

Nikolai Nekrássov4 e outros escritores, como Drujínin,5 Gontcharóv,6 Fiet,7 

Panáiev,8 Grigoróvitch,9 Sollogub,10 etc. Escreve a novela Dois Hussardos (1856) e 

o romance Juventude (1857).  

                                            
3
 Uma das mais importantes revistas literárias e político-sociais fundada por poeta Aleksandr 

Púchkin em São Petersburgo existiu entre anos 1836-1866. Na Sovremiénnik foram publicadas 
obras, praticamente, de todos os grandes escritores russos como Nikolai Gógol, Ivan Turguiênev, 
Liev Tolstói e o próprio Púchkin. 
4
 Nikolai A. Nekrássov (1821-1877), poeta, escritor e editor russo. Trabalhou nas principais revistas 

da época Otéchestvennie Zapíski (Notas da Pátria) e Sovremiénnik.  
5
 Aleksandr V. Drujínin (1824-1864), escritor, crítico e tradutor de Byron e Shakespeare para a 

língua russa.  
6
 Ivan, A.Goncharóv (1812-1891), estudou idiomas na Universidade de Moscou junto com Belínski, 

Herzen e Turguêniev. Depois do término dos estudos veio morar em São Petersburgo. Em 1846, 
escreve seu primeiro romance Obiknovénnia Istória (Uma História Comum). Participa como 
intérprete da primeira viagem russa ao Japão entre os anos 1852-1855 e depois publica as notas 
de viagem com título Fregat Pallada (Fragata Palas). Em 1867 escreve seu mais famoso romance, 
Oblómov.  
7
 Afanási Fiet (1820-1892), poeta lirico, tradutor e memorialista. Manteve uma amizade duradoura 

com Liev Tolstói. 
8
 Ivan I. Panáev (1812-1862), escritor, crítico literário, editor e jornalista. Junto com Nekrássov 

editou a revista Sovremiénnik. 
9
 Dmítri V. Grigoróvitch (1822 -1899), escritor, cujas obras muitas vezes eram dedicadas à vida dos 

servos e às pessoas pobres o oprimidas. 
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No entanto, vê-se contrariado com a vida animada de São Petersburgo: 

decepção que o levaria, inclusive, a entrar em desacordo com alguns amigos 

escritores. Em 1857, Tolstói decide deixar a cidade e faz a primeira viagem para a 

Europa. Frequentou diversas atrações da capital francesa. Na Suíça, visitou 

lugares que haviam sido marcantes para Jean-Jacques Rousseau, seu escritor e 

filósofo favorito. Na segunda viagem, nos anos 1860-1861, conhece também 

Inglaterra, Itália e Alemanha.  

Após o retorno para Iásnaia Poliána, Tolstói dedicou-se “aos afazeres 

agrícolas e tentou implementar novos métodos de ensino”11 populares. Abriu 

escolas para os filhos de camponeses que tornaram-se um exemplo da educação 

infantil, inspirada na experiência de Rousseau. O ensino era individual, não havia 

regulamentos rígidos e o objetivo do professor (Tolstói mesmo dava aulas junto a 

alguns amigos) era tornar as aulas interessantes. Também nessa época, escreveu 

ensaios, contos e provérbios didáticos, cartilhas e livros de leitura para o povo.  

Em 1862, aos trinta e quatro anos de idade, Tolstói casou com Sófia 

Andréievna Behrs. Apesar de estar com dezoito anos na época:  

 
 
não era uma mocinha fútil da sociedade, mas alguém com 

personalidade bem marcada e que não era destituída de ambições [...]. 
Estudara sem cursar escolas, pouco antes do casamento, fora aprovada 
num exame, na Universidade de Moscou, para o diploma de professora 
particular. Depois do matrimônio, além de administrar a casa e, mais 
tarde, todos os negócios da família, e cuidar dos filhos. […] Copiava 
continuamente os manuscritos quase ilegíveis do marido, em suas 
inúmeras variantes. Traduziu para o francês vários escritos tolstoianos.

12
  

 
 

Durante os doze primeiros anos depois do casamento, Tolstói escreveu seu 

mais famoso romance, Guerra e Paz, um fenômeno único da literatura universal, 

que uniu o caráter profundo e íntimo de um romance psicológico com a amplitude 

de um épico, expôs a importância do povo russo no momento crucial da história do 

país durante a guerra de 1812 contra Napoleão. O romance mostra todas as 

                                                                                                                                   
10

 Vladímir A. Sollogub (1813-1882), escritor e dramaturgo, autor de ensaios e memórias. 
Colaborou com revista a Sovremiénnik desde 1837. 
11

 FIGUEIREDO, R, Duas Famílias em uma Só. In: TOLSTÓI, L. N., Anna Kariênina, São Paulo, 
Cosac Naify, 2009, p. 7. 
12

 SCHNAIDERMAN, B., Leão Tolstói. Antiarte e rebeldia. São Paulo, Brasiliense, 1983, p.17. 
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classes da sociedade russa, desde o imperador e a corte até os soldados e os 

camponeses. De acordo com Lakchin: “O estilo épico da obra é transmitido 

através da plenitude e da plasticidade da imagem, ramificação e cruzamento de 

destinos das personagens”13 em sua evolução e o desenvolvimento contínuo e 

complexo. 

A família, e com ela o casamento, é um dos temas centrais na obra de Liev 

Tolstói. O caráter das personagens e os conflitos, frequentemente, permitem 

traçar paralelos com a conturbada relação conjugal do escritor, que, de uma 

atmosfera de amor, estabilidade e equilíbrio, descambou em desentendimentos e 

brigas nos últimos anos. 

A problemática do outro romance, Anna Kariênina (1873-1876), leva 

diretamente à crise espiritual de Tolstói no final dos anos de 1870.  

 
 
O tema do amor romântico, se não abolido, tratado de forma 

secundária, despido de idealismo, subordinado a instintos, a fraquezas, 
às injunções sociais e às carências rasas ou pelo menos não poéticas. 
Em lugar de sentimentalismo abstrato, as emoções tendem a ser 
diretamente contrapostas ao contexto de interesses e de injustiças que 
as circunda.

14
  

 
 

Nessa obra, o caráter das personagens torna-se mais sofisticado e 

complexo. Autor mostra de uma forma sutil os estados psicológicos, as nuances 

de sentimentos como a frustração, o desespero, mas também a iluminação 

espiritual dos protagonistas. No relacionamento entre casais, a amargura 

prevalece sobre a felicidade. Com maior força aparecem as preocupações e os 

tormentos presentes na vida do autor. No amor de Anna e Vrónski, há tanto 

tormento psicológico e pessoal que este romance, geralmente, é visto como 

transitório para última etapa da vida e atividade literária de Tolstói.15 

                                            
13

 LAKCHIN, V.Ia. Tolstói Liev Nikoláevitch. In: Bolchaia Svietskaia Entsiklopedia (Grande 
Enciclopédia Soviética), vol. 26, Moscou, Svietskaia Entsiklopedia, 1977, p. 137.  
14

 FIGUEIREDO, R., Duas Famílias Em Uma Só. In: TOLSTÓI, L. N., Anna Kariênina, São Paulo, 
Cosac Naify, 2009, p. 10. 
15

 VENGUEROV, S. A., Tolstói Liev Nikoláevitch. In: Entsiklopedicheski Slovar Brockhaus I Efron 
(Liev Tolstói. Dicionário Enciclopédico de Brockhaus e Efron), vol. 33, São Petersburgo, AO 
Brockhaus and Efron, 1991, p. 289. 



 22 

Em janeiro de 1871, antes de concluir Anna Kariênina, anota: “Como estou 

feliz [...] que jamais vou escrever novamente bobagens prolixas como Guerra e 

Paz”.16 A forma literária parece-lhe esgotada. No dia 6 dezembro de 1908, Tolstói 

escreveu em seu diário: “As pessoas gostam de mim por causa daquelas 

ninharias como Guerra e Paz e etc., que lhes parecem muito importantes”.17 Em 

outra ocasião comenta que as obras de ficção serviram apenas para atraírem a 

atenção do público para seus outros escritos, que considerava mais sérios.  

No entanto, entre 1889 e 1899 dedica-se ao seu terceiro grande romance, 

Ressurreição, que custou a excomunhão de Tolstói pela igreja ortodoxa russa em 

1901 “por derrubar todos os dogmas da Igreja Ortodoxa e a própria essência da fé 

cristã”.18 O fato provocou uma explosão de indignação na sociedade. A influência 

do escritor sobre as mentes de seus contemporâneos já era enorme, mas cresceu 

ainda mais após a excomunhão. No outono de 1901, o escritor ficou doente. Seu 

estado de saúde estava tão grave que a qualquer hora esperava-se a notícia de 

sua morte. No dia 7 de fevereiro de 1902, Tchékhov escreveu para esposa, a atriz 

Olga Knipper:19 “Provavelmente, Tolstói não vai sobreviver...”. Felizmente, em 

meados de fevereiro o escritor melhorou de saúde.20 

Os contemporâneos viram o romance Ressurreição como um “panfleto 

social e moral” e uma “ata de acusação”.21 O romance apresenta a sociedade 

moderna “como algo acabado, mecânico, preso à eficácia de sua própria 

                                            
16

 TOLSTÓI, L. N., Polnoie Sobranie Sotchinenii v 90 tomakh. (Obra Completa em 90 vol.), vol. 61, 
Cartas. Moscou, Khudojestvennia Literatura, 1953, p. 247. 
17

 TOLSTÓI, L. N., Polnoie Sobranie Sotchinenii v 90 tomakh. Dnevnik, Zapisnie Knijki e Otdelnie 
Zapisi, 1907-1908 (Obra Completa. Diários, Blocos de notas e Anotações soltas, 1907-1908), vol. 
56, Moscou, Khudojestvennaia Literatura, 1937, p. 162. 
18

 A ata do santo sínodo de 20-22 de fevereiro de 1901 sobre a escomunhão do conde L. T. Tolstói 
foi publicada pela revista Tzerkovsnie Vedomosti (Notícias da Igreja) no dia 24 de fevereiro de 
1901, pp. 45-47. 
19

 Olga Knipper (1868-1959), uma das estrelas do Teatro de Arte de Moscou. Protagonizou os 
papéis principais em várias peças, inclusive daquelas criadas por Anton Tchékhov. 
20

 GLADKÓV, A.  Meyerhold. Em 2 Vol., vol. 1: Gódi Uchénia Vsevoloda Meyerholda. Moscou, 
Soiúz Teatralnikh Déiatelei, 1990, p. 238. 
21

 LOMUNOV, K.cN., Liev Tolstói v romane “Voskressenie”. (Liev Tolstói no romance 
Ressurreição), Moscou, Nauka, 1991, p. 8. 
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brutalidade” 22. Ao contrario das obras anteriores, “a esfera familiar e o amor não 

podem mais representar uma proteção ou uma válvula de escape.”23 

 
 
o romance pinta um quadro inequívoco da sociedade russa em 

vias de modernizar. A crítica desce aos fundamentos humanísticos desse 
processo, desmascarados em face do significado do sistema judiciário e 
prisional, que se revela aos poucos ante os olhos atônitos do herói.

24
 

 
 

É importante lembrar que a criação de Ressurreição coincidiu com a 

elaboração de uma série de artigos sobre arte e estética, entre os quais O que é 

arte? (1897-1898) e Sobre Shakespeare e o Teatro, onde o autor russo faz uma 

análise e uma crítica acentuada das peças do dramaturgo inglês. 

Durante a última fase de sua vida, Tolstói escreve as novelas A Morte de 

Ivan Ilitch (1886), A Sonata a Kreutzer (1887-1889, publicada em 1891), Khadji-

Murat (1900) e O Diabo (1889-1890, publicada 1911) e, na mesma época, elabora 

o drama O Cadáver Vivo. A nova visão do mundo de Tolstói encontrou expressão 

em vários ensaios, entre os quais o mais conhecido é Uma Confissão (1879-1880, 

publicado em 1884), onde expressava “o seu repúdio tanto à religião oficial como 

à existência que levara até então”.25  

 
 
Aconteceu que o estilo de vida de nosso círculo social: dos ricos 

e instruídos, não só começou a causar desgosto, mas perdeu todo o 
sentido para mim. Todos nossos atos e pensamentos, a ciência e a arte, 
tudo adquiriu um novo significado. Entendi que tudo isso era apenas uma 
bobagem e não se pode buscar o sentido nisso

26
. 

 
 

Tolstói deseja abdicar dos bens materiais, do conforto da vida de rico, 

escreve suas melhores obras, exerce trabalho físico, torna-se vegetariano e 

questiona a necessidade de dar educação tradicional aos filhos. Contudo, não 

encontra o mesmo entusiasmo em Sófia Andréievna. Os desentendimentos ficam 
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 FIGUEIREDO, R. “Duas Famílias em Uma Só”, In:  TOLSTÓI, L. N., Anna Kariênina, São Paulo, 
Cosac Naify, 2009, p. 12. 
23

 Ibidem. 
24

 Ibidem, p.13. 
25

 SCHNAIDERMAN, B., Leão Tolstói. Antiarte e rebeldia, São Paulo, Brasiliense. 1983, p. 22. 
26

 TOLSTÓI, L. N., Íspoved (Uma Confissão), In Sobranie Sotchinenii v 22 tomakh (Obra Completa 
em 22 vol.), vol. 16, Moscou, Khudojestvennaia Literatura, 1983, p. 146. 
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cada vez mais profundos e tornam o convívio entre os dois cada vez pior. 

Angustiado, Tolstói chega a pensar em suicídio: “Eu não sabia o que queria: tinha 

medo da vida, corria longe dela e, no entanto, ainda esperava algo dela”.27 

Percebe que a aproximação com o povo simples, crente e trabalhador o salvou do 

desespero e da morte. 

Em 1891 Tolstói renuncia aos direitos autorais de suas obras criadas após 

1881, o que causa um sério conflito em sua família. Ele se dedica aos trabalhos 

beneficentes e ajuda grupos sociais e religiosos que sofrem de opressões e 

desrespeito.  

Os imperativos religiosos e morais de Liev Tolstói, constituídos com base 

no perdão e na não-resistência ao mal, atraíram vários seguidores ao redor do 

mundo e serviram de base para o movimento chamado de tolstoísmo28. Ao mesmo 

tempo, houve quem criticasse Tolstói por ter se transformado de um artista em um 

“pregador”, e achasse que sua arte foi prejudicada. Por outro lado, o escritor e 

crítico literário Vladímir Nabókov (1899-1977), comentava:  

 
 
A princípio, pode parecer que a prosa de Tolstói está 

completamente permeada de seus ensinamentos. Na realidade, sua 
pregação, frouxa e vaga tinha nada em comum com a política, mas sua 
arte é caracterizada por uma tal força poderosa e feroz, uma 
originalidade e um sentido humanístico que ela, simplesmente, suplantou 
seus ensinamentos. Em essência, o Tolstói pensador sempre se dedicou 
a apenas dois temas: a Vida e a Morte.

29
 

 
 

Nos últimos anos, o desgaste emocional provocado pelo conflito interno, as 

divergências profundas com Sófia Andréievna e outros familiares, assim como o 

anseio de levar uma vida conforme suas convicções, fazem Tolstói ponderar cada 

vez mais sobre a necessidade de deixar a casa para sempre. Ainda em 1884, 

após uma discussão com a esposa, qual pedia abdicar todos os bens e segui-lo 

                                            
27

 Ibidem, p. 153.  
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 Tolstoísmo é o movimento ético e religioso que surgiu na Rússia na década de 1880 sob a 
influência dos ensinamentos de Liev Tolstói. Os princípios de tolstoísmo defendem as idéias como 
não-resistência ao mal, o perdão, o amor por todos e o aperfeiçoamento moral.  
29

 NABOKOV, V. V., Lektsii po russkoi literature (Curso de Literatura Russa). Moscou, 
Nezavisimaia Gazeta, 1999, p. 72. 
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em seu “excepcional avanço espiritual”30, o escritor empreendeu uma tentativa de 

fugir de casa. Foi a pé em direção à cidade de Tula, mas mudou de idéia e voltou. 

No dia seguinte (18 de junho), nasceu sua filha Alekssandra. 

 
 
Naqueles anos, Tolstói passou a ser encarado mundialmente 

como a voz da consciência moral do povo russo. Mais ainda: tratando 
continuamente dos grandes problemas morais do homem, tornou-se uma 
das personalidades mais em evidência de seu tempo. Seu nome aparecia 
continuamente na imprensa, periódicos dos países ocidentais 
encomendavam-lhe artigos. Iásnaia Poliána tornou-se um lugar de 
peregrinação

31
. 

 
 

Praticamente, tudo relacionado a Tolstói tornava-se público. A sociedade 

que consentia e admirava o escritor, apesar de nem sempre concordar com ele, 

familiarizada com suas buscas e descaminhos, “esperava” sua partida. Ele chegou 

a receber cartas de pessoas desconhecidas que o questionavam por não ter ido 

embora ainda. Não obstante, a notícia de que o escritor havia cumprido sua 

decisão e fugiu de Iásnaia Poliána na madrugada do dia 28 de outubro de 1910, 

caiu como uma bomba. Na carta de despedida, redigida para esposa no dia da 

fuga, Tolstói escreveu:  

 
 
Minha partida irá decepcionar você. Lamento por isso, mas 

entenda e acredite que eu não pude fazer o contrário. Minha situação em 
casa tornou-se insuportável. Acima de tudo, eu não posso mais viver nas 
condições de luxo em que vivi, faço o que costumam fazer os velhos da 
minha idade: deixar a vida mundana para viver na solidão e no silêncio os 
últimos dias de sua vida

32
. 

 
 

A notícia da fuga do marido abalou profundamente Sófia Andréievna, que 

tentou suicídio, mas foi salva. Seu último encontro com Tolstói durou apenas 

alguns minutos, um pouco antes da morte dele.  

Ao deixar sua casa, o escritor não tinha nenhum destino definido. 

Acompanhado de poucas pessoas próximas, visitou sua irmã Maria em um 
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 TOLSTÓI, L. N., Sobranie Sotchinenii v 22 tomakh (Obra Completa em 22 vol.), vol. 18, Cartas 
de 1887-1910, Moscou, Khudojestvennaia Literatura, 1965, p. 480. 
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 SCHNAIDERMAN, B., Leão Tolstói. Antiarte e rebeldia, São Paulo, Brasiliense, 1983, p. 24. 
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 TOLSTÓI, L. N., Sobranie Sotchinenii v 22 tomakh (Obra Completa em 22 vol.), vol. 20, Cartas 
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mosteiro onde ela vivia e ponderou sobre possibilidade de ir para o Cáucaso ou a 

Bulgária, mas no caminho o escritor contraiu pneumonia e, uma semana depois 

(no dia 20 de novembro), chegou a falecer na casa do inspetor da pequena 

estação de trem chamada Astápovo, cercada por repórteres dos principais meios 

de comunicação do mundo.  

 
 
Entre os dias 15 e 22 de novembro de 1910, os principais jornais 

brasileiros, reproduzindo notícias das agências de informações, já 
acompanhavam passo a passo o seu desaparecimento e sua dramática 
fuga.

33
  

 
 

Atribuía-se uma importância acima de qualquer outro acontecimento às 

notícias referentes à fuga de casa e à peregrinação de Tolstói. No Brasil, O Diário 

Popular constatou:  

 
 
A nota mundial, neste momento, não é a questão dos lords, na 

Inglaterra, o reconhecimento e marcha das novas instituições 
portuguesas, o empréstimo da Turquia, as grandes inundações na 
França ou a posse do presidente do Brasil. O clou vem de Tula, a 
pequena cidade russa nas margens do Upa, de onde outra vez nos veio a 
falsa notícia da morte de Tolstói

34
. 

 
 

As notícias chegavam todos os dias e informavam “a respeito da saúde 

oscilante do conde”. Até o momento funesto, registrado dessa maneira pelo 

escritor e jornalista Gilberto Amado (1887-1969) que trabalhou em O País: 

 
 
Numa dessas noites, o jornal pronto, já quase todo impresso, 

rebenta uma bomba na redação (como o Brasil era literário, sensível à 
coisa literária!). Um telegrama urgente: morrera Tolstói!

35
  

 
 

O escritor deixou quase cento de oitenta obras literárias, das quais apenas 

setenta e oito, consideradas concluídas pelo autor, foram publicadas durante sua 

vida. A primeira coletânea foi editada em 1886, por Sófia Andréievna Tolstáia. Em 
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1928, teve início um grande projeto editorial: a publicação das obras completas em 

noventa volumes que se prolongou até 1958 e incluiu toda ficção, os ensaios, os 

diários, as cartas e as peças Atualmente, o Instituto de Literatura Universal de 

Moscou, prepara uma nova coleção das obras completas de Liev Nikoláevitch 

Tolstói em cem volumes. 

 

1.2. A Formação do Dramaturgo 

 

No Brasil, ao pensar sobre dramaturgos do século XIX-XX, poucos 

lembrariam o nome de Liev Tolstói. Isso se deve à relação controversa e bastante 

crítica com a arte teatral. Autor de peças teatrais que entraram para a história do 

teatro mundial, tais como O Poder das Trevas (1886), Os Frutos da Instrução 

(1886-1889) e O Cadáver Vivo (1894-1900), chegou a declarar em várias ocasiões 

seu desprezo por esse gênero “falso” e “cheio de convenções” 36. Em seu famoso 

ensaio Sobre Shakespeare e o Teatro (1906), que escreveu na última etapa da 

vida, comentava:  

 
 
Somente graças a essa compreensão baixa, insignificante, do 

valor do drama, surge entre nós essa quantidade infinita de criações 
dramáticas que descrevem ações, situações, personagens, estados de 
espírito que, além de não ter nenhum conteúdo interior, muitas vezes não 
possuem nenhum sentido humano. (Não quero deixar o leitor pensar que 
excluo peças teatrais escritas por mim desta avaliação do drama 
moderno [...] 

37
 

 
 

No entanto, suas primeiras experiências com gênero dramático começaram 

ainda na década de 1850 e continuaram até o fim da vida. No total, criou dez 

peças: as três citadas acima que compõem o chamado “teatro de Liev Tolstói” e 

outras sete, pouco conhecidas e raramente encenadas.  

Nos últimos anos de vida, Liev Tolstói chegou à conclusão que a vida 

humana, em geral, conhece três fases. Na primeira, o homem vive apenas em prol 

das paixões. Na segunda, surge o interesse pelo bem da humanidade. Em 
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seguida, na terceira e última etapa vem o serviço a Deus e o cumprimento de Sua 

vontade. 

O jovem Liev Tolstói vivia intensamente: festas, bailes, teatros, concertos 

musicais, esgrima e cavalgadas. Entregava-se à paixão pelo jogo, que abalou sua 

situação financeira. Vale mencionar que, assim como outros homens de seu meio, 

gostava também de diversões consideradas vulgares, como frequentar ciganos, 

cuja música adorava. 

O interesse de Liev Tolstói pelo teatro começou a se formar desde cedo. No 

ano de 1837, aos nove anos de idade, assistiu a um espetáculo profissional pela 

primeira vez. As visitas ao teatro e encenações caseiras faziam parte da educação 

de todo jovem aristocrata. Assim, na época de estudo na universidade de Kazan 

(1845-46), atuou em produções amadoras que foram, inclusive divulgadas nas 

revistas locais. 

Todos os tipos e gêneros de arte o interessavam e influênciavam: a 

literatura, as artes plásticas, o teatro, a música... Sabia tocar piano perfeitamente e 

chegou a compor uma valsa. A sombria influência produzida pela música que, 

mais tarde, ele expressaria em Sonata a Kreutzer (1889) veio de sua própria 

experiência.  

O pensamento em torno do gênero dramático acompanhou, praticamente, 

toda a sua vida literária. Ainda durante a elaboração de Infância, em abril de 1852, 

fez a seguinte observação em seu diário: “Todo o romance se parece com um 

drama”38.   

Nesse período de sua vida, a leitura de obras de Corneille, Molière, Racine 

(menciona esses três dramaturgos no romance Infância), assim como as de 

Schiller, Goethe e Liérmontov, impulsionam sua reflexão sobre a dramaturgia: 

“Estou começando a entender o drama em geral e, embora siga por um caminho 

completamente diferente do da maioria, estou contente com o drama como um 

meio de prazer poético”.39  
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Segundo observação de Boris Eikhenbaum,40 Tolstói começou a acumular e 

desenvolver em prosa alguns elementos do drama. Assim, recorria aos princípios 

dramáticos na criação de personagens e na composição de romances e contos.41 

Nessa primeira fase da vida, Tolstói frequenta leituras de novos dramas e 

assiste espetáculos, como os de seu amigo e dramaturgo preferido Aleksandr 

Ostróvski42 e de Ivan Turguêniev. Assim como Tolstói, Turguêniev escrevia com 

maior frequência em prosa, mas em 1856 sua peça Závtrak u Predvodítelia (Café 

da Manha com Chefe) estreou no teatro Aleksandrínski.  

Nessa temporada em São Petersburgo, os primeiros projetos dramáticos 

começaram a aparecer na imaginação de Tolstói. No começo de sua prática como 

dramaturgo, enquanto ainda estava se ajustando ao teatro contemporâneo, por 

assim dizer, dava preferência à comédia como gênero cênico mais popular e 

acessível. 

Em janeiro de 1856, observa: “não consigo fazer nada, mas fico pensando 

em uma obra dramática”43. E em fevereiro, aparece outra afirmação: “O plano da 

comédia me aflige”44. Finalmente, nos rascunhos, nos blocos de notas e no diário 

surgem referências a algumas comédias: Dvoriánskoie Seméistvo (Uma Família 

Nobre), Praktícheski Tchelovék (Um Homem Prático), Svobódnaia Liubóv (O Amor 

livre)e Diádiuchkino blagoslovénie (Bênção do Titio). O tema principal delineia os 

problemas que preocupam o escritor. Um deles é a depravação e libertinagem 

circundante: “A senhora está com o lacaio. Irmão com a irmã. O filho ilegítimo está 

com a esposa do pai, etc.”45  
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As comédias Uma Família Nobre ou Homem Prático46, Tolstói menciona 

pela primeira vez no diário entre os dias 13 e 19 de fevereiro de 1856, durante sua 

permanência em São Petersburgo. Os escritores do círculo da Sovremiénnik, do 

qual era próximo, nutriam forte interesse pela dramaturgia. Nas duas peças, cujos 

textos não foram preservados na íntegra, apenas em rascunhos manuscritos, a 

ação ocorre em uma propriedade rural. As personagens das duas peças são, 

praticamente, as mesmas, apenas os nomes mudam às vezes. Logo nas primeiras 

cenas, o autor revela o caráter dos protagonistas e as relações entre eles. Na 

base do enredo das duas comédias está o conflito entre dois irmãos. Vale lembrar 

o interesse do escritor pela peça Die Räuber (Os Bandoleiros, 1781) de Friedrich 

Schiller e Dva Brata (Dois Irmãos, 1835) de Mikhaíl Liérmontov.  

Na comédia Uma Família Nobre ou Homem Prático, o irmão mais velho, 

Anatóli, é uma pessoa fria, calculista e egocêntrica. Enquanto o irmão mais novo, 

Valerián é um sonhador e idealista, mergulhado em seu mundo interior, não 

consegue adaptar-se à vida, desajeitado no relacionamento com pessoas, não 

sabe encontrar uma ocupação a seu gosto e, portanto, sempre passa de uma 

atividade para outra.  

O conflito entre os irmãos acontece por causa de uma moça. O irmão 

caçula está apaixonado, mas não sabe expressar seus sentimentos, enquanto o 

irmão mais velho ganha a simpatia dela apesar de ver a jovem apenas como uma 

noiva rica. Decepcionado, Valerián busca o esquecimento na bebida.  

As oscilações e a incapacidade das personagens de definir seu lugar na 

vida foram uma espécie de eco dos sentimentos do jovem Tolstói. Assim como o 

escritor, Valerián deixou a universidade após ter sido reprovado e se interessava 

ora pela agricultura, ora por serviço militar, ora pelas buscas da verdade da vida.  

Em outubro de 1856 escreve comédias Bênção do Titio e O Amor livre (as 

vezes chamada de Komedia iz Ólenkinoi Jísni (A Comédia de vida de Ólenka) nas 

quais expressava toda aversão que sentia em relação às idéias do feminismo e a 

George Sand. Na opinião de Tolstói, era uma doença que contaminou a mente de 

muitas mulheres russas dispostas a abandonar aquilo que via como uma 
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predestinação natural: a constituição de uma família, a geração e a educação de 

filhos.  

Nessas comédias, das quais sobraram apenas as listas de personagens e 

breves roteiros, o escritor cria um confronto entre duas personagens femininas.  

 
 
Nessa obra de Tolstói, podemos observar a mesma 

contraposição que acontece na primeira comédia. Ólenka, uma jovem 
simples de província confronta Lídia, uma moça corrompida pela vida 
urbana que falha na tentativa de “iluminar” a inexperiente provinciana

47
.  

 
 

Elena Poliakóva comenta que “certamente, Ólenka lembra também as 

personagens de Turguêniev e Gontcharóv”48. Outra influência vêm de Moliere.  

Durante sua viagem pela Europa, Tolstói frequentou diversas atrações da 

capital francesa. O diário daquela época continua evidenciando seu interesse pelo 

teatro e dramaturgia. Ele vai ao teatro aproximadamente vinte vezes. Assiste Les 

Précieuses ridicules e várias outras comédias de Molière que, segundo Poliakóva, 

era seu “permanente exemplo na literatura: estava próximo ao pensamento de 

Molière em relação à vida em geral e para com 'mulheres intelectuais', em 

particular, à maneira moralizante e o bom senso [de Molière] e ao desejo sincero 

de corrigir as falhas da sociedade”49. No dia 10 de março, junto à Turguêniev, 

escuta a ópera de Giacomo Meyerbeer L’Étoile du Nord (A Estrela do Norte), 

depois La Figlia del Reggimento (A Filha do Regimento), de Donizetti e Il Barbiere 

di Siviglia (O Barbeiro de Sevilha), de Rossini, assim como várias peças cômicas. 

Na maioria das vezes suas impressões são muito boas e no diário aparecem 

comentários sobre peças: “charme de elegância”, “um encanto”, “fascinante”, etc. 

 
 
Os dramas de Schiller, alguns de Goethe, dramas de Lessing, 

comédias de Molière e Beaumarchais me comoviam e deixavam 
impressionado... O drama russo contemporâneo de Gógol e, 
especialmente, de Ostróvski em suas primeiras peças (antes de A 
Tempestade) me emocionavam profundamente...

50
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Desse modo, nas décadas de 1850 e 1860, Tolstói teve um grande volume 

de impressões teatrais. Em busca de inspiração, continua a frequentar teatros. No 

entanto, encontra cada vez menos material literário e atuação que 

correspondessem a suas expectativas. Os comentários positivos sobre 

espetáculos teatrais tornam-se cada vez mais raros, enquanto a decepção e 

críticas, mais comuns. Após uma visita, em novembro de 1866, ao Teatro Bolchói 

em Moscou, escreveu para a esposa: “Fausto é um tonto e, acredite ou não, eu 

não gosto de teatro. Sempre tenho vontade de criticar”.51 

 
 
A sensação de falsidade, do caráter proposital do ato teatral que, 

provavelmente, surgiu para Tolstói na época do primeiro espetáculo 
assistido aos nove anos de idade, sempre irá acompanhar seu trabalho 
criativo.

52
 

 
 

No romance Guerra e Paz sua visão do teatro e da música como 

fenômenos poderosos e ameaçadores para alma de um ser humano começa se 

manifestar com evidência. No romance, de um lado está o “teatro” de guerra onde 

“atuam” e posam para a história os imperadores Napoleão e Aleksandr I com seus 

respectivos séquitos de carreiristas da corte: militares de alta patente e 

diplomatas, cuja ação falsa e artificial, indiretamente, está relacionada com o tema 

do teatro. 

O verdadeiro teatro aparece nas cenas memoráveis da visita de Natacha 

Rostóva à ópera. O teatro profissional, principalmente a ópera e o balé, “provocam 

uma sensação de distanciamento entre o espetáculo e o público”53. Não é por 

acaso que durante o espetáculo, inebriada, Natacha se deixa persuadir 

ardilosamente pela música e ação no palco que faz ela se atirar nos braços de um 

homem sedutor: 
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No centro do palco havia tábuas lisas, nos cantos erguiam-se 
formas de papelão pintado representando árvores, atrás se estendia uma 
tela acima das tábuas. No centro do palco, moças estavam sentadas, de 
corpete vermelho e saia branca. Uma delas muito gorda, de vestido 
branco de seda, mantinha-se mais à parte, sentada num banquinho 
baixo, atrás do qual estava colocado um papelão verde. Todas estavam 
cantando. [...] Depois da temporada no campo, e no estado de espírito 
sério em que Natacha se encontrava, tudo aquilo era absurdo e 
surpreendente para ela. Não conseguia acompanhar o sentido da ópera, 
não conseguia nem escutar a música: só enxergava os papelões 
pintados, os homens e as mulheres com roupas estranhas que se 
moviam, falavam e cantavam de modo estranho, sob a luz radiosa; 
Natacha sabia que tudo aquilo era para representar, mas tudo aquilo era 
tão falso e afetado, tão artificial, que ela ora sentia vergonha pelos atores, 
ora tinha vontade de rir deles. 

54
 

 
 

No início, a ação no palco parece apenas disparatada e inofensiva. 

Contudo, “pouco a pouco, Natacha foi-se sentindo invadida por uma sensação de 

embriaguez”55. Seu sentimento muda. A ação no palco se funde com a atuação na 

vida. Ela escuta os elogios de Hélèn e Anatole ao prazer mundano. Sua vaidade 

desperta e o senso moral desaparece.  

De acordo com Milhail Bakhtin, o tempo de criação de Guerra e Paz, é 

“quase culminante no período da vida de Tolstói antes da crise: de Tolstói – 

proprietário rural entusiasmado e bem sucedido, de Tolstói feliz pai de família e de 

Tolstói artista pleno de vida.56 Naquela época, ele já havia sido declarado por 

Nekrássov “a grande esperança da literatura russa”. Seu estilo literário foi definido 

como “dialética da alma”, como uma forma da visão e auto-percepção de suas 

personagens. Em sua prosa, existe um estilo singular de comentários autorais, 

expressão contínua de cada pensamento e atitude. “Mas a distância entre as 

personagens teatrais e o autor, assim como as peculiaridades da ação dramática, 

isso ele ainda não domina”57. Tolstói pensa como criar uma tensão da qual nasce 

a dialética da alma das personagens.  

Nos anos de 1860, começa uma nova etapa na vida do autor. Entre alguns 

acontecimentos importantes podemos mencionar: o rompimento com revista 
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Sovremiénnik e a polêmica com Ivan Turguiênev que, de certa forma, contribuiu 

com surgimento de outras duas peças: a comédia em cinco atos, Uma Família 

Contaminada (1864) e Niilista (1866) em três atos, cujo texto não foi preservado 

em rascunhos. As duas foram concebidas como uma espécie de resposta ao 

debate que surgiu em torno do niilismo. Esse tema,bastante popular no começo da 

década de 1860, fez surgir uma grande quantidade de artigos, peças e até 

romances como Pais e Filhos (1862) de Ivan Turguêniev58 e O Que Fazer? (1862) 

de Tchernichévski59. Algumas personagens e situações de Uma Família 

Contaminada, lembram a peça de Turguêniev Mésiats v Derévne (Um mês no 

Campo), publicada em 1855. Contudo, na comédia de Tolstói a nova geração de 

homens e mulheres são vistos através de um prisma bastante crítico. Tolstói “olha 

com aversão tanto para jovens intelectuais e as mulheres que se atiram para 

participar da vida social” quanto para “o ingênuo homem de família, proprietário de 

uma antiga fazenda e para seus filhos, mais limitados ainda”. Para ele, “todos são 

igualmente inúteis”.60 

“O desmascarador e desmistificador por excelência”61, nessa peça, Liev 

Tolstói cria a “caricatura de seus contemporâneos”62 e zomba do entusiasmo da 

nova geração pelas ideias niilistas. O escritor concentra sua atenção no tema da 

degradação e devastação das famílias nobres após a reforma agrária e a 

libertação de camponeses da servidão em 1861.  

O primeiro ato da peça Uma Família Contaminada começa na mesa de chá, 

onde conversam a senhora (Maria Vassílievna) e uma babá, um encontro da 

“sabedoria popular” e “ingenuidade ou ignorância da nobreza”. Curiosamente, 

anos mais tarde, Tolstói irá criar uma cena parecida na peça O Cadáver Vivo. Ao 

lado de uma mesa de chá, conversam as duas mulheres: a babá e a patroa, Anna 

Pávlovna, mãe de Liza Protássova. 
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As figuras centrais da peça são um proprietário rural, Ivan Príbichev, sua 

esposa Maria Vassílievna e seus filhos: o adolescente Pétia e Liuba, de dezoito 

anos. Há também a sobrinha de Príbichev, Ekaterina Dúdkina, uma moça 

emancipada que fuma, lê livros sobre fisiologia, usa cabelo cortado e vestido mais 

curto do que o normal. Todos eles se vêem encantados por novas tendências 

representadas pela figura de Veneróvski. Segundo Ekaterina, seduzida por ele e 

suas ideias: “Pelo seu desenvolvimento e pensamento a respeito da vida, 

Veneróvski está completamente contrário à banalidades de nossa existência que 

não temos capacidade de entendê-lo”63. 

O conflito ocorre entre dois mundos: o dos jovens e dos velhos, entre os 

niilistas como Veneróvski e seu amigo Beklechov. Os dois são adeptos do novo 

tipo de pensamento, abominam o antigo estilo de vida representado pelo Ivan 

Príbishev. Contudo, os dois jovens se mostram depravados e sem escrúpulos.  

Tolstói escreveu essa comédia no inverno de 1863-1864. Em fevereiro de 

1864, a pedido dele, o dramaturgo Aleksándr Ostróvski leu a peça, mas não 

gostou. Após algum tempo, Tolstói percebeu as imperfeições da peça e a deixou 

inacabada. Sua publicação aconteceu apenas em 1928. 

 

1.3. Depois da Crise Espiritual 

 

A luta entre a atração pelas formas teatrais e a sensação de sua falsidade 

marca, praticamente, toda relação de Tolstói com o teatro, porém, com o passar 

dos anos, torna-se mais aguda. O escritor impunha exigências rígidas para a 

dramaturgia e o teatro, as quais, depois de sua crise espiritual, expressa em vários 

ensaios, como: Um Confissão (1879), O Que é a Arte (1897-1898), Sobre 

Shakespeare e o Teatro (1906) e Sobre a Arte (1889). Nesse último ensaio, 

Tolstói chega a conclusões, no mínimo, inesperadas para um escritor.  

 
 

a maioria das pessoas, ao se entregar às atividades mais estúpidas, 
inúteis e muitas vezes imorais, isto é ao produzir ou ler livros, pintar ou 
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olhar quadros, escrever ou ouvir concertos musicais e peças teatrais, tem 
absoluta certeza de que fazem algo muito inteligente, útil e sublime.

64
 

 
 

Na visão do escritor, todos os gêneros de arte tinham o direito de existir 

apenas para “dizer a verdade sobre a alma humana”, pois apenas essa verdade 

ajudaria a experimentar a preciosa sensação de união entre pessoas que 

apreciam a arte. Outra existência imposta para arte por Tolstói era a necessidade 

do artista de “transmitir a outros [...] os sentimentos que ele vivenciou, e esses 

outros serem contagiados por esses sentimentos, experimentando-os também65.  

Boris Schnaiderman explica a mudança que houve com escritor na “terceira 

fase” de sua vida: 

 
 
A famosa “crise” de Tolstói dos fins da década de 1870, uma 

crise de artista criador, que se voltava para o popular, para a literatura 
religiosa, numa atitude ética que não seria diferente de tudo o que 
pensara até então, de tudo o que escrevera, como conjunto de ideias, 
mas que adquiria particular veemência devido à busca angustiosa de um 
meio diferente de expressão: com efeito, chegara um momento em que 
não adiantava repetir os esquemas do realismo psicológico, o grande 
escritor esgotara o seu caminho e tinha de buscar outros.

66
 

 
 

Boris Eikhenbaum acrescenta que uma característica peculiar da biografia 

de Tolstói “era a mudança contínua e, por vezes, muito acentuada de opiniões e 

comportamento. A divisão habitual da vida e da obra de Tolstói em dois períodos: 

antes da “crise” dos anos 1880 e depois dela, distorce a situação real. [...] As 

crises acompanharam Tolstói ao longo de toda sua vida, desde a saída da 

Universidade de Kazan até a fuga de Iásnaia Poliána67. 

As buscas estéticas e espirituais do escritor se refletiram em suas obras. Na 

prosa, o teatro surge como uma arte convencional68, característica inadmissível 
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para Tolstói “inimigo e denunciador de todo tipo de condicionalidade e, antes de 

tudo, artística. Mas a verdade é que a forma dramática, que deve satisfazer as 

exigências do cênico, é mais difícil de livrar da convenção.69 

 
 
Na história da cultura russa não há um relacionamento mais 

agressivo, “selvagem” e de tanto desprezo do que o de Liev Tolstói para 
com o teatro. Ele vê o espetáculo, o processo de ensaios, o próprio 
edifício do teatro, todo o funcionamento da vida teatral através dos olhos 
de um camponês ou do menino do conto de H. C. Andersen que 
exclamou: “o rei está nu”

70
.  

 
 

Tolstói recusa-se a falar sobre assuntos que vê como os mais importantes 

para seres humanos usando palavras gastas. Escreve para o povo e para sua 

percepção espontânea. Cria uma confissão dramática de tamanha força que o 

teatro de seu tempo ainda não conhecia. 

Ele despreza a ópera e o balé, critica o teatro dramático em seus mais 

elevados exemplos e isso não é a extravagância de um velho e nem apenas a 

rejeição da autoridade legitimada característica de Tolstói. Diante de nós está a 

oposição aos “frutos da instrução”, um desafio lançado para o teatro em geral e 

para teatro de sua época.  

“A atitude militante, „arcaica‟ de Tolstói manifesta-se no seu motim contra o 

teatro, de maneira tão aguda quanto sua rebelião literária”71. Sem encontrar um 

ponto de apoio no teatro moderno, sentindo desprezo por sua base “artificial”, 

Tolstói volta a atenção ao mistério medieval, à moralité (ou moralidade) e cria um 

teatro didático que dialoga com Shakespeare e com Tchékhov. Ele segue seu 

objetivo de “dizer às pessoas algo sobre a relação dos homens com Deus, com o 
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mundo e com tudo o que é eterno e infinito”72 e não apenas “como vivem três 

senhoritas entediadas”.73 

Desse modo, na terceira fase da vida, o teatro aparece em sua obra como 

imitação grosseira da vida, um sinônimo de mentira, hipocrisia, de algo ruim, 

pecaminoso, que só serve para seduzir. Assim, o protagonista do romance 

Ressurreição (1889-1899), Nekhliúdov, ao ver uma mulher atraente na rua, prova 

o mesmo “sentimento de atração e de aversão que havia experimentado no 

teatro”74. Como um “veneno”, o teatro (principalmente, a opéra e o teatro musical) 

corrompe a alma do ser - humano. A sequência: “teatros, bailes, mulheres”75, 

transforma homem em um animal movido pelos instintos mais baixos, que 

“esmagara totalmente sua personalidade espiritual”76. 

O autor coloca em prática um de seus lemas: transmitir “os sentimentos que 

vivenciou”77. Por exemplo, em sua Confissão, Tolstói escreve: “quando eu me 

entregava às mais baixas paixões, eu era elogiado e incentivado”78. Ele usa quase 

as mesmas palavras no romance Ressurreição, onde Nekhliúdov comenta com 

espanto que “quando ele lia romances, contava anedotas escabrosas, ia ao teatro 

francês ver os cômicos vaudevilles e alegremente recontava o que via – todos o 

elogiavam e o incentivavam”79.  

Cabe destacar que as peças de Tolstói nascem depois “da assim chamada 

„crise', quando renunciou à sua atividade de proprietário rural, reconheceu como 

falsa sua antiga maneira artística e se afastou da família”80.  

Pois então, por que o escritor que via o teatro como “uma diversão vazia de 

pessoas ociosas” começou escrever obras dramáticas? No prefácio para 
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coletânea de obras dramáticas de Liev Tolstói publicada em 1929, Mikhail Bakhtin 

relacionava o surgimento de suas peças com a peculiar percepção da palavra pelo 

escritor.  

 
 
Para Tolstói, essa palavra narrativa livre e substancial é 

importante para expressar seu ponto de vista autoral, sua avaliação, sua 
análise, seu julgamento e sua pregação. Esta palavra épica sentia-se 
confiante e forte, retratava carinhosamente, penetrava com sua análise 
até os confins da psique e, ao mesmo tempo, contrapunha as vivências 
das personagens à realidade do autor

81
.  

 
 

Essa “crise do discurso épico [...] revelou para Tolstói as possibilidades 

inerentes ao gênero dramático”82 e tornou-se para ele uma nova maneira de 

compreender o mundo e expressar suas ideias. Além disso, para Tolstói as 

verdadeiras obras de arte são aquelas que ajudam no aperfeiçoamento moral de 

um indivíduo e de toda humanidade, portanto, devem ser destinadas não só a uma 

fina camada de intelectuais, mas para todo o povo. Assim, a arte dramática 

também deveria seguir esse mesmo objetivo. 

 

1.4 O Teatro Popular  

 

O interesse de Tolstói pela cultura popular e a vontade de escrever para o 

povo encontra a realização em sua obra dramática. Várias de suas peças foram 

identificadas como pertencentes ao teatro popular. Segundo pesquisador francês 

Patrice Pavis:  

 
 
A noção do teatro popular [...] é uma categoria mais sociológica 

que estética. A sociologia da cultura define assim uma arte que se dirige 
e/ou provém das camadas populares. A ambiguidade está em seu auge 
quando nos perguntamos se se trata de um teatro originário do povo ou 
destinado ao povo. E aliás, que é o povo [...]

83
 

 
 

Na Europa “após haver perdido sua relação direta” com povo, “por causa de 

sua literalização, de seu confisco por um grupo de letrados ou de especialistas”, o 
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teatro começou a sentir falta do contato com o popular, “até fazer disso, no século 

XVIII (Rousseau) e por volta do final do século XIX, uma de suas principais 

reivindicações nostálgicas.84 

No século XVIII, o moralismo burguês leva teóricos como Voltaire, Diderot 

ou Lessing (todos lidos por Tolstói) a organizar sua fábula de modo que a 

mensagem moral apareça com maior clareza. Lessing pede para “organizar a 

fábula de modo que ela sirva para a explicação e a confirmação de uma grande 

verdade moral”. Schiller faz do palco uma “instituição moral”.85 

“Desde seus primeiros passos na literatura, Tolstói, seguidor de 

Rousseau”86, compartilhava alguns dos seus pensamentos, em particular, aqueles 

relativos ao teatro. Por exemplo, em Lettre a M. d’Alémbert sur les Spectacles 

(1758) Jean-Jacques Rousseau escreve que o teatro dissemina os vícios e as 

tentações ao expô-los. Na visão dele, o teatro é absolutamente impotente quando, 

através da satirização dos vícios e representação do destino trágico do vilão, quer 

ajudar a virtude ofendida. Contudo, ele reconhece a importância do teatro como 

um meio capaz de entreter o povo e distraí-lo dos problemas. Percebe seu 

potencial educativo e pensa também sobre a necessidade de festas populares.  

Por sua vez, Aleksandr Ostróvski, dramaturgo russo predileto de Liev 

Tolstói, defendia idéias semelhantes. Via a necessidade da reestruturação 

completa do teatro na Rússia. Segundo ele, o teatro de corte e o teatro comercial 

deveriam ser substituídos pelo teatro popular, ou seja, os dramaturgos deveriam 

escrever mais para o povo. Ostróvski acredita que uma das funções do teatro é o 

desenvolvimento da consciência nacional. Ele vê o repertório do teatro popular 

composto por dramas e comédias que retratam a vida contemporânea russa e por 

crônicas históricas, uma espécie de féerie e peças baseadas nas histórias e 

lendas russas tradicionais. 

As obras dramáticas de Ostróvski, criadas na década de 1850, foram um 

“retorno” do drama para a praça pública. O esplendor festivo da performance no 

teatro era uma continuação das comemorações de Natal e dos festejos de 
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sviátki,87 com seus antigos costumes e tradições. A ação dramática no palco ficou 

ainda mais próxima da vida do povo do que em suas primeiras peças, que criavam 

uma imagem mais sombria da vida cotidiana. A alegria tornava-se um meio de 

expressar questões sociais e éticas.88  

Liev Tolstói compartilhava esse pensamento de Ostróvski. Uma parte de 

suas peças foram criadas para o público popular e para o teatro de feira. Suas 

personagens são pessoas simples de origem camponesa, assim como os 

espectadores. Deste modo, nascem as peças de Tolstói, como:  

 

 Ageu; 

 O Primeiro Alambiqueiro ou Como Capetinha Mereceu uma 

Crostinha; 

 Piotr, O Padeiro; 

 Dela todas as Qualidades;  

 
Ageu  

 

Desde o início dos anos 1880, Tolstói e sua família passam as temporadas 

de inverno em Moscou, em sua casa no bairro Khamóvniki.89 O escritor frequenta 

Diévitche Póle (Campo da Virgem), onde acontecem feiras e quermesses 

populares. Entre atrativos estão teatros de balagan.90 cujos espetáculos Tolstói 

assiste. O principal objetivo dos espetáculos de balagan era surpreender o público 

ao máximo. A fábula era apenas esboçada e não tinha muita importância. Ela 
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deveria apenas corresponder à atmosfera geral de brincadeiras, tumulto e 

confusão. Assim como a farsa, balagan associa-se ao “cômico grotesco e bufão, 

um riso grosseiro”.91 

Inspirado nesse tipo de teatro, em 1886 Tolstói começou a dramatizar a 

lenda da tradição hagiográfica sobre o profeta Ageu92 que foi castigado por seu 

orgulho excessivo. Na lenda, o governante Ageu se perde e fica sozinho na 

margem de um rio, sem cavalo e sem roupa. Deus envia um anjo que assume sua 

aparência. A partir deste momento, o verdadeiro Ageu passa por diversas 

privações: ele apanha, todos riem dele e o consideram um louco porque ele insiste 

que é um governante. De acordo com uma das versões da lenda, Deus devolve o 

poder para o arrependido Ageu; uma outra diz que ele renunciaria a todos os bens 

e se tornaria um peregrino pobre e cego. Contudo, todas as versões da lenda, 

transmitem a mesma mensagem moral: o orgulho, a arrogância e a crueldade 

sempre serão punidos. 

Na peça em onze quadros, Tolstói chama Ageu de Patrão, ou seja um 

homem rico - personagem conhecida por todos os espectadores de balagan. O 

Patrão é um homem cruel, pecador e blasfemo. Durante uma caçada, ele se perde 

na floresta e, assaltado por ladrões, vaga sem ser reconhecido. Responde com 

grosserias às pessoas que o ajudam, até que, ao chegar em casa, para seu 

grande espanto, encontra um outro ele, porém justo e bondoso. Sem poder voltar 

à vida habitual, o Patrão começa trabalhar em um sítio. Com passar do tempo, se 

arrepende de seus pecados e passa a servir aos pobres.  

Além da peça de Liev Tolstói, que o escritor não chegou a terminar, essa 

lenda deu origem a uma história escrita por Vsévolod Gárshin93 Skaz o górdom 

Aguee (A História do orgulhoso Ageu, 1886). 
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O Primeiro Alambiqueiro  

 

O ano de 1889, foi mais prolífico de obras dramáticas escritas por Liev 

Tolstói. Uma delas foi a comédia em seis atos O Primeiro Alambiqueiro ou Como 

Capetinha mereceu uma crostinha.  

Na peça, um capetinha rouba um pedaço de pão (uma crostinha) de um 

camponês pobre e piedoso para que ele blasfemasse. Mas o camponês não fica 

bravo nem blasfema. Pelo contrario, diz que a pessoa que pegou seu último pão 

devia estar com fome e precisava mais do que ele. 

Decepcionado, o capetinha volta para inferno, onde outros capetas 

relatavam para o demônio chefe quantas almas conseguiram seduzir. Todos 

tinham obtido sucesso com gente rica, sacerdotes, mulheres etc., mas o 

capetinha, encarregado de seduzir camponeses, chega de mãos vazias e leva 

uma bronca do chefe: apanha e é mandado de volta para a terra, encarregado de 

seduzir o homem dentro do período de três anos. 

O capetinha se transforma em gente e vai trabalhar para o camponês, o 

mesmo que não ficou bravo após ter perdido o pedaço de pão. Disfarçado, 

capetinha dá bons conselhos para seu patrão sobre o melhor lugar para plantar 

trigo, e durante dois anos camponês obtém grandes safras. Sobrava bastante 

trigo, que ele dividia de bom grado com os vizinhos. Então, para alcançar seu 

objetivo, o capetinha ensina ao camponês de destilar o trigo para fazer vodca. 

Homem prova a bebida desconhecida, gosta, fica alegre e oferece para seus 

familiares. Assim, todos aprendem a beber. 

Passam-se três anos e o demônio chefe vem averiguar o resultado do 

trabalho do capetinha. E vê um sucesso absoluto. O camponês convida outros 

homens para vir em sua casa. Enquanto sua mulher servia bebida aos homens, 

derrama um pouco de vodca no chão e leva bronca do marido por causa do 

desperdício. Todos bebem, ficam violentos, brigam e tentam agarrar mulheres. Por 

fim, o camponês cai na sarjeta e grunhe como um porco. 

O demônio chefe pergunta se o capetinha colocou sangue de lobo, raposa 

e de porco na bebida para obter todo aquele sucesso. A resposta do capetinha foi: 

“Não, apenas favoreci o nascimento de trigo em demasia. Quando tinham apenas 
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o necessário, não sentiam pena de uma crostinha, mas quando obtiveram o 

excesso, subiu neles o sangue de raposa, lobo e de porco.”94  

O escritor Nikolai Leskov (1831-1895) autor das novelas Lady MacBeth do 

Distrito de Mtsensk (1864) e Lievchá (1881), comentava a respeito da comédia: 

 
 
O conde Liev Tolstói escreveu a peça teatral para ser 

apresentada no teatro popular. Foi chamada de O Primeiro Alambiqueiro. 
Esse título é semelhante a uma imagem litográfica bastante conhecida, 
também chamada de O Primeiro Alambiqueiro, criada e distribuída pelo 
recém-falecido livreiro Blissmer

95
. A litografia representava Satanás  

sentado enquanto ensinava a fazer vodca. Mostrava em detalhes a 
devastação e os desastres que traz a transformação do pão nutritivo em 
álcool e a decorrente embriaguez, libertinagem e crimes […].

96
 

 
 

Leskov conta que a imagem litográfica O Primeiro Alambiqueiro foi mais 

distribuída com a ajuda de damas da alta sociedade que lutavam contra o 

alcoolismo. A cada ano, elas compravam grandes quantidades dessa litografia e 

distribuíam nas aldeias do interior da Rússia. Os camponeses as aceitavam de 

bom grado e as pregavam nas paredes de suas casas.  

 
 
Agora, chegam as notícias de Moscou que a peça do conde L. N. 

Tolstói tem o mesmo título e relata o mesmo enredo bastante difundido 
nas aldeias russas na última década [...]. A peça é como um roteiro, no 
qual as personagens retratadas na litografia dizem palavras 
correspondentes a seus objetivos e estado de humor. Sem dúvida, o 
grande mestre só poderia fazer isso de maneira maravilhosa, assim como 
repercute. Mas a crítica que examina tudo o que cria o conde L. N., em 
sua atual tendência, novamente, viu um indício que, de fato, o autor de O 
Primeiro Alambiqueiro não inventa e não compõe enredos para seus 
contos populares e espetáculos, mas as pega prontos de livros e quadros 
há muito tempo conhecidos pelo povo […].

97
 

 
 

A peça foi definida por Elena Poliakóva como: “o idílio de uma vida sensata 

e sóbria. O autor ensina e prega: enquanto um homem era pobre e trabalhador foi 
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uma criatura divina, quando sucumbiu à tentação e enriqueceu, ficou sob o poder 

do diabo”.98  

A peça foi publicada em 1886 e apresentada no mesmo ano no teatro 

balagan da Fábrica Imperial de Porcelana, localizada nas redondezas de São 

Petersburgo. No dia 27 de julho de 1886, a revista Nediélia [Semana], publicou o 

seguinte comentário: “Há poucos dias foi empreendida uma tentativa de atribuir ao 

„teatro popular‟ uma importância maior do que ele teve até então. Foi encenada a 

comédia do conde Liev Tolstói O Primeiro Alambiqueiro. Apesar do clima ruim e 

da chuva, mais de três mil trabalhadores vieram assistir à peça. Vários trechos 

provocaram uma forte impressão no público que, animado pela peça, ficou 

discutindo as questões levantadas por ela, logo após a apresentação”.  

Embora a censura tenha excluído algumas passagens da peça e depois 

chegado a proibi-la, O Primeiro Alambiqueiro era encenado ocasionalmente no 

teatro popular, sempre com bastante sucesso.  

Em 1897, o dramaturgo francês Maurice Pottecher (1867-1960) adaptou o 

texto de Tolstói. Ele criou uma peça em três atos intitulada Le Diable marchand de 

goutte e a encenou no seu teatro popular. Tolstói escreveu para Pottecher no dia 6 

de março de 1902: “Conheço o trabalho do senhor. Há muito tempo o aprovo e 

admiro. Tenho certeza de que o senhor irá alcançar sucesso e exercer uma 

influência forte e positiva sobre o renascimento do teatro, que a cada dia se 

transforma em diversão para pessoas ociosas e cada vez mais afasta-se de seu 

verdadeiro propósito”.99  

 

Piotr, O Padeiro 

 

Essa peça em cinco atos, escrita em 1894, foi uma adaptação de uma outra 

lenda de tradição hagiográfica bastante popular na Rússia, a de Piotr Publicano,100 
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que mudou sua vida cheia de pecados, libertou os escravos e entregou seus bens 

para os pobres.  

A peça começa com uma conversa entre mendigos. Um deles faz uma 

aposta que irá conseguir alguma doação do homem mais rico e mais avarento da 

cidade, Piotr. Ao encontrá-lo, o mendigo implora em vão, mas irritado com a 

amolação Piotr atira nele um pão. Dessa maneira, o mendigo ganha sua aposta. 

Em uma noite, Piotr tem um sonho. Está atormentado por uma dúvida: é 

verdade “que um rico não pode entrar no reino de Deus? É verdade que será 

levada em conta toda minha crueldade, porque eu não dava nada aos pedintes, 

não poupava nem viúva, nem órfão, nem doente e nem deficiente?”.101 O sonho 

vira um pesadelo, ele vê os demônios que arrastam sua alma e pesam na balança 

todos seus atos bons e maus.  

 
 
Colocaram de um lado o dinheiro que eu peguei das viúvas e dos 

órfãos, o salário que não paguei aos trabalhadores, os insultos, 
xingamentos e surras. Empilharam tudo em um dos pratos da balança, 
que foi descendo para a felicidade dos demônios. Ah, ah, estou perdido! 
Agora, o que vão colocar do outro lado? O que é isso? Um pão. Apenas 
um pão, aquele pão que eu joguei em um mendigo impertinente. Meu 
Deus, o lado da balança subiu, o pão venceu todas minhas maldades... 
Então é isso o que significa a misericórdia.

102
 

 
 

Ao acordar, Piotr começa entregar todos seus bens aos pobres. A esposa 

não entende seu comportamento, então para que ela e os filhos não ficassem sem 

nada, Piotr propõe a seu criado vender a si próprio como escravo. Com bastante 

relutância, o criado faz isso. Comprado, Piotr é levado para outra cidade e trabalha 

em uma casa como escravo.  

O pesquisador Konstantín Lomunóv, comenta que em Piotr, o Padeiro há 

dois temas conflituosos:  

 
 
O primeiro é o motivo da caridade. A história de um homem rico 

que, sem querer, fez uma boa ação quando irritado ao atirar um pão em 
um mendigo. Essa atitude superou todos seus pecados na hora do juízo 
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final. A segunda parte da peça está dedicada ao confronto entre Piotr e 
sua família que não quer viver do jeito certo e o atrapalha. Esse elemento 
pessoal e autobiográfico invade a peça e destrói a singularidade da 
obra.

103
  
 
 

Como vamos ver adiante, o elemento autobiográfico e pessoal aparece com 

frequência em várias peças de Liev Tolstói, como E a Luz Resplandece nas 

Trevas e O Cadáver Vivo.  

A peça Piotr, o Padeiro foi criada para ser encenada em um espetáculo 

caseiro em Iásnaia Poliána pelos filhos de Tolstói e pelos camponeses. Foi 

publicada apenas em 1918, no primeiro número da revista Gólos Tolstógo i 

Edinénie (A Voz de Tolstói e União). No mesmo ano foi encenada pelo teatro 

Aleksandrínski em Petrogrado104, dirigida por Vsévolod Meyerhold. Essa primeira 

versão cênica mudou a base mística e religiosa do drama e destacou mais o 

caráter das personagens e o cotidiano.  

 

Dela Todas as Qualidades  

 

A ação dessa peça em dois atos ocorre na casa de camponeses. Começa 

com a conversa entre uma mulher e sua sogra sobre o marido que foi para feira 

vender feno e esta demorando para voltar. De repente, chega um viajante e pede 

abrigo. Recebido em casa, homem de origem simples, no entanto, mostra ter 

alguns “conhecimentos” obtidos na cidade. Finalmente, chega o marido 

embriagado, Mikháilo. Começa uma discussão entre ele e a esposa Marfa, que só 

não acaba em briga por interferência do viajante. Todos passam a noite bebendo 

e na manhã seguinte o viajante desaparece levando consigo os humildes 

pertences de seus anfitriões. Corrompido pela vida da cidade, o viajante vê seu 

ato de roubo como uma “expropriação revolucionária” e a punição, como uma 

perseguição injusta. Ele não consegue fugir da aldeia. É pego pelos camponeses, 
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mas em vez de um castigo, inesperadamente, o viajante ganha o perdão de 

Mikháilo que mostra sua bondade e deixa-o ir em paz. 

Essa pequena e pouco conhecida peça foi concluída em 1910, após várias 

revisões. No ano seguinte, depois da morte de Tolstói, foi publicada e estreou no 

Teatro Korsh em Moscou e mais tarde no Teatro Aleksandrínski em São 

Petersburgo.  

 

1.5 Leitmotiven das peças populares de Liev Tolstói 

 

O conjunto de peças de Liev Tolstói criadas para o teatro popular e sobre 

as quais tratamos acima – Ageu, O Primeiro Alambiqueiro, Piotr, o Padeiro e Dela 

Todas as Qualidades – que falam sobre a vida dos camponeses, possuem uma 

linguagem mais próxima do povo e uma mensagem moral. Tolstói utiliza a poética 

tradicional e os traços hagiográficos para expressar sua visão da moral cristã, em 

quase todas suas obras dramáticas. 

No limiar do século XIX-XX, em busca de novas formas e expressões 

artísticas, Tolstói volta-se para o teatro medieval, em particular para o teatro 

religioso e suas formas: mistério e moralité. No ensaio Sobre Shakespeare e o 

Teatro, o escritor faz um mergulho na história do teatro e busca sua época de ouro 

na alta Idade Média. 

 
 
As primeiras manifestações da arte cristã foram cultos religiosos 

em templos: a realização de sacramentos e, com mais frequência, a 
liturgia. Quando, com o passar do tempo, as formas dessa arte de serviço 
divino pareceram insuficientes, surgiram mistérios, que representavam os 
acontecimentos considerados mais importantes pela visão do mundo 
religioso cristão. Depois, quando a partir dos séculos XIII e XIV o centro 
de gravidade da doutrina cristã começou a ser transferido cada vez mais 
para a adoração de Cristo como Deus, para a compreensão e o 
seguimento de sua doutrina, a forma do mistério, que representava os 
fenômenos externos cristãos, se tornou insuficiente e foram necessárias 
novas formas. Como expressão dessa aspiração surgiu a moralidade, 
representações dramáticas em que as personagens eram 
personificações das virtudes cristãs e dos vícios opostos a elas.

105
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De acordo com Pavis, o mistério é um tipo de drama medieval (XIV-XVI) 

que põe em cena episódios da Bíblia ou da vida dos santos, representados 

durante as festas religiosas106. A partir do século XV, surge a moralité ou 

moralidade (contos de proveito e exemplo), também de inspiração religiosa, onde 

a ação é uma alegoria que mostra a condição humana comparada a uma viagem, 

a um combate incessante entre o bem e o mal, donde o caráter pedagógico e 

edificante das peças.107  

 
 
um elemento de didatismo acompanha necessariamente todo trabalho 
teatral. O que varia é a clareza e a força da mensagem, o desejo de 
mudar o público e de subordinar a arte a um desígnio ético ou 
ideológico.

108
 

 
 

A influência da tradição hagiográfica é bastante significativa na obra de 

Tolstói. Ela aparece em sua prosa, por exemplo, em Padre Sérgio109 e com maior 

força nos dramas Ageu, Piotr Padeiro e O Poder das Trevas. 

A elaboração dramática da lenda de Ageu em grande medida corresponde 

ao cânone de mistério e moralidade. Assim como O Poder das Trevas, que, 

segundo a observação de Mikhail Bakhtin, trata do “eterno poder do mal sobre a 

alma do indivíduo que uma vez pecou. Apenas a luz da consciência individual 

pode vencer essas trevas. Portanto, seu drama é um mistério”.110 

Os títulos das duas peças O Poder das Trevas e A Luz Resplandece nas 

Trevas (1888) formam um contexto significativo e simbólico do confronto entre as 

trevas e a luz que Tolstói associa respectivamente à morte e à vida, ao bem e ao 

mal, elementos da moralidade.  

Exceção feita a O Primeiro Alambiqueiro – onde acontece o movimento no 

sentido contrário: um camponês não resiste à tentação do demônio e desvia do 

caminho correto –, o conflito da grande maioria das peças se resolve quando as 
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personagens, após ter passado por testes e privações, voltam para a vida honesta 

e devota, conforme a palavra de Cristo. Ageu perde sua arrogância e o avarento 

Piotr renuncia às riquezas e vende a si mesmo para a escravidão. Dela Todas as 

Qualidades aborda o tema do perdão e da não resistência ao mal. Mikháilo, um 

homem longe de ser perfeito, bêbado, gastão e briguento, consegue perdoar o 

viajante que o roubou.  

Tolstói fala também sobre os danos que a vida urbana traz para pessoas, 

sobre a necessidade de levar uma vida natural. Assim como em seus contos 

populares, ao jeito das narrativas tradicionais russas, caracterizadas pelo tom 

moralizante, em seus dramas destinados ao povo “a busca do espontâneo, do 

próximo à natureza, que há em toda obra de Tolstói, encontrava uma expressão 

veemente.”111 

Em todas as peças de Tolstói “sobressai o motivo do sacrifício, visto de 

maneira moral e religiosa”.112 Em especial, o escritor enfatizava os enredos da 

conversão de um pecador: “Um erro ou um pecado não afastam, mas aproximam 

de Deus”113. 

Os temas do perdão, da não resistência ao mal, da luta entre a luz e as 

trevas, da queda e da ressurreição do homem soam com bastante força em toda 

obra de Tolstói, principalmente a tardia. Assim como a presença dos elementos de 

auto-sacrifício que já observamos em Ageu e Piotr, o Padeiro (a transformação 

voluntária de um homem rico em um pobre). Um outro tema de grande relevância 

é o rompimento do homem com a família, seu círculo e com a própria vida em prol 

de uma renovação espiritual. Todos esses temas estão presentes em peças como 

O Poder das Trevas, E A Luz Resplandece nas Trevas e O Cadáver Vivo, criadas 

por Tolstói para o público de seu meio social e cultural. 
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1.6 As Peças para o Teatro Profissional 

 

Praticamente, todo conjunto de obras dramáticas que forma o “teatro de 

Tolstói” foi criado durante o último período da vida do escritor.  

 
 
Por exemplo, A. Púchkin, M. Liérmontov, N. Gógol, A. Tchékhov, 

entre outros, aderem ao drama já na segunda metade de seus percursos 
artísticos e a linguagem dramática torna-se para eles o meio importante 
da comunicação viva e do diálogo eficiente com seus leitores e 
espectadores que, no ato de assistir ao espetáculo teatral, unem-se, 
segundo a feliz definição de Lotman, “em uma personalidade coletiva”.

114
 

 
 

As peças O Poder das Trevas, Os Frutos da Instrução, E a Luz 

Resplandece nas Trevas e O Cadáver Vivo foram criadas para fazer parte do 

repertório do teatro profissional e visava outro tipo de público, como os leitores de 

Guerra e Paz e Anna Kariênina.  

 

O Poder das Trevas 

 

Referindo-se a essa peça, escrita em 1886 e publicada em 1887, Boris 

Schnaiderman escreve: 

 
 
O Poder das Trevas constitui uma outra forma de aproximação do 

popular, em contraste com os seus contos populares. Foi concebida 
como uma “peça para o povo”, mas evidentemente só pode ser apreciada 
por outro tipo de plateia.

115
 

 
 

O título vem de uma das falas de Jesus116 (o mesmo caso da peça A Luz 

Resplandece nas Trevas117). Durante o período de elaboração do romance 

Ressurreição, a convite do promotor Nikolai Davídov,118 Tolstói, assistiu alguns 
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processos judiciais para conhecer os trâmites e alguns casos interessantes. Um 

deles foi o caso do camponês Efrém Kolosskóv, que Tolstói chegou a visitar na 

prisão. Kolosskóv arrependeu-se publicamente de seus crimes contra a esposa e 

a enteada. Em suas memórias, Davídov ressalta:  

 
 
Quando eu era promotor em Tula, fiquei impressionado com um 

caso de infanticídio camponês que estava sendo julgado no tribunal 
distrital. [...] Além da situação dramática do próprio assassinato, a 
peculiaridade deste caso foi o comportamento do assassino que, 
atormentado pelo remorso, confessou seu crime publicamente e ansiava 
por um julgamento e punição, com a qual ficou satisfeito (embora tenha 
sido condenado a trabalhos forçados), pois via nela a possibilidade de 
redenção de seu pecado.
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A história descrita na peça O Poder das Trevas ocorre em uma casa de 

camponeses. Uma jovem mulher chamada Aníssia, apaixonada pelo empregado 

Nikíta, envenena o marido e se casa com o rapaz. Logo depois, Nikíta se envolve 

com a enteada de Aníssia, Akulina. A menina engravida e dá à luz durante o 

próprio casamento. Para acobertar a verdade dos acontecimentos, Aníssia 

convence Nikíta a matar o bebê, tarefa que realiza, mas não consegue suportar a 

gravidade do pecado cometido e confessa o crime em público. Akim, pai de Nikíta, 

um homem simples, que acredita profundamente em Deus, fica feliz com a 

redenção do filho, conferindo o efeito de pregação pretendida pelo autor. 

Tolstói “via a tragédia contemporânea como uma peça-sermão, peça-

parábola sobre o grande pecador”120. Nesse drama, o conde aborda o tema do 

poder dos instintos selvagens e cegos sobre pessoas que não encontram forças 

para resistir a eles, porque as trevas avançam não só do mundo exterior, mas 

também do interior de seres humanos aprisionados pelo demônio. Segundo Elena 
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Poliakóva, “é uma tragédia de princípios morais e tradições desfeitas, mas O 

Poder das Trevas também é uma tragédia sobre o renascimento, porque cada 

pessoa tem a possibilidade de se arrepender”121. 

Em 1886, Mikhail Lentóvski (1843-1906), o empresário teatral considerado 

um “mago” e criador de “espetáculos fantásticos”,122 fundou o teatro popular 

“Skomorókh” (O Palhaço) e pediu apoio a Liev Tolstói, que lhe ofereceu a peça O 

Poder das Trevas. Mas Lentóvski não conseguiu realizar o espetáculo e, em 

dezembro do mesmo ano, o escritor cedeu a peça para Maria Sávina (1854-1915), 

atriz principal do Teatro Imperial Aleksandrínski. Após ter recebido o texto do 

drama, Sávina visitou Tolstói para ouvir seus conselhos a respeito da futura 

encenação. Segundo a Peterbúrgskaia Gazeta (Jornal de São Petersburgo), de 29 

de dezembro de 1886: “A mais nova peça do conde L. N. Tolstói causa vários 

rumores. Muitos asseguram que o realismo da nova obra não pode, de maneira 

alguma, ser conciliado com as exigências da censura”. De fato, a censura teatral 

não permitiu a encenação de O Poder das Trevas.  

Muitas pessoas influentes e famosas como: Iliá Riépin123 e V. I. Nemiróvich-

Dântchenko colaboraram para a liberação da peça para os palcos. Vládimir 

Tchertkóv124 e Stakhóvitch125 organizaram leituras da peça em casas particulares, 

nos círculos próximos à corte para promovê-la e derrubar o veto da censura. 

Stakhóvitch leu a peça na presença do imperador Aleksandr III, que gostou dela e 

até manifestou o desejo de assistir ao ensaio geral. Portanto, em fevereiro e 

março de 1887 foi dado o início aos ensaios da peça no teatro Aleksandrínski. 

O ator Pável Svobódin126 que ia interpretar o papel de Akím escreveu em 

carta para um amigo, no dia 4 de março daquele ano:  
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À apresentação da peça do conde Tolstói aqui em São 

Petersburgo, eu atribuo a importância de uma revolução teatral, de um 
futuro do teatro, mesmo se for apenas no sentido de incentivar e motivar 
Tolstói a escrever para o palco, fazer exatamente aquilo o que estava lhe 
faltando. É um escritor tão genial, mas que nunca, até então, fez nada 
para o teatro.

127
 

 
 

Apesar de todo esforço empreendido para a liberação de O Poder das 

Trevas, houve um novo veto da censura após a intervenção do procurador geral 

do Santíssimo Sínodo.128 Em fevereiro de 1887, ele escreveu uma carta ao 

imperador Aleksandr III que tratava sobre a peça:  

 
 

não consigo voltar a mim tamanho o horror […]. Eu desconheço algo 
semelhante em qualquer outra literatura. É pouco provável que o próprio 
Zola tenha chegado a tal nível de realismo grosseiro no qual se põe 
Tolstói. O dia em que o drama de Tolstói for apresentado nos Teatros 
Imperiais será o dia da queda definitiva da nossa cena, a qual mesmo 
sem isto já terá decaído muito.

129
 

 
 

No ano seguinte, O Poder das Trevas teve sua estreia em Paris no 

primeiro, recém-criado teatro naturalista, o Théâtre Libre de André Antoine, que 

produziu adaptações de romances de Zola, Daudet, Turguêniev e Balzac, e mais 

tarde as peças de novos dramaturgos como Hauptmann, Ibsen e Strindberg. 

Embora o escritor Alexandre Dumas, os dramaturgos Augier, Sardou e o 

crítico Francisque Sarcey, ao considerar a peça sombria demais, pronunciaram-se 

contra a sua produção, para o Théâtre Libre, O Poder das Trevas foi o evento de 

maior destaque na primeira temporada:  

 
 
A encenação de Antoine foi um triunfo. A Revue des Deux 

Mondes informou: „Aquilo foi Austerlitz.
130

 Quando a cortina desceu, 
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houve uma tempestade de aplausos para a cena final. O público ficou 
arrebatado‟. Depois disto, o nome do Teatro Livre reverberou ao redor da 
Europa.

131
 

 
 

Em 1890, O Poder das Trevas foi montado em Berlim no teatro Palco Livre 

(Freie Bühne) de Otto Brahm (1856-1912) que, a princípio, seguia os passos do 

teatro naturalista francês. A encenação da peça de Tolstói contribuiu para o 

começo da transição para um novo tipo de drama que mostra de forma realista os 

lados obscuros da vida, suavizados por seus objetivos humanísticos.  

A polêmica nas páginas da revista alemã Freie Bühne für modernes Leben 

(O Palco Livre da Vida Moderna) a respeito das últimas obras de Tolstói 

consideradas naturalistas, em especial a dramaturgia, ajudou a estabelecer a 

relação entre o naturalismo alemão e o último Tolstói, que se expressou de 

maneira brilhante na obra de Hauptmann, para o qual, segundo Maurer, o escritor 

russo foi figura chave junto com Zola e Ibsen: 

 
 
Tolstói mostrou como o drama pode servir como um choque à 

complacência e o seu primeiro impacto forte veio com O Poder das 
Trevas, cuja apresentação Hauptmann assistiu em janeiro de 1890. Essa 
peça, com o seu retrato inflexível da luxúria do camponês, do adultério, 
do terrível infanticídio e da confissão do protagonista no último ato, 
ajudou a acabar com tabus antes impostos a tal retrato grosseiramente 
naturalista.

132
 

 
 

Apenas em 1895, após a liberação da censura, O Poder das Trevas foi 

encenada em vários teatros na Rússia, em Aleksandrínski, Máli, de Korch etc. Em 

1902 o espetáculo foi montado no palco do Teatro de Arte de Moscou. 

 

Os Frutos da Instrução  

 

Entre os anos de 1886 e 1889, mesmo após ter considerado a comédia um 

gênero dramático “pequeno e fraco”, Tolstói escreve a comédia Os Frutos da 
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Instrução.133 Nela, acontece uma “percepção invertida da vida”:134 os nobres são 

vistos através dos olhos dos camponeses que, por sua vez, aparecem no espelho 

distorcido da visão dos nobres. Embora a ação da comédia, ocorra na mansão de 

uma família nobre, na realidade representa um confronto entre o universo dos 

camponeses e da aristocracia.  

O moscovita Leoníd Fiódorovitch Zvesdíntsev, proprietário de milhares de 

hectares de terra que, no entanto, está prestes a falir, acorda tarde como sempre 

depois de mais um dia de ocupações vazias. Ele e seus familiares deparam com a 

visita estranha e inesperada de três camponeses que vieram para comprar terra. 

O encontro dos patrões e camponeses causa estranheza mútua. Desde a 

hora de se levantar de manhã, da maneira de se vestir e de falar (inclusive da 

parte dos criados da casa), tudo causa um espanto cômico em ambas as partes. 

O objetivo de conseguir a compra da terra se choca com a resistência de 

Zvesdíntsev, cujos motivos são absolutamente excêntricos e distantes da 

realidade. Sua esposa hipocondríaca se desespera com a presença de 

camponeses que imagina terem vindo “diretamente da região diftérica”. O filho do 

casal espera conseguir dinheiro para um propósito fútil. Apenas a filha dos patrões 

simpatiza com a empregada e a ajuda em um trote. 

Sem saber o que fazer, os camponeses, de repente, ganham o apoio da 

empregada, Tânia, que deseja se casar com o filho de um dos camponeses, 

também criado da casa de Zvesdíntsev. Depois do casamento, os jovens querem 

deixar a cidade e voltar a viver no campo. Sabendo da paixão de Zvesdíntsev pelo 

espiritismo, Tânia, familiarizada com todo processo, cria um plano para conseguir 

a assinatura do patrão no ato da compra da terra através de uma artimanha 

durante uma sessão espírita.  

Em 1886, Liev Tolstói assistiu a uma sessão de espiritismo na casa de um 

aristocrata moscovita, príncipe Nikolai Lvov. Em suas memórias, Davídov, que 

levou o escritor para casa de Lvov, cita um comentário de Tolstói a respeito do 
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espiritismo: “Seria a mesma coisa, -- disse ele, -- que acreditar que, se chupar 

minha bengala, ela viria a dar leite, algo que nunca houve e jamais irá 

acontecer”.135  

A elaboração da comédia ocorreu entre o outono de 1886 e abril de 1890. 

No dia 25 de janeiro, o escritor anotou em seu diário: “De manhã, durante um 

passeio, conversei com Tchertkóv e Leskov [...] Depois, pelo que me lembro, 

corrigi a comédia, o quarto ato. À noite conversamos e eu li a comédia. Tudo uma 

vaidade”.136 

De acordo com Smeliánski, Os Frutos da Instrução é “uma peça que 

representa um mistério tentador. Talvez, um dos mais difíceis enigmas da 

dramaturgia de Tolstói”.137 Foi escrita para ser apresentada no espetáculo caseiro 

em Iásnaia Poliána pelos filhos e amigos do escritor, na noite de 30 de dezembro 

de 1889.138 O próprio autor a considerava, em primeiro lugar, uma mensagem ética 

e moral. No entanto, essa comédia natalina, sobre uma mistificação organizada 

durante uma sessão espírita, soou como eco da antiga tradição de sviátki. 

A peça parece estar em contradição com os objetivos da terceira e última 

etapa da vida de um homem, como a idealizava Tolstói: “Para entender isso é 

preciso ter em mente apenas a natureza feliz e conflituosa da ideia da peça, mas 

também a luta contra o „demônio‟ da arte que Tolstói empreendeu enquanto 

terminava a comédia”.139 Seus diários, as cartas e as memórias dos participantes 

do espetáculo em Iásnaia Poliána, esboçam um conjunto conflituoso de 

sentimentos e idéias, cujo reflexo se tornou essa peça.  
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O escritor que rejeitava a arte pela arte, a moral vigente, e criou 
uma nova ética cristã diferente da Igreja oficial, cujo trabalho e cujas 
idéias eram caracterizados por uma grande seriedade, ficou 
entusiasmado por um animado alvoroço dos jovens e pela alegria de 
Natal. Tolstói se entregou a uma inspiração contida, à sua paixão, de 
modo tímido, como se tivesse deliciando com „o fruto proibido‟.

140
  

 
 

As anotações nos dias em que elabora a comédia registram dois 

sentimentos controversos: de prazer e de vergonha. Por exemplo: “Anotava tudo o 

que vinha à mente. Estou estranhamente fascinado pela arte”. Mais adiante 

encontramos palavras que expressam a constante sensação de desconforto por 

seu entusiasmo: “O espetáculo, a futilidade, muita gente. O tempo todo eu sinto 

vergonha. A peça pode ser boa, mas ainda assim sinto vergonha” [...] Estava 

corrigindo [a comédia]. É um exercício muito baixo e envolvente.” E ainda: “Com a 

consciência tranquila fazemos as mesmas coisas que estão ridicularizadas na 

comédia”.141 

 
 
Os Frutos da Instrução é uma das últimas deflagrações do gênio 

artístico puro de Tolstói, uma rebelião do sangue teatral que ele 
carregava em si e tentava abafar. De repente, uma diversão boba 
iluminou os melhores momentos de sua vida.

142
 

 
 

Smeliánski pergunta ainda com ar de surpresa: “por que ninguém ainda 

notou a semelhança gritante entre a sessão espírita de Os Frutos da Instrução e 

as trapaças nas comédias de Shakespeare, como por exemplo, na Noite de Reis? 

Uma cena puramente carnavalesca, onde uma falsa sabedoria é envergonhada e 

arrasada por uma brincadeira de criados que falsificam uma carta que, 

imediatamente, é levada a sério, onde os trapaceiros zombam abertamente de um 

tolo”143. 
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O panorama social da peça Os Frutos da Instrução lembra as comédias de 

Aristófanes, onde se critica a ostentação, a impostura e a corrupção da sociedade 

e se criam personagens como espécies de máscaras sociais. 

Alguns críticos notaram a semelhança entre a empregada Tânia e as 

soubrettes de Molière. Contudo, segundo Smeliánski: “ninguém percebeu que a 

peça de Tolstói está permeada de um esforço de superar Shakespeare” que 

deseja, à base da cultura do riso popular, criar uma nova moralidade, lançar o riso 

bobo do balagan sobre os “frutos da instrução”. Entendida dessa maneira, a 

comédia imediatamente se junta às outras grandes criações de Tolstói”.144 

 

E A Luz Resplandece nas Trevas 

 

O drama em cinco atos E a Luz Resplandece nas Trevas, escrito entre anos 

1890-1900, reflete vários dilemas pessoais que atormentavam o próprio Liev 

Tolstói: as profundas divergências com família, a esposa, a insuportável 

necessidade de viver no luxo e a vontade de fugir disso. Fala também sobre a 

postura oportunista da igreja oficial, quando a palavra de Deus é distorcida em 

beneficio dos poderosos.  

A personagem principal, o rico proprietário rural Nikolai Saryntsov, desiste 

da riqueza e prega a não-resistência ao mal, mas se depara com a completa 

incompreensão por parte da esposa e parentes. Na peça, o escritor prenuncia sua 

dramática fuga de casa que agitou as mentes de seus contemporâneos e resultou 

na sua morte. 

Tudo o que para Tolstói e para seu alter ego, Saryntsov representa a mais 

profunda verdade, parece loucura e traição das regras tradicionais para seus 

entes próximos. Semelhante ao escritor, Saryntsov chega à conclusão de que o 

cristianismo, entendido literalmente, é impraticável, assim como a impossibilidade 

de seguir os mandamentos de modo descompromissado, pois a sociedade impõe 

outras exigências para um indivíduo.  
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O caráter confessional da peça impediu que ela fosse encenada no teatro 

durante vários anos. O comentário de um censor que leu a peça no começo do 

século XX, diz:  

 
 
O drama mostra a história da discórdia que ocorreu na família do 

próprio Liev Tolstói. Baseando-se em sua visão religiosa do mundo, a 
personagem principal do drama, bem como o autor, está pronta para 
renunciar a todos os bens materiais e só não abandona a família para 
não decepcionar sua esposa. Os seguidores das ideias do protagonista 
do drama são perseguidos pelo governo; no palco, aparecem dois 
sacerdotes: um deles fica sob a influência do herói e o outro representa a 
inércia e a rotina. Considerando inconveniente fazer alterações e recortes 
na peça de Tolstói , não acho possível permitir sua apresentação

145
.  

 
 

Tolstói não chegou a terminar a peça. Em um rascunho sobrou uma versão 

do final, onde Saryntsov morre por um tiro dado por outra personagem.  

A Luz Resplandece nas Trevas foi publicada pela primeira vez após a morte 

do autor, em 1911, e ainda com intervenção da censura. Apesar de ser 

considerada fraca (inclusive pelo próprio Tolstói que chamou o protagonista de 

“raisonner ruim”), vários temas abordados nela foram desenvolvidos em outras 

obras, principalmente, em O Cadáver Vivo.  
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2. O Cadáver Vivo: Do Texto ao Ambiente Cultural 
 

2.1 O Enredo 

 

A ação dessa peça é contemporânea de Tolstói. A trama tem lugar em 

Moscou, embora, em algumas variantes, as rubricas mencionem a capital, São 

Petersburgo. As personagens principais pertencem à alta sociedade moscovita: o 

casal Liza e Fiédia Protássov, que está prestes a se separar. Fiédia bebe e 

desperdiça todo dinheiro, tornando a vida de Liza insuportável. A peça começa no 

momento em que Fiédia já não está mais em casa. A mãe de Liza, Anna 

Pávlovna, aprova decisão da filha, pois, para ela, Protássov é “um gastão, um 

bebum, um cafajeste”.1 Sacha, a irmã caçula de Liza, não aceita essa separação. 

Ela vê seu cunhado como “um homem maravilhoso, apesar de suas fraquezas”.2 

Já Anna Pávlovna acredita que após o divórcio Liza teria outra chance de ser feliz 

com um antigo amigo, Viktor Kariênin. Apesar da decisão, Liza empreende uma 

última tentativa de voltar com marido e pede Kariênin para encontrá-lo e entregar 

uma carta de sua parte. 

Protássov está na casa de ciganos, na companhia dos amigos. Eles 

passam tempo bebendo e ouvindo o coro cigano que canta suas músicas 

favoritas. Todos admiram a música cigana: para Fiédia, ela representa “liberdade 

absoluta...”.3 Seu amigo, Afriémov, pede aos ciganos uma canção que chama de 

“fúnebre”: “Porque quando eu morrer [...] e estiver no caixão, os ciganos virão... 

Entende? Deixarei isso em testamento para minha mulher. E, assim que 

começarem a cantar 'Chel me versta', pularei do caixão, entende?”4  

Karíenin encontra Fiédia e entrega para ele a carta de Liza, mas ele não 

quer voltar para a esposa. Ele diz: 

 
 
Sou um canalha, e você é um homem bom, bom mesmo. É por 

isso mesmo que não vou mudar minha decisão. E não só por causa 
disso. Simplesmente não posso e não quero. [...] E amanha, o quê? Eu 
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sempre serei eu, e ela... ela. Não. É melhor extrair o dente de uma vez 
só. Já pedi que ela me abandonasse se não mantivesse minha palavra. 
Não a mantive e pronto, acabou.

5
 

 
 

O primeiro ato termina com uma conversa, aparentemente romântica, entre 

Fiédia e a cantora cigana Macha. Fiédia diz que a música dela “está abrindo céus 

[…]. Se fosse possível não despertar e morrer assim...”.6 

Tolstói faz mínimas referências a respeito das características do espaço, do 

tempo e da aparência da personagem. Contudo, o segundo ato começa com uma 

rubrica que informa que a ação continua “duas semanas depois do primeiro ato”. 

Viktor Kariênin frequenta mais a casa de Liza. Sacha, indignada com essa visitas, 

encontra Fiédia para pedir que volte com Liza, mas ele novamente recusa. Está 

conformado com a aproximação de sua mulher e Viktor. 

No terceiro ato acontece o encontro entre a mãe de Kariênin, Anna 

Dmítrievna, e seu antigo amigo, príncipe Abrézkov. Os dois conversam sobre a 

relação entre Viktor e Liza, cuja visita Anna Dmítrievna aguarda. Esse encontro, e 

o possível casamento de seu único filho com uma mulher divorciada, deixam Anna 

Dmítrievna bastante incomodada. Ela acredita que uma esposa “não pode 

abandonar o marido. Tem que carregar sua cruz”.7 Finalmente, as duas mulheres 

se encontram. Anna Dmítrievna começa simpatizar com Liza e descreve para ela 

o caráter de seu filho: “Ele é orgulhoso. Era orgulhoso já com sete anos. Não é 

que tenha orgulho de sua origem nobre, não é da riqueza, mas de sua pureza, da 

dignidade moral guardada por ele”8 

Enquanto isso, Protássov vive a sua vida. Ele mora em um apartamento 

modesto, tenta escrever uma novela e de vez em quanto recebe visitas da cigana 

Macha. Ela o ama, mas percebe que o amor dele não é igual ao dela. Um dia, o 

príncipe Abrézkov chega para conversar com ele a respeito do divórcio, um 

assunto bastante delicado, pois “a legislação russa exigia, para a separação, que 

um dos cônjuges confessasse publicamente haver praticado adultério”.9 Abrézkov, 
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impressionado com as mudanças que ocorreram na vida de um homem digno 

como Fiédia, pergunta o motivo e ouve a seguinte resposta: 

 
 
Como cheguei a minha destruição? Primeiro, pela bebida. Não é 

porque o vinho seja saboroso. Mas, por mais que eu faça, sinto que não 
é o que deveria fazer e fico com vergonha...Agora estou falando com o 
senhor e estou envergonhado. E imagine ser um decano, trabalhar no 
banco, que vergonha, que vergonha.... E só quando bebo a vergonha 
passa. E a música, não óperas e Beethoven, mas ciganos. Isso que é 
vida, abastece-nos de energia.

10
 

 
 

Por fim, Protássov promete a Abrézkov que em duas semanas irá remover 

todos os obstáculos para o casamento de Lisa e Kariênin. Contudo, sente-se 

incapaz de passar pela sujeira do processo de divórcio. Chega à conclusão de que 

a morte seria uma solução mais digna, para poder libertar todos. Um “amigo” do 

submundo, Ivan Petróvitch Alkessándrov, traz um revolver para Fiédia. Ele se 

tranca no quarto e tenta atirar na cabeça, mas não consegue. Macha, que vem de 

surpresa, descobre seu plano e dá a idéia de fazer igual ao personagem do 

romance O que fazer?, de Tchernichévski, que enviou uma carta de suicídio e 

deixou suas roupas na beira do rio fingindo ter morrido afogado. Incapaz de se 

matar, Fiédia concorda com o plano. Sua carta chega até Liza e deixa-a arrasada: 

“É mentira, mentira que já não o amava! Amo somente a ele, amo-o! Fui eu que o 

levei à perdição”.11 

Um ano mais tarde, sentado em uma taberna suja, esfarrapado, Protássov 

conta a história de sua vida para o artista plástico Petuchkóv:  

 
 
Veja, todos nós, no meio em que nasci, temos três possibilidades, 

somente três: servir, ganhar dinheiro e aumentar a indecência em que 
vivemos. Para mim, isso tudo era revoltante, vai ver eu é que não podia 
agir assim, mas o principal é que era revoltante. A segunda possibilidade 
é destruir essa indecência; só que, para isso, é preciso ser um herói e eu 
não sou. Ou a terceira: esquecer... beber, divertir-se, cantar. Foi o que 
fiz.

12
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 TOLSTÓI, L. N., O Cadáver Vivo, p. 102. 
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 Ibidem, p. 125. 
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 Ibidem, p.131. 
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Fala ainda sobre Liza: “Minha esposa era a mulher ideal. [...] Como posso 

explicar para você? Sem tempero – sabe, comida sem tempero? Não tinha brilho 

em nossa vida. E eu precisava perder a cabeça”.13 Protássov também relata para 

Petuchkóv a história de sua transformação em um “morto-vivo” que permitiu que 

sua esposa pudesse se casar com a pessoa que amava. Infelizmente, um homem 

chamado Artiémiev escuta a conversa e exige dinheiro em troca do silêncio. Sem 

obter sucesso, ele entrega Protássov para a polícia. 

Enquanto isso, em uma casa “na aldeia, no terraço coberto de hera”,14 Liza 

já casada e grávida de Kariênin conversa com a sogra. Ambas estão felizes, 

lembram de Fiédia como “um homem apaixonado que se sacrificou pelas pessoas 

que amava, embora de maneira ilícita, anti-religiosa”.15 Chega Víktor e traz da 

cidade uma carta do tribunal com a mensagem de que Protássov está vivo e 

comunica o início do processo judicial contra Liza e Fiédia. A felicidade bucólica 

transforma-se em um completo desespero. Liza e Kariênin, assim como toda 

sociedade precisam que Protássov esteja morto. “É horrível. Ele está vivo. Ela é 

bígama e eu sou criminoso”,16 disse Víktor. Enquanto Liza, exclama “Ele está vivo. 

Meu Deus! Será que nunca estaremos livres? […] Oh, como eu o odeio”.17 

O sexto ato, – o último – se passa no tribunal regional de Moscou. O juiz 

toma os testemunhos de Liza e Kariênin. Ela é acusada de bigamia  e de saber do 

falso suicídio de Protássov, enquanto Fiédia é acusado de ter fingido sua morte. 

Trazido para acareação, Protássov pede desculpas a Lisa e Viktor, assegura ao 

investigador que eles não sabiam que estava vivo e pede perdão para os dois. 

Fiédia faz uma veemente acusação ao juiz e à Justiça, à moral falsa da sociedade 

da qual ele fugiu. 

 
 
Três pessoas estão vivas: eu, ele e ela. Entre elas existem 

relações muito complicadas, a luta entre o bem e o mal, uma luta 
espiritual que o senhor nem pode imaginar. […] De repente, aparece um 
canalha, um chantagista que exige que eu participe da chantagem. Eu o 
mando embora. Ele vem procurar o senhor, o paladino da justiça e 
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protetor da moral. O senhor recebe todo dia uns vinte copeques pela 
indecência, veste uniforme e, com consciência tranquila, intimida as 
pessoas”

18
, ameaçado de ser expulso fala uma frase marcante: “Não 

tenho medo de ninguém, porque sou um cadáver e não vão poder fazer 
nada comigo.

19
  

 
 

A última cena acontece no corredor do tribunal. Várias pessoas circulam por 

lá com objetivo de assistir ao processo escandaloso e picante. Em um dos 

momentos Aleksándrov, entrega novamente a arma nas mãos de Fiédia que se 

mata com um tiro no coração.  

 

2.2 Os Processos de Construção  

 

O tema do confronto entre duas pessoas diferentes sempre esteve no 

centro dos interesses de Tolstói, e foi representado em diversas obras 

suas,;inclusive, em peças. Vale lembrar os irmãos Velerián e Anatóli, assim como 

Lídia e Ólenka, personagens das primeiras obras dramáticas. Nesse contexto se 

insere a oposição de Protássov e Viktor Kariênin.  

Segundo Rubens Figueiredo, os romances Guerra e Paz e Anna Kariênina, 

(podemos acrescentar a essa lista O Cadáver Vivo), “são construídos com base 

em dípticos: quadros contrapostos em pares, que por sua vez se articulam em 

linhas narrativas paralelas. Trata-se de estruturas ordenadas em paralelismos e 

contrastes: dois casais, duas famílias, dois generais, dois amigos, duas capitais, o 

campo e a cidade etc. São pares que se desdobram e se refletem, mas que 

justamente por estarem presos uns aos outros formam um conjunto estático. Seus 

movimentos são internos”.20  

O começo da elaboração da peça O Cadáver Vivo se deu no início do ano 

de 1894. No dia 9 de fevereiro, ele anota em seu diário: 

 
 
Tive uma ideia clara de uma novela que representasse duas 

pessoas: a primeira seria um ser libertino, perdido, decaído até se 
desprezar e ser desprezado, mas levado a tal situação só por causa da 
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 R. Figueiredo. “Duas Famílias em Uma Só”, In: TOLSTÓI, L. N., Anna Kariênina. São Paulo, 
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sua própria bondade. O outro seria aparentemente puro, honrado e 
respeitado, „um aristocrata ideal‟, porém cheio de frieza e privado de 
amor.

21
 
 
 

No final de abril do mesmo ano, o diretor e o dramaturgo Oscar 

Blumenthal22 aproveitou sua viagem a Moscou, onde fazia turnê junto a companhia 

do Teatro Lessing, para encontrar Liev Tolstói. Durante a conversa, Blumenthal 

comentou que na Alemanha havia um grande interesse pela obra do autor russo: 

“Toda pessoa educada considera um dever ler Anna Kariênina. Suas peças O 

Poder das Trevas e Os Frutos da Instrução foram encenadas várias vezes em 

Berlim”23. Ele pergunta se, naquele momento, Tolstói estava escrevendo alguma 

obra dramática. 

 
 
Tolstói sorriu com ar pensativo.  
– Já faz um tempo que pretendo escrever um drama, cujo enredo 

é muito pessoal. Ambas as peças das quais o senhor falou foram um tipo 
de exercício para esse trabalho que ainda não comecei. Eu queria, 
primeiramente, me acostumar um pouco com o aspecto técnico de obras 
dramáticas, mas temo não conseguir viver o suficiente para terminar meu 
plano favorito. Antes, devo concluir os trabalhos que comecei nos anos 
anteriores, para ficar livre de todos os outros compromissos e me 
dedicar inteiramente ao meu drama. 

– Seu enredo, possivelmente, será inspirado de novo na vida 
russa? 

– Não, o drama que eu concebi terá caráter mais cosmopolita. 
– Contudo, com um enredo baseado na vida do povo, como as 

peças anteriores? 
– Não, ela será baseada na vida do público da capital. Nesse 

drama eu gostaria de relatar a minha própria confissão, a minha luta, a 
minha religião e o sofrimento. Em suma, tudo o que está próximo ao meu 
coração. De modo geral, não procuro nada além disso nas obras de arte. 
Eu não gosto daquela imparcialidade fria, tanto elogiada nos dias de hoje 
[...]. Nenhuma obra onde eu não possa encontrar alguma confissão 
puramente humana, com origem no coração do próprio autor, pode tocar 
o meu coração”

24
. 
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Tolstói poderia estar se referindo à peça E a Luz Resplandece nas Trevas 

que escrevia no final da década de 1890, mas é provável que seja O Cadáver 

Vivo, que ele tinha em mente. Três anos mais tarde, no dia 29 de dezembro de 

1897, aparece uma nova menção à peça: “Ontem, o dia todo estava se formando 

o drama-comédia O Cadáver”.25  

Elena Vássina afirma que “o enredo do drama O Cadáver Vivo foi baseado 

em circunstancias reais, referentes a um processo que envolvia o casal Guímer”.26 

O marido era um funcionário público que se acabou na bebida e fingiu suicídio a 

fim de permitir que sua esposa (com qual não morava mais) pudesse se casar 

com outro homem. Algum tempo mais tarde, Nikolai Guímer foi encontrado, a 

verdade veio à tona e sua ex-esposa foi presa e condenada por bigamia. O amigo 

de Liev Tolstói, Anatóli Kóni intercedeu no processo, que começou em dezembro 

de 1895, e conseguiu comutar a sentença de Ekaterina Guímer. 

Segundo promotor do tribunal regional de Moscou Nikolai Davídov, ele foi a 

primeira pessoas a contar o caso de Guímer para Tolstói  

 
 
Durante estadia de Liev Tolstói em Moscou, me parece que foi 

em 1898 ou 1899, apresentei-lhe as circunstâncias do caso judicial que 
deu o impulso para a criação de sua última grande obra dramática, 
infelizmente, não terminada pelo autor: O Cadáver Vivo.

27
 

 
 

Davídov acrescenta ainda que havia pensado que Tolstói poderia se 

interessar “pela situação dramática da pobre Sra. N,28 que se formou graças às 

condições criadas artificialmente, aos rituais e às formalidades que transformaram 

a Sra. N, sem dúvida uma mulher de respeito, até mesmo de muitas qualidades 

notáveis, em uma “criminosa” e arruinaram pela segunda vez sua vida recém-
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reparada. Nesse caso, o elemento interessante era o fato de que, aparentemente, 

todas as pessoas envolvidas nele eram bondosas.29  

Segundo as palavras de Tchertkóv, no prefácio para a primeira edição de O 

Cadáver Vivo.  

 
 
A história que interessou Liev Tolstói passou por uma grande 

transformação: mudou o ambiente em que ocorreram os eventos, foram 
introduzidos vários novos personagens que, de modo geral, não 
correspondem às pessoas que participaram do verdadeiro processo.

30
 

 
 

Além de Guímer, outras pessoas reais inspiraram a criação de algumas 

personagens da peça. Em uma das primeiras versões, havia um personagem 

chamado Turiétski. Anatóli Kóni lembra que uma vez Tolstói contou para ele que 

no passado havia em Moscou um homem com esse nome, era o dono de uma 

empresa de transportes chamados de likhátch.31 Quando algum indivíduo rico do 

interior desaparecia na cidade, após dias de farra e bebedeira, sua família e 

polícia recorriam a ajuda de Turiétski para encontrá-lo.32 

Um dos copistas de Tolstói, Aleksandr P. Ivanov, que sofria de alcoolismo e 

visitava, com frequência, os albergues e tavernas pobres de Moscou, serviu de 

protótipo de Ivan Petrovich Aleksándrov - o “gênio” Aleksándrov que muniu Fiédia 

de arma. Esse mesmo copista foi o responsável pelo vazamento da notícia sobre 

a nova peça de Liev Tolstói na imprensa.  

Aleksandr P. Ofrossímov (1846-1921), um rico proprietário rural de Tula, 

vizinho e amigo de Tolstói, também um amante do música cigana, inspirou o 

personagem Afrémov. O escritor emprestou o nome do outro velho amigo, 

Aleksandr A. Stakhovitch um aristocrata muito influente, para criar mais um dos 

amigos de Fiédia Protássov. 
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A elaboração da peça seguia em ritmo lento até um momento importante. 

No dia 27 de janeiro de 1900, Tolstói anotou em seu diário: “Não escrevi por 

quase duas semanas. Fui assistir a Tio Vânia e fiquei revoltado. Tive vontade de 

escrever o drama Cadáver, fiz um resumo”.33 Tolstói assistiu a peça no Teatro de 

Arte no dia 16 de janeiro. Sua aparição provocou uma azáfama. Stanislávski 

atuava em um de seus melhores papeis, de doutor Ástrov, e a recepção do 

escritor ficou a encargo de Nemiróvitch-Dântchenko que, em fevereiro do mesmo 

ano, fez o seguinte comentário na carta para Antón Tchékhov: 

 
 
Provavelmente, você já sabe que Tolstói assistiu a Tio Vânia. Ele 

é seu admirador ardente, você sabe. Descreve muito bem as qualidades 
de seu talento. Mas ele não entende suas peças. [...] Disse que em Tio 
Vânia há “partes brilhantes, mas não há situações trágicas” nas quais se 
encontram pessoas em sua vida cotidiana. Após meu comentário, 
respondeu: “Tenha dó, o violão e o grilo são muito bons, mas para que 
buscar algo a mais?”

34
 

 
 

A “indignação” de Tolstói era tão grande que despertou nele o desejo de 

escrever uma peça que fosse uma espécie de resposta para Tchékhov, 

“responder a um espetáculo com outro”.35  

No dia 18 de fevereiro de 1900, em busca de inspiração, Tolstói novamente 

“foi para balagán de Devíchie Póle (Campo da Virgem) e depois, para uma 

taberna suja, onde havia muita festança e bebedeira”.36 Provavelmente, a visita no 

teatro anatômico (onde faziam reconhecimento de cadáveres), mencionada em 

seu bloco de notas em março de 1900,37 também fez parte do estudo empreendido 

pelo escritor. Surgem na memória suas perambulações de vinte anos antes pelo 

bairro chamado casa Rjánov. Nessa região, na época, uma das mais pobres de 

Moscou, irá encontrar em um abrigo “o cadáver vivo”: Fiédia Protássov. 
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Como de costume, Tolstói faz várias anotações a respeito da peça. Por 

exemplo, no dia 17 de fevereiro: “Ontem escrevi o segundo ato de O Cadáver”, no 

dia 7 de agosto: “Hoje escrevi uma cena de O Cadáver”. E, finalmente, em 15 de 

agosto: “Escrevi O Cadáver e terminei. Me envolvo cada vez mais”.38  

A primeira versão da peça tinha onze atos. O primeiro ato acontecia “Na 

sala aconchegante e rica”, o segundo: “Com ciganos” e o terceiro: “No quarto de 

hotel” etc. Após o termino da primeira versão, o texto foi enviado para o copista, 

mas as anotações no diário mostram que escritor continuou a revisão. Assim, em 

21 de agosto, Tolstói marca: “Fiquei escrevendo o drama, mas estou 

completamente insatisfeito com ele”. Em 7 de setembro: “Agora tentei escrever o 

drama, mas não consigo seguir adiante”.39 

Alguns estágios da elaboração da peça podem ser datados com melhor 

precisão. A segunda versão ficou pronta no final de setembro de 1900. Nela 

aparecem novas personagens: Maria Vassílievna Kriúkova (a amiga de Liza 

Protássova que lhe sugere “amar tanto o cetim quanto as laranjas”, ou seja, o 

marido e Kariênin) e likhátch Turiétski que ajuda a Kariênin e Anna Pávlovna a 

encontrar Fiédia (em outras versões do drama esse personagem desaparece).  

No entanto, Tolstói continuou insatisfeito e escreveu a terceira versão, a 

quarta, a quinta... Foram contabilizadas cerca de oito variantes de O Cadáver 

Vivo. A oitava versão pode ser considerada a última, pois as mudanças 

posteriores foram mais estilísticas. 

Algumas correções significativas foram feitas no início do primeiro ato, que 

começa com diálogo entre Anna Pávlovna e a babá. No segundo quadro (com 

ciganos), o autor selecionou algumas canções ciganas especificas. 

A última revisão foi concluída no início de novembro de 1900 e na mesma 

época o boato sobre a nova peça de Liev Tolstói vazou na imprensa através do 

copista, Aleksandr Ivanov, que ficou bêbado e falou com um repórter. Depois 

disso, o filho de Guímer veio pedir que Tolstói não publicasse o drama para não 
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prejudicar sua mãe, Ekaterina Guímer, que já havia sido julgada.40 De acordo com 

Davídov, o próprio Nikolai Guímer também visitou Tolstói, que perguntou “tudo 

sobre a vida dele, ficou tentando convencê-lo a deixar de beber e, com essa 

condição, prometeu ajudá-lo a encontrar um trabalho”,41 cuja promessa foi 

cumprida de ambas as partes. 

Ao mesmo tempo, Tolstói começou receber pedidos para permitir a 

publicação e a encenação de O Cadáver Vivo. No dia 11 de outubro de 1900, 

Nemiróvitch-Dântchenko foi à casa do escritor em Iásnaia Poliána com o objetivo 

de conseguir a nova peça para o Teatro de Arte de Moscou.  

Vários os detalhes referentes aos contatos com Liev Tolstói, a história da 

compra dos direitos autorais para encenação de O Cadáver Vivo, Nemiróvitch 

conta no seu livro de memórias, Iz Próchlogo (Do Passado).42 Durante a conversa, 

Tolstói disse que escreveu a peça “nas horas de lazer, em forma de recreação e 

entretenimento”.43 Fala também da necessidade de que os diálogos fossem 

escritos com linguagem “errada”, ou seja, coloquial.44 Na mesma ocasião, ressalta 

que para encenação de sua peça seria necessário o palco giratório, porque a 

forma como escreveu dava mais liberdade para manuseio do material.45 Em suas 

memórias, Nemiróvitch comenta: “Eu disse que teríamos esse tipo de palco.”.46 

Mesmo assim o fundador do Teatro de Arte não conseguiu convencer o escritor. 

“Alegando que a peça ainda não estava terminada, Tolstói, naquele momento, 

recusou o pedido de Nemiróvitch-Dântchenko”.47 Cinco dias após essa visita, 

                                            
40

 BOULANGER, P., Kak Pisalas Drama Jivoi Trup (Como foi escrito drama O Cadáver Vivo), 
Russkoie Slovo, 9 de outubro 1911, № 232; A. Goldenweiser, Vblisi Tolstogo (Perto de Tolstói), I, 
p. 53.

 

41
 DAVÍDOV, N. V., “Iz Prochlogo” (Do Passado). In: L. N. Tolstói v Vospominaniakh 

Sovremennikov vol. 2  (L.N. Tolstói nas Memórias de seus Contemporâneos em 2 vol. vol. 2, 
Moscou, Khudojestvennaia Literatura, 1978, pp. 208-209.

 

42
 O capítulo desse livro: “Obras de Tolstói no Teatro de Arte” foi traduzido especialmente para 

essa pesquisa de doutorado e encontra-se em anexo.
 

43
 Revista “Nedélia” (Semana), 1900, № 43, 22 de outubro.

 

44
 EFROS, N., “O Cadáver Vivo no palco do Teatro de Arte.” Rev. Stúdia (Estúdio), N. 1 de 

1.10.1911.
 

45
 Cf. SERGEIÉNKO, P., Kak Jivet i Rabotaet Graf Tolstói (Como vive e trabalha conde Tolstói). 

Moscou, 1903, p. 77-78.
 

46
 Nemiróvitch-DÂNTCHENKO, V., Infra, p. 211. 

 

47
 VÁSSINA, E., “Lógica dos paradoxos: O Cadáver Vivo de Tolstói”. Revista USP. 

Etnomusicologia. ?. 77, São Paulo: USP, março-maio de 2008, p. 190.
 



 72 

Tolstói marcou em seu diário que conversou com Nemiróvitch “sobre o drama”, 

mas acrescentou que “já havia perdido o gosto por ele”.48 

No outono de 1900, Piotr Gnéditch (1855-1925) pediu a peça para poder 

encená-la nos Teatros Imperiais e recebeu uma resposta categórica:  

 
 
Diga aos burocratas que não tenho O Cadáver, ele não está 

terminado. Estou velho para escrever uma coisa grande. Não tenho 
forças e nem tempo. Sim, concebi uma peça, mas nunca irei concluí-la.

49
 

 
 

Havia um outro motivo por que Tolstói não queria que a peça se tornasse 

pública. No dia 28 de novembro de 1900, ele marca no diário:  

 
 
Ontem estava lendo o artigo de Nóvikov

50
 e tive uma forte 

impressão: lembrei que havia esquecido a vida do povo: as 
necessidades, a humilhação e a nossa culpa. Ah, se Deus me ordenasse 
a dizer o que sinto em relação àquilo. O drama O Cadáver deve ser 
largado. Se for escrever um drama, então aquele outro [E a Luz 
Resplandece nas Trevas] e a continuação de Ressurreição.

51
 

 
 

No dia 12 de dezembro, em carta a Tchertkóv, Tolstói refere-se dessa 

maneira a O Cadáver Vivo: “Esse drama escrevi brincando […], fiz um rascunho, 

mas não só não penso em terminar e publicá-lo agora, como duvido e muito que 

um dia vá fazer isso”.52 Apesar disso, três dias mais tarde, anota: “Passei na frente 

de uma banca de livros e vi A Sonata a Kreutzer. Lembrei que tanto A Sonata a 

Kreutzer, como O Poder das Trevas e até mesmo Ressurreição, eu escrevi sem 

pensar em fazer qualquer pregação de bem, contudo, especialmente, A Sonata a 
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 TOLSTÓI, L.. Pólnoe Sobrânie Sotchiniénii v 90 tomakh (Obras Completas em 90 volumes). 
Moscou: Gospolítizdat, 1935, p. 48 
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 GNÉDITCH, P. Kniga Jizni. Vospominania (O Livro da Vida. Memórias). Leningrado, Priboi, 
1929, p.199-200.
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 No final de outubro de 1900, Liev Tolstói leu um texto do camponês M. P. Nóvikov sobre a 

miséria e opressão dos camponeses russos.
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 TOLSTÓI, L. N., Polnoie Sobranie Sotchinenii v 90 t. (Obras Completas, em 90 vol.), vol. 54, 

Moscou, Gossudarstvennoie Izdatelstvo Khudojestvennoi Literaturi, 1952, p. 65.
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Kreutzer trouxe muitos benefícios. Será que poderia acontecer o mesmo com O 

Cadáver?”.53  

Nos anos seguintes, Tolstói de vez enquanto voltava a pensar na peça. Em 

um calendário de mesa, no dia 30 de setembro de 1902, ele escreveu: “Reli O 

Cadáver”.54 Em 1903, ele incluiu a peça na lista de enredos a serem elaborados.  

Em 1904, quando estava de visita em Iásnaia Poliána, Anatóli Kóni pediu 

para Tolstói a permissão de ler O Cadáver Vivo, mas o escritor recusou, dizendo: 

“Não vale a pena ler: não está terminado, além disso, eu não gosto dele e o 

larguei”.55  

Por fim, O Cadáver Vivo teve seu primeiro contato com o público a partir da 

interpretação da peça realizada pelo Teatro de Arte de Moscou, onde foi encenado 

logo após a morte do escritor. Em seguida, houve a primeira publicação pela 

revista “Rússkoie Slóvo” (Palavra Russa) em setembro de 1911. Na mesma 

época, na editora de Ivan Sítin, saiu uma edição separada da peça, revisada por 

Tchertkóv.  

 

2.3 Afinidades: Shakespeare, Tchékhov, Tolstói 

 

Anatóli Smeliánski comenta que o “tema do teatro de Tolstói está 

intimamente ligado ao desafio que o escritor lança para o teatro de Shakespeare e 

a reforma teatral realizada pelo Teatro de Arte de Moscou junto à Tchékhov.”56  

A ideia de comparar os dramas de Tchékhov com O Cadáver Vivo nasceu 

logo após a estreia desta peça em 1911. Os críticos notaram que, 

paradoxalmente, Tolstói polemizava e, ao mesmo tempo, caminhava na mesma 

direção, descobrindo um novo caminho artístico para a dramaturgia. 

Em várias ocasiões Anton Tchékhov expressou sua admiração pela obra de 

Tolstói; aliás, os elogios eram mútuos, pois o autor de Guerra e Paz tinha enorme 

estima pela prosa de Tchékhov. Segundo palavras do próprio Liev Tolstói, 
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Tchékhov “criou uma forma de escrita completamente nova, que eu jamais 

encontrei”.57 

Tolstói comprara Tchékhov a um “artista impressionista. Você olha e lhe 

parece que a pessoa coloca as tintas sem escolher e que as pinceladas não têm 

qualquer relação entre si. Mas quando a gente se afasta do quadro [...], vê uma 

imagem brilhante e irresistível da natureza”.58 No entanto, conforme relata 

Nemiróvitch-Dânchenko, Tolstói: 

 
 
Ele não queria reconhecer Tchékhov como dramaturgo de 

maneira veemente. As críticas negativas estão espalhadas em suas 
biografias e diários. Ora ele dizia: “não se pode entender coisa alguma”, 
ora chamava uma peça de “absurdo”, ora (no caso de A Gaivota) criticava 
o caráter desnecessariamente autobiográfico. Durante o espetáculo Tio 
Vânia nós o observamos de maneira disfarçada. Definitivamente, parecia-
nos que a peça o envolvia na sua atmosfera, que sua atenção estava 
captada e que algumas partes deixaram-no emocionado. No entanto, ou 
estávamos enganados ou resistia a percepção simples e espontânea, 
pois durante os intervalos ele não elogiou nada. 

59
 

 
 

Em uma conversa com Ivan Búnin,60 Tchékhov disse que Tolstói considera 

todos os escritores contemporâneos uma “nulidade absoluta. Olha para nós como 

se olhasse para crianças. Para ele, nossos romances, contos e novelas são 

brincadeiras infantis. Já Shakespeare, é outra história. Este já é um adulto e ele o 

irrita porque não escreve à maneira tolstóiana”. 61  

Como já havíamos comentado anteriormente, vários críticos, viram O 

Cadáver Vivo como resposta a Tchékhov, em parte, devido à inspiração que 

Tolstói sentiu após ter assistido Tio Vânia no Teatro de Arte. Contudo, de acordo 

com Smeliánski, “na realidade, ele não estava discutindo só com Tchékhov [...]. 

Continuou sua „discussão‟ com Shakespeare, pois para ele a dramaturgia 
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58 Ibidem, pp. 144-145.
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 Nemiróvitch-Dântchenko, V., infra, p.208. 

60 Ivan Búnin (1870-1953), poeta e escritor russo. Em 1920, após a revolução russa, imigrou para 
França. Em 1933 ganhou o Prêmio Nobel de literatura .

 

61 BÚNIN, I. A.
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tchekhoviana foi um eco de Shakespeare, ou seja, daquela arte „objetiva‟ e, por 

isso, amoral”62.  

Tolstói rejeita a dramaturgia de Shakespeare e Tchékhov porque vê nela a 

perda do fervor religioso e moral. As peças de Tolstói falam sobre a alma humana 

que vaga nas trevas para chegar à luz. 

A famosa antipatia de Tolstói em relação a Shakespeare foi objeto de 

inúmeros debates. Para Isaak Teneromo,63 “as palavras vivas” de Tolstói sobre o 

teatro pertenciam ao homem que polemizava com Shakespeare como se fosse 

com seu contemporâneo. Segundo Liev Vigótski64, “o escritor russo julga o inglês 

do ponto de vista do realismo psicológico do século XIX”.65 No entanto, apesar das 

críticas feitas por Tolstói, existe uma certa proximidade de alguns princípios 

dramatúrgicos de ambos. Isso diz respeito, principalmente, à percepção do herói.  

Ainda no dia 12 de janeiro de 1856, o jovem Tolstói mencionou no diário o 

projeto de “uma comédia com um homem prático, uma mulher à la George Sand e 

um Hamlet de nosso século; um protesto gritante contra tudo, mas a 

impossibilidade de agir”.66 Esse desejo de criar um novo Hamlet: um herói 

“disposto a morrer para afirmar sua liberdade” e para “reconciliar-se com a lei 

moral e a justiça eterna”,67 Tolstói realiza à sua maneira na peça O Cadáver Vivo. 

Assim como em Os Frutos da Instrução, Smeliánski vê em O Cadáver Vivo um 

tema shakespeariano, escrito à maneira de Tolstói.  

Outra influência no âmbito de dramaturgia veio de Rousseau. Os diários de 

Tolstói do final dos anos de 1840 e início de 1850 evidenciam “o impacto profundo 
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causado pela leitura de Rousseau, cujo retrato carregava no peito ao lado do 

crucifixo na juventude e admitia saber suas obras de cor.”68 

O jovem Tolstói dedica-se à auto-educação. Torna-se, ao mesmo tempo, o 

educador e o pupilo, como Émile. Luta contra a própria “depravação” e pega 

emprestado de Rousseau um programa de vida estóica, cheia de autolimitação e 

de restrição das paixões. 

Nos anos de 1854-1855, aos vinte e sete anos, Liev Tolstói decide aceitar a 

si mesmo “tal como é”, ou seja: “escritor pela minha vocação e um aristocrata por 

nascimento”.69 Formula seu objetivo na vida: “a fama literária e a bondade que 

posso fazer através de minhas obras”70. Ao descrever suas impressões sobre 

Tolstói em uma carta, Turguêniev anota:  

 
 
Ele é um homem estranho, nunca encontrei pessoas assim e não 

o entendo. É uma mistura de poeta, calvinista, fanático e um fidalgo boa-
vida,

71
 algo o que lembra Rousseau, mas é mais honesto do que 

Rousseau...
72

 
 
 

A afinidade entre Tolstói e o filósofo e o escritor francês não termina aí. 

Rousseau tornou-se conhecido por sua negação das artes e ciências por 

considerar que elas serviam ao luxo e ao prazer. Para Rousseau, o teatro não foi 

criado para o triunfo da verdade, mas a fim de adular e entreter as pessoas. 

Tolstói expressa a mesma preocupação em seus ensaios sobre a arte. Rousseau 

entendia as atividades literárias (segundo pensava, o motivo das perseguições e 

da ruptura com os amigos), como um castigo por ter desviado de seu verdadeiro 

propósito, ou seja, do destino de um eremita. Para ele, a literatura era um 

sinônimo de cativeiro, pois está conjugada à opinião humana, à fama e à glória. 

No entanto, ao condenar suas criações artísticas, ele não pode deixar de escrever, 
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porque isso lhe impediria de expressar as verdades que descobriu e que não 

coincidem com a vida que levam outras pessoas. Rousseau tenta criar um novo 

tipo de literatura que unirá a poesia e a verdade da existência humana não 

deturpada. Segundo Lotman, ele irá atrelar essa tentativa à idéia da fuga do 

mundo dos homens e ao reconhecimento de si mesmo como um louco e eremita.  

Tolstói manifesta um pensamento rígido semelhante. Em seu ensaio O que 

é a arte? escreve: que a verdadeira arte é “uma das condições da vida humana” e 

não apenas “um meio de prazer”..73 A arte para Tolstói “é um meio de 

comunicação que, unindo pessoas pelos mesmos sentimentos, é indispensável 

para a vida e o progresso de cada indivíduo e de toda humanidade”74. 

Ele compara o surgimento de uma obra com a concepção e o nascimento 

de um filho: “A obra de arte genuína manifesta-se na alma do artista muito 

raramente. Ela é fruto de toda sua vida anterior, tal como uma criança concebida 

por sua mãe”.75  

Tolstói não se importa com a arte como uma habilidade. Ela é bem mais 

ampla do que o teatro, a música ou a literatura. A arte é importante na medida em 

que “permeia toda a nossa vida”.76 Uma das condições essenciais para uma obra 

de arte é a sinceridade. 

 
 
Ela sempre se manifesta na arte popular, o que garante seu 

poderoso efeito, e está quase totalmente ausente na arte de nossa classe 
alta, que é incessantemente produzida por artistas com vistas a seus 
objetivos pessoais, por ganância ou vaidade.

77
 

 
 

Assim, através de suas teorias e críticas, emerge no pensamento de Liev 

Tolstói uma idéia de arte como uma experiência de vida em sua simplicidade 

divina. 
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2.4 A Liberdade Absoluta: Suicídio  

 

Na peça O Cadáver Vivo, há três temas essenciais, que formam uma 

espécie de tríade: a fuga, a vólia (a liberdade absoluta) e o suicídio. Os três 

possuem uma importância profunda para Tolstói.  

O tema da “rejeição da casa, da família e de todas as condições de vida 

confortável”,78 também relacionado à busca de liberdade que, tantas vezes, surge 

no pensamento e na obra de Liev Tolstói, materializou-se no final de sua própria 

vida, na fuga de Iásnaia Poliána, prevista profeticamente em várias obras, 

inclusive em O Cadáver Vivo. Várias personagens de Liev Tolstói (muitas são 

representantes da nobreza), em um momento de introspecção, partem em 

segredo ou abertamente de casa, deixam a família e o ambiente em que viviam. 

Poderia ser o tsar Aleksandr I que deixa o palácio em Posmértnie Zapíski stártsa 

Fiódora Kuzmitchá (Diário Póstumo do Anacoreta Fiódor Kuzmich, 1905), o jovem 

militar e príncipe Stepán Kassátski de Padre Sérgio, aristocratas como Dmítri 

Nekhlúdov de Ressurreição ou Fiódor Protássov de O Cadáver Vivo. 

O arquétipo da perda e da obtenção gera o tema da fuga, que possui dois 

componentes. Um está enraizado no folclore e na prática ritual pagã. O outro, 

remonta ao Novo Testamento, em que o homem é chamado a deixar tudo para 

seguir a Cristo. Dessa maneira, formou-se o arquétipo hagiográfico desenvolvido 

na tradição européia e russa. Um exemplo disso é a lenda A Vida de Aléksi, 

Homem de Deus bastante popular na Rússia é importante para Tolstói.  

De acordo com a lenda Aléksi, nasceu em Roma entre IV-V d.C. em uma 

família nobre. Filho único e ternamente amado, deixou a casa, os pais e a esposa 

na sua noite de núpcias. Após vagar pelo mundo durante dezessete anos, levando 

uma vida devota e alimentando-se apenas com água e pão, ele voltou. Sem ser 

reconhecido por familiares, vive por mais dezessete anos em sua própria casa. 

Após a morte foi considerado um santo e enterrado com honra em Roma. Foi 

venerado pela igreja oriental e ortodoxa e representado em ícones. O escritor 

Nikolai Leskov comenta a respeito de Aléksi:  

                                            
78

 BLAGÓI, B. B., “John Bunyan, Púchkin e Liev Tolstói.” In: Púchkin: Isslédovania i Materiali 
(Púchkin: Pesquisas e Materiais), Moscou, Leningrado, 1962, vol. 4, p. 51.

 



 79 

 
 
Os russos tem vários santos, que segundo os ensinamentos, são 

todos iguais diante de Deus, mas no meio do povo, nem de longe, 
usufruem de um respeito igual […]. Aléksi, homem de Deus e Filaret 
Clemente

79
 são os dois últimos santos milagreiros na Rússia.

80
 

 
 

A história da fuga de Aléksi remete ao mesmo acontecimento em O 

Cadáver Vivo. Considerado morto por parentes, Protássov, um andarilho bêbado e 

pobre, volta até a sua casa e fica parado olhando para as janelas.  

Na literatura moderna, o tema da fuga está associado à busca de si mesmo 

e de sua essência.81 A fuga da qual falamos, não é apenas uma transição de um 

ponto fixo para outro, mas é um movimento de um mundo “fechado” para um 

mundo aberto e sem fim e, por esse motivo, está relacionado com o tema da 

liberdade. Por exemplo, em Os Demônios (1871) de Fiódor Dostoiévski, Stepan 

Trofímovitch Verkhovénski põe o pé na estrada, que para ele significa “algo longo, 

longo, do qual não se vê o fim, como se fosse a vida de um homem, como se 

fosse o sonho de um homem”.82 

Os temas da fuga e da liberdade foram desenvolvidas brilhantemente nos 

poemas Stránnik (O Andarilho, 1835) e Tsigánie (Os Ciganos, 1824), de Aleksandr 

Púchkin. 

O poema Os Ciganos conta a história de um jovem, chamado Aleko, que 

junta-se a um grupo de ciganos nômades e apaixona-se pela cigana Zemfira. Ele 

explica para ela que fugiu para a liberdade da estepe, para vólia da vida cigana do 

“cativeiro das cidades abafadas” (“nevóli dúchnikh gorodóv”), onde não havia nem 

amor e nem alegria. 

                                            
79 Filaret Clemente (cerca de 702-792d.C.) santo bizantino, foi um proprietário rural que ficou 
conhecido por sua grande bondade. Sua casa foi saqueada durante uma das guerras entre árabes 
e bizantinos. Apesar disso, deu os restos de seus bens vizinhos pobres que sofreram mais do que 
ele. Para esposa e filhos indignados respondia que o doador sempre será recompensado. E foi o 
que aconteceu, os amigos Filaret começaram ajudar o velho, enviaram-lhe grãos e ovelhas.
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81 LOTMAN, Iu. M., “Sujetnoie Prostranstvo Russkogo Romana XIX stoletia” (Espaço de Enredo do 
Romance Russo do século XIX) in , V Shkole Poeticheskogo Slova: Púchkin, Liérmontov, Gógol 
(Na Escola de Palavra Poética,: Púchkin, Liérmontov, Gógol), M, 1988, p. 328.
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O tema cigano adquiriu uma elevação poética na obra de Aleksandr 

Púchkin. Ele não só introduziu esse tema na literatura russa, como transformou a 

percepção de ciganos na cultura russa, em geral. A poetização da vida cigana, de 

seu caráter exótico, a idealização do estilo de vida natural e livre e a admiração 

pela sensibilidade musical e artística de ciganos, ganhou posterior 

desenvolvimento na literatura por Tolstói, Kuprín, Leskov, Górki, Blok, etc. 

Na cultura russa, principalmente, nos séculos XIX-XX, a imagem do cigano, 

homem natural, livre, que transgride as regras impostas pela sociedade e 

encontra-se praticamente à sua margem, sempre esteve relacionada a sua 

musicalidade. Não se pode esquecer que o irmão do escritor, Serguéi Tolstói 

manteve um longo relacionamento e teve filhos com uma cigana chamada Macha.  

Em várias obras, como a novela Dois Hussardos (1856), os romances 

Guerra e Paz e Anna Kariênina, Liev Tolstói fala sobre os ciganos e suas canções. 

Em uma novela inacabada, Sviátochnaia Noch (A Noite de Sviátki83), o escritor 

trata mais dessa música e do que ela representa: 

 
 
Houve um tempo na Rússia quando nenhuma música era tão 

amada como a dos ciganos […]. A canção cigana na Rússia representa o 
ponto de transição entre a música popular e a erudita. […] Pois, os 
leitores que não se interessam por ciganos que me desculpem; senti que 
isso era inoportuno, mas o amor à essa música original e popular, sempre 
me deu tanto prazer. 

84
 

 
 

Em seu discurso realizado no dia 8 de junho de 1880, na ocasião das 

homenagens a Aleksandr Púchkin e da abertura de seu monumento em Moscou, 

Fiódor Dostoiévski menciona o poema Os Ciganos: “Em Aleko, Púchkin enxergou 

e mostrou brilhantemente aquele andarilho infeliz [...] que aparece tão 

historicamente necessário na nossa sociedade afastada do povo”.85 

O poema Strannik (Andarilho) é um outro exemplo do desenvolvimento dos 

temas importantes para Tolstói: da fuga, da loucura e da incompreensão do 
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homem. Andarilho consiste de cinco partes: na primeira, o poeta mostra as 

oscilações espirituais do andarilho, que sente que não pode viver do jeito que 

viveu até então. Assim como mais tarde perguntam Tchernichévski e Liev Tolstói, 

ele indaga: “O que devo fazer?”. Na segunda parte do poema, o andarilho abre 

seu coração para os familiares, através de uma apaixonado sermão. A terceira 

parte relata o constrangimento e a incompreensão dos familiares que pensam que 

o andarilho enlouqueceu. Na quarta parte, ele encontra um jovem que resolve sua 

dizendo que ele deve seguir em frente, na direção da luz. Finalmente, na quinta 

parte, a última, o andarilho fala sobre as tentativas frustradas de parentes e 

amigos de fazê-lo voltar para casa e da sua partida irrevogável. 

Esse pequeno poema de Púchkin expõe “a dolorosa crise, o sentimento de 

ruptura e a impossibilidade de viver como antes, que definiam o estado de espírito 

não só de Puchkin nos últimos anos de sua vida, mas que também estavam 

consonante com os sentimentos de outros representantes da literatura russa”86 

como Liérmontov, Gógol e Dostoiévski. “Para Tolstói, O Andarilho de Púchkin 

tornou-se uma espécie de protótipo literário de sua trágica fuga”.87 

Esses andarilhos, peregrinos e fugitivos, considerados loucos pela 

esmagadora maioria, conseguiam enxergar a artificialidade da vida cotidiana 

construída à base da mentira. A fuga das personagens de Tolstói: Nekhlúdov, o 

padre Sérgio, o velho Fiódor Kuzmítch e Fiédia Protássov representa uma 

renúncia da lógica racionalista do mundo a redor deles e uma busca pela 

liberdade. 

 

2.5 A Liberdade Absoluta: Vólia 

 

Na cena com ciganos, uma das mais importantes da peça, já no primeiro 

contato do leitor com a personagem de Fiédia Protássov, ele menciona a palavra 

vólia. Embora não seja mencionada em nenhum outro momento, essa palavra é 

um dos conceitos fundamentais da peça. 
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Na língua russa, a palavra vólia possui dois principais significados: um pode 

ser traduzido para português como “vontade” e tem todos os sentidos atribuídos a 

essa palavra ou conceito. já o outro significado de vólia se relaciona com a idéia 

da liberdade, mas em uma forma mais abrangente. O filosofo Arthur 

Schopenhauer, muito respeitado por Tolstói, transforma “a vontade (wille, em 

alemão) de viver”, inerente a todos os seres vivos, especialmente aos humanos, 

em um princípio metafísico. Em sua obra O mundo como vontade e representação 

(Die Welt als Wille und Vorstellung, 1819), Schopenhauer chega à conclusão que 

nosso mundo é “o pior dos mundos possíveis”. A vida é vã e a busca pela 

felicidade não é realizável, pois a vida é regida pela vontade de viver cega e inútil. 

Tolstói compartilha essas idéias, também consonantes com o pensamento de 

Rousseau. Por exemplo, no epílogo de Guerra e Paz, ele comenta:  

 
 
Mesmo se uma pessoa entre milhões num período de milhares 

de anos tivesse a possibilidade de agir de forma livre, ou seja, como 
quisesse, é evidente que um ato livre de tal pessoa, contrário às leis, 
aniquilaria a possibilidade de existência de quaisquer leis para toda a 
humanidade.

88
  

 
 

Esse pensamento está em consonância com a idéia sobre suicídio. Assim, 

em Uma Confissão, Tolstói expõe sua visão a respeito: 

 
 
Ninguém nos impede, a mim e a Schopenhauer, de negar a vida. 

Pois então, mate a si mesmo e você não vai ficar pensando. Se não 
gosta da sua vida, então se mate. Se você vive sem conseguir entender o 
sentido da vida, coloque um fim nela e não fique de rodeios, cantando e 
descrevendo por que você não entende a vida.

89
 

 
 

Em 1992, Iúri Lotman escreveu o ensaio Entre a Liberdade e a Vólia. O 

destino de Fiédia Protássov, traduzido especialmente para incorporar os anexos 

dessa pesquisa, com objetivo de esclarecer alguns aspectos importantes para 

compreensão da peça O Cadáver Vivo e da visão de Liev Tolstói tardio. Esse texto 

está inserido na linha de pesquisa de Lotman sobre os aspectos dinâmicos e 
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estáticos do desenvolvimento da cultura que analisa em seus últimos livros 

Nepredskazúemie Mekhanízmi Cultúri (Imprevisíveis mecanismos da cultura) e 

Kultura e Vzriv (Cultura e Explosão).90 

A justaposição dessas duas principais formas ou tipos da dinâmica cultural 

constitui o ponto de partida da reflexão de Lotman. Por um lado, ele associa a 

idéia da explosão, caracterizada por descontinuidade e imprevisibilidade, com a 

idéia da evolução, ligada à noção da continuidade e da previsibilidade da cultura.  

À luz da visão “contraditória e maximalista” de Tolstói, Lotman analisa a 

postura do escritor em relação às personagens da peça O Cadáver Vivo. Para ele, 

a visão de mundo do Tolstói tardio se reflete no título da peça, assim como no 

caráter e no comportamento das personagens, que Lotman divide em dois tipos: 

corretos – estáticos (Liza, Kariênin) e pecadores – dinâmicos (Protássov e 

Macha). 

 
 
O herói de Tolstói é um personagem que sempre se encontra em 

condição de dinâmica moral. Ele oscila entre a queda e a ascensão, mas 
nunca atinge o ponto final nem em uma coisa, nem na outra. Viktor e Liza 
são puros, ao passo que Fiédia Protássov é o “grande pecador”, mas 
quando passa por todas as tentações, Protássov pode ascender o 
máximo possível para uma pessoa. [...]Neste sentido, o título do romance 
Ressurreição (ou seja, a volta do mundo dos mortos) é o principal tema 
de todas as obras do Tolstói tardio.

91
 

 
 

No ensaio Entre a Liberdade e a Vólia, Lotman faz uma análise dos 

aspectos dinâmicos e estáticos da peça O Cadáver Vivo. Contudo, seu foco é 

mais expandido; o autor acrescenta exemplos de outras obras literárias e até de 

outros gêneros de arte como pintura, poesia e arquitetura, e traça paralelos entre 

o dinamismo cultural e a revolução. Opõe a liberdade de transgressão à prisão do 

comportamento correto. 

O pesquisador percebe o elemento dinâmico como vivo e o estático como 

morto. O comportamento dinâmico é livre, explosivo, tempestuoso e 

                                            
90 Em 1991, Lotman assinou o contrato com duas editoras italianas: La Feltrinelli, que públicou A 
Cultura e A Explosão, e com Marsílio Editore que editou Imprevisíveis Mecanismos da Cultura, em 
1992.
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revolucionário, que interpreta “como uma explosão apocalíptica e a renovação 

final”.92  

 

2.6 Suicídio: Paralelos com O Cadáver Vivo 

 

Outro tema central em O Cadáver Vivo é o do suicídio. Um grave problema 

social no limiar dos séculos XIX e XX, ele também aparece com frequência na 

literatura simbolistae decadentista. O tema do definhamento, do sono e da morte 

são alguns dos pontos centrais da dramaturgia simbolista e revela o pessimismo, 

a perda de fé e condenação à inação. Tolstói está completamente alheio a esse 

tipo de arte. 

 
 
Baudelaire, Verlaine e Mallarmé são citados extensamente, para 

mostrar o que há neles de pernicioso e vulgar, para indicar como eles 
estão longe da verdadeira arte

93
. 

 
 

O que faz um personagem dramático pensar sobre suicídio? Talvez o 

sentimento da catástrofe que transfere-se do mundo de fora para o mundo interior 

do herói, quando nenhum sinal de prosperidade pode diminuir a sensação de 

fracasso pessoal e a decepção consigo mesmo torna-se mais forte do que a 

vontade de viver.  

Na dramaturgia russa, o tema do suicídio aparece, por exemplo, na peça de 

Ostróvski A Tempestade (1859), onde Katerina, a personagem principal, se joga 

do precipício. O mesmo tema está presente na dramaturgia de Anton Tchékhov. O 

protagonista do drama Ivánov (1899) acaba se matando. Curiosamente, ao que 

parece, tudo na peça ocorre conforme os desejos de Ivánov: sua esposa faleceu e 

ele está prestes a se casar com uma jovem que o ama profundamente. No 

entanto, à medida em que o momento culminante se aproxima, ele sente-se 

completamente vencido e sem saída, e se suicida durante o próprio casamento. 
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Um paradoxo ainda maior se encontra na peça A Gaivota, definida por 

Tchékhov como uma comédia que, no entanto, também termina em suicídio. 

Enquanto Ivánov se mata depois de proferir um grande monólogo que, de certa 

forma, aproxima a peça da atmosfera de finais dramáticos clássicos, Trépliev de A 

Gaivota é contido ao expressar seus sentimentos. Ele vive e morre 

incompreendido e solitário. Sua morte nem é anunciada, apenas ouve-se o som 

do tiro. A última frase da peça: “Leve Irina Nikoláievna embora daqui, para 

qualquer lugar. A verdade é que Konstantin Gavrílovitch se matou...”,94 transfere 

toda atenção do suicida, que não ganha nenhum epitáfio. O drama é reduzido, 

primeiro pelo próprio personagem quando ele expressa o desejo de se matar: 

“Hoje, cometi a infâmia de matar essa gaivota. [...] Em breve, desse mesmo modo, 

eu vou me matar”95 e, em segundo lugar, pela vontade do autor que definiu o 

universo criado por ele como uma comédia e, desse modo, privou de importância 

o acontecimento mais dramático. 

Por sua vez, o “suicídio” de Ranévskaia na comédia lírica O Jardim das 

Cerejeiras (1904) é completamente desprovido de qualquer aura romântica ou 

dramática: “...eu tentei me envenenar... É tão estúpido, tão vergonhoso”96.  

O tema da morte também aparece em Tio Vânia (1896), especialmente 

interessante pela importância que teve para a criação de O Cadáver Vivo. Ao 

atingir um estado de completo desespero e decepção com a própria vida, Voinítski 

tenta matar Serebriakóv. Todavia, a desilusão e a sensação de vazio não levam 

Vânia ao suicídio. E, pelo o que sabemos a respeito de Tolstói e sua visão de 

mundo, provavelmente essa atitude foi o principal motivo de sua indignação com a 

peça. Voinítski não mata ninguém e nem tenta escapar dessa vida, mas continua 

a viver como antes. A peça transmite a idéia de que, embora seja difícil, é preciso 

aceitar a vida. Para Tchékhov, não é a vontade de morrer que possui a força de 

um sacrifício, mas a coragem de viver o tanto quanto for preciso. 

Em sua Confissão Tolstói fala: “Eu vivi errado”, isto é viver sem pensar no 

bem comum, estava imerso no mundo da família e de sua propriedade. O 
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contraste entre a vida de luxo de alguns e a extrema pobreza dos outros faz com 

que sinta a necessidade de abandonar a vida epicurista que visa apenas o 

objetivo de “satisfazer sua luxúria e paixões”.  

 
 
A vida se tornou tão odiosa para mim que uma força irresistível 

me atraía para alguma maneira de me livrar dela. [...] A pensamento 
sobre suicídio veio na minha cabeça tão naturalmente, como antes 
vinham idéias de como melhorar a vida

97
.  

 
 

Tolstói admitia que teve que recorrer aos truques para não pôr a idéia em 

prática. A mesma preocupação experimenta Liévin do romance Anna Kariênina.  

 
 
E, feliz pai de família, homem saudável, Liévin se viu, por várias 

vezes, tão perto do suicídio que escondeu um cordão para não se 
enforcar, e tinha medo de andar com a espingarda, por temor de atirar 
contra si mesmo.

98
 

 
 

Pózdnichev, em A Sonata a Kreutzer, fala: “E antes de acabar como acabei, 

eu estivera algumas vezes à beira do suicídio”99. Após matar sua esposa, ele tenta 

se suicidar, mas hesita.  

 
 
“Agora, preciso fazer o mesmo comigo” [...] Mas, dizendo-o, eu 

sabia que não ia me matar. Todavia, levantei-me e tornei a apanhar o 
revolver. Mas, é estranho: lembro-me como, anteriormente, eu estivera 
muitas vezes próximo ao suicídio, como, aquele dia mesmo, isso me 
parecera fácil no trem […]. Agora, eu não podia de modo algum não só 
matar-me, mas até pensar nisso. “Para que fazê-lo?” – perguntava em 
meu íntimo, e não havia resposta. Tornaram a bater na porta. “Sim, em 
primeiro lugar, preciso saber quem está batendo. Ainda vou ter tempo”. 
Deixei o revólver e o cobri com jornal.

100
 

 
 

A cena toda é bem semelhante a cena da tentativa falida de suicídio de 

Fiédia Protássov.  
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Fiédia: (suspira aliviado, fecha a porta atrás de Ivan Pietróvitch, 
pega o revólver, destrava-o, aponta para a têmpora, estremece e o baixa 
devagar). Murmura: Não, não posso, não posso, não posso. (Batem na 
porta). Quem é? (Atrás da porta, a voz de Macha): “Eu”.

101
 

 
 

Um cenário parecido podemos ver nos preparativos antes da morte de 

Ievguêni Irtiêniev em O Diabo. Um detalhe importante e simbólico é que tanto 

Ievguêni, quanto Fiédia (na primeira tentativa) apontam uma arma contra cabeça.  

 
 
Com movimentos apressados e sorrateiros, como os de um 

bandido, ele agarrou o revólver, tirou-o do coldre. “Está carregada, sim, 
mas faz tempo, e está faltando uma cápsula. Bem, que seja”. Levou-o à 
têmpora, quis titubear, mas tão logo se lembrou de Stiepanída, da 
decisão de não tornar a vê-la, da luta, da tentação, da degradação e 
outra vez da luta, ele estremeceu de horror. “Não, é melhor isso”. E 
apertou o gatilho. [...] Ninguém podia entender e explicar a causa do 
suicídio.

102
  

 
 

Observamos um conjunto de circunstâncias e ações semelhantes na 

tentativa falida de suicídio de Vrónski em Anna Kariênina.  

 
 
Aproximou-se da porta e fechou-a; depois, com um olhar parado 

e com os dentes cerrados com força, aproximou-se da mesa, pegou o 
revólver, examinou-o, girou o tambor para a câmara carregada e se pôs a 
refletir. [...] “É claro”, repetiu quando pela terceira vez seu pensamento 
tomou de novo o rumo do mesmo círculo encantado de recordações e 
pensamentos e, depois de apontar o revolver para o lado esquerdo do 
peito e contrair com força a mão inteira, como se de repente cerrasse o 
punho, puxou o gatilho.

103
 

 
 

Protássov empreende três tentativas de acabar com a própria vida. A 

primeira, no hotel, quando aponta para própria cabeça, foi interrompida por 

Macha; a segunda foi uma simulação de suicídio por afogamento que a cigana 

toma emprestado do romance O que fazer? de Tchernichévski. Por fim, ele se 

mata em público, no corredor do tribunal: “Saca o revolver e dispara no 

coração”.104 
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Em O Cadáver Vivo, o titulo oxímoro quebra o elemento da surpresa e torna 

o fim, de certa forma, previsível. A fala de Fiédia, “Morro em vida e vivo na 

morte”,105 corresponde-se com o título da peça que já determina o final. Por um 

lado, após ter transgredido as leis da sociedade, Fiédia é induzido a escolher a 

morte como única solução possível. Durante a conversa com príncipe Abrézkov, 

ele fala: “vou fazer tudo o que quiserem”.106 A esposa, seu amigo e toda sociedade 

precisa que ele morra. A noticia da “morte” do marido provoca um súbito 

“despertar de amor” em Liza, enquanto a descoberta de que na realidade ele está 

vivo causa ódio.  

O suicídio de Fiédia é a única maneira de resolver a situação, não só do 

ponto de vista de sua família e de toda sociedade, mas do próprio Protássov. 

Apesar dos temas da redenção e do sacrifício serem umas das mais importantes 

para Liev Tolstói, em O Cadáver Vivo ele, praticamente, desaparece. Fiédia é um 

personagem psicológico contemporâneo que busca a liberdade pessoal. Sua 

partida e o fim podem ser vistos também como a expressão suprema da liberdade 

de um homem. Isso fica claro desde o início da peça, quando Protássov já fez a 

primeira livre escolha e encontra-se no limiar entre dois mundos, em uma espécie 

de “limbo”. Ele já deixou sua casa, sua família e seu meio e, acompanhado pelos 

amigos e belas “bacantes” ciganas, caminha rumo ao inevitável fim.  
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Fiédia é entregue à polícia. Aleksandrínski, 1911 



 

 
 

Na taberna. Conversa entre Fiédia e Petuchkov. Aleksandrínski, 1911 

 

 
 

No tribunal. Fiédia está encostado na porta.  

Aleksándrov (G. Górin-Goriáinov) no centro do palco. Aleksandrínski, 1911 

 



 
 

 
 

Caracterizações de Fiédia Protássov: acima, Mikhail Románov;  

abaixo, à esquerda,  Ivan Berssénev; por fim, Sandro Moissi 

 
 



 
 

 

Protássov e Macha (Lebzak). Teatro Púchkin, 1950 

 

 

Fiédia Protássov (Símonov).  
Teatro Púchkin, 1950 

 
 

Cena com os ciganos. Teatro Púchkin, 1950 

 



 
 

Personagens do espetáculo de Vladímir Kójitch. Duas últimas imagens de cima são Anna Dmítrievna Kariênina 

(Jíkhareva) e o príncipe Abrézkov (Maliútin). Teatro Púchkin, 1950 

 

 
 

Liza (Iniútina) e Víktor Kariênin (Dubiénski). Teatro Púchkin, 1950 

 



 
 

Liza (Iniútina) e Viktor Kariênin (Dubiénski). Teatro Púchkin, 1950 

 

 
 

Liza, Viktor e Anna Dmítrievna Kariênina (Jíkhareva). Teatro Púchkin, 1950 

 



 
 

Macha (Lebzak) e Fiédia Protássov. Teatro Púchkin, 1950 

 

 
 

Cena final da morte de Protássov. Teatro Púchkin, 1950 



 
 

O final da cena na taberna quando Fiédia (Símonov) é preso e entregue a justiça.  

O pintor Petuchkov (Ekaterininski) está no primeiro plano. Teatro Púchkin, 1950 

 

 

 
 

Última cena no tribunal. Fiédia, Macha (Lebzak), Petuchkov, Liza (Iniútina) e Kariênin (Dubiénski).  

Teatro Púchkin, 1950 



 
O Cadáver Vivo de Fókin. Cenário de Boróvski. Aleksandrínski, 2006 

 
Cenas de O Cadáver Vivo. Aleksandrínski, 2006 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiédia Protássov e Macha (Márchenko). Espetáculo de Fokin. 2006 

Fiedia Protéssov (Parchin).  Aleksandrínski, 

2006 

Viktor Kariênin (Kovalénko) e Liza Protássova (Ignátova).  

Aleksandrínski, 2006 



 
Festança de juízes com mulheres. Aleksandrínski, 2006 

 

 
 

A acareação. Juiz de instrução (Arkádi Vólguin). Aleksandrínski, 2006 

 



 
Fiédia escreve a carta de despedida. Aleksándrov (Igor Vólkov) está de pé. atrás da gaiola.  

O público escuta o concerto musical. Aleksandrínski, 2006 

 
Última cena de O Cadáver Vivo. Todos sobem a escada, enquanto Fiédia 

desce para entrar no elevador e se matar. Aleksandrínski, 2006 
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