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 RESUMO 

 

 
TERNERO, Nataly Rafaele. Almas marginais: exclusão e redenção no Diário de um escritor de 

Dostoiévski. 2022. 110 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 
Este trabalho se propôs a observar como Dostoiévski articulou a marginalidade socioeconômica e 

subjetiva de suas personagens a diferentes representações do conceito cristão de redenção em quatro 

textos originalmente publicados na versão independente do Diário de um escritor entre os anos de 

1876 e 1877: ―Um menino na festa de Natal de Cristo‖, ―Mujique Marei‖, ―A dócil‖ e ―O sonho de um 

homem ridículo‖. As representações de marginalidade presentes nesses textos foram observadas 

levando em consideração dois eixos temáticos: as condições específicas vivenciadas pelo povo russo, 

composto pelas camadas mais pobres e marginalizadas da sociedade, e a sensação de não 

pertencimento e de exclusão social experienciada pelos espíritos do subsolo e como elas reverberam 

em suas relações com o todo. Nessas quatro obras, observa-se a preocupação de Dostoiévski com 

personagens que viviam às margens dos planos de modernização e progresso em voga no século XIX 

russo, em especial, na cidade de São Petersburgo. A racionalização da vida e de suas dinâmicas não 

aparece como saída para os problemas enfrentados em sociedade, e sim como catalisadora de crises 

internas e externas. A literatura de Dostoiévski parece apontar para outras particularidades da vida 

humana que devem ser observadas atentamente: aquelas que têm relação com o que transcende o plano 

material, perpassadas pelo divino. Dessa forma, as personagens desses textos procuram suas redenções 

particulares em meio ao caos da vida moderna em construção, tendo como auxílio um denominador 

comum nessas histórias: o amor ao próximo ensinado por Cristo. Nesse contexto, o Diário de um 

escritor figurou como importante espaço no qual as reflexões de Dostoiévski sobre essas dinâmicas da 

existência humana eram expostas periodicamente aos leitores, o que justifica a pesquisa detida nos 

textos dessa publicação. 

 
Palavras-chave: Literatura russa. Dostoiévski. Histórias curtas. Marginalidade. Redenção.



  

 

 ABSTRACT 

 

 

 
TERNERO, Nataly Rafaele. Marginal souls: exclusion and redemption in Dostoevsky‘s A writer‟s 

diary. 2022. 110 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 
This work aimed to observe how Dostoevsky articulated the socioeconomic and subjective marginality 

of his characters to different representations of the Christian concept of redemption in four texts 

originally published in the independent version of the Diary of a Writer between 1876 and 1877: ―The 

beggar boy at Christ‘s Christmas party‖, ―The peasant Marey‖, ―The meek one‖ and ―The dream of a 

ridiculous man‖. The representations of marginality in these texts were observed taking into account 

two thematic axes: the specific conditions experienced by the Russian people, composed of the poorest 

and most marginalized strata of society, and the feeling of non-belonging and social exclusion 

experienced by underground spirits and how they reverberate in their relationships with the whole. The 

rationalization of life and its dynamics does not appear as a way out of the problems faced in society, 

but as a catalyst for internal and external crises. Dostoevsky's literature seems to point to other 

particularities of human life that must be carefully observed: those that are related to what transcends 

the material plane, permeated by the divine. Thus, the characters of these texts seek their particular 

redemptions in the midst of the chaos of modern life under construction, having as an aid a common 

denominator in these stories: the love of neighbor taught by Christ. In this context, the Diary of a 

Writer appeared as an important space in which Dostoevsky‘s reflections on these dynamics of human 

existence were periodically exposed to readers, which justifies the research carried out in the texts of 

this publication. 

 
Keywords: Russian literature. Dostoevsky. Short stories. Marginality. Redemption.
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INTRODUÇÃO 

 
“Novamente Dostoiévski. 

Sim, novamente Dostoiévski, e talvez isso ainda se repita outras vezes.”1 

 

Estar à margem é uma sensação frequentemente despertada pela leitura de Dostoiévski. Suas 

grandes personagens quase nunca se encaixam, fazem parte, pertencem. Com elas, o leitor percorre 

becos escuros, porões petersburguenses, prisões na distante Sibéria e até mesmo acompanha em 

primeira mão a instauração do pecado original na Terra. Essas figuras também se apresentam à 

margem de si próprias, em um complexo movimento entre consciência e autoconsciência que não leva 

a definições, mas sim a dúvidas e inseguranças quanto a si mesmo e à sua relação com o todo à sua 

volta. 

Em seus romances, o autor apresenta-nos figuras que vivem às margens de um mundo que 

parece não comportar todos: prostitutas, estudantes pobres, famílias desestruturadas, pessoas doentes, 

trabalhadores explorados, prisioneiros. Não à toa, Nikolai Tchirkóv, estudioso russo da obra do autor, 

concede a Dostoiévski o epíteto de ―cantor dos pobres do serviço público, dos pequenos homens, dos 

interiores urbanos, dos quarteirões amontoados e miseráveis...‖2 São os humilhados e ofendidos, que 

levaram-no a se consolidar como um dos maiores nomes da literatura universal. Em suas histórias 

curtas, em diversos gêneros, não é diferente. Nelas se encontram os germens das grandes e conhecidas 

narrativas de seus romances. 

Por ser extremamente ligado ao jornalismo durante toda a sua trajetória intelectual, sua 

produção de textos para os jornais — colaborando para outras folhas, publicando nas revistas abertas 

em parceria com o irmão Mikhail Dostoiévski e, por fim, em seu próprio Diário de um escritor — 

funcionava para Fiódor Dostoiévski como uma oficina de escrita. Nesse espaço, partindo também de 

diversos acontecimentos do dia a dia, ele elaborava tipos literários, desenvolvia ideias e opinava, 

sempre à sua maneira ácida e cortante, sobre a realidade ao seu redor. 

Essa realidade estava em constantes transformações sociais, culturais e econômicas e foi 

proficuamente analisada pelos pensadores da época, cada qual com seu modo de entender o enorme 

país com proporcionais questões e desigualdades. Como apontam Frank (1992) e Gomide (2013), o 

trabalho de escritor literário e o de pensador crítico da sociedade e de suas dinâmicas não se 

separavam naquele país e naquele contexto, como acontecia em outras nações; eram atividades 

intrínsecas, complementares. Por isso, assim como os romances escritos por Dostoiévski, as suas 

histórias curtas também denunciaram os absurdos de uma sociedade em busca de modernização e 

progresso a todo custo, que acabava, nesse processo, deixando diversos indivíduos para trás. 

                                                      
1
 MIKHAILÓVSKI, N. Um talento cruel. In. GOMIDE, B. B. Antologia do pensamento crítico russo. São Paulo: Editora 

34, 2013, p. 427. 
2
 TCHIRKÓV, N. O estilo de Dostoiévski. São Paulo: Editora 34, 2022, p. 7. 
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Os textos recortados para esta pesquisa são todos da segunda metade da década de 1870, 

momento de maturidade da obra do autor: ―Um menino na festa de Natal de Cristo‖, ―Mujique Marei‖, 

―A dócil‖ (todos de 1876) e ―O sonho de um homem ridículo‖ (1877). São obras que pertencem ao 

contexto mais amplo que foi a publicação independente do Diário de um escritor (1876–81), que 

reunia ensaios sobre fatos da sociedade russa e europeia que chamavam a atenção do olhar atento e 

crítico do autor, aliados a textos literários de alguma forma relacionados às mesmas temáticas, como 

as questões do povo e de seu futuro, do suicídio, da criança russa e do papel da arte, para citar 

algumas. As personagens principais das histórias aqui selecionadas não são heróis canônicos, e sim os 

marginalizados: crianças iniciadas na mendicância, enviadas às ruas com um texto pronto e a 

―mãozinha estendida‖; mujiques — servos camponeses russos — e prisioneiros, criminosos de toda 

espécie; em um dos textos, um agiota orgulhoso, mas desonrado, arrasta consigo à desgraça uma 

criatura dócil demais para este mundo; no outro, um homem ridicularizado por todos, que não vê (e 

parece nunca ter visto) propósito na vida, corrompe com a sua presença toda a raça humana. 

De diversas maneiras, são personagens que tentam sobreviver margeando a sociedade e a 

própria vida, algumas obtendo mais êxito — dentro do que se pode compreender por êxito em meio à 

dor da existência humana, apartada da comunhão direta com o divino — do que outras. Há, porém, um 

elo que parece costurar esses destinos e apontar algum tipo de saída3 a esse cenário de sofrimentos. 

Entretanto, esse elo não é pautado em explicações científicas ou teorias filosóficas. O que une esses 

destinos é a interferência de elementos que não podem ser explicados em termos racionais, pois estão 

acima da compreensão humana: experiências perpassadas por um viés religioso. Essas experiências, de 

maneiras únicas, ajudam esses seres a encontrar suas redenções particulares. Como observa Luigi 

Pareyson, amparado pelo filósofo russo Nikolai Berdiaev, os textos de Dostoiévski apresentam-nos ao 

―potencial de destruição e de morte‖ do ser humano e ―a sua esperança de ressurreição e de vida, a sua 

capacidade de malvadeza e abjeção, suas perspectivas de redenção e de resgate‖.4 Nesse cenário de 

sofrimentos e de acontecimentos trágicos, o amor ao próximo ensinado por Cristo aparece como um 

catalisador de transformações em comum na obra do autor. 

Uma das definições do dicionarista Caldas Aulete para o vocábulo ―marginal‖ é ―Indivíduo que 

vive à margem de duas culturas, ou em duas culturas em conflito‖.5 Essa definição abrange 

particularmente bem a experiência das personagens dostoievskianas, que muitas vezes se encontram 

em uma dinâmica de não pertencimento, de embate entre a vida mais simples, ligada ao ―povo‖ — 

importante conceito para a compreensão da obra de Dostoiévski —, e a sociedade do capital, do 

progresso — progresso esse que, para a sociedade russa do século XIX, vinha quase sempre atrelado a 

ideias e costumes importados da Europa. 

                                                      
3
 Esse movimento é dinâmico e complexo, pois, conforme afirma Pondé, ―a preocupação do leitor, que está buscando a 

redenção na obra, é uma preocupação desgraçada, porque num momento parece que vai haver redenção e, de repente, não 

há mais. [...] ele não faz concessão ao desejo humano de encontrar um porto seguro.‖ PONDÉ, L. F. Crítica e profecia. A 

filosofia da religião em Dostoiévski. São Paulo: LeYa, 2013, p. 300. 
4
 PAREYSON, L. Dostoiévski: Filosofia, romance e experiência religiosa. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 2012, p. 34. 
5
 DICIONÁRIO Caldas Aulete. Vol. III. Rio de Janeiro: Editora Delta, 1980, p. 2271. 
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Para esse doloroso deslocamento entre dois mundos, há a possibilidade de redenção, palavra 

que carrega em si o simbolismo religioso tão presente na literatura do autor: ―ação de remir, de 

resgatar [...]. Auxílio, proteção que livra alguém de transe aflitivo, salvação [...]. O resgate do gênero 

humano por Jesus Cristo.‖6 A redenção é ainda definida em The Orthodox Study Bible como 

A libertação da humanidade do pecado e da morte por Cristo, que tomou natureza humana por 

Sua encarnação, vencendo o pecado e a morte por Sua vivificante morte e gloriosa 

ressurreição. A redenção liberta aqueles que estão em cativeiro para o maligno, e une a 

humanidade a Deus pela ascensão de Cristo.7 

 

Assim, este trabalho pretende observar como marginalidades (geográficas, econômicas, 

sociais, sentimentais) e redenções (em vida, após ela, mais palpáveis ou mais abstratas) encontram-se 

e misturam-se em um turbilhão de ideias e de vozes nessas histórias curtas recortadas, fruto de um 

complexo cenário histórico, cultural e social vivenciado pelos indivíduos do século XIX russo e 

transformado em literatura por Dostoiévski. 

Com a leitura desses textos, percebe-se como o escritor contrapôs as vozes marginalizadas — 

que não se encontram e que não são acolhidas no mundo modernizado — à racionalidade e ao 

cientificismo ocidentalizantes que estavam em voga na Rússia do XIX. Procuraremos, assim, 

demonstrar que a racionalização e a sistematização da vida e de suas dinâmicas não eram a saída para 

os problemas apresentados nas narrativas nem para a complexidade da alma russa.  

―Um menino na festa de Natal de Cristo‖ foi escrito por Dostoiévski tendo em vista a 

indignação que lhe causava ver as figuras de crianças mendigando no frio lancinante de São 

Petersburgo, mesmo às vésperas do Natal. Em uma data na qual se comemora o Cristo menino e que, 

portanto, reacende à mente os seus ensinamentos, o texto mostra um pequeno garoto pobre que sai às 

ruas motivado pelo medo do escuro e pela fome que não era sanada em seu porão mal-iluminado, no 

qual a mãe já se encontrava morta, e que não é acolhido por ninguém. Vencido pela fome e pelo frio 

nesta dimensão, o menino acorda em outra realidade, na festa preparada por Cristo para todas as 

crianças que não foram acolhidas em vida. O texto é característico do pensamento de Dostoiévski, 

transpassado por uma consciência trágica,8 mas que contém alguma semente de esperança em outro 

plano, espiritual. 

Também permeado pela ideia de que somente seguindo os ensinamentos de Cristo é que se 

pode encontrar algum alento para a dura realidade, ―Mujique Marei‖ é um texto autobiográfico que 

relembra o período que Dostoiévski viveu encarcerado na Sibéria. O texto passa-se também em um 

período de festas religiosas — na Páscoa —, durante o qual os prisioneiros tinham alguma ―liberdade‖ 

                                                      
6
 DICIONÁRIO Caldas Aulete, Vol. IV, 1980, p. 3102. 

7 ―The deliverance of humanity from sin and death by Christ, who took on human NATURE by His INCARNATION, 

conquering sin and death by His life-giving death and glorious RESURRECTION. Redemption releases those who are in 

captivity to the evil one, and unites humanity to God by Christ‘s ASCENSION.‖ THE Orthodox Study Bible: ancient 

Christianity speaks to today‘s world. Nashville: Thomas Nelson, 2008, p. 4221. 
8
 Para aprofundamento na questão da consciência trágica de Dostoiévski, consultar: CABRAL, J. S. Dostoiévski — 

consciência trágica e crítica teológica da modernidade: subterrâneo, tragédia e negatividade teológica. 2012. Tese 

(Doutorado em Teologia). Departamento de Teologia, Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 
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— a mais preciosa das palavras para aqueles encarcerados — para farrearem e se embriagarem. Esse 

herético comportamento perturbava Dostoiévski, que, para fugir daquele cenário, pôs-se a divagar e a 

recordar momentos de sua infância. Surpreendentemente para ele, à sua memória veio a figura de um 

servo camponês da propriedade rural de seu pai, o mujique Marei, que, em um momento de pavor para 

o pequeno Dostoiévski (que pensou ter ouvido gritos alertando sobre um lobo no bosque), confortou-o 

e tratou-o com muita ternura, abençoando-o com o sinal da cruz. Impactado por essa lembrança do 

mujique despretensiosamente bom, o Dostoiévski prisioneiro, que antes estava adoecido pelo ódio em 

seu coração por seus convivas, tem uma mudança de olhar sobre seus colegas encarcerados, passando 

a vê-los como companheiros filhos de Deus, que também merecem ser amados e acolhidos em todas as 

suas complexidades e fraquezas, como ensinou o Cristo. 

Os textos ―A dócil‖ e ―O sonho de um homem ridículo‖ revelam a preocupação do autor em 

compreender e retratar o tema do suicídio, abordando-o por dois diferentes prismas: o da total 

exasperação frente aos acontecimentos da vida e o da apatia extrema. No primeiro, tem-se a voz do 

marido da vítima, um homem orgulhoso que se sente desonrado e excluído pela sociedade e que tenta 

concatenar as ideias, compreender os fatos que levaram ele e sua jovem esposa até ali. A esposa 

representa a tentativa desesperada de um ser humano de buscar a liberdade, ainda que ao custo da 

própria vida, e seu derradeiro ato, possível busca por redenção, é o estopim para o começo de uma 

mudança na consciência do marido. Já no segundo texto, a voz é dada ao Homem Ridículo, que toma a 

decisão de se matar, mas é impedido por um sonho profético com uma outra Terra, não contaminada 

pelo pecado. Os dois narradores aparecem como variações do homem do subsolo, tipo emblemático na 

obra pós-siberiana de Dostoiévski. Ambos são homens subterrâneos e imersos em um processo de 

exclusão pela sociedade e de autoexclusão provocado pelo orgulho. O elemento religioso aparece 

materializado em ―A dócil‖ pela ligação da suicida a um ícone da Virgem, imagem de grande 

importância na arte de Dostoiévski. Essa ligação é tão forte que a Dócil, em um ato chocante para a fé 

ortodoxa, arrasta-o para a morte consigo. O Homem Ridículo, por outro lado, consegue encontrar sua 

redenção em vida, transformando-se após seu sonho e seguindo o propósito de pregar mundo afora as 

visões que nele teve. 

Tendo em vista o recorte apresentado, as perguntas propostas por esta pesquisa são: como 

Dostoiévski articulou os diferentes tipos de marginalidade ilustrados por suas personagens ao conceito 

cristão de redenção nesses quatro textos, considerados pontos altos de seu Diário de um escritor, 

projeto literário tão caro a ele? Quais são as críticas tecidas por Dostoiévski neles? Quais 

particularidades de seu pensamento podem ser observadas neste recorte? Quais os impactos do pano de 

fundo socio-histórico da segunda metade do século XIX nessas narrativas, que, inseridas em uma folha 

jornalística, têm esse caráter de ligação com a realidade? Quais recursos narrativos Dostoiévski 

mobilizou na escrita desses textos? 

Antes de prosseguir a busca pela compreensão desses processos, é importante mencionar 

alguns dos teóricos mobilizados para esta empreitada. Para adentrar o pensamento religioso de 
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Dostoiévski, Berdiaev, com seu O espírito de Dostoiévski, e Pareyson, com Dostoiévski: filosofia, 

romance e experiência religiosa, foram algumas das bases utilizadas. Berdiaev foi marcante para os 

estudos acerca do autor por ter apontado uma nova abordagem de análise de sua obra: a 

pneumatológica, que propôs um foco não apenas na crítica literária ou na psicologia, como também 

em seus aspectos espirituais, em ―sua maneira de sentir o universo‖. O pensador afirmou que ―a obra 

de Dostoievski é uma interpretação russa do universo‖ e que ―compreender integralmente Dostoievski 

é assimilar uma parte essencial da alma russa‖.9 Assim, a sua leitura foi importante para a intenção 

deste trabalho de localizar a obra de Dostoiévski em seu contexto sociocultural. Já a leitura de 

Pareyson auxiliou especialmente a reflexão acerca dos conceitos de bem, mal, liberdade e sofrimento 

inútil, aqui discutidos, além de contribuir para o entendimento da ligação entre o sofrimento humano e 

a redenção, um dos conceitos-chave desta pesquisa. Auxiliando na compreensão do pensamento 

ortodoxo russo, tem-se ainda a Pequena Filocalia e os relatos do Peregrino Russo, textos tradicionais 

dessa fé, além das produções da professora Luana Golin e do filósofo Luiz Felipe Pondé. 

As contextualizações feitas por Joseph Frank da produção literária de Dostoiévski em seu pano 

de fundo histórico-social, entendendo-a como fruto de seu tempo e dos embates filosóficos que o 

permearam, ajudam-nos a compreender os textos aqui destacados em contraste com um plano mais 

amplo, o que é um de nossos objetivos. Assim, estarão presentes nesta dissertação as reuniões de 

ensaios Pelo prisma russo: ensaios sobre literatura e cultura (1990) e Between religion and 

rationality (2010) e a biografia Dostoiévski: um escritor em seu tempo (2018). Para esse objetivo, 

também colabora a Antologia do pensamento crítico russo (2013), reunida pelo professor Bruno 

Gomide, que auxilia na reconstrução do panorama intelectual do século XIX russo, marcado por 

disputas de visões distintas sobre o futuro da Rússia e do mundo. 

As contribuições para a interpretação de aspectos estéticos da obra dostoievskiana feitas por 

Mikhail Bakhtin em Problemas da poética de Dostoiévski (2015) também serão aqui utilizadas, em 

especial os conceitos de dialogismo e duplicidade e as suas análises do homem subterrâneo. As 

aprofundadas abordagens dos romances de Dostoiévski construídas por Nikolai Tchirkóv em O estilo 

de Dostoiévski (2022) também auxiliam a leitura de suas histórias curtas, que retomam e preludiam 

aspectos dos grandes romances. 

O percurso feito pela professora Fátima Bianchi na introdução aos Contos reunidos (2017) de 

Dostoiévski foi o alicerce do subcapítulo deste trabalho que discute o fazer jornalístico do autor, com 

enfoque para o Diário de um escritor, nossa fonte principal de pesquisa. Alguns apontamentos de 

Adorno em ―Posição do narrador no romance contemporâneo‖ (2003) também fazem parte desse 

momento da pesquisa, quando as particularidades da compreensão de Dostoiévski acerca do real na 

arte são observadas. 

Com o objetivo de compreender a inserção das histórias curtas selecionadas em seu contexto de 

produção e como o intenso embate de ideias, em especial da segunda metade do século XIX, reflete-se 
                                                      
9
 BERDIAEV, N. O espírito de Dostoiévski. Editora Panamericana Ltda, Rio de Janeiro, 1926, p. 13. 
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nelas, esta dissertação propõe o seguinte caminho argumentativo: no primeiro capítulo, faremos 

aproximações à obra de Dostoiévski por alguns prismas: em ―Um escritor em seu (conturbado) 

tempo‖,
10

 elencaremos alguns dos pontos-chave do pensamento do autor, como a liberdade e o amor 

ao próximo, e algumas das críticas tecidas por ele com base nesses conceitos. Observaremos algumas 

das teorias vigentes no século XIX na Rússia, em especial o eslavofilismo e o ocidentalismo, e como 

elas influenciaram o pensamento crítico daquela época. Discutiremos também as relações de 

Dostoiévski com esses movimentos e com o pensamento de outros autores contemporâneos, em 

especial Nikolai Tchernichévski (1828–1889). 

No segundo tópico, ―Dostoiévski jornalista e o ‗estudo da realidade‘ no Diário de um escritor‖, 

acompanharemos a carreira jornalística do autor até o surgimento do Diário e observaremos suas 

concepções sobre o realismo e sobre o papel da representação do real na arte, importantes para a 

compreensão de alguns aspectos de suas obras, que jogam com o fantástico e com o místico, como 

poderá ser notado neste trabalho, em especial em ―Um menino na festa de Natal de Cristo‖ e ―O sonho 

de um homem ridículo‖. 

Feitas essas necessárias contextualizações, os textos recortados serão estudados em dois 

grandes blocos: no primeiro, ―Entre becos e campos: em busca do povo russo‖, a população simples 

russa e a sua ligação com o cristianismo serão observadas nos textos ―Um menino na festa de Natal de 

Cristo‖ e ―Mujique Marei‖. Esses dois escritos, de janeiro e fevereiro de 1876, respectivamente, 

preocupam-se com duas facetas diferentes da camada mais pobre da população russa: os operários 

urbanos, com suas famílias famintas, no primeiro, e, no segundo, os camponeses, refletidos na figura 

do mujique Marei e dos companheiros de prisão de Dostoiévski no período vivido na Sibéria. Já na 

segunda parte do trabalho, ―Espíritos marginais em Petersburgo‖, partindo de reflexões propostas pelo 

autor no ensaio ―Dois suicídios‖ (1876), serão observadas as novelas ―A dócil‖ e ―O sonho de um 

homem ridículo‖, que dão voz a dois narradores do mesmo tipo que o narrador de Memórias do 

subsolo — espíritos subterrâneos e orgulhosos que margeiam a vida concreta, excluídos e excluindo ao 

próximo em um ciclo de violência, mas que buscam, mesmo em cenários desoladores, suas redenções. 

Nos quatro textos selecionados, mesmo com personagens e contextos diversos, a modernização 

e racionalização do mundo não aparecem como saída e conforto para essa exclusão; por vezes, fazem 

apenas reforçar essas desigualdades. Um ponto de ligação que traz vislumbres de otimismo e de 

redenção, porém, pode ser visto nessas histórias curtas: o amor ao próximo ensinado por Cristo. Como 

será mais bem discutido à frente, em Dostoiévski, amar significa não coisificar, significa ver o outro 

como ele é e acolhê-lo com todas as suas falhas, sem idealização. Quando isso não ocorre, quando não 

se enxerga verdadeiramente o próximo ou quando ele é idealizado, explorado ou tiranizado, 

consequências trágicas, como a morte, a autoaniquilação e o ódio, são encaradas. Com seu talento por 

vezes dito ―cruel‖, Dostoiévski demonstra por meio da literatura quais são os efeitos do amor e da falta 

                                                      
10 Título que faz referência à mencionada biografia escrita por Joseph Frank. 
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dele na vida de personagens marginalizadas retiradas de retratos da vida em sociedade no século XIX 

russo. 
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1. APROXIMAÇÕES 

1.1 UM ESCRITOR EM SEU (CONTURBADO) TEMPO 

“Dostoiévski sempre encontrou sua inspiração nos acontecimentos mais imediatos e sensacionais do 

dia — acontecimentos muitas vezes banais e até mesmo sórdidos — para depois elevar esse material, 

em suas melhores obras, ao nível do genuinamente trágico. Essa união do contemporâneo e do 

trágico era o verdadeiro segredo de sua genialidade”.
11

 

 

1.1.1 Valores e antivalores 

A obra de Dostoiévski, como a de diversos outros escritores preocupados com a realidade ao 

seu redor, não está descolada do contexto no qual ele esteve inserido. Como obras de arte completas e 

autônomas, os textos de Dostoiévski podem ser lidos e apreciados por si só, sem a necessidade de 

aprofundamento em questões sociais e políticas da época, visto que são narrativas que falam ao ser 

humano e às suas complexidades até hoje, como é um pressuposto dos clássicos. Entretanto, quando se 

compreende o cenário socio-histórico do século XIX russo, consegue-se ler essas histórias curtas de 

Dostoiévski também como peças de um panorama maior, constituído por uma diversidade de 

contribuições dos pensadores que nele estavam envolvidos. Pode-se também, dessa forma, entender os 

escritos do autor pelo viés de ―oposição a algo‖, ou seja, como elaborações próprias em resposta à 

ebulição de teorias que fervilhavam ao seu redor. Assim, estabelecendo relações entre a produção do 

autor e a de seus contemporâneos, as críticas construídas por ele nesses textos ficam ainda mais 

evidentes. 

Alfredo Bosi, em seu texto ―Narrativa e resistência‖, observa o seguinte:  

Valores e antivalores não existem em abstrato, isto é, absolutamente. Tem todos, para cada um 

de nós, e de modo intenso para o artista, uma fisionomia. Os poetas os captam e os exprimem 

mediante imagens, figuras, timbres de vozes, gestos, formas portadoras de sentimentos que 

experimentamos em nós ou pressentimos no outro.
12 

 

Assim, ao pensarmos nos valores e antivalores próprios do pensamento de Dostoiévski, esse 

trecho do teórico brasileiro nos ajuda a refletir sobre a maneira como eles são transpassados para a 

obra de arte. Ou seja, crenças e críticas não existem ―soltas‖, por si só, mas são incorporadas a algo 

que transmite para o receptor a sua fisionomia, o que ajuda na construção de uma situação que toque 

de maneira mais profunda aquele que tem contato com a arte. Em literatura e, em especial, na literatura 

dostoievskiana, é a personagem que assume essa fisionomia, e é pela sua voz, em constante diálogo 

com o mundo e com o outro, que valores e antivalores se enfrentam no plano da narrativa. 

A preocupação de Dostoiévski com as camadas mais pobres da sociedade está presente em sua 

obra desde o título de seu primeiro romance, Gente pobre, até a sua produção tardia, que sempre 

                                                      
11 FRANK, J. Dostoiévski: um escritor em seu tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. E-book. 
12

 BOSI, A. Narrativa e resistência In. Literatura e resistência. São Paulo: Cia das Letras, 2002, p. 120, grifos do autor. 
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incluiu personagens marginalizadas no centro de seus enredos. ―O mundo visto de baixo, e não de 

cima, constitui a grande inovação de Dostoiévski‖,
13

 comenta Frank. Em um movimento que 

persistiria em sua literatura, os marginais desse primeiro livro são vistos pelo leitor por suas próprias 

perspectivas, por suas próprias consciências e falas, e não pelo olhar do outro, que julga ou coisifica.  

No âmbito do romance, pode-se ainda mencionar como exemplos de representações da 

marginalidade socioeconômica a personagem que nomeia a obra Niétotchka Niezvânova, uma órfã 

pobre; todas as personagens encarceradas que compõem a narrativa de fundo real, porém 

ficcionalizada, de Escritos da casa morta; o jovem Raskólnikov, sua família e a família da prostituta 

Sônia Marmieládova, de Crime e castigo; finalmente, Smierdiakóv, o filho bastardo de uma família 

nobre decadente, e o menino Iliúcha, fruto de um lar extremamente carente, são pontos de destaque da 

presença da marginalidade no último romance da carreira de Dostoiévski, Os irmãos Karamázov. 

Em suas histórias curtas, o tema da pobreza e da marginalidade também está presente; esses 

textos proporcionam um impacto no leitor por concentrarem em poucas páginas retratos complexos e 

contraditórios da natureza humana. Como exemplos, tem-se ―O senhor Prokhártchin‖ (1846), que, em 

tom absurdo, acompanha um senhor que vivia com quase menos que o mínimo para sobreviver, 

despertando pena nos demais, mas apenas por ―avareza‖ — depois de sua morte, é revelado um ―bolo‖ 

de dinheiro debaixo de seu colchão. Ainda, no texto ―O ladrão honrado‖ (1860), o autor revela a 

―pureza‖ de coração de um homem miserável que rouba de seu protetor quase que ―sem querer‖ para 

sustentar seu vício em bebidas. 

Chestov, teórico russo, afirmou que ―Dostoiévski recorreu à Bíblia no exato momento em que 

o douto Ocidente afastou-se decididamente dela, julgando suas ideias velhas e obsoletas, 

insustentáveis diante de nossa ciência e de nossa razão.‖
14

 Nesse sentido, é interessante relembrar as 

reflexões feitas por Auerbach acerca de como o Novo Testamento se diferencia da tradição da 

antiguidade clássica de representação das camadas mais populares, pois elas podem contribuir para a 

compreensão dessa dinâmica nos escritos de Dostoiévski. 

No segundo capítulo de Mimesis, ―Fortunata‖, Auerbach utiliza como exemplo a cena em que 

Pedro nega Jesus três vezes para demonstrar como o Novo Testamento fala sobre as camadas mais 

pobres, ―sem importância‖, da sociedade, de maneira séria, dando importância às suas questões, 

diferentemente do que acontecia nos textos da antiguidade, que só representavam tais camadas sociais 

por meio da comédia, cabendo o tratamento solene somente às camadas mais altas. Esse movimento já 

se inicia no fato da ―encarnação de Deus num homem do mais baixo nível social, na sua peregrinação 

sobre a terra entre homens comuns e circunstâncias ordinárias [...].‖
15

 O Novo Testamento 

apresenta algo, que nem a poesia antiga nem a historiografia antiga jamais apresentaram: o 

surgimento de um movimento espiritual nas profundezas do povo comum, em meio aos 

                                                      
13 FRANK, 2018. 
14

 CHESTOV, L. A obra de Dostoiévski. Bauru: Lumme Editor, [s.d.], p. 28.  
15

 AUERBACH, E. Mimesis. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971, p. 36. 
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acontecimentos ordinários e contemporâneos, que ganham, assim, uma significação que nunca 

lhes coube na literatura antiga.16 

 

Ou seja, inicia-se uma compreensão da vida humana em conjunto: o que atinge o apóstolo 

Pedro, um pescador, diz respeito a toda a humanidade, interligados que estão pela aparição do Deus-

homem na Terra. ―Aquilo que os Evangelhos e a história dos Apóstolos descrevem em longos trechos 

dos seus conteúdos [...] é, muito evidentemente, o surgimento de um movimento em profundidade, o 

defraldar-se de forças históricas.‖
17

 Portanto, 

A antiga regra estilística, segundo a qual a imitação realista, a descrição de qualquer 

quotidianidade não poderia ser senão cômica (ou, quando muito, idílica), é, portanto, 

inconciliável com a representação de forças históricas, enquanto esta última formular as coisas 

concretamente, pois então tal representação vê-se obrigada a descer nas profundezas 

quotidianas e vulgares da vida do povo e deve levar a sério o que ali encontrar.18 

 

Esse movimento é visto na obra de Dostoiévski, como mencionamos, desde Gente pobre, obra 

que desce à vida mais cotidiana e restrita de um funcionário pobre não para dela rir, para ridicularizá-

la, narrá-la com tom cômico, mas para apresentá-la ao leitor com seriedade e até tragicidade, o que 

pode ser observado ao longo de sua obra, chegando até os textos aqui analisados. As histórias curtas 

selecionadas para esta pesquisa são compostas por personagens mais ―banais‖: mendigos, presos, 

mujiques, agiotas, homens e mulheres pobres, explorados; entretanto, conferem a eles importância e 

seriedade, para que façam parte de narrativas que não dizem respeito somente às suas sofridas vidas 

pessoais, e sim a toda a existência humana. A vida e a morte de um menino mendigo, por exemplo, em 

uma dinâmica que traz os reflexos dos Evangelhos no pensamento de Dostoiévski, falam e reverberam 

em toda a humanidade. 

Falando também sobre as personagens do Antigo Testamento, Auerbach, no capítulo ―A 

cicatriz de Ulisses‖, faz a seguinte reflexão, que se mostra relevante no estudo das personagens 

dostoievskianas e dos textos aqui observados:  

Pois eles [os heróis do Antigo Testamento] são os portadores da vontade divina, e mesmo 

assim, são falíveis, sujeitos a desgraça e a humilhação — e em meio à desgraça e à humilhação 

manifesta-se, através das suas ações e palavras, a sublimidade de Deus. [...] Humilhação e 

exaltação [...], fundamentalmente, andam juntas.19 

 

Percebe-se, assim, os ecos dos textos bíblicos na literatura de Dostoiévski, em que 

marginalidade e redenção, humilhação e exaltação, perpassam de maneira conjunta os destinos das 

personagens.  

Como veremos mais detalhadamente a seguir, a Rússia da época de Dostoiévski era sempre 

pensada em oposição a algo — sendo este ―algo‖ a imponente e esmagadora Europa, que impunha seu 

                                                      
16

 Ibid., p. 37. 
17

 Ibid., p. 38. 
18

 Ibid., p. 38. 
19 Ibid, p. 15. 
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modo de vida e também de criação artística às demais regiões do mundo. Nesse sentido, Rejane de 

Oliveira aponta que 

falar na condição periférica de um país significa situá-lo na relação com um modelo 

hegemônico, cuja matriz é, via de regra, europeia, responsável pelo estabelecimento de padrões 

culturais e estéticos, traduzidos a partir das chamadas ―línguas de civilização‖, sobretudo o 

francês, o inglês e o alemão.
20 

 

Assim, por esse viés de interpretação, pode-se entender a Rússia do século XIX como um país 

―periférico‖, visto não estar no centro do mundo europeu e estar constantemente recebendo influências 

culturais e também econômicas dos países europeus, absorvidas por vezes sem maiores 

questionamentos por parte da população. 

Ao tratarmos sobre marginalidade e suas representações em literatura, torna-se necessário fazer 

uma diferenciação importante: ainda que a literatura de Dostoiévski se preocupe com os 

marginalizados e excluídos, ela não é uma literatura marginal, na concepção moderna do termo. 

Rejane de Oliveira aponta as principais diferenças entre a arte que trata sobre marginalizados e a arte 

marginal: 

O aspecto característico da literatura marginal contemporânea é o fato de ser produzida por 

autores da periferia, trazendo novas visões, a partir de um olhar interno, sobre a experiência de 

viver na condição de marginalizados sociais e culturais. Essa é uma diferença crucial, pois a 

maior parte dos escritores que povoaram suas páginas com os marginais e marginalizados da 

sociedade, salvo algumas poucas exceções, não pertencem a essa classe de indivíduos, senão 

que assumem o papel de porta-vozes desses sujeitos, falando em seu lugar, assumindo a sua 

voz.
21 

 

Assim, é importante salientar que Dostoiévski contribuiu para um movimento de inovação da 

literatura russa de sua época ao dar destaque a personagens excluídas e que geralmente só apareciam 

nas margens das narrativas, como o mendigo, o prisioneiro, o explorado, o suicida (pensando apenas 

nos exemplos presentes nos textos que serão observados aqui), trazendo visões humanizadas dessas 

populações. Entretanto, sua arte não é marginal no sentido moderno do conceito, de produção feita por 

grupos marginalizados, visto estar inserida no cânone literário ocidental. Apesar de seu grande 

interesse e apreço pelo povo, Dostoiévski, como filho de família nobre e membro da intelligentsia, não 

era parte dele — fato que foi mais profundamente desenvolvido pelo autor nos Escritos da casa morta, 

que serão comentados à frente. 

Contraposta ao sofrimento terrestre exemplificado nessas obras, a redenção (conceito que 

envolve perdão, justiça e eternidade) oferecida por Dostoiévski não é deste mundo nem possível por 

meios terrenos. Essa redenção dostoievskiana diz respeito a um libertar-se de amarras e teorias, retorno 

à vida, encontro com o real. Tatiana Kasatkina afirma que os escritos do autor são ―sobre ressurreição, 

                                                      
20

 OLIVEIRA, R. P. Literatura marginal: questionamentos à teoria literária. Ipotesi, Juiz de Fora, v. 15, n. 2 - Especial, p. 

31-39, jul.-dez. 2011, p. 32. 
21

 OLIVEIRA, 2011, p. 33. 
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sobre como a ressurreição acontece e as circunstâncias nas quais ela é impossível.‖
22

 Suas 

personagens, representantes do sofrimento humano na Terra, vivem às margens do mundo e de si 

mesmas, em um processo que é sempre doloroso. Rompendo com essa condição em um movimento de 

deslocamento das periferias para o centro, esses indivíduos vislumbram o divino que reside dentro da 

experiência humana. Em um movimento inverso, Deus, como o centro do universo, desloca-se do 

meio para as margens do mundo,23 indo ao encontro de seus filhos nos lugares mais inóspitos, como no 

beco escuro no qual morre o menino mendigo, na prisão siberiana onde os infelizes24 pagam por seus 

pecados, ou nos pequenos cômodos nos quais almas suicidas tomam suas decisões. Em sua obra, 

Pareyson (2012) evidencia a importância do sofrimento na vida do homem para que este tenha contato 

com o divino, com o que redime. 

Na epístola aos Romanos (3, 23-24), o apóstolo Paulo assim diz: ―pois todos pecaram e 

carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que 

há em Cristo Jesus‖.
25

 Assim, o encontro entre a divindade e o homem é personificado na figura de 

Cristo, o elemento mais caro à vida de Dostoiévski, o que transborda para a sua arte. Cristo 

representava para o escritor a única resposta e a única saída para o caos da vida humana, o ponto de 

confluência entre a dor dos homens — todos eles marginalizados, pois que pecadores e privados da 

comunhão direta com o todo espiritual — e a redenção divina. ―Cristo é recriado e ressignificado na 

literatura de Dostoiévski e a literatura de Dostoiévski recria e ressignifica o Cristo da literatura bíblica, 

num processo dialógico‖,26 afirma Luana Golin. 

Assim, como norte a ser seguido, está o Cristo, e, como materialização desse norte na 

convivência humana, o mandamento mais presente na obra do autor russo: amar ao próximo. ―O amor, 

na obra de Dostoiévski, pode, dentre outras possibilidades, ser compreendido como redenção‖,
27

 

reitera Rodrigo Palma. A questão é que o próximo, em Dostoiévski, como relembra Pondé, é quase 

                                                      
22
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sempre aquele que se apresenta como difícil de amar, como indigno de amor em uma sociedade 

utilitarista: o mendigo, com sua escancarada miséria, o criminoso desprezível e assustador, o homem 

ridículo, que desperta a zombaria dos demais, a jovem pobre e suicida, o agiota que tem seu orgulho 

ferido. Esses são alguns dos ―próximos‖ com os quais Dostoiévski confronta o leitor, questionando: 

atreves-te a amar? Tens a coragem que leva? 

Ora, amar a ideia abstrata da humanidade quando se está protegido dela no palácio de cristal
28

 é 

um exercício agradável. O mesmo não pode ser dito de estar em meio a toda sorte de criminosos que 

espancam uns aos outros até a beira da morte em pleno feriado de Páscoa, como se vê em ―Mujique 

Marei‖. Em um cenário como esse, onde está a redenção? A resposta está no conceito já mencionado: 

o centro. No centro do homem, em seu coração (elemento importante em Dostoiévski), está o poder 

transformador de sua própria existência e das relações ao seu redor. Evocado esse núcleo por meio do 

qual o homem reencontra sua conexão com a transcendência à sua volta, seu olhar e sua experiência 

são transformados. Nesse sentido, Pondé afirma que ―Dostoiévski trabalha com tipos que ninguém 

tomaria como objeto de amor possível — a prostituta, o bandido, o aleijado [...] esses são indivíduos 

capazes do amor verdadeiro; [...] do fundo de sua miséria, eles podem redimir o outro.‖29 Essas 

personagens, portanto, são capazes de catalisar transformações no ambiente à sua volta. Conforme 

concluirá Aurora Bernardini, ―É justamente através desse amor de compaixão (há alguém que 

cristãmente não o suscite e não o sinta?) que se chegará à irmanação universal, o grande legado de 

Dostoiévski.‖30
 Essa ―irmanação universal‖ será especialmente apresentada e discutida pelo autor em 

―O sonho de um homem ridículo‖, conforme será visto nos comentários feitos ao texto. 

No mesmo sentido, comenta Claudia Drucker que 

[...] talvez não seja necessário repetir o quanto Dostoiévski considera improvável e até 

impossível que o homem, tal como o conhecemos, venha a dar a outra face, e criar um novo 

reino do amor na Terra. Nossas esperanças devem ser, muito mais modestamente, 

renunciarmos a ser superiores a outrem não por um transbordamento de virtude e 

magnanimidade, mas por uma crença em que estamos todos irmanados pela luta contra as 

próprias baixezas.31 

 

Como veremos, o próprio Dostoiévski compreendia a dificuldade incutida no mandamento de 

amor. Entretanto, esse objetivo não deveria ser perdido de vista e significava, em primeiro lugar, como 

pontua Drucker, não tiranizar o próximo. 

Em entrevista a Bernardini, Joseph Frank apresenta o seguinte questionamento: ―Dostoiévski 

acreditava incondicionalmente em suas próprias ideias? Tudo o que podemos dizer é que ele 
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certamente conseguiu apresentar o que se opunha a elas com uma força artística impressionante.‖
32

 

Assim, é importante observar mais de perto os pontos aos quais o autor teceu críticas, pois, por vezes, 

aparecem com mais força em sua obra do que os pontos por ele defendidos. 

Uma formulação que aparecerá nos quatro textos aqui selecionados é a crítica ao egoísmo, ou 

seja, à falta de amor ao próximo e de compaixão por ele. Quando o homem se fecha em si mesmo, 

guiando-se apenas por suas necessidades e vontades, acaba por coisificar o outro, sujeitando-o e 

desumanizando-o. Conforme lembra Tchirkóv, ―Dostoiévski mostra como, em certas condições, o 

egoísmo se transforma fatalmente em despotismo.‖
33

 

Outra crítica feita por Dostoiévski é à imposição de ideais; o autor tinha uma desconfiança de 

tudo que fosse imposto ao homem, mesmo que fossem a felicidade e a harmonia universal. Segundo 

Bakhtin,  

[...] a ênfase principal de toda a obra de Dostoiévski, quer no aspecto da forma, quer no 

aspecto do conteúdo, é uma luta contra a coisificação do homem, das relações humanas e de 

todos os valores humanos no capitalismo. [...] Com imensa perspicácia, Dostoiévski conseguiu 

perceber a penetração dessa desvalorização coisificante do homem em todos os poros da vida 

de sua época e nos próprios fundamentos do pensamento humano.
34 

 

Tchirkóv também aponta que ―para Dostoiévski o capitalismo sempre é uma força 

destrutiva.‖
35

 Dessa forma, o autor pressentia que a modernização e o progresso a todo custo, frutos de 

um modo de vida capitalista em construção, que não considera os desejos e as particularidades em 

especial do povo mais simples, acabaria em tragédia e deixando, nesse processo, diversos indivíduos à 

margem da sociedade. Segundo as reflexões que se pode tecer a partir de sua obra, nenhum bem viria 

pela imposição de ideias; qualquer coisa que for imposta ao homem, mesmo que seja a felicidade, 

levará à tragédia. De acordo com Pondé, 

Em toda a sua obra, o autor tenta exatamente destruir essa ideia de que a vida e o destino do ser 

humano se encaixem num esquema qualquer de causa e efeito, como pretende a ciência 

moderna. Supor que exista um tal sistema é já uma aplicação do mal, no sentido mais puro da 

palavra, ao ser humano. Assim como para a mística ortodoxa, para Dostoiévski o ser humano 

não é ―objetivável‖.
36 

 

Dessa forma, qualquer ―sistema‖ que objetifique o homem tem relação com o ―mal‖ e só pode 

destruir a experiência humana, pensamento especialmente explícito em ―A dócil‖, que será comentado 

na segunda parte deste trabalho. Tal pensamento tem a ver com a relação de Dostoiévski com a fé 

ortodoxa, muito ligada à experiência viva, em detrimento da teorização, o que pode ser visto nos 

relatos do Peregrino Russo, publicados na Rússia pela primeira vez em 1870. No sexto relato, o 

Peregrino exclama, ao refletir sobre os ensinamentos dos Padres da Igreja:  
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Quanta sabedoria e experiência desses dizeres e como essas instruções práticas repercutem no 

coração! Pela sua experiência e simplicidade, lançam luzes sobre os meios de levar a alma à 

perfeição. E que contraste com as instruções morais da razão teórica!
37 

 

Observa-se, por meio desse trecho, o quanto as reflexões presentes na literatura de Dostoiévski 

são fruto de uma visão de mundo mais ampla e pautada nos ensinamentos ortodoxos, que pregam a 

importância de ensinar por meio da experiência, de maneira simples, porque dessa maneira é que se 

atinge o coração dos homens, e não por meio da ―razão teórica‖, que não é tão efetiva e que não dá 

conta das nuances da vida em movimento. Rodrigo Palma assim resume a questão: 

Para o escritor russo, o desejo científico é, muitas vezes, antinatural. A extrema racionalidade 

da ciência, se não levasse o homem à morte física, levaria, sem dúvida, à morte espiritual. [...] 

A ciência, acima de tudo, tem a pretensão de acabar com o sofrimento humano, entendendo 

que um de seus objetivos mais nobres é aliviar a dor, seja ela física ou mental. Em outras 

palavras, ela acredita que diminuindo os infortúnios da existência, poderá aproximar o homem 

da felicidade. Dostoiévski se revolta contra essa atitude, pois para ele só pelo sofrimento, pelo 

sofrimento que é amor, o homem poderá atingir sua redenção. Ou seja, nesta possibilidade, se a 

ciência pudesse realmente aliviar o homem de suas desgraças, ela estaria preparando o 

caminho da derrocada humana.38 

 

Assim, ao encontro das reflexões tecidas por Pareyson, Palma reitera a importância do 

sofrimento para a transformação da vida humana na Terra, rumo à sua redenção. Privar o homem desse 

contato com a dor, com o deslocamento em uma existência terrestre que é antinatural, seria privá-lo 

também de seu potencial de uma real vida em comunhão com a espiritualidade. 

Tendo em vista os pontos com os quais Dostoiévski não concordava, pode-se elencar com mais 

clareza quais são os valores nos quais ele acreditava. Frank afirma que ―os valores da expiação, do 

perdão e do amor estavam destinados a ter precedência sobre todos os outros no universo artístico de 

Dostoiévski‖.
39

 Alinhados a eles, deve-se, primordialmente, citar a liberdade. Conforme Pareyson 

afirma, ―O centro da filosofia de Dostoiévski consiste no conceber a experiência da liberdade como a 

experiência mais profunda do homem, condição de todas as outras.‖40 Nesse mesmo sentido, explicita 

Tchirkóv que ―O pensamento íntimo de Dostoiévski consiste, em essência, em que a vida humana só 

pode se manter sob a condição de haver um sentimento profundo de sua continuidade, de sua 

infinitude, e ainda de independência, de liberdade do homem.‖
41

 

Tal apreço pela liberdade pode ser mais bem compreendido quando se tem em mente que 

Dostoiévski esteve preso por quatro anos (1850–1854) na Sibéria por crimes políticos, e que tal 

experiência foi transformadora em seu modo de compreender o mundo. Frank lembra que 

Seu período na prisão também o convenceu de que a necessidade de liberdade e, em particular, 

o sentimento de ser capaz de exercer seu livre arbítrio eram uma necessidade inextirpável da 
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personalidade humana e poderiam expressar-se até mesmo de formas autodestrutivas caso 

nenhuma outra saída fosse possível.42 

 

Esse conceito, na obra de Dostoiévski, não significa uma liberdade individual e alienada, 

egoísta, e sim uma liberdade para experienciar o bem e (talvez, principalmente) o mal, pois que o mal 

é transformador da existência do homem. É uma liberdade pautada na figura do Cristo, ou seja, na 

comunhão com o outro e no amor ao próximo. 

O amor, entendido como um amor cristão, é outro dos pontos-chave da obra de Dostoiévski. 

Segundo ele, somente pelo poder transformador do amor é que se pode encontrar alguma redenção 

para a perturbadora e complexa experiência que é a vida humana. Já afirmou o stárietz Zóssima que 

―O amor é um tesouro tão precioso que com ele podes comprar o mundo inteiro, e ainda redimes não 

só teus pecados, mas também os dos outros.‖
43

 Esse movimento, entretanto, não é fácil de ser realizado 

pelo ser humano, preso que está às suas amarras terrestres. Frank relembra uma informação importante 

acerca da importância do amor para o pensamento de Dostoiévski: 

[...] na única declaração de próprio punho que temos sobre suas convicções religiosas, escrita 

enquanto ele velava o corpo de sua primeira mulher, ele escreveu que ―amar ao homem como a 

si mesmo‖', segundo o mandamento de Cristo, é impossível. A lei da personalidade na Terra 

não o permite. O ego atrapalha. Era a luta contra esse ego que constituía ―o bem‖ para 

Dostoiévski.44 

 

Essa busca pelo ―bem‖ e esse modo de compreender a vida e suas complicadas dinâmicas 

devem ser entendidos à luz do Evangelho, lugar onde está o cerne do pensamento dostoievskiano.  

Passagens como esta,
45

 da epístola de Paulo aos Gálatas (5,1), ajudam a compreender algumas 

reflexões presentes na obra do autor: ―Para a liberdade foi que Cristo nos libertou.‖46 Aí está o 

princípio e o fim da filosofia do escritor russo. Entretanto, a liberdade não está sozinha na vida do 

homem, e sim acompanhada pelo valor que a completa e que dá sentido à experiência humana: o amor. 

Por isso, assim continua o apóstolo Paulo: ―Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade; porém 

não useis da liberdade para dar ocasião à carne; sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor.‖ (Gl. 

5,13).47 

Como se depreende do ensinamento do apóstolo, os seres humanos não estão à disposição uns 

dos outros para serem coisificados e utilizados a bel-prazer, dando vazão aos impulsos terrestres, e sim 

para, em conjunto, construírem uma comunidade pautada em uma dinâmica de amor e de mútua 

servidão. Segundo Golin, ―Para Dostoiévski, a verdadeira liberdade e igualdade não são possíveis 
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senão em Cristo e fora dele só é possível encontrar a tirania.‖48 Assim, colocando-se, por meio do 

amor, como servo do outro, e nunca como senhor, como exemplificou o próprio Cristo, é que se pode 

encontrar alguma redenção neste mundo marcado pela dor, pela exploração e pelo sofrimento. Por essa 

razão, um dos mais contundentes mandamentos cristãos será observado por toda a obra madura de 

Dostoiévski, inclusive nos textos aqui analisados: ―Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a 

saber: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.‖ (Gl. 5, 14).49 

O ser humano está na Terra para ser servo do ser humano, e não para explorá-lo. Explorar 

significa transformar o outro em objeto de seu desejo tirânico, reduzir à coisa, desumanizar, profanar o 

que há de sagrado no centro do coração do homem, que é sua conexão com o divino. Não à toa a obra 

de Dostoiévski é composta por exploradores e explorados, carrascos e oprimidos, que se inter-

relacionam e provocam transformações, para o bem e para o mal, uns nos outros. O menino mendigo é 

o resultado da exploração dos trabalhadores urbanos infligida pelos processos socioeconômicos que se 

intensificaram depois da libertação dos servos, em 1861. É também fruto da opressão familiar, ou seja, 

o maior tiraniza o menor, a exemplo de outras violências contra as crianças denunciadas no Diário. 

Em ―Mujique Marei‖, vemos criminosos diversos, opressores e oprimidos, todos juntos em um 

ambiente que oprime o próprio narrador. A Dócil e o Agiota ilustram, para além da dicotomia 

explorada versus explorador, a complexidade que é própria das representações construídas por 

Dostoiévski ao mostrar um oprimido que sonha em ser opressor, utilizando a clássica colocação 

freireana. De maneira semelhante, o narrador de ―O sonho de um homem ridículo‖, excluído e 

ridicularizado pelo ambiente no qual está inserido, oprime e nega-se a ajudar a criança desesperada 

que pede por seu auxílio. 

Por ocasião da publicação de Escritos da casa morta, romance de Dostoiévski que ficcionaliza 

o tempo passado por ele na prisão, o autor escreveu aos censores uma carta na qual se defende das 

acusações de que sua representação do cárcere poderia ser ―atrativa‖ aos criminosos, pois nele há pão 

e teto. Pode, sim, haver o provimento básico, retruca ele, ―mas a vida, ela mesma, não existe! A vida 

verdadeira, a efetiva, a essencial, essa não existe, e o condenado sabe que nunca irá existir‖.50 Para 

ilustrar esse sentimento de maneira mais efetiva, Dostoiévski utiliza-se, como é característico dele,
51

 

de sua capacidade criativa, e expõe ao censor o seguinte quadro: 

Tente o senhor construir um palácio. Mande que tragam mármore, pinturas, aves do paraíso, 

jardins suspensos, toda sorte de coisas... Agora adentre-o. No fim das contas, talvez o senhor 

nunca mais queira sair dali. Talvez efetivamente não saia. Lá tem de tudo! ―Melhor não mexer 

no que está bom.‖ Mas de repente — um mero detalhe! — o palácio do senhor é bloqueado por 

uma cerca, e alguém chega e lhe diz: ―Tudo isto é teu! Aproveita! Mas não dês um passo daqui 

para fora!‖. Pode ter certeza de que nesse mesmo momento o senhor vai querer abandonar o 
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paraíso e deixar a área cercada. E tem mais! Todo esse luxo, toda essa volúpia, servirão de 

inspiração para o seu sofrimento. O senhor chegará a ficar ofendido justamente com o luxo...
52 

 

Por meio dessa parábola, Dostoiévski apresenta sua crítica tanto ao pensamento da censura, a 

seu ver, absurdo, de que a prisão poderia ser atrativa para alguém, quanto à imposição de qualquer 

coisa ao homem, mesmo que seja o paraíso terrestre representado pelo palácio. ―Pois só uma coisa não 

haverá ali: o nosso caro arbítrio! O nosso caro arbítrio e a nossa cara liberdade!‖,53 conclui ele. A 

liberdade, para o homem, é mais valiosa do que qualquer riqueza terrestre, e só aqueles que foram 

privados dela, como o escritor, conseguem compreender essa ideia em sua plenitude. 

Comentando esse texto de Dostoiévski, Konstantin Motchulski, crítico literário russo, diz: 

A imagem do ―palácio‖ logo será preenchida de um novo conteúdo ideológico: qualquer forma 

compulsoriamente racionalizada de organização da sociedade, qualquer ―paraíso terrestre‖ 

utilitário, comprado às expensas da liberdade, seja o falanstério de Fourier ou a coletividade 

comunista, tudo isso é uma ―Casa Morta‖, um palácio cercado.
54 

 

Dessa forma, as tentativas de oferecer à humanidade algum tipo de paraíso terrestre que não 

passe pelo amor e pela liberdade cristãos e que tente organizar os homens como teclas de piano, como 

já havia observado o narrador de Memórias do subsolo (1864), estarão condenadas à aniquilação do 

que significa ser humano. Sobre essa oposição entre racionalização e liberdade, Golin reflete que 

Dostoiévski revela a incoerência de um discurso estritamente racional ao mostrar que o ser 

humano não é autossuficiente, mas necessita de uma experiência com o divino. Ser livre, de 

certa forma, é admitir a irracionalidade porque a liberdade é sem fundamento racional. Para 

Dostoiévski, a aventura do ser humano consiste em descobrir que não existe outro fundamento 

além de Deus e que a razão não dá conta deste aspecto da existência.
55 

 

Os textos que serão aqui abordados são ilustrativos do quanto apenas a razão, por si só, ao ver 

de Dostoiévski e como comenta Golin, é insuficiente para explicar toda a complexidade da existência 

humana, com suas dores e crises, repleta de elementos que fogem do controle da vontade. O processo 

de ser verdadeiramente livre, em Cristo, o Deus-homem, passa pelo momento de admitir que há coisas 

que estão além do poder humano, de admitir a impotência humana e a impossibilidade do sucesso de 

um homem-deus. 

Qual seria, então, o contraponto oferecido (ou, ao menos, almejado) por Dostoiévski para o 

avanço das teorias e das ciências ocidentais? Marcelo Silva aponta que, para o autor, o rumo a seguir 

não envolveria  

[...] nada de adaptações descontextualizadas nem de soluções ocidentais para problemas de 

natureza russa, ou seja, ele pendia para um nacionalismo com peso religioso e humanitário, 
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absolutamente convencido de que a figura e moral do Cristo deveriam ser as bases de uma 

nova Rússia.56 

 

Tendo essas reflexões em vista, para reconstruir de maneira mais satisfatória o contexto que 

levou Dostoiévski a escolher para si e para a sua obra tais ideais tão marcadamente defendidos e a 

tecer constantes críticas a tudo que ele considerasse como uma ameaça a eles, é necessário 

compreender alguns dos principais embates intelectuais do século XIX na Rússia. 

 

1.1.2 Dois olhares sobre a Rússia 

O século XIX russo foi profícuo na criação de teorias que buscavam pensar no futuro do país e 

encontrar os melhores caminhos para um desenvolvimento em harmonia. Maneiras diferentes de 

entender a vida em sociedade e o que era importante para ela resultaram em teorias que apontavam 

diferentes rumos a serem seguidos. 

Duas dinâmicas diversas destacaram-se naquele momento: aqueles que olhavam para dentro, 

para a cultura dos habitantes mais simples do país, e os que olhavam para fora, espelhando-se em 

outras nações. A esses dois movimentos deu-se o nome de ―eslavofilismo‖ e ―ocidentalismo‖, 

respectivamente. O primeiro pregava o retorno ao povo russo, aos camponeses e aos seus costumes, à 

sua religião e sua organização social. Nesses elementos estariam a raiz russa e o modo de vida que 

levaria à harmonia da nação. O segundo grupo inspirava-se em ideais revolucionários importados de 

outros países, em especial da França e da Alemanha. Os moldes dessas sociedades da Europa 

Ocidental deveriam ser transplantados para a realidade russa; os costumes do povo, para os adeptos 

dessa linha de pensamento, eram ultrapassados e não levariam ao almejado progresso. É importante 

ressaltar, como expõem Almeida, Simone e Marques,57 que esse cenário não era tão marcadamente 

dicotomizado como frequentemente é exposto, e sim continha muitas nuances de discussão. 

Como impulso importante a esses debates, pode-se citar a ―Primeira carta filosófica‖, do 

pensador Piotr Tchaadáiev (1794-1856), que, ao ser publicada em 1836 no jornal O telescópio, causou 

polêmica e respostas efusivas. Nesse texto, de tom marcadamente ocidentalizante, Tchaadáiev é 

incisivo ao pontuar a falta de vida intelectual, de um passado relevante e de planos para o futuro na 

Rússia: 

Sós no mundo, não lhe demos nada, não tiramos nada dele, não levamos à massa das ideias 

humanas nenhum pensamento, em nada contribuímos para o avanço da razão humana, e, tudo 

o que conseguimos desse avanço, deturpamos. Desde os primeiros instantes da nossa 

existência social, não saiu de nós nada útil para o bem geral dos homens, nem uma só ideia útil 
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germinou no solo infértil de nossa pátria, nenhuma grande verdade saiu do nosso meio; não 

nos demos ao trabalho de criar nada no campo da imaginação [...].
58 

 

Para o pensador, a Europa Ocidental, com seus modelos de pensamento e de organização social 

e, em especial, com seu cristianismo institucional, deveria ser vista como padrão a ser seguido para 

que a Rússia pudesse ter a chance de um futuro mais ―civilizado‖. Em um dos trechos do texto, 

Tchaadáiev faz a seguinte reflexão:  

São ideias de dever, justiça, direito e ordem. Elas se originam daqueles mesmos 

acontecimentos que fundaram a sociedade, elas constituem elementos integrantes do mundo 

social desses países. Aí está a atmosfera do Ocidente, é algo maior do que a história e a 

psicologia: é a fisiologia do povo europeu. E o que a senhora [interlocutora da carta] vê entre 

nós?
59 

 

De acordo com seu texto, o povo europeu teria intrinsecamente, por meio de um processo de 

séculos, valores como justiça e ordem, o que, segundo o autor, poderia ser contraposto à falta de 

valores próprios vista na Rússia. 

Em oposição aos pensamentos trazidos por Tchaadáiev em sua ―Primeira carta‖, veio no 

mesmo ano o texto ―Algumas palavras sobre a ‗Carta filosófica‘‖, escrito por Aleksei Khomiakov 

(1804–1860), um dos principais nomes do eslavofilismo. Nela, o autor discorda das colocações de 

Tchaadáiev, que diminuíam a importância da Rússia no âmbito mundial, e retruca: 

A nossa posição é limitada pela influência de todos os quatro cantos do mundo, e nós não 

somos o nada de que fala o autor da ―Carta filosófica‖, mas o centro da humanidade do 

hemisfério europeu, o mar ao qual confluem todos os conhecimentos. Quando ele transbordar 

de verdades particulares, então as suas margens serão inundadas pela verdade geral.
60 

 

Esse pensamento que coloca a Rússia como o centro do mundo, do qual brotaria a ―verdade 

geral‖, seria mais tarde visto em Dostoiévski, tanto em sua publicística quanto na literatura. As 

diferenças culturais da Rússia e o seu posicionamento entre o Ocidente e o Oriente não seriam a sua 

fraqueza, e sim o seu diferencial, que tornaria essa nação única e, portanto, portadora de um grande 

potencial para apontar um novo caminho para todo o mundo. A ―verdade‖ russa também ocupa papel 

de destaque em ―O sonho de um homem ridículo‖, que será comentado mais à frente neste trabalho. 

Khomiakov também fala mais adiante na carta sobre o impacto dos elementos estrangeiros na 

cultura russa e sobre a não valorização de tudo que é nacional: 

Assim sendo, os conhecimentos alheios transtornaram-nos. Colocamos de lado o trabalho de 

aperfeiçoamento de tudo o que é nosso, porque foram incutidos em nós o amor e o respeito 

apenas ao alheio, e isso, para nós, é uma humilhação moral. O nosso idioma não é respeitado; o 

nosso antigo caráter franco com frequência é substituído por artimanhas; a fortaleza do corpo 

estraga-se com mimos; a novidade tornou-se a nossa alma, a propensão à imitação nos domina. 

Será que não fomos nós mesmos que rompemos a união com as impressões do nosso passado? 
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Por que os nossos cumes apartam-se de nossos sopés? Por que os cumes vivem na pátria como 

visitantes, não apenas falam e escrevem, mas até pensam em outro idioma e não em russo?
61 

 

Como exemplos de importantes escritores russos que passaram a viver fora da pátria, pode-se 

citar Aleksandr Herzen (1812–1870), grande nome do movimento ocidentalizante, e o escritor Ivan 

Turguêniev (1818–1883). É importante também notar que a ―Primeira carta‖ de Tchaadáiev, à qual 

Khomiakov responde, ―circulou inicialmente como um manuscrito, em francês, em 1829‖,62 o que 

pode colaborar para a composição da crítica de Khomiakov àqueles russos que produziam em outras 

línguas. 

Essa admiração, no caso, ao que é estrangeiro, o caráter de imitação que estava impregnado na 

cultura russa e que foi criticado por Khomiakov ainda em 1836, seriam pontos também retomados por 

Dostoiévski. Uma obra que mostra com particular ênfase as opiniões deste sobre essas questões é 

Notas de inverno sobre impressões de verão (1863), na qual o autor utiliza como ponto de partida sua 

viagem ao exterior para compartilhar suas visões sobre os hábitos dos estrangeiros e dos russos que 

viviam fora. No segundo capítulo das Notas, quando ainda está na viagem de trem para a Europa, 

Dostoiévski faz os seguintes questionamentos: 

―Somos realmente russos? Por que a Europa exerce sobre nós tão forte e maravilhosa, e 

tamanha atração? Isto é, não falo agora dos russos que lá ficaram, daqueles russos de modesta 

condição, que se chamam cinquenta milhões, e a quem nós, que somos cem mil, até agora 

consideramos com toda a seriedade como sendo ninguém e de quem as nossas tão profundas 

revistas satíricas ainda hoje zombam, pelo fato de não rasparem as barbas. Não, falo agora do 

nosso grupinho privilegiado e patenteado. Porque tudo, decididamente quase tudo o que em 

nós existe de desenvolvido, ciência, arte, cidadania, humanismo, tudo, tudo vem de lá, daquele 

país das santas maravilhas! [...] Será possível que algum de nós tenha podido resistir a esta 

influência, a este apelo, a esta pressão?
63 

 

Já na década de 1860, com seu retorno à cena literária russa depois do período que passou 

preso e posteriormente como soldado na Sibéria, mostra-se nos textos de Dostoiévski o olhar voltado 

ao povo russo, como na citação acima, que chama atenção para o fato de um ―grupinho privilegiado e 

patenteado‖, ou seja, a nobreza, a intelligentsia e outras camadas mais elevadas da população, que 

eram minoria, desconsiderar totalmente a maioria esmagadora (as camadas mais pobres), e critica a 

posição da imprensa em ridicularizar a população mais simples por seus hábitos, como manter barbas 

longas. Como já comentou Drucker, ―Não que Dostoiévski ache que os costumes espontâneos e 

populares são sempre melhores, só porque são espontâneos e populares. De qualquer maneira, não são 

necessariamente piores, e podem, em muitos casos, ser muito melhores.‖64 

Mesmo em sua defesa das camadas mais simples, Dostoiévski não pode deixar de questionar: 

em meio a tanta influência externa e tendo em vista que as ―santas maravilhas‖ são todas importadas 

da Europa, é possível ser realmente russo? O que naquelas terras é capaz de causar tanto fascínio nessa 
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minoria composta pelas classes abastadas russas? E o que, nesse contexto, significa ser 

―verdadeiramente russo‖? 

Na Antologia do pensamento crítico russo, Bruno Gomide elenca que grande parte dos 

eslavófilos veio de famílias de grandes proprietários de terras, e comenta a seguir: 

Já se definiu, a esse respeito, o eslavofilismo como uma espécie de ideologia do agrarismo 

russo, ou do velho mundo da nobreza boiarda, lastreada na associação entre tradição e mundo 

rural, e crítica em relação ao urbanismo artificial, materializado por São Petersburgo, e às 

investidas centralizadoras e modernizantes do poder tzarista. Moscou, nessa construção 

binária, seria uma urbe mais afeita aos propósitos eslavófilos, visto que mais antiga e colada às 

tortuosidades da história e da psique russa, portanto mais orgânica, natural e ―ruralizada‖, 

como uma imensa aldeia.
65 

 

Conforme apresentado por Gomide, haveria então a oposição entre Moscou, uma cidade 

―rural‖, antiga, e de certa forma ―mais natural‖, e São Petersburgo, que representaria a modernização, 

a ocidentalização e o que há de mais artificial na construção da Rússia. Partindo dessa dualidade, é 

interessante pensar a obra de Dostoiévski, um escritor marcadamente urbano e que situa grande parte 

de suas histórias em Petersburgo, à luz dessa concepção da cidade como uma representação da 

ocidentalização. Sobre Petersburgo, George Steiner afirma que:  

Da época de Púchkin à de Dostoiévski, São Petersburgo sobressai na literatura russa como um 

símbolo de criação arbitrária; a estrutura inteira havia sido esconjurada do pântano e da água 

pela mágica cruel da autocracia. Não estava enraizada na terra nem no passado.
66 

 

No mesmo sentido, sintetiza Marshall Berman:  

Petersburgo representando todas as forças estrangeiras e cosmopolitas que fluíram na vida 

russa, Moscou significando todo o acúmulo de tradições nativas e insulares do Narod russo; 

Petersburgo como o Iluminismo e Moscou como o anti-Iluminismo; Moscou como pureza de 

sangue e solo, Petersburgo como poluição e miscigenação; Moscou como o sagrado, 

Petersburgo como o secular (ou ateu) [...].67 

 

A partir desses embates, pode-se compreender melhor porque Petersburgo, representação do 

domínio do homem sobre a natureza, é o palco de vários dos grandes dramas compostos por 

Dostoiévski, incluindo três dos quatro que serão analisados aqui: ―Um menino na festa de Natal de 

Cristo‖, ―A dócil‖ e ―O sonho de um homem ridículo‖. Além de ser o lugar onde Dostoiévski passou a 

maior parte de sua vida adulta, essa cidade, compreendida pelo olhar eslavófilo como estando em 

busca do progresso e da modernização a todo custo, voltada para o Ocidente e artificialmente 

composta, causa mal-estar nas personagens dostoievskianas, marginais em busca de algum 

pertencimento nesse local que não acolhe a todos. Conforme comenta Bernardini, a Petersburgo de 

Dostoiévski ―abriga pardieiros de uma humanidade miserável repletos de pequenos funcionários, de 
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usurários, de prostitutas, de estudantes e de jovens ultrajadas.‖
68

 Essa falta de um passado no qual se 

embasar, aliada à falta de tradições, reflete-se na instabilidade que é sentida pelos seres que habitam as 

estruturas artificiais de Petersburgo. 

Por outro lado, como pontua Frank, 

O nome de Dostoiévski tornou-se tão associado ao de São Petersburgo que tendemos a 

esquecer que ele nasceu em Moscou, ―a cidade de inúmeras igrejas, de sinos eternos, de 

procissões intermináveis, da mistura de palácios e igrejas‖, a cidade que os camponeses 

chamavam de ―Nossa Santa Mãe.‖69 

 

A ligação de Dostoiévski a esses dois mundos russos distintos, a cidade secular e o berço 

religioso, colabora para a compreensão da complexidade de seu pensamento, que transita pelo que há 

de mais mundano e de mais elevado. 

Tentando compreender as contradições de seu meio, em 1846, o crítico Vissarion Bielínski70 

(1811–1848), ao discutir o impacto e o lugar da literatura russa na sociedade, caracterizou o cenário 

como ―um espetáculo de possíveis contradições, contraposições, extremos e esquisitices‖, e disse, 

reflexão que sempre retornava na voz de diferentes pensadores do século XIX — incluindo 

Dostoiévski71 — que ―O apego a juízos extremados é uma das características da natureza russa‖.72 

Nesse mesmo texto, intitulado ―Pensamentos e observações sobre a literatura russa‖, Bielínski 

mostra-se crítico a ambos os extremos na disputa entre eslavófilos versus ocidentalistas, ao comentar, 

com o tom cortante pelo qual era conhecido por seus contemporâneos: 

[...] de um lado, nós temos tantos europeus de cabeça oca, que falam com admiração da última 

historieta de um folhetim satírico, escrita por um beletrista francês ou, com afetação, cantam a 

estrofe de um novo vaudeville, já esquecido pelos parisienses, e olham para a obra genial de 

um poeta russo com uma indiferença desdenhosa ou com uma desconfiança ofensiva — para 

esses, a Rússia não tem futuro e tudo nela é ruim, nada pode ser digno; e, de outro lado, temos 

tantos patriotas de kvas, que se retesam com toda força para odiar tudo o que é europeu, até 

mesmo a instrução, e amar tudo o que é russo, até mesmo a sivukha e o duelo corpo a corpo.
73 

 

Como se vê, o crítico literário recriminava os extremos dos dois grupos observados: tanto 

daqueles que se deslumbravam com qualquer produção estrangeira, por mais banal que fosse, quanto 
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dos que engrandeciam tudo o que fosse russo, mesmo que fossem os hábitos mais ultrapassados, como 

a sivukha (bebida destilada caseira de má destilação) e os brutais duelos corpo a corpo. 

A dicotomia entre eslavófilos e ocidentalistas influenciava também as concepções vigentes 

acerca do papel da arte. De um lado, haviam os adeptos de uma arte utilitarista, que servisse à causa 

maior da instrução do povo e da construção de uma revolução de cunho socialista. Entre os maiores 

escritores dessa corrente, pode-se citar Nikolai Tchernichévski, Nikolai Dobroliúbov (1836–1861) e 

Dmítri Píssarev (1840–1868), nomes menos familiares aos leitores ocidentais, além do crítico 

Bielínski, mesmo que este tecesse críticas como a vista acima. De outro lado, havia os que defendiam 

a liberdade da arte para tratar dos assuntos que achasse válidos, sem a obrigação de servir à revolução. 

Entre eles estavam Turguêniev, Liev Tolstói (1828–1910), Nikolai Leskov (1831–1895) e o objeto 

deste estudo: Dostoiévski. 

Sobre essa dualidade latente em especial na segunda metade do século XIX, Frank comenta, 

falando sobre o segundo grupo de escritores: 

Será que algum deles acreditava que a arte era ―pura‖ demais para ter qualquer ligação com a 

vida real, ou que ―a intuição artística vem de uma iluminação sobrenatural e não de uma 

experiência do mundo dos sentidos‖? De modo algum! A verdadeira questão não era se a arte 

deveria preocupar-se com a ―vida‖, mas se o valor da arte dependia de seu compromisso com 

uma doutrina política específica.
74 

 

Assim, por mais que divergisse de escritores como Turguêniev e Tolstói em outros pontos, 

Dostoiévski acreditava, como eles, que o valor da arte deveria ser priorizado em detrimento da tese 

que a obra quisesse passar — mesmo que seu próprio projeto literário fosse carregado da ideologia na 

qual ele acreditava. Também nessa linha de pensamento estava o pensador Pável Ánnenkov (1813–

1887), que afirmou em seu texto ―Sobre o significado das obras de arte para a sociedade‖ que tentar 

impor valores a uma obra de arte acaba na maioria das vezes sendo inútil, pois o público não se deixa 

levar por pensamentos tão explicitamente pregados em seu texto: 

A experiência mostra claramente, a cada dia, que as ideias mais abstratas são aceitas entre nós 

apenas quando a sua exposição exige do leitor atenção ou um esforço da mente. Se a realização 

de um pensamento ou da arte não suscitar um trabalho mental, ela logo evapora, transforma-se 

em um fenômeno efêmero e some sem deixar vestígio na vida e na sociedade [...].
75 

 

O ideal, segundo ele, era compor uma peça artística profunda e bem construída, pois, dessa 

maneira, a essência da ideia presente nela impactaria de maneira muito mais efetiva o leitor. 

Indo em outra direção, a principal obra de Tchernichévski, O que fazer?, serve marcadamente 

ao propósito de ilustrar as possibilidades de uma revolução socialista e como a vida humana seria 

melhor a partir de sua instauração. As personagens do romance agem pautadas no egoísmo racional, 

teoria que acreditava que a sociedade viveria em harmonia se todos seguissem as próprias vontades em 
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prol da coletividade. Haveria, portanto, uma forte organização social que determinaria a felicidade de 

todos. 

Contrapõe-se a essa ideia o forte apego de Dostoiévski à liberdade humana — como visto, um 

conceito de liberdade cristão, por meio da qual o homem tem contato com o bem e com o mal e, 

passando pelo mal, vive o bem em comunhão com Deus. Para ele, não há bem se ele é imposto, como 

seria na sociedade de Tchernichévski, discussão que alcançaria seu ápice na arte de Dostoiévski com o 

poema do Grande Inquisidor. Não há bem sem a possibilidade do mal, pois o bem apareceria em 

contraste com o mal (PAREYSON, 2012). 

No ensaio ―Nikolai Tchernichévski: uma utopia russa‖, Joseph Frank discorre sobre o 

pensamento de Tchernichévski e a importância de compreender esse cenário de embates ideológicos 

para entender com maior acurácia em qual contexto o pensamento de Dostoiévski estava inserido, 

entender o que ele pretendia refutar: 

De fato, é apenas à luz de uma compreensão correta da utopia de Tchernichévski que podemos 

realmente fazer justiça ao ponto de vista de Dostoiévski. Esta utopia [...] não consistia apenas 

em aplicar a ―razão‖ para solucionar os problemas sociais; ela também envolvia precisamente 

aquela deificação do mundo material que Dostoiévski já havia rejeitado [...].
76

  
 

Com a leitura do romance de Tchernichévski, consegue-se compreender melhor por contraste 

algumas das estratégias literárias de Dostoiévski, como os exageros, as grandes cenas cheias de 

reviravoltas causadas por arroubos das personagens, que tiram tudo e todos do curso esperado. Em O 

que fazer?, ninguém enlouquece, ninguém tem arroubos, todos veem a lógica simples da vida — fazer 

o que lhes aprouver — e contentam-se com ela. Mesmo quando tomam atitudes que parecem dolorosas 

e altruístas, como faz o marido de Vera Pavlovna, Lopukhov, ao afastar-se do convívio social que 

tinham para que a esposa pudesse viver um romance com o seu melhor amigo, as personagens de 

Tchernichévski organizam suas ações e seus pensamentos em torno da teoria na qual acreditam, o que 

lhes dá tranquilidade. Isso pode ser visto na seguinte frase, dita por Lopukhov, ao comentar o ato de 

abdicar da esposa: ―fica claro que eu agi por interesse próprio quando decidi não atrapalhar a 

felicidade dela. [...] a força propulsora foi a inclinação da minha natureza em procurar o que é melhor 

para mim mesmo.‖
77

 

Já em Dostoiévski, as personagens vivem doentes, à beira da loucura, com crises de 

consciência e dificuldade em adaptar-se a um mundo que é irracional, que não faz sentido. Nele, a 

consciência é o carro chefe, todos sofrem por ela; todos dialogam o tempo todo com o outro, 

preocupados com a voz do outro, com o pensamento do outro acerca de si mesmos. As figuras 

construídas por ele não agem segundo uma teoria fixa (por mais que desejassem que isso funcionasse, 

como acontece com Raskólnikov e sua teoria sobre o crime), e sim cometem desatinos, loucuras, 

fazem o oposto do que seria benéfico para elas, vão até o fundo do abismo pelo prazer de poder fazê-

lo. É o homem não ajustado ao formigueiro social que, ao ver de Dostoiévski, era proposto por 

Tchernichévski. 
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Tomando como exemplo um romance como O idiota (1869), percebe-se que nele ninguém vive 

em tranquilidade, todos agem em contraste com o outro, pelo outro, seja por bem ou por mal. O 

príncipe Míchkin perde-se por piedade de Nastácia Filíppovna, por querer salvá-la; Rogójin perde-se 

pela paixão e pelo desejo possessivo; a própria Nastácia não aceita o que seria benéfico para ela, não 

se acha merecedora da felicidade que o príncipe lhe propõe, rejeita todo o bem e abraça o abismo ao ir 

ao encontro de Rogójin, mesmo sabendo que, com ele, a morte a espera. Nada ali se encaixa na teoria 

de Tchernichévski: é o homem não reduzido a uma tecla de piano. Em Dostoiévski, resume 

Bernardini, ―a regra do jogo é essa exacerbação: ou se aceita, ou não se aceita.‖
78

 

Assim, a leitura de Tchernichévski por esse viés ajuda a compreender a insanidade e a 

irracionalidade das personagens de Dostoiévski, que não foram compostas por si só, alienadas, no 

contexto literário do século XIX, e sim contrapostas ao que escreviam outros autores. Nelas, vê-se 

vontade de ir contra toda a organização, contra a deificação (ao mesmo tempo que desumanização) do 

homem, nessa tentativa de tornar-se homem-deus. Aplicando-se as reflexões de Tchernichévski, 

Dostoiévski compreendia que o mundo material seria, assim, transformado no deus que guiaria todas 

as ações, baseadas na vontade individual, o que é observável nas ações das personagens de O que 

fazer?. Esse movimento aparentemente libertador, segundo o pensamento de Dostoiévski, abriria 

margem para a objetificação e exploração do outro, anteriormente comentadas. Como é observável nos 

textos do autor que serão aqui analisados, ele não concordava com essa proposta de super-

racionalização do mundo, que pretendia colocar os homens no patamar de Deus. 

Ao continuar analisando as oposições entre Tchernichévski e Dostoiévski, Frank afirma: 

Para Tchernichévski, isso daria a todo homem completa liberdade para agir exatamente como 

lhe agradasse, mas para Dostoiévski isso significava que o homem tinha simplesmente se 

tornado joguete de suas tendências e impulsos. [...] Tal utopia de liberdade total era, para 

Dostoiévski, total escravidão ao material [...]. Se ―razão‖ significasse um mundo no qual o 

homem não mais tivesse oportunidade de sentir a liberdade interior envolvida na escolha, 

então ele enlouqueceria e destruiria esse mundo apenas para provar sua liberdade de fazê-lo.
79 

 

De acordo com Dostoiévski, em uma sociedade como a que pretendem construir as 

personagens de O que fazer?, o homem causaria o caos, lançaria-se ao abismo, como fazem as suas 

personagens, pelo prazer que a liberdade de fazê-lo proporciona, como já expôs o homem do subsolo. 

Privado de sua liberdade, como exemplifica a parábola sobre o palácio transformado em prisão que 

Dostoiévski apresenta ao censor de Escritos da casa morta, o homem faria qualquer coisa para 

recuperá-la, mesmo que isso significasse a autodestruição. Destruir o palácio que emula o paraíso seria 

melhor do que ser um prisioneiro nele, e essa metáfora se transporia ao paraíso terrestre proposto por 

Tchernichévski e seus companheiros. 

Observando o quão complexo era o cenário intelectual vivenciado pelo autor, consegue-se 

visualizar melhor que, desde o início, Dostoiévski e sua obra desafiavam ambos os lados e se 

tornariam, mesmo após a sua morte, difíceis de rotular. De acordo com Marcio Pereira, ―ninguém está 
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isento de crítica na prosa dostoievskiana: tanto as mazelas propriamente russas‖ — o alcoolismo e a 

farra do povo, seu impulso por destruição, por exemplo — ―como as importadas da Europa ocidental‖ 

— o desprezo ao povo, a busca por uma super-racionalização da vida, a necessidade de manter 

aparências — ―são apresentadas sem contemporização.‖80 Essa característica provocaria o rompimento 

do autor com Bielínski, um dos responsáveis por sua rápida ascensão, que não se sentiu satisfeito com 

os rumos que a literatura do novo pupilo começou a tomar. 

Em um século no qual a racionalização e a busca pelo progresso eram os carros-chefes da 

sociedade, inserir elementos fantásticos, fantasiosos, em suas histórias, pode ser visto como um ato de 

resistência a moldes fixos de literatura. Dostoiévski não se contentava em descrever apenas a realidade 

crua ao seu redor, por mais que o tenha feito com excelência e, por vezes, ―crueldade‖, em diversas 

obras. Mesmo com essa característica de desvelar o que há de pior na alma humana, sua obra não pode 

ser rotulada como pessimista, visto que a esperança cristã perpassa diversos momentos dela. Como 

bem coloca Pareyson, mostra-se o mal em toda a sua plenitude para que, em contraste com ele, 

perceba-se o bem, que é silencioso, mas que existe. E, por vezes, o bem não pode ser alcançado por 

meio exclusivo da razão, mas sim invade a vida do indivíduo por maneiras outras, como por memórias 

distantes e já esmaecidas (como em ―Mujique Marei‖), pelo contato com uma criatura dócil e cheia de 

vivacidade (como acontece com o agiota de ―A dócil‖), pelo sonho (como o que tem o Homem 

Ridículo) ou, de maneira mais trágica, no pós-vida (caso do menino da festa de Cristo). 

Joseph Brodsky afirma, nesse sentido, que a arte de Dostoiévski ―era tudo menos mimética: 

não imitava a realidade, criava uma realidade, ou, melhor ainda, tentava alcançá-la.‖81 A seguir, 

buscamos compreender a concepção de realidade de Dostoiévski, construída por meio de suas leituras 

e de suas contribuições aos jornais de sua época, e de que modo o elevado e o terrestre, o divino e o 

marginalizado, se inter-relacionam nessa concepção. 

 

1.2 DOSTOIÉVSKI JORNALISTA E O ―ESTUDO DA REALIDADE‖ NO DIÁRIO DE UM 

ESCRITOR 

“Em qualquer jornal encontramos reportagens sobre fatos totalmente autênticos, mas que alguns 

veem como fora do comum. Nossos escritores veem-nos como fantásticos, e por isso não prestam 

nenhuma atenção a eles. E eles são verdadeiros, pois são fatos. Mas quem se preocupa em observá-

los, gravá-los, descrevê-los? Acontecem todos os dias e a todo o momento, logo não são nem um 

pouco excepcionais.”82
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Como é característico de grande parte dos escritores do século XIX, a produção literária de 

Dostoiévski deu-se por meio de jornais e revistas,83 que publicavam periodicamente capítulos de 

romances ou histórias curtas em outros gêneros. Assim, desde o início de sua trajetória como escritor, 

a ligação com os jornais esteve presente. 

Conforme percurso traçado por Bianchi (2017), um dos primeiros passos do autor no 

jornalismo aconteceu no censurado almanaque de humor O trocista, no qual colaboraria como editor-

chefe. A apresentação do jornal, escrita por Dostoiévski para introduzir a nova folha ao público, está 

presente no livro Crônicas de Petersburgo (2021). Como o primeiro projeto humorístico foi barrado, 

os textos escritos para ele foram incluídos em uma nova publicação, intitulada Primeiro de abril, como 

o texto ―Como é perigoso entregar-se a sonhos de vaidade‖, colaboração de Dostoiévski com Dmitri 

Grigoróvitch (1822–1900) e com o poeta Nikolai Nekrássov (1821–1878). Cabe notar que ambos os 

projetos jornalísticos foram encabeçados por Nekrássov, importante nome do pensamento crítico do 

século XIX russo. 

É importante abrir parênteses para comentar que o cenário sociocultural da Rússia do XIX, 

marcado pela intensa censura czarista, por vezes exigia que reflexões críticas acerca da sociedade 

fossem cuidadosamente inseridas nos textos literários, imputadas às vozes de personagens ficcionais 

na tentativa de evitar maiores problemas. Essa situação colaborou para a formação da literatura russa 

como a conhecemos: intensa, permeada por inflamados e por vezes longos discursos de personagens 

acerca de questões contemporâneas e costurada por diversos tipos de gêneros. Segundo Gomide, essa 

literatura ―tinha o papel crítico de informar, admoestar, intervir e profetizar, mesclando radicalmente 

áreas de atuação que em outros países, grosso modo, encontravam-se mais autonomizadas.‖
84 

Ainda nesse primeiro momento de sua carreira, Dostoiévski iniciou a parceria duradoura com a 

revista Anais da pátria, publicando nela textos como O duplo, ―O senhor Prokhártchin‖, ―A mulher de 

outro‖, ―O marido ciumento‖, ―Uma árvore de Natal e um casamento‖, ―Histórias de um homem 

vivido‖, ―Um coração fraco‖, Noites brancas e Nietótchka Niezvânova. Essa parceria, como menciona 

Frank (2018), foi também motivada pelo endividamento de Dostoiévski com o dono da folha, o que 

preludia o modo de fazer literatura que o acompanharia por grande parte da vida. 

Como mencionado, em 1849 Dostoiévski foi preso por seu envolvimento no círculo de 

discussões de cunho revolucionário comandado por Mikhail Pietrachévski (1821–1866). Por essa 

razão, passou oito anos — quatro na prisão de Omsk, na Sibéria, e mais quatro anos como soldado 

raso na cidade de Semipalátinsk85 — fora do cenário literário. Depois de retornar a São Petersburgo e 

reestabelecer-se como escritor, fundou a revista O tempo juntamente a seu irmão Mikhail, em 1861. 

Drucker lembra que ―as contribuições de Dostoiévski para O tempo se estendem sobre os seus temas 
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realmente favoritos do período: o divórcio entre os intelectuais e o povo russo, a artificialidade da 

cultura superior e a necessidade de um encontro entre ela e a vida vivida.‖
86

 Nesse mesmo ano, nela 

foram publicadas as obras Humilhados e ofendidos e Escritos da casa morta, e, entre 1862 e 1863, as 

Notas de inverno sobre impressões de verão. Entretanto, em maio de 1863, a revista teve que encerrar 

suas atividades devido à censura, por seu teor extremamente político. O caráter popular por meio do 

qual as questões políticas eram expostas ao público, segundo Bianchi, de alguma maneira ―já 

preparava de modo significativo a forma e o estilo de seu futuro Diário de um escritor.‖87 

Um ano depois do fechamento de O tempo, a revista A época foi fundada pelo escritor, 

novamente em parceria com o irmão. Nela, foram publicadas as Memórias do subsolo e a novela 

humorística inacabada ―O crocodilo‖. Nesta, partindo de um acontecimento extraordinário — um 

funcionário público engolido por um crocodilo —, Dostoiévski ridicularizou e criticou a sociedade 

russa de sua época, a seu ver burocrática e em busca do ―progresso‖ por quaisquer meios. A morte de 

Mikhail Dostoiévski, ocorrida em julho de 1864, foi um fator importante para o fechamento da nova 

revista no começo de 1865. 

Depois dessas empreitadas próprias, o retorno mais direto de Dostoiévski ao jornalismo se deu 

apenas em 1873, quando foi convidado pela revista O cidadão para compor o editorial. Além disso, 

dentro da revista foi-lhe concedida uma coluna própria que seria extremamente importante em sua 

trajetória intelectual: era o início do Diário de um escritor. O Diário funcionava como uma oficina de 

criação para Dostoiévski, que utilizava os acontecimentos da sociedade russa como pretexto e 

inspiração para a elaboração de textos de diversos gêneros. Muitos temas que apareceram em seus 

ensaios e comentários sobre a sociedade foram também reelaborados em forma de textos literários. 

Conforme Bianchi, ―o trabalho de jornalista lhe deu a oportunidade de seguir atentamente a realidade 

cotidiana e de esclarecer muitas das questões que estavam colocadas na ordem do dia‖.88 

No primeiro texto de sua contribuição com o Diário para O cidadão, intitulado ―Introdução‖, 

Dostoiévski comenta os contornos que a publicação teria: 

Mas vou falar comigo mesmo e, por prazer, em forma de diário, e veremos no que vai dar. 

Sobre o que falarei? Sobre tudo o que me surpreender ou me fizer refletir. Se eu tiver um leitor 

e, Deus me livre, um oponente, imagino que será preciso conversar e saber com quem e como 

conversar. Vou me esforçar para aprender, pois em nosso meio, ou seja, na literatura, isso é o 

mais difícil.
89

 

 

Nessa fala, mencionada de passagem na introdução da folha, pode-se ressaltar o caráter 

dialógico do processo de criação de Dostoiévski, que prevê que poderá ter alguém com quem discordar 

e que isso o auxiliará em seu processo de aprender a dialogar. Na voz de muitas de suas personagens, 
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prevê-se a réplica contraditória do outro, como analisou Bakhtin (2015). Essa característica de sua 

literatura mostra-se como fruto da visão de mundo do autor, interessado no diálogo e no embate de 

ideias e do que poderia surgir a partir dessas dinâmicas. 

Essas particularidades na escrita de Dostoiévski, em especial para o Diário de um escritor, 

foram comentadas por Irineu Franco Perpétuo na apresentação de uma edição brasileira, na qual ele 

resgata observações de Gary Saul Morson feitas à introdução americana do Diário: 

[...] Morson afirma que, ―embora o Diário de um escritor pareça e normalmente seja visto 

como uma mera coletânea, evidência externa confirma que Dostoiévski planejava que a obra 

fosse um 'gênero novo'. 

Morson identifica que, ―mesmo por padrões russos, o Diário de um escritor é decididamente 

estranho, estranho o suficiente para ter se mostrado difícil de ser encarado como obra literária. 

[...]‖ 

As razões por ele citadas são essencialmente três: forma periódica, heterogeneidade de gêneros 

e um conteúdo, por vezes, tão ―estranho‖ quanto variado.
90 

 

Essa variedade de formas e de temas foi causa de estranhamento, mas também do grande 

sucesso que a publicação experienciou em sua época, o que alavancou a popularidade do escritor, e o 

interesse que continua a causar nos leitores. 

Algumas das obras literárias publicadas nesse primeiro momento do Diário foram ―Bobók‖, 

―Meia carta a ‗uma certa pessoa‘‖, ―Pequenos quadros‖, ―Pequenos quadros (durante uma viagem)‖ e 

―Vlás‖. Nos textos ―Meia carta de ‗uma certa pessoa‘‖ e ―Bobók‖, a veia cômica de Dostoiévski 

mostra-se por meio de situações absurdas e personagens espalhafatosas, utilizando o riso como forma 

de castigar os costumes da sociedade em constante busca pela modernização, mas que se construía 

sobre estruturas podres. Quando se tem em mente textos como esses, segundo Boris Schnaiderman, 

―soa bem ridículo o clichê que se consagrou sobre Dostoiévski como um escritor sombrio, incapaz de 

um sorriso ou de uma boa gargalhada‖;
91

 por isso, mostra-se mais uma vez a importância de dar mais 

atenção a essa obra em outros gêneros do autor, que desnudam outras facetas de sua escrita, para além 

daquela mais ―sisuda‖, presente nos romances. O tom de crônica de viagem pode ser observado em 

―Pequenos quadros‖ e ―Pequenos quadros (durante uma viagem)‖, em que o olhar aguçado e 

penetrante do escritor esquadrinha os modos de vida do homem russo e também do estrangeiro e 

transmite aos leitores as suas impressões pessoais. Um especial exemplo da profusão de gêneros da 

qual é feita a obra de Dostoiévski é o texto ―Vlás‖ (1873), que mistura polêmica literária, ao utilizar 

como ponto de partida o poema de mesmo nome de Nekrássov, ensaio crítico sobre aspectos da 

religião na Rússia e narrativa ficcional. 

 Joseph Frank comenta que ―As histórias, os romances e o jornalismo de Dostoiévski 

essencialmente responderam às questões morais-filosóficas e morais-religiosas criadas pela evolução 
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de ideologia radical durante sua vida‖.92 O autor buscava, portanto, elaborar e organizar seus 

questionamentos filosóficos e suas visões de mundo em textos de diversos gêneros que ganhavam luz 

por meio dos jornais para os quais ele colaborou, e que adquiriram maior autonomia e coerência no 

Diário de um escritor. 

O trabalho de editor n‘O cidadão era intenso e tomava bastante tempo do autor, que não 

conseguia dedicar-se como desejava à literatura. Impulsionado pela vontade de dar forma ao romance 

O adolescente, cujas ideias já estavam em sua mente, Dostoiévski pediu demissão da revista depois de 

um ano intenso de trabalho nela. Entretanto, essa não foi a única razão para seu afastamento, pois, 

segundo afirma Leonid Grossman,93 a redação do jornal estava sob o olhar da censura e chegou a 

receber advertência formal quanto ao conteúdo de algumas das opiniões ali impressas. Portanto, 

Dostoiévski, que já havia sido um preso político, preferiu pedir seu desligamento da folha. Depois da 

publicação de O adolescente, o escritor pôde finalmente retornar em 1876 ao projeto que lhe era muito 

caro, o Diário, mas dessa vez em seus próprios termos, como uma publicação independente. 

Otto Maria Carpeaux descreve o Diário como sendo ―a história da nação russa naqueles dias, 

refletida na mente de um espírito apocalíptico, cheio de paixões, de fanatismo e de ardor apostólico.‖94 

Susan McReynolds concorda que ―Entender Dostoiévski como um artista cristão é difícil sem 

considerar o Diário; ele é de central importância para o fenômeno de Dostoiévski como um mentor 

espiritual.‖
95

 

Um dos documentos nos quais se pode ler em primeira mão as reflexões de Dostoiévski sobre 

seu Diário é a carta de 9 de abril de 1876 enviada em resposta a Khristina Altchevski, que 

aparentemente havia lhe escrito em carta anterior que ele estaria desperdiçando seu ―talento em troca 

de bagatelas no ‗Diário de um escritor‘‖. Em sua réplica, Dostoiévski diz que ela não foi a primeira a 

lhe dizer isso, e então parte em defesa de seu projeto pessoal: ―fui levado à convicção de que um 

artista se deve fazer conhecer por seu público, até o menor dos detalhes, não apenas sobre suas 

técnicas literárias, mas sobre tudo relacionado à realidade que ele se propõe a retratar.‖96 Assim, para 

além do fazer literário, o artista deve ter grande poder de observação e compreensão sobre as nuances 

do mundo à sua volta, pensamento que retornaria no texto ―Dois suicídios‖, publicado no Diário em 

outubro de 1876. 

Desde então, o escritor já estava no processo de criação de Os irmãos Karamázov, que seria 

seu próximo e último romance, fruto de um longo processo de pesquisas e reflexões. ―Como agora me 
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proponho a escrever um longo romance,‖, explica ele na mesma carta, ao justificar a importância da 

escrita jornalística em seu trabalho artístico, ―devo devotar-me mais especialmente ao estudo da 

realidade‖.97 E continua: 

[...] desejo imensamente escrever algo importante, e fazer isso com completo conhecimento do 

tema escolhido; por essa razão, preciso estudar um pouco mais e estudar minhas impressões no 

―Diário de um escritor‖, para que nada seja desperdiçado.
98 

 

Fica claro, portanto, o caráter de ―oficina‖ que o Diário possuía para o próprio escritor, que 

desejava ―estudar‖ e trabalhar suas ―impressões‖ sobre assuntos variados da sociedade de sua época 

que o preocupavam, para utilizá-los com mais propriedade em escritos posteriores. Entretanto, mesmo 

que os textos do Diário sirvam como um ―termômetro‖ para medir as principais reflexões do autor no 

momento de sua publicação, ele mesmo admite na citada carta que ―os assuntos que são de meu 

especial interesse, sempre reservo para outro momento‖,
99

 por tomarem muito de sua energia. 

Ainda na carta citada, Dostoiévski afirmou saber que oferecer um verdadeiro diário aos leitores 

seria quase impossível; ele estava ciente de que os textos que publicava ali eram também 

reformulações, recolhidas por ele dentre uma variedade de acontecimentos rotineiros: 

[...] a ideia de transformar esse jornal em um genuíno diário foi realmente ingênua de minha 

parte. Um diário autêntico é quase impossível; seria apenas uma peça ostentatória para agradar 

o gosto do público. A cada minuto chegam-me novos fatos, impressões que roubam a minha 

atenção, mas são coisas sobre as quais é impossível escrever.
100 

 

Tendo em vista o caráter dinâmico da publicação, o autor diz ter dificuldade de encontrar ―a 

melhor forma‖ de escrevê-la, o que se reflete na diversidade da forma dos textos nela presentes, alguns 

longos, outros curtos, uns com personagens ficcionais mais estabelecidas, outros que trazem 

abertamente a voz do autor. Mesmo com essa característica de ―estudo‖, os textos literários produzidos 

para o Diário são peças completas por si só, coesas e que desenvolvem os assuntos propostos com a 

minúcia e o tom cortante que são marcas da prosa dostoievskiana. 

Tendo sido colaborador de diversos jornais ao longo de sua trajetória, Dostoiévski era também 

um ávido leitor de notícias, que exerceram grande influência sobre sua obra. Ele acreditava que as 

páginas jornalísticas, com acontecimentos do dia a dia, possuíam elementos tão absurdos e fantásticos 

quanto os trabalhados em sua literatura — a diferença era que ninguém se atentava a eles, por serem 

pequenas notas em jornal. No ensaio ―Dois suicídios‖, que será melhor comentado ao tratar sobre ―A 

dócil‖ e ―O sonho de um homem ridículo‖, o autor observa: 

Com efeito, investigue algum fato da vida real, mesmo que não seja o mais incrível à primeira 

vista, e se o senhor tiver olhos e forças, descobrirá nele uma profundidade que não existe em 

Shakespeare. Mas a questão consiste no seguinte: aos olhos de quem e com as forças de quem? 

Não apenas para criar e escrever obras literárias, mas para simplesmente notar o fato é preciso 

também ser como que um artista.
101 

                                                      
97

 Ibid., p. 201. 
98

 Ibid., p. 202. 
99

 Ibid., p. 202. 
100

 Ibid., p. 202. 
101

 DOSTOIÉVSKI, 2017, p. 353-354, grifos do autor. 



41 

 

  

 

O olhar aguçado e sensível para os fatos corriqueiros mostra-se, segundo a fala do autor, como 

uma das características de um grande artista. Alfredo Bosi comentou que ―O romancista ‗imitaria‘ a 

vida, sim, mas qual vida? Aquela cujo sentido dramático escapa a homens e mulheres entorpecidos ou 

automatizados por seus hábitos cotidianos‖,102 e é esse tipo de representação dramática e profunda da 

vida que Dostoiévski buscou em sua obra. 

A leitura de seus comentários sobre o fazer artístico desnuda algumas reflexões de Dostoiévski 

muitas vezes ignoradas por seus contemporâneos, que o julgavam como um escritor que não estava 

preocupado com a vida e com os fatos, já que ele muitas vezes transcendia o plano cotidiano e inseria 

elementos fantásticos e absurdos em suas obras. No ensaio ―A propósito de uma exposição‖, publicado 

quando o Diário ainda era uma coluna de O cidadão, em 1873, Dostoiévski comenta acerca da 

representação da realidade: 

―É necessário retratar a realidade tal e qual ela é‖, dizem eles, só que esta realidade não existe 

de modo absoluto e nunca existiu, pois a essência das coisas é inacessível ao homem — ele 

assimila a natureza conforme esta se reflete em suas ideias, passando por seus sentimentos —; 

desse modo, é preciso deixar que as ideias sigam a sua marcha e não ter medo de 

idealizações.
103 

 

Nessa passagem, a abertura de Dostoiévski a aspectos que extrapolam a rotina dos 

acontecimentos humanos fica evidente, visto que ele nunca pareceu ―ter medo de idealizações‖, no 

sentido de inventar, criar para além do plano realista. 

No texto ―Posição do narrador no romance contemporâneo‖, Adorno comenta o quanto 

Dostoiévski foi avançado em sua compreensão do que era a realidade e das maneiras como o artista 

deveria representá-la em suas obras. Indo ao encontro da reflexão acima apresentada retirada do ensaio 

de Dostoiévski, Adorno diz: 

Não é apenas porque o positivo e o tangível, incluindo a facticidade da interioridade, foram 

confiscados pela informação e pela ciência que o romance foi forçado a romper com esses 

aspectos e a entregar-se à representação da essência e de sua antítese distorcida, mas também 

porque, quanto mais densa e cerradamente se fecha a superfície do processo social da vida, 

tanto mais hermeticamente esta encobre a essência como um véu.
104 

 

A essência: foi em busca dela que Dostoiévski empreendeu seu projeto literário; ela devia ser, 

pelo que se depreende dos comentários por ele tecidos em textos como ―A propósito de uma 

exposição‖ e ―Dois suicídios‖, do Diário de um escritor, o norte do artista, que não deveria se deixar 

confundir pela sua ―antítese distorcida‖. Nesse sentido, conclui Adorno: ―Se o romance quiser 

permanecer fiel à sua herança realista e dizer como realmente as coisas são, então ele precisa renunciar 

a um realismo que, na medida em que reproduz a fachada, apenas a auxilia na produção do engodo.‖105 
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Tanto em seus romances quanto em seus textos em outros gêneros, Dostoiévski constrói um 

movimento de renúncia à fachada, que busca mostrar que o real é composto por muitos outros 

elementos a mais do que a representação crua de fenômenos sociais. 

Essa sua atitude frente à criação literária, presente desde o começo de sua carreira, desagradava 

parte de seus contemporâneos. Um ano após a morte de Dostoiévski, o crítico Nikolai Mikhailóvski 

publicou um extenso ensaio no qual comentou em especial o aspecto impiedoso da obra daquele 

escritor sobre o qual os russos nunca conseguiram chegar a um consenso. Em ―Um talento cruel‖, o 

crítico afirma que o escritor arrastava suas personagens ―por entre as mais fantásticas e impossíveis 

desgraças e ofensas‖ (os termos ―fantástico‖ e ―extraordinário‖, frequentemente utilizados pelo próprio 

Dostoiévski para se referir as suas histórias, eram também usados pelos críticos para apontar o quanto 

o escritor se mostrava muitas vezes descolado de sua realidade social). E continua, logo em seguida: 

―Não dá atenção ao que é cotidianamente rotineiro e necessário, ou, então, dedica-se ao que há ali de 

mais insignificante.‖106 

De fato, o olhar narrativo das histórias de Dostoiévski segue uma lógica muito particular, 

enfocado na vida interior da personagem, com repentinos e agressivos arroubos para o mundo exterior. 

Aspectos aparentemente necessários, como descrições físicas de personagens e de suas rotinas e do 

ambiente à sua volta, por exemplo, não o interessavam, e sim particularidades dessa vida rotineira, 

manias, cismas e circulares reflexões desses indivíduos atormentados por suas próprias questões. A 

realidade, da maneira como a escola realista a entendia, não importava ao projeto literário de 

Dostoiévski, que buscava sempre o algo a mais, o que estaria por trás das motivações dos 

acontecimentos jornalísticos. 

Quando, em 1846, logo após o grande sucesso de seu primeiro livro, Gente pobre, Dostoiévski 

ofereceu ao público seu segundo romance, O duplo, a crítica, concentrada na figura de Vissárion 

Bielínski, achou a obra despropositada e ―deficiente em conteúdo social‖,107 conforme relembra Frank. 

No livro, o funcionário público — figura tão importante na literatura russa do XIX — Goliádkin, 

personagem muito preocupada com a opinião de seus superiores a seu respeito, passa a ver seu duplo 

andando pelas ruas de Petersburgo e causando desordem usando a sua pele. Bielínski afirmou ainda 

que ―Em nossos dias, o fantástico pode ter lugar somente em manicômios, mas não na literatura, sendo 

assunto de médicos, não de poetas‖.
108

 

Em resposta aos posicionamentos de Bielínski, Dostoiévski replicou que a crítica literária 

―estava atribuindo à literatura uma significação parcial indigna dela, rebaixando-a à descrição, se se 

pode assim dizer, somente de fatos jornalísticos ou ocorrências escandalosas.‖109 Percebe-se, por essa 

resposta, que Dostoiévski não concordava com a exposição de ―fatos jornalísticos‖ por si só — ou 
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seja, o crime pelo crime, a pobreza pela pobreza. O autor partia das notícias da sociedade russa para 

tentar refletir ―todas as incoerências do espírito russo‖.110 

Nesse sentido, Joseph Frank comenta o seguinte: 

Nada poderia ser mais falso do que vê-lo [Dostoiévski] nos termos antes mencionados, isto é, 

como um gênio criando apenas a partir de sua vida interior e obcecado exclusivamente com e 

pelas suas próprias fantasias pessoais. Com efeito, os romances de Dostoiévski são embebidos 

na realidade sociocultural de sua época e só podem ser de fato entendidos se entendermos sua 

relação com tal realidade e suas idéias sobre ela. Para isso, o Diário de um escritor é 

indispensável [...].
111 

 

Percebe-se, portanto, que o Diário foi uma ferramenta fundamental que auxiliou Dostoiévski a 

exercitar ainda mais seu olhar para os fatos ocorridos ao seu redor e desenvolver formas de trabalhar 

essas ideias por meio da literatura. Para entender como ele se usava de acontecimentos da realidade 

concreta para ir mais fundo na alma humana, tomaremos como exemplo duas de suas obras: Crime e 

castigo (1866) e ―A dócil‖ (1876). 

O ponto de partida de Crime e castigo é o assassinato cometido pelo estudante Raskólnikov, 

acontecimento que teria algumas inspirações reais.112 Entretanto, esse ―fato jornalístico‖ é apenas o 

estopim para um mergulho na consciência humana, revelando suas contradições e fraquezas, os 

desejos e os medos nela embrenhados. O crime não é narrado apenas como um fato em si e explicado 

somente como decorrência de uma sociedade desigual, mas leva também a outras interpretações 

filosóficas e espirituais. De modo parecido, a novela ―A dócil‖ foi concebida a partir de uma nota de 

jornal lida por Dostoiévski que contava sobre o suicídio cometido por uma jovem pobre, abraçada a 

uma imagem da Virgem. A pequena nota o impactou e comoveu tanto113 que o levou a construir uma 

história que revelasse a complexidade da relação de um casal recém-casado, baseada no autoritarismo 

e no silêncio. A morte da personagem, revelada ao leitor logo de início, é apenas o pretexto para uma 

análise da complexidade das relações do humano consigo mesmo e com o próximo. Em ambos os 

casos, o fato chocante, jornalístico (a morte das velhas, em Crime e castigo, e o suicídio da jovem, em 

―A dócil‖), já é dado ao leitor logo nos primeiros momentos do enredo, de modo que o que realmente 

importa são os desdobramentos desses ocorridos na consciência das personagens que com eles 

convivem.  

De acordo com Frank, que neste trecho comenta ―A dócil‖: 

Dostoiévski oferece, dessa maneira, sua reação inteiramente imaginária a uma matéria 

jornalística banal; mas é uma reação, ele insistiria, que se manteve ―fiel‖ ao sentido íntimo do 

fantástico evento, mesmo que inteiramente fictícia em todos os detalhes, exceto aquele do 

suicídio com o ícone.
114 
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Segundo as palavras de Dostoiévski retomadas por Bianchi, o Diário pretendia oferecer aos 

leitores ―um relato das impressões que realmente tiver experimentado a cada mês, um relato de tudo o 

que tiver visto, ouvido e lido. Nele, certamente, poderão entrar contos e novelas, mas de preferência 

sobre acontecimentos reais.‖115 Um dos exemplos dessa dinâmica é a sequência de textos sobre o 

suicídio iniciada pelos ensaios ―Dois suicídios‖, citado anteriormente, e ―O veredicto‖, e que 

culminaria nas novelas ―A dócil‖ e ―O sonho de um homem ridículo‖. Além disso, muitas ideias 

presentes nos textos do Diário foram depois melhor aprofundadas no último romance de sua carreira, 

Os irmãos Karamázov, como os temas da criança, da complexidade da alma russa, da religião e da 

criminalidade crescente e as melhores formas para lidar com ela. A formulação feita em ―O sonho de 

um homem ridículo‖ sobre a necessidade de se amar a vida mais do que o sentido dela foi também 

retomada nos Karamázov, como uma crítica ao cientificismo extremado. 

O conto ―Um menino na festa de Natal de Cristo‖ também foi fruto do impacto dos problemas 

sociais no autor — depois de ver crianças de rua mendigando nas vésperas do Natal, Dostoiévski 

resolveu escrever para elas ―um outro final‖. Como exposto, essa é uma característica da ligação do 

autor com o jornalismo — ele partia, muitas vezes, de fatos retirados das páginas jornalísticas, mas 

não os narrava por narrar (falando do crime pelo crime, do suicídio pelo suicídio, da pobreza apenas 

pela pobreza etc.), e sim usava o acontecimento como pressuposto para desnudar o que poderia haver 

por trás dele. Dostoiévski, como discutido no ensaio ―A propósito de uma exposição‖, permitiu-se 

―inventar‖, termo por ele utilizado em ―Um menino...‖, mesmo quando falava sobre fatos reais da 

sociedade russa. 

Por travarem diálogo explícito com os leitores, os textos do Diário vêm muitas vezes escritos 

em uma primeira pessoa que se confunde com o próprio autor e que opina constantemente sobre o que 

vê. Algumas exceções são ―A dócil‖ e ―O sonho de um homem ridículo‖, que, mesmo trazendo a 

primeira pessoa, têm um tom marcadamente ficcional e narrativo, apresentando narradores 

personagem bem delimitados. Com esses artifícios, como aponta Pereira, ―Dostoiévski se posiciona 

frente aos problemas importantes de seu país, pondo a si mesmo como um debatedor que se infiltra por 

meio da figura aparentemente neutra do narrador distanciado.‖116 

Todos os textos recortados para esta pesquisa foram originalmente publicados na versão 

independente do Diário de Dostoiévski. Com este recorte, é possível observar de perto as 

preocupações e os temas recorrentes da obra do autor: a marginalidade, a importância da religião para 

o povo russo, a necessidade de compaixão, o encarceramento, a criminalidade, a tirania, o suicídio e, 

permeando tudo, a tentativa constante de compreender esses fenômenos e de encontrar pequenas 

redenções em meio a eles. 
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2. MARGINALIDADES E REDENÇÕES 

2.1 ENTRE PORÕES E CAMPOS: EM BUSCA DO POVO RUSSO 

“Saiba disso: toda aquela escola literária é não mais que „literatura de proprietários de terra‟. E esse 

tipo de literatura já disse tudo o que tinha a dizer”.117
 

“Pois se alguém deseja ir até o povo e comungar com ele, deve antes aprender a não desprezá-lo — e 

isso é algo praticamente impossível de ser feito por nossas classes mais altas.”118 

 

Muitos foram os artistas que se esforçaram por capturar retratos do espírito de sua nação, 

subjetivamente presente em diversos pontos. A expressão ―alma russa‖ é uma dessas tentativas de 

caracterizar as singularidades que envolvem a Rússia, e é por vezes difícil de definir. Para Dostoiévski, 

o verdadeiro cerne que contém em si o embrião da alma russa em meio do turbilhão de teorias e vozes 

destoantes do século XIX é um só: o povo. Quem seriam, então, os representantes do povo, e onde 

encontrá-los pela vasta Rússia? 

Berdiaev, ao analisar o que significa ―povo‖ na obra de Dostoiévski, aponta que: 

O ―povo‖ vem a ser, em maioria, os camponeses e os operários, as classes inferiores da 

sociedade, que vivem do seu esforço físico. Por isso, o nobre, o fabricante e o comerciante, o 

sábio, o escritor ou o artista não constituirão o ―povo‖: não serão uma parte orgânica dele: pelo 

contrário, ser-lhe-ão opostos como ―burguesia‖ e ―intelligentsia‖.
119 

 

―Povo‖, portanto, é um conceito específico que não abrange intelectuais, comerciantes ou, 

obviamente, nobres. Em um país constantemente em choque com o modo de vida e o pensamento 

ocidental, algumas camadas da população tinham menos contato com as influências europeias do que 

outras, permanecendo menos ―tocadas‖ pelo que era importado, em especial da Europa. Essa 

população era, em geral, mais pobre e com menos instrução intelectual formal e tendia a viver nos 

campos ou em lugares marginalizados das cidades, mantendo costumes e modos de vida menos 

―refinados‖ do que aqueles em contato com a cultura europeia. Importa, assim, observar como essas 

relações entre classes se dão na literatura de Dostoiévski e quais são as reflexões tecidas sobre o 

assunto por ele. 

Como foi possível observar com as breves contextualizações feitas até aqui, desde o início de 

sua trajetória artística, Dostoiévski esteve preocupado em compreender e representar as classes menos 

favorecidas em seus textos. Por mais que tenha inovado ao trazer a voz das personagens em primeira 

pessoa, como por meio da narrativa epistolar de Gente pobre, seu olhar sobre os representantes do 

povo ainda continha a trave da falta de contato direto com ele, da idealização que era comum aos 
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intelectuais russos que pensavam a questão do povo e de como se aproximar dele. Foi a partir de sua 

condenação aos trabalhos forçados na Sibéria e da necessidade de conviver ininterruptamente por 

quatro anos não com a massa uniforme e romantizada de camponeses que os intelectuais rotulavam 

como ―o povo‖, e sim com indivíduos únicos, contraditórios, violentos, maus, bons, vivamente 

presentes no cárcere em todas as suas facetas e sem filtros, que o olhar de Dostoiévski para a questão 

de classes na Rússia foi capaz de se elevar a outro nível de discussão. 

―Nos trabalhos forçados o escritor encontrou condições para tomar conhecimento da realidade 

objetiva, condições que a atmosfera habitual da vida de um escritor petersburguense de sua época não 

poderia lhe fornecer‖,120 aponta Tchirkóv. A partir dessa traumática e restauradora experiência, a obra 

pós-siberiana de Dostoiévski ganhou discussões aprofundadas sobre os sofrimentos, as aspirações e as 

qualidades do povo mais simples: os camponeses, os operários, aqueles que são explorados pela tirania 

humana tanto nos campos ―ultrapassados‖ quanto nas grandes e modernas cidades. O ser humano, na 

visão do autor, está sempre à procura de quem escravizar e submeter; nesse processo, os mais 

fragilizados econômica e socialmente são os mais expostos à coisificação exploradora. 

Pode-se mencionar, dentre as diversas páginas do Diário de um escritor dedicadas às camadas 

mais marginalizadas da sociedade, três diferentes narrativas presentes nessa publicação que apontam 

caminhos diferentes para encontrar o povo russo, todos marcados pelo sofrimento e pela fé: ―Vlás‖ 

(1873), ―Um menino na festa de Natal de Cristo‖ e ―Mujique Marei‖ (1876). Nas três histórias, o 

sofrimento do povo é retratado ao lado de uma esperança cristã, na perspectiva de um futuro melhor 

por meio do mandamento bíblico mais presente na obra de Dostoiévski e um dos mais difíceis de 

praticar: o amor ao próximo. Essa mudança de destino se dá de diferentes formas. No caso de ―Vlás‖, 

ela ocorre em vida, com a expiação dos pecados por meio de uma modificação de caráter e por 

penitências. O menino pobre de ―Um menino...‖ não encontra sua redenção em vida, mas é amparado 

por Cristo na eternidade. Finalmente, em ―Mujique Marei‖, a transformação do olhar do narrador 

Dostoiévski permite enxergar nos companheiros encarcerados irmãos capazes de sentir e amar, como 

ele. Os espaços geográficos que abrigam esses marginalizados são diversos: aldeias do interior russo, 

em ―Vlás‖; porões, becos e ruas gélidos e cruéis, em ―Um menino...‖; e as distantes prisões siberianas 

sobrepostas aos campos e bosques da propriedade do jovem Dostoiévski, em ―Mujique Marei‖. O 

povo é povo em toda a parte e em todos os lugares enfrenta situações que a nobreza desconhece: a 

busca por sofrimentos expiatórios — fruto de uma fé cristã embrenhada no cerne do povo —, a fome, 

a miséria e privações do corpo e da alma. 

Este trabalho observará os textos ―Um menino na festa de Natal de Cristo‖ e ―Mujique Marei‖, 

publicados nas edições de janeiro e fevereiro de 1876, respectivamente. Como aponta Berdiaev, o 

povo é composto principalmente por operários e camponeses, as duas categorias que serão observadas 

e analisadas pelo olhar do Dostoiévski narrador nessas histórias, que se volta para os sofrimentos 

dessas classes marginalizadas. 
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As duas narrativas acontecem durante feriados santos — a primeira, no Natal, e a segunda, na 

Páscoa, períodos significativos para o cristão, por despertarem a reflexão acerca da vida e dos 

ensinamentos de Cristo. Dessa maneira, nos dois textos, a compaixão e o amor ao próximo (ou a sua 

falta e as consequências disso) ocupam papel de destaque nos destinos das personagens principais: o 

menino mendigo, no primeiro texto, e Dostoiévski narrador, no segundo. 

 

2.1.1 Uma festa para todos que não têm uma 

―Um menino na festa de Natal de Cristo‖ é mais um dos textos do Diário de um escritor que 

encontram inspiração na vida real petersburguense para construir uma narrativa literária que extrapola 

o plano do real: 

Em dezembro de 1875, depois de levar a filha Liubóv à festa de Natal do Clube dos Artistas, 

no dia seguinte fez uma visita a uma colônia para garotos delinquentes. Isso coincidiu com o 

fato de naqueles dias ter percebido com frequência nas ruas crianças ―com a mão estendida‖ 

pedindo esmolas.
121 

 

O pano de fundo é a realidade petersburguense. ―Mas sou romancista, e, ao que parece, eu 

mesmo ‗criei uma história‘‖,122 anuncia o narrador/autor logo nas primeiras páginas do texto, 

pensamento que é arrematado na última frase do conto: ―Para isso sou romancista, para poder 

inventar.‖123 Ora, o poder do escritor seria justamente o de criar, inventar para além do que se vê, e não 

se deter apenas à dura realidade cotidiana. Aí reside a tarefa criativa do artista, elaborada por 

Dostoiévski em vários textos do Diário, como ―A propósito de uma exposição‖, ―Dois suicídios‖, ―A 

dócil‖ e ―O sonho de um homem ridículo‖, esses três últimos melhor comentados à frente. As mais 

inacreditáveis histórias estão presentes no dia a dia da vida humana em sociedade, mas quem é que 

tem olhos para elas? E quem tem a coragem de ―inventar‖ para além delas, de imaginar, em pleno 

século de modernização e racionalização? Assim, o desfecho ―fantástico‖ do conto desafia os preceitos 

da literatura da escola realista, em voga naquele momento. 

A história apareceu em duas partes no Diário de um escritor, sendo a primeira, ―Um menino 

com a mãozinha estendida‖, composta por uma página e meia, como um prelúdio ensaístico à história 

principal que aparece na parte dois, esta intitulada ―Um menino na festa de Natal de Cristo‖. Na 

primeira parte, o autor comenta a quantidade de crianças mendigas que era possível encontrar nas ruas 

da cidade, mesmo na véspera do Natal, vestindo roupas inadequadas para tal estação do ano. Essas 

crianças, em sua maioria, eram enviadas às ruas ―com a mãozinha estendida‖ por seus exploradores 

bêbados e suas mães famintas, e viviam em ambientes nos quais imperavam a ―Vodca, sujeira e 

depravação, mas, principalmente, vodca.‖124 
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Como Dostoiévski estava sempre atento às camadas mais pobres e aos seus hábitos, o 

alcoolismo figura como tema recorrente em seus romances, contos e ensaios, que o retratam como um 

costume irremediável do povo russo mais simples, que não encontrava maneira melhor de se entreter e 

de escapar de uma vida cheia de sofrimentos. O ensaio ―Devaneios e delírios‖, da coluna Diário de um 

escritor de maio de 1873, discorre sobre o alcoolismo presente entre o povo russo e suas 

consequências para o desenvolvimento do país; ―O ladrão honesto‖ é uma das maiores representações 

do tema em suas histórias curtas; nos romances, tem-se como exemplo a figura de Marmieládov, pai 

de Sônia, em Crime e castigo, e o papel de destaque que ocupa o álcool na vivência da prisão em 

Escritos da casa morta. No texto ―Pequenos quadros‖, também publicado no Diário de um escritor 

quando este ainda era uma coluna de O cidadão, em 1873, Dostoiévski já havia falado sobre os 

trabalhadores bêbados de Petersburgo: 

Digam-me, por que Petersburgo é tão mais triste aos domingos do que em dias de semana? Por 

causa da vodca? Da bebedeira? Porque os mujiques bêbados perambulam e dormem na 

Niévski em plena luz do dia... ou à noite, como eu mesmo vi? [...] Nos feriados eles andam 

bêbados, às vezes em multidões, empurrando as pessoas e tropeçando nelas [...].
125 

 

Esses indivíduos se embriagavam no que pode ser entendido como uma tentativa de fuga à 

pesada vida que levavam com o trabalho nas fábricas, mencionadas por Dostoiévski em ―Um 

menino...‖. As abordagens históricas acerca da vida urbana no século XIX russo vão ao encontro do 

cenário ilustrado pelo autor: 

O crescimento industrial começou a produzir uma classe urbana trabalhadora, que parecia 

fadada a repetir a história dos trabalhadores nos estágios iniciais do capitalismo industrial nos 

países ocidentais. Os trabalhadores eram destreinados, mal pagos, sobrecarregados e 

miseravelmente abrigados.
126 

 

A miséria dessa classe social em crescimento é colocada em foco na primeira parte do conto 

aqui observado, de cunho mais pessoal e com tom de comentário sobre a sociedade, para depois ser 

personalizada na figura do menino protagonista, importando destacar que, na narrativa ficcional da 

segunda parte, não são feitas referências a parentes trabalhadores. A característica que os textos do 

Diário teriam, tendo em vista que ―Um menino...‖ foi o primeiro conto a figurar na versão 

independente da publicação, já está dada ali — uma observação contínua da sociedade ao seu redor 

aliada à reformulação literária dos pontos que mais lhe chamavam a atenção. 

O aumento dessa classe de trabalhadores industriais deu-se muito por razão da necessidade de 

mão de obra barata para as fábricas, aliada ao deslocamento dos mujiques, servos camponeses russos, 

depois de sua libertação, em 1861. É importante notarmos alguns dados sobre a população de 
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Petersburgo, que demonstram o rápido crescimento de uma cidade que não estava preparada para 

tanto: 

A população de Petersburgo chegou a 220 mil em 1800. Era ainda ligeiramente menor que a de 

Moscou (250 mil), porém Petersburgo logo passaria à frente da antiga capital. Sua população 

cresceu para 485 mil em 1850, 667 mil em 1860, 877 mil em 1880, passou de 1 milhão em 

1890 e de 2 milhões nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Foi, ao longo do século XIX, a 

quarta ou quinta maior cidade da Europa, menor que Londres, Paris e Berlim e igual a 

Viena.127 

 

Vendo-se muitas vezes sem perspectivas de continuar no campo com as novas condições 

impostas pelo governo russo,
128

 essa população migrou para as cidades em busca de melhores 

condições de vida. Sobre o movimento de marginalização dos novos operários vindos do campo, 

Berman, com base em Zelnik, comenta o seguinte: 

―Sua incorporação à cidade foi apenas nominal; para todos os efeitos práticos, eles pertenciam 

aos subúrbios industriais que ficavam além dos limites da cidade, ao invés de pertencer a uma 

comunidade urbana‖. Foi só em 1870, época da primeira greve de Petersburgo, na fábrica de 

processamento de algodão na Nevski, que resultou em julgamentos de massa públicos e 

extensa cobertura nos jornais, que as paredes que separavam os trabalhadores e a cidade 

começaram a cair.129 

 

―Desenraizados das comunidades das vilas nas quais tinham ao menos um lugar reconhecido, 

as crianças dos mujiques que se reuniam nas novas aglomerações industriais sofriam com privações 

físicas e morais.‖130 De acordo com o que comenta Pareyson, essas crianças eram ―vítimas do ‗espírito 

dominador e poderoso‘ das grandes cidades‖, que ―subjugam logo a humanidade dos seus 

habitantes‖.131 

Ambientes desestruturados como esses acabariam por transformar os pequenos indivíduos em 

bandidos que ―às vezes, não têm nenhuma consciência do caráter criminoso de suas ações‖.132 É a 

decorrência da busca pela sobrevivência e pelo já discutido elemento que é ainda mais importante para 

os homens e que está sempre presente na obra dostoievskiana: a liberdade. Esse conceito ou 

sentimento permeia todos os textos comentados neste trabalho, que mostram os efeitos que a falta de 

liberdade provoca no homem ou as coisas que o ser humano é capaz de fazer para reafirmar sua 

liberdade, mesmo que isso signifique a autoaniquilação, como para a Dócil e o Homem Ridículo, 

observados adiante. 
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Ao fim da primeira parte de ―Um menino na festa de Natal de Cristo‖, o narrador conclui: 

―Uma criatura selvagem como esta muitas vezes não entende nada: nem onde mora, nem de onde vem, 

nem se Deus ou qualquer soberano existe.‖133 A desordem da vida nesses porões pobres priva os 

jovens até mesmo de um contato com o plano superior, de uma reflexão acerca de uma vida para além 

da visível, tão presos que estão ao árido cotidiano terreno. Essa situação reforçaria a criminalidade e o 

pensamento karamazoviano de que ―tudo é permitido‖; sem conhecimento sobre uma vida eterna e 

sobre os ensinamentos cristãos e sem uma base moral fornecida por outros meios que não a religião, o 

crime tornaria-se possibilidade irreprimível. 

A partir desse ponto, inicia-se a segunda parte do texto, a história do menino propriamente dita, 

como tentativa de inventar outra saída para esses pequenos seres privados de um contato com o divino 

e suas tradições. Para os farristas bêbados, o Natal é esvaziado de seus significados sacros, entendido 

apenas como mais um feriado no qual se pode beber. No porão gélido do menino, mesmo na véspera 

do Natal, não há sinais da festa cristã — tanto simbólicos, como reuniões familiares e afeto, quanto 

materiais, como comida, decorações e presentes. É no ambiente externo que a criança tem contato com 

as luzes natalinas, com a alegria e as distrações do feriado. 

O contraste escuro versus luz é marcante nesse conto, simbolizando a morte e a vida que 

disputam o entorno do menino. O escuro é o elemento que impulsiona o início da ação na narrativa: o 

menino sai do quarto em que vivia porque ―começou a ficar com medo do escuro‖;134 o mesmo escuro 

será retomado ao fim do texto, amarrando o enredo. As ruas do lugar onde ele mora também são 

escuras, com um único lampião para cada uma. Entretanto, conforme a criança segue pelo espaço, o 

ambiente ao seu redor ganha luz, ―gente, cavalos e carruagens‖, ―e a luz, a luz!‖.135 

As exclamações recorrentes no texto transmitem a exasperação infantil do menino frente ao 

novo mundo que se abre além das portas do porão. Alguns exemplos são passagens como ―Deus, que 

cidade!‖, ―A rua outra vez: como era larga!‖, ―que belezinha de menina!‖, ―Como ele se assustou!‖ e 

―quando, de repente, Deus! O quê, agora?‖.136 Esses trechos são representativos do projeto literário de 

Dostoiévski, preocupado desde o início de sua carreira em imprimir em seus textos a voz das 

personagens, que é característica da visão de mundo delas. 

O garoto distrai-se acompanhando essa vida em polvorosa da qual não faz parte, mas quando se 

percebe não pertencente e tão sozinho e tiritando de frio, é retirado desse universo de sonho natalino. 

O escuro, ponto de partida do passeio do menino, marca também o seu fim, quando, depois de ser 

chutado por ―um menino grande e malvado‖, ele se esconde atrás de uma pilha de lenha e pensa 

―‗Aqui não vão me encontrar, além do mais está escuro‘.‖137 E morre, assim, congelado, neste plano. 
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Em outra dimensão, porém, a vida continua, e, com ela, novamente, a luz: ―alguém se inclinou e o 

abraçou na escuridão, ele estendeu o braço e... de repente, oh, que luz!‖.138 

Não poupando ninguém de críticas, como vimos que é característico de Dostoiévski, o texto 

mostra que não é apenas o Natal das famílias mais pobres e desestruturadas que é vazio de significado 

— na rica noite natalina ao redor do menino, ninguém parece compreender a aplicação do mais 

contundente mandamento de Cristo: amar ao próximo. Enquanto a criança sonhava com ter algo para 

comer, ―Um guarda passou e deu meia-volta para não ver o menino.‖139 Essa frase, inserida de 

passagem no texto, demonstra que também o Estado não queria se responsabilizar por essa visão que 

denuncia a falha de uma sociedade moderna em construção. Para ele, o melhor é não ver o menino, 

prova viva da miséria dessa grande parcela do povo russo que era negligenciada. 

Seguindo em frente em busca de alívio para as dores causadas pelo frio e para a fome, o garoto 

vê através de um vidro uma sala com uma árvore de Natal e tortas de diversos tipos; há senhoras à 

porta ―e dão tortas aos que chegam‖ — talvez, supõe-se pelo olhar do menino, possam dar-lhe de 

comer também. Ele então entra na casa, causando susto geral e gritaria nos membros daquela 

sociedade que não queria ver a pobreza. Como ousa o garoto pobre e marginalizado, reflexo do Cristo 

menino, invadir a celebração de Natal? Para apaziguar seu coração antes de expulsar a criança, uma 

senhora enfia-lhe um copeque (moeda russa) na mão, que cai no chão, tão congelados estão os dedos 

da criança. 

A narrativa apresentada no conto demonstra que, sem o verdadeiro amor cristão, as tradições 

tornam-se vazias. Todos querem celebrar, interpretar papéis, ―enfiar o copeque‖ na mãozinha 

estendida e, fazendo o sinal da cruz, voltar para o conforto do lar, contanto que isso não implique em 

um envolvimento mais expressivo com a miséria do outro. Na significativa data escolhida para o 

conto, o Natal, ninguém — nem a ―corja de exploradores‖ do porão, nem o Estado, nem as lindas e 

aquecidas famílias reunidas — consegue ver refletida na criança pobre a figura do Cristo menino, 

nascido na manjedoura. 

―O Cristo russo, para Dostoiévski, é antes de tudo o mensageiro do amor infinito‖,140 diz 

Berdiaev. Amar ao próximo, na obra do autor, significa não o coisificar, significa enxergar e acolher o 

indivíduo ao seu lado como ele se apresenta. Dessa forma, o amor universal à humanidade é 

confrontado com a necessidade de um amor ativo ao ser humano real à sua frente, com suas 

necessidades concretas, com sua miséria e com tudo o que muitos prefeririam ignorar, como fez o 

guarda da história. 

Em carta de março de 1878, dois anos depois da publicação do conto, Dostoiévski escreveu 

que, depois de contato formal com a educação, em academias, certas senhoras ―começam a amar a 

humanidade teoricamente, apenas nos livros; amam a humanidade, mas desprezam os desafortunados, 
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entediam-se em sua companhia, evitam-nos.‖141 Tal fala parece retomar o tema retratado no texto, e 

essa situação denunciada pelo escritor não poderia estar mais distante do imperativo cristão de 

proteção aos mais oprimidos. 

Segundo Dostoiévski, quem, portanto, pode acolher a esses marginalizados tornados invisíveis 

pela tradição vazia? O próprio Cristo, que, por meio dos raios de luz experienciados pelo menino 

escondido atrás da pilha de lenha, vem resgatá-lo na noite de Natal: ―— Venha comigo ver minha 

árvore de Natal, menino — sussurrou, inesperadamente, uma voz suave.‖142 A alma do menino é 

levada para a ―festa de Natal de Cristo‖, pois ―Cristo sempre oferece uma festa neste dia para as 

criancinhas que não têm uma...‖143 Ali, reluzentes como anjos, reuniam-se todas as crianças que, como 

ele, não encontraram espaço e acolhimento no plano terrestre: algumas foram abandonadas em cestos, 

outras foram levadas pela fome, ou, ainda, sufocadas ―pelo cheiro fétido dos vagões de terceira 

classe‖.144 Esses seres inocentes são levados para outra dimensão, em um movimento redentório já 

prenunciado no Apocalipse (21, 4): ―E [Deus] lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não 

existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.‖
145

 

Nesse texto aparece a preocupação do autor, depois mais profundamente reformulada em Os 

irmãos Karamázov, com o tema da teodiceia, ou seja, a existência de Deus em um mundo de 

sofrimentos. O sofrimento humano é uma ideia importante na obra de Dostoiévski, que, por vezes, o 

utiliza como meio de expiação e de redenção para suas personagens, como para os narradores de ―A 

dócil‖ e ―O sonho de um homem ridículo‖, e até mesmo para o Dostoiévski prisioneiro, rememorado 

em ―Mujique Marei‖. Entretanto, há outra categoria de dor em seus textos que não leva a nenhuma 

expiação, pois não há o que ser expiado: o sofrimento inútil, como aquele experienciado por crianças, 

tese que foi particularmente desenvolvida nos Karamázov, em especial no capítulo ―A revolta‖. Nesse 

sentido, Frank afirma que ―é enganoso inferir que ele [Dostoiévski] acredite que qualquer tipo de 

sofrimento é necessariamente bom‖,
146

 como pode parecer aos leitores que tenham contato com o 

mundo de tragédias apresentado por suas obras. Desenvolvendo reflexões sobre o sofrimento inútil, 

Pareyson formula que  

Quem o vive é o mero objeto de um destino não menos cruel e injusto do que caprichoso e 

arbitrário: reduzido ao estado de puro paciente, não pode obter o nome de herói, porque não 

―age‖, mas, certamente, o de mártir, porque ―padece‖.147 

 

A preocupação de Dostoiévski com as crianças e seus destinos é frequente tanto em sua 

literatura quanto na publicística do Diário. McReynolds afirma que, ―Para Dostoiévski, crianças reais 

são associadas com Cristo de maneiras complexas; seu amor por Cristo e seu amor pelas crianças estão 
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muito interligados. Crianças e Cristo são o centro de sua espiritualidade‖.
148

 Essa ligação pode ser 

compreendida pelo fato de que as crianças, inseridas em um mundo de dores e privações, são 

martirizadas como ocorreu com o próprio Cristo, que foi crucificado mesmo sendo a encarnação da 

pureza e do bem, livre de pecados. 

Em ―Um menino...‖, essa dor inútil é deixada para trás e curada pela proteção daquele que 

também sofreu sem ter pecados, Cristo, que acolhe aqueles que deveriam ter sido cuidados em vida, 

mas que foram marginalizados e ignorados: ―agora todos estavam aqui, como anjos, todos com Cristo, 

e o próprio Cristo estava ali no meio deles estendendo-lhes os braços, abençoando a eles e às suas 

mães pecadoras...‖149 

As condições precárias das crianças petersburguenses haviam sido comentadas por Dostoiévski 

também na já citada crônica ―Pequenos quadros‖: 

[...] há também muitas crianças em Petersburgo, e dizem ainda que muitas morrem. Todas 

essas crianças, como observei, em sua maior parte muito novas, ainda na primeira infância, 

mal sabem andar ou sequer aprenderam; será que há poucas crianças mais velhas porque elas 

não sobrevivem e morrem?
150 

 

Os temas da criança e dos perigos à infância presentes nas grandes cidades seriam novamente 

abordados no Diário em ―Uma história da vida infantil‖ (1876) e ―O sonho de um homem ridículo‖. 

Dostoiévski sintetiza em ―Um menino...‖ alguns dos principais motivos de suas obras: os 

humilhados e ofendidos, a discrepância de classes sociais, a tentativa de encontrar algum sentido nesse 

cenário voltando-se ao cristianismo, as origens da criminalidade e a pureza das crianças, personagens 

sempre tão presentes e importantes em seus livros. Mesmo entendido por vezes como um escritor 

pessimista, por retratar com pungente crueldade certos aspectos brutais da vida humana, Dostoiévski 

espalha por sua obra pitadas de um otimismo que, entretanto, só pode ser compreendido pelo viés 

cristão. ―Eis por que Dostoiévski não pode ser um escritor pessimista e desesperado‖, explica 

Berdiaev. ―Uma luz sempre brilha nas trevas: para êle, é a luz do Cristo‖.151 Esse pensamento está 

presente no estudo de Golin, que observa que ―O cristianismo que ele [Dostoiévski] apresenta não 

constitui uma religião sombria, mas uma religião da liberdade, cheia de luz, à semelhança do 

Evangelho de João.‖152 Esse simbolismo entre luz e trevas, claro e escuro, está especialmente presente 

nos contrastes presentes no conto aqui estudado. 

Dostoiévski parece querer transmitir que, mesmo que a vida real seja injusta e dura, haverá 

algum tipo de compensação no pós-morte, pois Cristo não ficará impassível diante dos sofrimentos de 

seus filhos. Segundo Leonid Grossman, o escritor tem 
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[...] o empenho em inserir a exclusividade no seio do cotidiano, em fundir num todo [...] o 

elevado com o grotesco e através de uma transformação imperceptível levar as imagens e os 

fenômenos da realidade cotidiana aos limites do fantástico.
153 

 

Como vimos, o autor colocava-se contra as amarras da escola realista, que exigiam que os 

escritores se detivessem apenas nos fenômenos observáveis da vida cotidiana. Dostoiévski acreditava 

que, por vezes, a realidade pode ser mais fantástica do que a ficção, e que a representação desses 

complexos acontecimentos fantásticos constituía o verdadeiro realismo em arte. Ou seja, o artista não 

deveria se ater apenas à representação do plano terrestre dos fatos, mas deveria, também, inventar, 

transcender, podendo construir universos nos quais a realidade englobasse elementos místicos, 

extraordinários. 

Ao falar sobre o foco narrativo, Lígia Leite aponta que, tanto ao se analisar os textos tendo em 

vista as divisões entre sumário e cena, quanto ao categorizar o tipo de narrador,  

[...] trata-se sempre de uma questão de predominância e não de exclusividade, já que é difícil 

encontrar, numa obra de ficção, especialmente quando ela é rica em recursos narrativos, 

qualquer uma dessas categorias em estado puro.
154 

 

Isso pode ser observado, nesse recorte dos textos de Dostoiévski, em especial em ―Um menino 

na festa de Natal de Cristo‖ e ―Mujique Marei‖, que, por mais que sejam narrados em primeira pessoa 

por Dostoiévski, têm mais variações na abordagem dessa narração do que ―A dócil‖ e ―O sonho de um 

homem ridículo‖. 

―Um menino...‖ é narrado em primeira pessoa por Dostoiévski, que rememora as cenas que viu 

nas ruas de Petersburgo e as analisa, opinando sobre a questão da pobreza e da exploração infantil. Sua 

voz é bem marcada e presente no primeiro momento do texto, como se pode ver no seguinte trecho: 

―Mas sou romancista, e, ao que parece, eu mesmo ‗criei uma história‘‖.155 Depois, esse narrador passa 

a acompanhar de perto o menino protagonista da segunda parte do conto, que é ―imaginado‖ pelo 

narrador/autor: ―Imagino um menino muito novo, de uns seis anos ou menos, que estava num 

porão.‖156 A partir dessa frase, o distanciamento entre o autor e o menino diminui drasticamente, e a 

voz do narrador passa a acompanhar esse protagonista de muito perto, narrando suas percepções, suas 

sensações e seus pensamentos: ―Sua respiração exalava um vapor branco e ele, sentado a um canto, 

sobre um baú, soltava o vapor pela boca como que de propósito, por tédio, e se divertia ao vê-lo sair 

voando. Mas ele estava com muita fome.‖157 A voz de Dostoiévski, entretanto, ainda aparece fazendo 

algumas pontuações que extrapolam a percepção do menino, como as seguintes: ―estava deitada sua 

mãe doente. Como ela fora parar ali? Deve ter vindo de outra cidade com seu menino e de repente 
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adoeceu.‖158 e ―Em outro canto, uma senhora octogenária gemia de reumatismo; antes trabalhara como 

babá em algum lugar‖.159 

A partir daí, o leitor acompanha o garoto e sabe o que o menino sabe; sua atenção recai sobre 

objetos que lhe interessam, como os bonecos das lojas, as árvores de Natal, outras crianças e as tortas 

que vê sendo distribuídas em uma casa. Seu olhar infantil é expresso especialmente pelas já apontadas 

exclamações, que ajudam a construir no leitor uma impressão de que tudo é novo, tudo causa surpresa 

e admiração ou espanto. A morte do menino é narrada por sua perspectiva ingênua, como se fosse 

apenas uma soneca: ―De repente, foi como se ouvisse sua mãe cantar uma canção. ‗Mamãe, estou 

dormindo, ah, como é bom dormir aqui!‘‖.160 Entretanto, para amarrar o texto, torna-se necessário o 

retorno da voz do autor ao texto, que traz um olhar afastado para a morte da criança: ―No final da 

manhã, os zeladores encontraram o pequeno cadáver do menino que tinha fugido, congelado atrás da 

pilha de lenha.‖161 Diante da tragédia narrada, a voz do escritor materializa-se com força para finalizar 

o texto: ―No fim das contas, para que criei essa história, que não deveria fazer parte nem de um diário 

comum, muito menos do diário de um escritor?‖.162 

Nesse texto, o primeiro literário da versão independente do Diário de um escritor, é possível 

observar a crítica feita por Dostoiévski a uma sociedade em constante busca pelo progresso, mas que 

fechava os olhos para os indivíduos oprimidos por esse processo, mesmo que fossem crianças. Uma 

estrutura de exploração é desnudada no texto, que ilustra o sofrimento envolvendo trabalhadores 

exauridos que, buscando conforto na bebida, tornavam-se violentos e exploravam suas famílias, 

deixando mulheres e crianças sem apoio nem comida. Essas crianças, por sua vez, eram enviadas às 

ruas para alimentar esse ciclo e trazer algum dinheiro para casa; nesse processo, muitas vezes, 

desencaminhavam-se para a criminalidade, como apontado pelo autor no início do texto. 

Nesse cenário desolador, segundo Dostoiévski, uma saída pode ser encontrada pelo 

pensamento religioso, por meio do amor ao próximo; entretanto, é preciso que ele seja 

verdadeiramente experienciado por todos os envolvidos, e não apenas por meio de uma tradição vazia. 

Na noite de Natal, como visto, nenhuma das personagens apresentadas ao redor do menino realmente 

compreendeu o sentido da tradição cristã. O escritor mostra, com essa breve narrativa, que o amor ao 

próximo precisa ser buscado tanto em lares desestruturados e vazios quanto em ricas casas cheias de 

tortas. 

Ao fim, subvertendo as prescrições artísticas de sua época, Dostoiévski traz para o enredo o 

próprio Cristo, que resgata e redime do sofrimento inútil um de seus filhos, levando-o para sua 

verdadeira festa de Natal: a dos oprimidos por um mundo que não comporta a todos. 
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2.1.2 Esse mujique difamado pode ser aquele mesmo Marei 

Em fevereiro de 1876, um mês após a publicação de ―Um menino na festa de Natal de Cristo‖, 

a primeira parte da edição do Diário de um escritor foi dedicada ao tema do ―povo russo‖, discutindo 

especialmente a questão de quem deveria aprender com quem — o povo com os intelectuais ou vice-

versa. Esse número do Diário se inicia com dois ensaios em que essas questões são discutidas: ―Somos 

todos gente boa. Semelhanças entre a sociedade russa e o marechal McMahon‖ e ―Sobre o amor ao 

povo. Um pacto necessário com o povo‖.163 

No segundo ensaio, que versa sobre o amor ao povo, Dostoiévski afirma contundentemente que 

tudo o que há de ―verdadeiramente belo‖ na literatura russa foi retirado do povo, desde Púchkin até 

Turguêniev e Ivan Gontchárov (1812–1891). ―Eles tomaram emprestado dele sua simplicidade, 

pureza, mansidão, amplitude de mente e gentileza, em contraste com tudo o que foi quebrado, falso, 

superficial e servilmente emprestado.‖164 Nesse texto, Dostoiévski também diz que a questão do povo 

russo é a questão mais importante para a sociedade. Mesmo com toda essa importância, ―o povo para 

todos nós ainda é uma teoria e continua a ser um mistério‖,
 165

 afirma ele.  

Por isso, como que para exemplificar da maneira mais prática que lhe fosse possível, como um 

escritor, a importância do contato com o povo e da real compreensão dele, Dostoiévski apresenta aos 

leitores do Diário o texto ―Mujique Marei‖, uma exemplificação literariamente trabalhada dessas 

dinâmicas. A leitura de ―professions de foi‖, segundo o autor, é entediante; por isso, uma anedota 

poderia servir melhor aos seus propósitos de transmitir como aconteceu a construção de sua fé no 

povo. Aqui, Dostoiévski implicitamente aponta para o poder da literatura de personificar situações e 

temas abstratos e de despertar a empatia do leitor, por apresentar situações concretas e proporcionar 

um contato direto do leitor com indivíduos que muitas vezes lhe passariam despercebidos, como no 

caso de um mujique ou um menino mendigo, como visto no texto anterior. 

―Mujique Marei‖ apresenta-se como um dos textos que melhor sintetiza a importância do povo 

russo na obra de Dostoiévski, amarrada à reflexão cristã que revela um olhar transformado, 

compassivo, para o próximo. Como a história demonstra, para ele, o povo russo e o cristianismo estão 

irrevogavelmente interligados e não se pode entender o povo sem compreender sua complexa ligação 

com a fé. 

O ―tríplice‖ aspecto desse texto,166 que é construído sob três camadas no tempo e no espaço, 

colabora para a compreensão de como o pensamento do autor acerca do povo foi se modificando e 
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sendo elaborado de acordo com as suas experiências e a ressignificação delas por meio da memória e 

da escrita. Tem-se contato com três momentos da vida de Dostoiévski, que narra o texto em primeira 

pessoa, assim como faz nos ensaios anteriores: a infância do autor, quando ele teve o rápido encontro 

com o mujique Marei; o período com Dostoiévski já adulto, na prisão de Omsk, durante o feriado da 

Páscoa; e, finalmente, a ocasião em que o autor escreve o texto, rememorando esses dois 

acontecimentos e fazendo ligações entre eles, ressignificando as experiências por ele vividas. Assim, 

coexistem no texto ―o tempo da enunciação e o tempo do enunciado‖, colocação feita por Bianchi 

acerca de ―A dócil‖.167 Esses três momentos, primeiramente, não são apresentados cronologicamente 

ao leitor. O texto inicia-se no tempo ―presente‖, ou seja, 1876, quando Dostoiévski escreve o texto; em 

seguida, há um primeiro retorno no tempo, para o período de sua prisão. Nesse momento, o autor sente 

a necessidade de retornar uma última vez no tempo, agora à sua infância, para que sua experiência no 

cárcere pudesse ser ressignificada. Feita essa última volta ao tempo, o autor então vai retornando ao 

presente em um movimento inverso, finalizando a narrativa. 

Nessa obra, portanto, predomina o que Andrei Kofman chama de ―tempo reversível‖, ou seja, 

aquele no qual é possível retornar ao passado não apenas com a intenção de rememorá-lo, mas também 

com propósitos de transformação do presente e do futuro: 

No final, o modelo do tempo reversível é, em sua essência, instável e mutável, uma vez que a 

investigação do passado é feita com o objetivo de compreender o presente, enquanto a 

compreensão é um passo para a transformação. Por isso, nesse caso, via de regra, a volta ao 

passado tem o objetivo não de conservá-lo no futuro, mas de transformar o futuro.
168

 

 

Em ―Mujique Marei‖, Dostoiévski utiliza-se desse modelo de tempo que permite a 

transformação do olhar do presente e da perspectiva de futuro por meio da ―investigação do passado‖. 

A redenção do autor/narrador, como veremos, vem por meio dessa reconstrução de suas experiências 

com o povo russo, que permite que o autor compreenda um pouco melhor a complexa relação de 

classes da Rússia, sem espaço para romantizações. Acerca dos Escritos da casa morta, Konstantin 

Motchulski faz um comentário que pode também ser aplicado ao texto aqui analisado, visto que ele 

também rememora o período de cárcere. O narrador 

[...] primeiro é um observador externo, apreende apenas as características mais ríspidas e 

inauditas, depois toma parte na vida da prisão e termina por adentrar as profundezas 

misteriosas daquele mundo, toma consciência daquilo que viu antes, mas de modo novo, 

reavalia suas primeiras impressões, aprofunda suas conclusões.
169 

 

Assim como em ―Um menino…‖ predominou o contraste luz/escuro, ―Mujique Marei‖ pode 

ser observado a partir do contraste entre ódio e amor. Conforme se adentra na leitura com o narrador, 
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sente-se com ele a mudança de perspectiva e de sensações. A obra inicia-se com a confusão e com um 

ambiente apinhado e violento, que é reforçado pelo calor: ―haviam muitos bêbados, xingamentos, a 

cada minuto começavam brigas em todos os cantos.‖170 Há uma oposição entre o clima do espaço da 

narrativa, quente, ensolarado, com o estado de espírito do narrador Dostoiévski, que é ―soturno‖. Esse 

narrador personagem que ao mesmo tempo é autor, nesse primeiro momento, parece estar na periferia 

da cena, nas margens, apenas descrevendo o caos do ambiente, mas sem efetivamente participar dele, 

sendo apenas afetado por ele. 

Passando por outro preso político que estava ali, o polonês Alexander Mirecki, um preso 

político como ele, Dostoiévski escuta do colega, que também está transtornado, em francês: ―Eu odeio 

esses bandidos!‖. O coração do autor, assim como o de Mirecki, também ―ardia de raiva‖.171 Acontece 

um descolamento da personagem narradora do ambiente à sua volta; enquanto os presos bebiam, se 

divertiam ou brigavam, o narrador estava introspectivo, mergulhado em reflexões. ―Fui até meu lugar, 

de frente para a janela com gradil de ferro e deitei de costas com as mãos atrás da cabeça e os olhos 

fechados.‖172 Esse era um hábito de Dostoiévski, que, em Escritos da casa morta, já havia influído no 

narrador, Aleksandr Pietróvitch, as seguintes reflexões: 

Espiritualmente só, eu revia toda a minha vida pregressa, examinava tudo até os ínfimos 

detalhes, refletia sobre o meu passado, julgava a mim mesmo de forma implacável e severa e 

vez por outra até abençoava o destino por me haver concedido aquela solidão, sem a qual não 

teria feito esse autojulgamento nem essa revisão da minha vida pregressa.
173 

 

Mesmo com todo o ambiente agitado ao redor, em ―Mujique Marei‖, o narrador também 

consegue divagar e sonhar acordado, sendo transportado para outro tempo e espaço, quando tinha nove 

anos, em sua propriedade rural. Dostoiévski descreve essa lembrança como ―um momento 

insignificante da minha primeira infância‖.174 Entretanto, com o caminhar do texto, fica claro que essa 

lembrança foi de suma importância e evocada em um momento de muita necessidade para o escritor, 

como ele mesmo admite: ―o caso permaneceu sem se fazer em minha alma, por si mesmo, a despeito 

da minha vontade, e, de repente, me recordei dele quando foi necessário‖.175 

Conforme o narrador divaga e se perde em pensamentos, a atmosfera da história é transportada 

para um bosque com cheiro úmido de folhas e com pequenos animais ao redor; o clima também muda 

— agora, é ―um pouco frio e ventoso‖,176 diferente do abafamento sentido na prisão. Ao realizar essa 

volta à infância, o narrador com olhar de menino agora parece estar no centro da cena, de maneira 

mais confortável, interagindo ativamente com o ambiente à sua volta, e a narração acontece mais 

lentamente, trazendo as percepções que ele teve na época e voltando a visão do leitor para os 

elementos do espaço que o interessavam, como os insetos e galhos de árvores encontrados no bosque. 
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Palavras que remetem a sensações agradáveis e amáveis, a coisas que o narrador gostava, vão 

sendo incorporadas à descrição feita do bosque: ―vergastas de noz são tão bonitas e frágeis‖, ―também 

gostava dos lagartos pequenos‖, ―Não havia nada na vida que eu amasse tanto quanto o bosque com 

seus cogumelos e frutas silvestres, com seus bichinhos e passarinhos, ouriços e esquilos, com seu 

úmido aroma de folhas apodrecidas que eu tanto amava.‖177 A atmosfera do texto torna-se mais leve e 

fresca conforme o menino Dostoiévski avança pelas árvores em busca de insetos e vergastas de noz. 

Sente-se que é possível respirar novamente. 

Discutindo a novela ―A senhoria‖, Tchirkóv aponta que a personagem que figura no título do 

livro ―suscita na alma de Ordínov‖, o protagonista, ―as melhores e mais puras lembranças da infância.‖ 

Em seguida, traz a seguinte análise, que é comprovada pela importância das lembranças dos tempos 

infantis para a narrativa de ―Mujique Marei‖: ―É peculiar a toda a obra posterior de Dostoiévski o fato 

de que essas lembranças levam a personagem a um mundo que é em tudo diferente — o mundo do 

contato imediato com uma natureza bela e harmoniosa, o mundo do deleite primordial.‖178 Em outro 

trecho, conclui: ―Quanto ao presente, nas obras de Dostoiévski ele é marcado pelo sinal de algo 

estranho e terrível, pelo signo da maldição.‖
179

 

Então, ―de repente‖ — o vdrug dostoievskiano sempre presente e que será mais bem observado 

em ―A dócil‖ —, um ―som‖ macula o aspecto mágico da cena: alguém grita que há um lobo por perto. 

Há, no entanto, uma quebra da expectativa construída no leitor pelo ―grito‖: o momento que deveria 

ser dramático, o encontro com o lobo, é substituído pela terna presença do mujique Marei, que acolhe 

o menino que havia corrido em sua direção. Sua figura alta, grande, de vasta barba já grisalha, tem ares 

de pai amoroso e protetor, remetendo ao aspecto divino que será relacionado à personagem; sua 

confiança ao descartar a possibilidade de um lobo naquele bosque conforta o menino assustado, e o 

sinal da cruz feito sob ele pelo homem reitera a proteção concedida: ―Que Cristo esteja com você, 

pode ir.‖180 

O que mais parece surpreender o Dostoiévski já adulto que revisita essa memória de infância 

com um olhar mais maduro é a ternura com que o mujique confortou o menino assustado que ele foi. 

Há algo que chama a atenção do escritor para esse contraste entre ―seu dedo gordo, sujo de terra‖ e a 

delicadeza de seu gesto de acalmar o menino; parece estar ali, nesse breve momento, o cerne de toda a 

―questão do povo‖ russo, que vinha sendo discutida por Dostoiévski no Diário. ―É claro que qualquer 

um confortaria uma criança‖, admite ele, ―mas naquele encontro solitário aconteceu algo inteiramente 

diverso, e ainda que eu fosse seu próprio filho, ele não poderia me dirigir um olhar que irradiasse amor 

mais puro‖.181 
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A complexa relação entre classes na Rússia não escapa à reflexão do escritor, que se pergunta: 

―mas o que o levou a fazer isso? Ele era nosso servo, e eu o filho do seu senhor, ninguém ficaria 

sabendo como ele me afagou e nem o recompensaria por isso.‖182 É muito significativo que 

Dostoiévski evoque a figura de um camponês intrinsecamente bom, sem a necessidade de qualquer 

pagamento por isso, no momento em que estava se sentindo mais oprimido no meio dos representantes 

do povo presentes na prisão, que pareciam tão distantes dessa bondade relembrada por ele. O autor 

continua: 

O encontro foi solitário, no campo vazio e apenas Deus, quiçá, viu lá de cima que sentimento 

humano profundo e esclarecido e que ternura delicada, quase feminina, pode existir no coração 

de um mujique russo bruto, bestialmente ignorante, que ainda não esperava ou mesmo 

imaginava sua liberdade.
183 

 

Dostoiévski relembra que a libertação dos servos russos, quando esse episódio de infância 

aconteceu (cerca de 1830), ainda estava muito longe, não sendo sequer imaginável pelos camponeses, 

que só a alcançariam em 1861. Essa falta de perspectiva, mesmo assim, não impediu o carinho 

desinteressado do mujique pelo filho de seu senhor. No trecho acima, Dostoiévski também compara a 

ternura do homem a algo feminino, o que pode ser visto no nome escolhido para a personagem, 

―Marei‖, que pode remeter à Virgem Maria, semelhança apontada por Jackson: ―Não é, em nenhum 

caso, acidental que o nome ou a palavra ‗Marei‘ possa ser muito facilmente associada na mente 

popular com a pronúncia dialetal de ‗Mariia‘ (Maria), que é ‗Mareia.‘‖184 Assim como em outros 

trabalhos de Dostoiévski, que serão observados quando abordarmos ―A dócil‖, aparece aqui 

novamente a importância da figura da Virgem: 

O mujique Marei, em todas as suas características essenciais, sua ternura e compaixão 

maternal, é uma imitação da Virgem Maria. Nesse sentido, pode-se dizer que o Dostoiévski de 

nove anos, como o menino Aliócha Karamázov, cuja mãe o segurava embaixo da imagem-

ícone de Maria, esteve sob a proteção da Madona.
185 

 

Ao despertar desse devaneio entre o estado lúcido e o sonho, o cenário ao seu redor é o mesmo 

do início do texto, mas a perspectiva pela qual ele é visto e as sensações do narrador já são diversas e 

continuam no estado de espírito evocado pelas lembranças reexperienciadas: ―ainda era possível ver 

no meu rosto o sorriso calmo da lembrança.‖186 O olhar para o outro é agora acrescido de um filtro 

essencial: a compaixão. O amor ao próximo faz com que a raiva presente no coração do autor no início 

da narrativa se dissipe: 
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Então, quando saí da tarimba e olhei ao redor, lembro-me de sentir subitamente que podia 

olhar para aqueles infelizes de uma maneira completamente diferente, e que, de repente, como 

que por um milagre, todo o ódio e a raiva tinham desaparecido do meu coração.
187 

 

A imagem do coração desempenha um papel importante nesse texto, que contrasta a raiva que 

pode inundá-lo e os efeitos que isso tem no homem com o amor que também pode dele brotar e, com 

isso, transformar a existência de quem o experimenta. Tendo em mente textos importantes da fé 

ortodoxa, como a Pequena filocalia, pode-se traçar paralelos entre o que se diz neles sobre o 

protagonismo do coração e o seu papel em ―Mujique Marei‖. Em um trecho da ―Macariana‖, presente 

na Pequena filocalia, lê-se: ―O coração efetivamente comanda e rege todo o corpo. A graça, uma vez 

que tenha conquistado as pastagens do coração, reina sobre todos os membros e pensamentos. Pois é 

nele que estão o espírito e todos os pensamentos da alma, e sua esperança.‖
188

 A relação com a 

transformação que ocorre no espírito e nos pensamentos de Dostoiévski é visível: uma vez que seu 

coração se acalma e se enche de amor à lembrança terna do mujique, seu martírio no encarceramento, 

cercado por pessoas desconhecidas e agressivas, parece mais suportável, pois torna-se possível 

perceber que elas são, no fundo, apenas seres humanos como ele mesmo. 

Em outra passagem da Pequena filocalia, Isaac de Nínive proclamou: 

O coração de quem examina a própria alma a todo instante goza das revelações. Quem recolhe 

a contemplação no interior de si mesmo, contempla o brilho do espírito; quem desprezou a 

dissipação, contempla o seu Senhor dentro do próprio coração. Quem quer ver o Senhor, 

aplica-se em purificar o coração, por uma lembrança ininterrupta de Deus. Desse modo, verá o 

Senhor a todo momento, no brilho de seu intelecto.189 

 

Ao voltar suas atenções para si mesmo, para sua alma, para seu centro (como vimos, um 

elemento importante em Dostoiévski), o narrador encontra a força necessária para prosseguir, depois 

da memória que lhe é revelada. A lembrança do pobre mujique reacende o olhar atento do narrador até 

mesmo para o rosto dos seres humanos que estão à sua frente, às suas feições; Dostoiévski diz que 

caminhou ―olhando com atenção no rosto daqueles que encontrava‖, pois ―esse mujique difamado e de 

cabeça raspada, com marcas no rosto, bêbado, bradando sua rouca e embriagada canção, pode ser 

aquele mesmo Marei‖, e conclui: ―com efeito, eu não consigo perscrutar seu coração.‖190 

A redenção presente no texto é a do narrador, da perspectiva de Dostoiévski, enquanto 

intelectual, sobre os camponeses. É o olhar de alguém que se via até então como superior às pessoas de 

sua convivência diária e que passa, depois desse vislumbre de redenção, a enxergá-los como 

verdadeiramente semelhantes. Pareyson escreveu sobre a redenção na obra de Dostoiévski que, ―No 

fundo da dor, perfila-se a vocação espiritual do homem: o aniquilamento do mal por obra do 

reconhecimento do bem.‖191 Assim, reconhecendo em seus colegas de prisão seu lado humano, suas 
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partes boas, sua raiva e impaciência pouco a pouco se dissolvem, dando lugar à compaixão e ao 

reconhecimento de que estão todos unidos por laços transcendentes. 

Joseph Frank afirma que ―Deste momento [a publicação de ‗Mujique Marei‘] data aquela 

exaltada visão do camponês e do caráter nacional russo, expressa tão apaixonadamente (e tão 

irrestritamente) por todo o Diário.‖
192

 Transformado pela ressignificação daquela memória de 

infância, o narrador se compadece ainda mais de seu colega intelectual, Mirecki, que parecia não ter 

nada, nenhum Marei, a que se agarrar como escape da cruel realidade do encarceramento; sua visão 

estava limitada ao plano terreno, ―ele não via nada nas pessoas‖.193 

Conforme se pode acompanhar em Escritos da casa morta, há uma mudança de visão acerca 

dos prisioneiros: primeiro, sem conhecê-los, os idealizava. Depois, chocando-se com a realidade, 

afastou-se, teve repulsa a diversos de seus hábitos. Conforme destaca Golin, Dostoiévski ―não estava 

preparado para encontrar entre os presos camponeses do povo a mesma degeneração moral que outrora 

atribuíra aos setores sociais mais altos.‖194 Por fim, conhecendo-os de verdade, para além da superfície, 

passou a admirar as qualidades do povo, sua força, sua fé. O contato com o povo real fez com que 

Dostoiévski repensasse suas ideias revolucionárias, por perceber a grande distância que separava as 

classes, e o quanto o povo não aceitava se aproximar dos nobres. As reflexões feitas em ―Mujique 

Marei‖ retomam e exemplificam o que o autor vinha discutindo no texto anterior do Diário, o já 

mencionado ―Sobre o amor ao povo. Um pacto necessário com o povo.‖, no qual havia dito que 

―Todos nós, amantes do povo, olhamos para ele como uma teoria, e parece que exatamente nenhum de 

nós o ama como ele realmente é, mas apenas como cada um de nós o imaginou‖.
195

 

Esse distanciamento entre o povo e as classes que não o compunham, como os intelectuais, 

nobres e comerciantes, pode ser observado em diversas passagens de Escritos da casa morta, como na 

seguinte: 

Os antigos nobres costumam ser objeto de olhares sombrios e malévolos nos campos de 

trabalhos forçados. 

Embora já tivessem perdido todos os direitos e fossem plenamente comparáveis aos outros 

presos, estes nunca os reconheciam como seus companheiros. E assim não agem em 

decorrência de um preconceito consciente, mas sem mais nem menos, de modo inteiramente 

honesto e inconsciente. De maneira sincera nos reconheciam como nobres, embora eles 

mesmos gostassem de caçoar da nossa queda.  

[...] Não há nada mais difícil do que ganhar a confiança do povo (sobretudo de uma gente 

como aquela) e fazer por merecer a sua afeição.196 
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Sobre essa experiência de Dostoiévski, Motchulski comentou: ―O abismo que separa as altas 

classes do povo simples é mais profundo, intransponível, do que pode parecer aos olhos dos 

adoradores do povo. O nobre europeizado e civilizado é um estrangeiro para o povo.‖197 Ainda de 

acordo com o crítico, ―Ele amava o povo, quis fazer com que o amassem de volta.‖198 Quando isso não 

aconteceu, ao invés de amargurar-se, a lembrança de Marei auxiliou Dostoiévski a realizar 

[...] um gesto grandioso de humildade cristã: admitiu que a verdade estava do lado dos 

inimigos, que aquela era ―uma gente extraordinária‖, que neles residia a alma da Rússia... Na 

treva infernal da prisão o escritor encontrou aquilo diante do que sempre se curvara: o povo 

russo.
199 

 

Sobre esse período de tempo da vida do escritor, Frank afirmou que: 

Depois de um certo período de tempo, a revolta de Dostoiévski contra os prisioneiros e contra 

o mundo deles começou a ser alterada por outras impressões. Por um lado, quanto mais ele 

aprendia sobre as circunstâncias nas quais os crimes deles foram cometidos, mais ele 

conseguia ver que eles eram frequentemente respostas a opressões ou maus-tratos 

insuportáveis. Além disso, o que o impressionou profundamente foi que, quaisquer que fossem 

seus crimes, os mujiques aceitavam incondicionalmente a moral cristã tradicional que 

condenava seus comportamentos. De fato, foi apenas porque essa moralidade exerceu seu 

efeito que o pandemônio do ambiente habitual da prisão foi substituído, mesmo que 

momentaneamente, por uma atmosfera menos revoltante.
200 

 

A experiência da prisão permitiu que Dostoiévski compreendesse melhor os sofrimentos aos 

quais estava exposto o povo russo e as maneiras pelas quais esses indivíduos reagiam a eles. Observa-

se que, mesmo que os camponeses cometessem crimes, eles não os justificavam, mas continuavam 

―respeitando‖ os ensinamentos de Cristo, mesmo que não os seguindo à risca. Esse ambiente de grande 

ambiguidade de valores e caráteres humanos foi crucial para a produção madura de Dostoiévski, 

permeada por figuras violentas e criminosas, mas que carregam em si contradições que instigam o 

leitor, como ainda relembrou Frank: ―Seus personagens podem cometer crimes, mas nenhum deles é 

um completo vilão cujos atos não demonstrem qualquer sentimento moral, ou que aprecie o mal pelo 

próprio mal.‖
201

 

Podemos relacionar essas reflexões feitas por Dostoiévski a partir da vivência do cárcere e 

comentadas por Frank com a seguinte fala do narrador de ―O sonho de um homem ridículo‖, que 

questiona: 

[...] quem é que não se desencaminha? E no entanto todos seguem em direção a uma única e 

mesma coisa, pelo menos todos anseiam por uma única e mesma coisa, do mais sábio ao 

último dos bandidos, só que por caminhos diferentes.
202 
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Ou seja, a humanidade, de diferentes maneiras, por mais que se desencaminhe, está interligada 

em busca de algo, pela ânsia de preencher o vazio deixado pela falta de comunhão com o todo, ideia 

que será mais profundamente observada no texto do qual foi retirada a citação acima. 

Sobre a experiência siberiana de Dostoiévski e seus impactos em seu pensamento e em sua arte, 

Jackson conclui: 

―Mujique Marei‖ aponta, então, diretamente para a resolução artística e espiritual de 

Dostoiévski de sua crise na prisão e em seu exílio na Sibéria, uma crise envolvendo não 

somente seus sofrimentos pessoais e sentimentos de raiva e ressentimento, mas seu 

reconhecimento da profunda tragédia do povo russo e de sua história.
203 

 

Assim, a leitura de ―Mujique Marei‖, curto texto presente no Diário de um escritor, alinhada às 

reflexões presentes em Escritos da casa morta e em sua obra posterior, demonstra que Dostoiévski 

teve um contato profundo com o povo russo durante os anos que passou preso, tomando conhecimento 

das suas dores, das suas histórias, do quão abandonados estavam aqueles sujeitos e do quão trágica era 

essa situação, e permite observar como isso se traduziu em sua literatura. 

Por meio do ambiente angustiante da prisão, sendo colocado à prova todos os dias, o narrador 

encontra sua própria redenção ao perceber a complexidade do desafio proposto pelo ensinamento 

cristão que pede que se ame ao próximo como a si mesmo. 

 

2.2 ESPÍRITOS MARGINALIZADOS EM PETERSBURGO 

O Agiota, no fim, questiona: “„Homens, amai-vos uns aos outros‟ — quem disse isso? De quem é esse 

mandamento?”204 

O Homem Ridículo, rumo ao princípio, revela: “O principal é — ame aos outros como a si mesmo, eis 

o principal, só isso, não é preciso nem mais nem menos: imediatamente você vai descobrir o modo de 

se acertar.”205 

 

Em todos os textos recortados para esta pesquisa, diferentes tipos de marginalidade convergem 

e oprimem as personagens. O menino da noite de Natal é fruto da metrópole que exclui os mais 

fragilizados, fechando seus olhos para eles. Os infelizes companheiros presos de Dostoiévski, em sua 

maioria camponeses e pessoas simples, vivem às margens da sociedade, sobrevivendo por vezes das 

maneiras mais tortuosas. As personagens dessas histórias experimentam sensações de deslocamento 

também espiritual — desamparo e solidão, como o menino; indignação e sensação de não 

pertencimento a um grupo, como Dostoiévski prisioneiro. Entretanto, em duas das histórias aqui 

selecionadas, a marginalidade do ser, com seus sentimentos e sua subjetividade, transparece com mais 

força: ―A dócil‖ e ―O sonho de um homem ridículo‖. 
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As duas novelas tratam de um tema que sempre retornou à obra de Dostoiévski, vide obras 

como O idiota e Os demônios, e do qual ele se ocupou também em ensaios: o suicídio. Segundo 

Freisthler, 

O suicídio foi um tema proeminente na literatura russa por muitos anos, desde a segunda 

metade dos anos 1800 até as primeiras décadas do século XX [...]. Cada autor utilizou o 

elemento de enredo do suicídio de maneira diferente, para efeito literário diferente, com o 

objetivo de desenvolver sua própria conclusão temática ou seu próprio comentário sobre 

ambos suicídio e vida em geral.206 

 

Como Dostoiévski tinha uma especial atenção às páginas jornalísticas e um olhar apurado para 

as notícias em que a maioria das pessoas não reparava, uma série de suicídios entre jovens em 

Petersburgo no período que antecedeu a escritura desses textos para o Diário de um escritor abalou o 

autor, que buscava compreender possíveis motivações e pensamentos dessas pessoas. Assim, em uma 

tentativa de formular suas ideias sobre o assunto, surgiu o ciclo de textos que o abordam, escritos entre 

1876 e 1877: os ensaios ―Dois suicídios‖ e ―O veredicto‖, além das novelas citadas. 

A literatura tem especial sensibilidade e poder para expor pelos mais diferentes prismas 

assuntos difíceis e polêmicos. Conforme reflexões propostas por André, Amaral e Pinezi,207 a falta de 

estudos sistematizados sobre as relações entre suicídio e literatura não significa que não haja — ou que 

isso se dê em pouca medida — material abundante para tais análises. Ao encontro dessas reflexões, 

Dante Moreira Leite afirma que ―enquanto a ciência pretende solucionar um conflito, a literatura 

procura exprimi-lo‖.208 Assim, tratado por vezes de maneira ―cirúrgica‖, impessoal, por outras áreas do 

conhecimento, como a psiquiatria e a sociologia, visto muito mais como um fenômeno geral do que 

com ênfase no sofrimento individualizado, o suicídio tende a aparecer de maneira mais humanizada e 

sensível em obras literárias diversas. 

São múltiplas as nuances do assunto que já foram literariamente trabalhadas, segundo expõem 

André, Amaral e Pinezi. A própria obra de Dostoiévski é rica em exemplos diferentes de situações que 

envolvem a autoaniquilação. Pode-se citar como uma importante aparição do tema em seus escritos a 

carta de despedida e a tentativa malsucedida de suicídio de Hippolit, em O idiota (1869), romance que 

não está temporal ou ideologicamente distante dos textos aqui analisados. A tentativa apoteótica de 

Hippolit é apresentada de maneira aprofundada e a partir de sua perspectiva, conforme se acompanha a 

leitura realizada pela própria personagem de sua carta de despedida na comemoração de aniversário do 

príncipe Míchkin. 

Três anos depois, o tema seria amplamente discutido no romance Os demônios (1872). Dessa 

vez, a atitude é concretizada, como parte final do argumento da personagem Kirílov contra a existência 

de Deus, assim resumido por Camus: ―Se Deus não existe, Kirílov é Deus. Se Deus não existe, Kirílov 
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deve se matar. Kirílov, portanto, deve se matar para ser deus.‖209 Sobre esse romance, é importante 

ainda mencionar Stavróguin, personagem com o maior destaque da trama, que se mata ao final do 

livro. 

O assunto foi então retomado nas novelas aqui analisadas. Nos dois textos, ele é narrado por 

sobreviventes — o que é quase um pressuposto para relatos desse tipo: pelo marido da suicida, em ―A 

dócil‖ (1876), que carrega o peso de continuar a viver em um mundo no qual a criatura amada (e 

tiranizada) não mais existe, e pelo Homem Ridículo, que é demovido de sua arrastada decisão por uma 

mudança em sua visão do mundo. Em ―A dócil‖, a suicida não emite sua voz diretamente no texto, 

diferentemente dos outros exemplos observados. Ela é um fantasma e apenas ecos de sua existência 

chegam ao leitor pelo intermédio enviesado do marido. 

Depois de ―O sonho de um homem ridículo‖ (1877), o suicídio apareceria uma última vez na 

obra dostoievskiana, compondo a sua última contribuição para a literatura: Os irmãos Karamázov 

(1881). No romance, vê-se a irônica autoaniquilação de Smierdiakóv, depois de ter revelado a verdade 

a Ivan, irmão por parte de pai. Seu ato é um derradeiro deboche e insulto à família à qual ele também 

pertencia, mas que o marginalizou por toda a vida, colocando-o na situação de criado. 

Essa riqueza de abordagens do suicídio na obra dostoievskiana contribui a um não 

engessamento do tema, o que ajuda a construir discussões mais dinâmicas e honestas acerca desse 

fenômeno que, mesmo que por vezes tratado com estigma, é parte integrante de diversas sociedades — 

e sempre foi, como nos documenta a literatura. 

―Dois suicídios‖ é um texto de pouco mais de três páginas, rico na exposição de reflexões do 

autor sobre alguns temas. É especialmente interessante a maneira como ele inicia a escrita, falando 

sobre o fazer artístico e a dificuldade de conciliar a arte com a realidade para, a partir desse fio 

condutor, comentar dois suicídios muito diferentes e igualmente perturbadores. Retomando a seguinte 

fala do escritor Mikhail Saltikov-Schedrin (1826–1889) durante uma conversa, Dostoiévski fala sobre 

a fragilidade da representação artística em comparação às nuances da vida, reflexão que ajuda a 

compor a compreensão das relações de Dostoiévski com o real na arte, anteriormente aqui expostas: 

[...] por acaso sabe que não importa o que escreva, o que deduza, o que reconheça em uma obra 

de arte, isto nunca poderá se igualar à realidade? Não importa o que represente, tudo será mais 

frágil do que a realidade. Pode ser que pense ter alcançado em uma obra o ápice da comicidade 

em determinado acontecimento da vida, ter capturado seu aspecto mais disforme: nem de 

longe! A realidade logo lhe apresentará alguma instância deste mesmo gênero que você jamais 

teria proposto, e que pode superar toda a sua capacidade de observação e imaginação!
210 

 

Assim, o texto parece caminhar para a via da polêmica literária, com uma marcada crítica aos 

autores da escola realista que pretendiam capturar todos os aspectos do cotidiano em suas obras, 

recorrente na obra de Dostoiévski. O autor insere então sua resposta à fala de seu contemporâneo, 

dizendo: 

Disso eu já sabia desde 1846, quando comecei a escrever, e talvez até antes; esse fato 

costumava me deixar perplexo e impactado quanto à questão da utilidade da arte em face de 

sua tão evidente impotência. Com efeito, investigue algum fato da vida real, mesmo que não 

seja o mais incrível à primeira vista, e se o senhor tiver olhos e forças, descobrirá nele uma 
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profundidade que não existe em Shakespeare. Mas a questão consiste no seguinte: aos olhos de 

quem e com as forças de quem? Não apenas para criar e escrever obras literárias, mas para 

simplesmente notar o fato é preciso também ser como que um artista.
211 

 

A complexidade da vida e as maneiras como capturá-la da forma mais satisfatória e artística 

possível eram questões que já acompanhavam Dostoiévski desde o início de sua carreira. As 

publicações de 1846 do autor — Gente pobre, O duplo e ―O senhor Prokhártchin‖ — tentaram de 

diferentes formas cercar a vida cotidiana e os elementos mais complexos e extraordinários que a 

compõem. Até mesmo as aparentemente banais notinhas jornalísticas, se observadas a fundo e 

estudadas, poderiam revelar aspectos profundos da vida humana que muitas vezes escapam à arte. O 

essencial para esse exercício de transpor a sutileza da vida para uma obra seria o olhar do artista, seu 

nível de observação, que deveria, entretanto, encontrar um meio termo entre a total apatia e a 

exasperação total, pois os dois extremos não são saudáveis. 

Assim, partindo de comentários sobre o fazer artístico, Dostoiévski fala sobre a passividade de 

certos cidadãos frente à vida e suas questões, enquanto para outros, como os de ―coração fraco‖
212

 ou 

os ―dóceis‖, a realidade parece tão absurda e impossível que não veem maneira de continuar 

sobrevivendo a ela. Surge, aqui, a semente da reflexão que buscará compreender dois modos de ver a 

vida que podem resultar na mesma tragédia, mesmo que por motivações diversas: 

Para alguns observadores, todos os acontecimentos da vida se desenrolam na mais comovente 

simplicidade e são tão óbvios que não há sobre o que pensar, não há sequer algo que mereça 

ser visto. Outro observador dos mesmos acontecimentos pode ficar tão alarmado que (como 

acontece com frequência), sem forças para sintetizá-los e simplificá-los, transformá-los numa 

linha reta e, com isso, tranquilizar-se, recorre a um novo tipo de simplificação e pura e 

simplesmente crava uma bala na testa para extinguir de uma só vez sua mente exaurida junto 

com todas as suas questões.
213 

 

Nesse trecho, Dostoiévski preludia o tom que utilizaria em seguida nas páginas iniciais de ―A 

dócil‖, quando o narrador, marido da falecida, diz que está ―tentando esclarecer e não há meios de eu 

concentrar os pensamentos num ponto‖.214 A mente da personagem, assim como a das pessoas desse 

segundo grupo elencado pelo autor, também está exaurida e cheia de questões que ele tenta 

transformar numa ―linha reta‖. 

Sabe-se que os extremos interessaram profundamente a Dostoiévski: no caso por ele 

comentado, têm-se a extrema apatia e a extrema exasperação frente aos fatos da vida. Dessa forma, do 

intuito de compreender e destrinchar esses dois modos de enxergar o mundo, surgem as personagens 

sofredoras das duas novelas aqui comentadas, frutos das reflexões primeiramente colocadas em ―Dois 

suicídios‖: como resultado do sentimento de ―tudo tanto faz‖, nasce o Homem Ridículo, que passa 

pela vida totalmente anestesiado, sem se importar consigo mesmo nem com o próximo e sem ver 

nenhuma razão para continuar uma existência sem sentido; de outro lado, vítima de uma repentina e 

insuportável expansão de sensações, vendo-se embrenhada em uma trama que exige demais dela, tem-

se a Dócil. O autor assim encerra essa reflexão: 
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Esses são apenas os dois extremos, mas é entre eles que reside todo o sentido disponível ao ser 

humano. Contudo, é claro que nunca será possível esgotar todo o acontecimento, nem alcançar 

seu princípio e seu fim. Conhecemos apenas o essencial do visível cotidiano, e ainda assim só 

de vista; já o princípio e o fim ainda representam para o ser humano algo fantástico.
215 

 

A obra de Dostoiévski como um todo se dedicou a coletar tipos de seres humanos 

representantes dos mais diversos pontos desse espectro de personalidades, para então estudá-los. A 

lembrança do autor ao dizer que desde 1846, ou talvez desde antes, a questão da representação das 

sutilezas da vida e do homem já lhe preocupavam vai ao encontro da seguinte frase, retirada de sua 

correspondência de 1839: ―O homem é um enigma. É preciso decifrá-lo, e ainda que passe a vida toda 

para decifrá-lo, não diga que perdeu tempo; eu me dedico a esse enigma, já que quero ser um 

homem.‖216 Em busca especialmente desse princípio e desse fim dos extremos humanos, Dostoiévski 

colocou suas personagens em situações-limite para observar-lhes o comportamento, em busca do 

fantástico que foge ao humano no dia a dia — não por acaso as duas novelas receberam o subtítulo de 

―Uma narrativa fantástica‖, mostrando a interligação desses textos.  

Finalizado esse ―preâmbulo‖ sobre a representação do real na arte e as duas categorias mais 

extremas de indivíduos que se encontra no cotidiano, o autor entra no assunto que dá título ao ensaio: 

dois suicídios em tudo diferentes, mas que chamam a atenção e que podem ser pensados juntos a partir 

das reflexões que vinham sendo tecidas no texto. O primeiro é o suicídio pela apatia e pelo tédio, 

concretizado em dezembro de 1875: o da filha de Aleksandr Herzen, importante nome da 

intelectualidade russa do XIX. Dostoiévski faz questão de ressaltar que a jovem ―cresceu no 

estrangeiro e, embora fosse de origem russa, sua educação era quase inteiramente não russa‖,217 fato 

que para ele parece ser significativo, poderia dar pistas acerca dos porquês do ocorrido. Aleksandr 

Herzen saiu da Rússia em 1847 e nunca retornou à pátria; mesmo a distância, construiu pensamentos 

relevantes para a vida intelectual russa e foi ―autor de uma teoria revolucionária que combina 

elementos ocidentalizantes, ideias eslavófilas e socialismo‖.218 

Causas materiais para o suicídio da filha do pensador, segundo Dostoiévski, não poderiam 

haver; partindo disso, ele tenta compreender as razões ocultas nessa jovem alma: 

Indignação com o quê? Com a simplicidade de tudo? Com a vida sem sentido? Seria ela um 

desses que julgam e negam a vida, tão conhecidos, indignados com a ―estupidez‖ que é o 

aparecimento do homem na Terra, com a absurda causalidade desse aparecimento, com a 

tirania das causas inflexíveis com as quais não consegue se reconciliar?
219 

 

Dostoiévski retomaria os questionamentos acima em ―O veredicto‖; neste, ele se coloca na 

primeira pessoa de alguém que não concorda com a tirania da natureza ao obrigá-lo a uma vida 

consciente e sem maiores sentidos: ―... Na realidade que direito tinha a natureza de me trazer ao 

mundo como resultado de alguma de suas leis eternas?‖.220 Em ―O sonho de um homem ridículo‖, a 

personagem principal também se rebela contra o ―absurdo‖ da vida e da consciência após ela. Esses 
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questionamentos já haviam aparecido na obra dostoievskiana pela voz de Hippolit, que proclama: ―Se 

eu tivesse o poder de não nascer, certamente não aceitaria a existência nessas condições 

escarnecedoras.‖
221

 

Em ―Dois suicídios‖, Dostoiévski continua: 

Aqui ouve-se uma alma revoltada com a linearidade que lhe fora ensinada na casa do pai desde 

a infância. E o que é mais provável é que em sua alma não houvesse dúvidas conscientes, 

nenhuma questão, por assim dizer; ela acreditava em tudo aquilo que lhe havia sido ensinado 

na infância, isso é o mais certo de tudo. Quer dizer, simplesmente morreu de uma ―fria apatia e 

de tédio‖, com um sofrimento, por assim dizer, animal e inconsciente, era simplesmente 

sufocante viver assim, como se faltasse ar. Sua alma inconscientemente não suportou a 

linearidade, e inconscientemente exigiu algo mais complexo...
222 

 

O tédio e a linearidade dos acontecimentos cotidianos, conforme as especulações do autor, 

teriam motivado essa alma sufocada a buscar ―algo mais complexo‖. Por não ter dúvidas nem questões 

a serem resolvidas, a vida da jovem teria sido tomada de apatia, levando à morte. Nesse trecho está 

implícita a crítica de Dostoiévski ao pensamento socialista de Herzen, que propunha, segundo aquele, 

uma ―linearidade‖ para a ordem da vida, o que seria sufocante para o espírito humano e levaria a 

tragédias como a comentada no texto. Acerca desse texto, Frank comenta que, na visão de 

Dostoiévski, ―essas ideias — de ateísmo e materialismo — acabaram por estimulá-la a tirar a própria 

vida.‖
223

 Mais uma vez, mostra-se a discordância de Dostoiévski com modos de sistematização da 

vida. 

Contraposta a essa morte, o escritor apresenta outra, ocorrida ―há um mês‖ do lançamento do 

volume de outubro de 1876 do Diário: ―uma jovem moça pobre, costureira, jogou-se da janela do 

quarto andar, ‗pois não conseguiu de jeito nenhum encontrar um trabalho para seu sustento‘‖.224 Um 

detalhe narrado pelos jornais de Petersburgo que noticiaram a morte perturbou especialmente o 

escritor: a jovem levou consigo uma imagem religiosa, um ícone. Esse detalhe é para Dostoiévski ―o 

traço mais estranho e inaudito‖ da morte, chamada por ele de ―dócil, tranquila‖, quer dizer, sem 

maiores indignações ou revoltas, porque ―simplesmente não foi possível continuar vivendo, ‗Deus não 

quis‘, e ela morreu depois de rezar.‖225 Sabendo-se da importância dos ícones na literatura de 

Dostoiévski226 — tendo em mente obras como A senhoria, Os demônios e O adolescente — 

compreende-se porque a sua presença em cena tão trágica chamou-lhe a atenção. 

O ícone religioso torna-se o ponto de partida e o elemento que amarra o início e o final da 

novela ―A dócil‖, pois é por meio dele que a personagem estreita relações com aquele que seria depois 

seu marido, o narrador da história, e é com o ícone nos braços que a jovem se despede da vida. A 

decisão de levar consigo o ícone para a morte causa especial estranhamento àqueles imersos no 

pensamento ortodoxo russo, como o próprio Dostoiévski; nessa fé, o ícone não é uma representação do 
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divino, da figura religiosa ali exposta, mas é o próprio divino, que ali habita por meio da arte sacra. 

Conforme afirma Pondé, ―deve-se ter em mente que o fiel acredita estar sentindo efetivamente a 

presença do divino, sua energia que continuamente se erradia através daquele objeto sagrado‖.227 Levá-

lo junto de si ao suicídio, portanto, revela um ato de extremo desespero, por ser a busca por uma 

presença divina que possa confortá-la naquele momento de dor, ao mesmo tempo em que um grande 

sacrilégio. 

Ao finalizar o ensaio, Dostoiévski refletiu sobre a diferença entre aquelas duas trágicas mortes, 

tão diferentes, ―como se cada uma fosse de um planeta!‖, e se pergunta, ―se for decente e permitido 

fazer pergunta tão vã‖, qual daquelas almas sofreu mais nesta Terra, encarando-a de maneiras tão 

diferentes, mas encontrando o mesmo final. Assim, partindo dessa bifurcação de olhares sobre a vida 

— o ―tudo tanto faz‖ e a total exasperação —, teceremos comentários primeiramente sobre o texto que 

buscou compreender o segundo modo de experienciar a existência humana. 

 

2.2.1 O fim 

―A dócil‖ é um dos textos de Dostoiévski que são precedidos de nota introdutória do autor. O 

escritor inicia-a desculpando-se por, no mês de novembro, ―em lugar do Diário em sua forma habitual, 

lhes oferecer apenas uma novela‖,
228

 já que os números do Diário eram compostos por mais textos, 

alguns de opinião e outros de tom mais ficcional. Na já citada carta de 9 de abril de 1876, Dostoiévski 

diz guardar para outro momento os assuntos sobre os quais tem mais interesse, como parece ser o caso 

deste tema, pois eles exigem muita energia e ―acabam por afetar a qualidade da edição daquele 

mês‖,229 pensamento que se reflete no pedido de desculpas aos leitores de ―A dócil‖. Ele revela ainda 

que esteve ocupado com a escrita da novela ―a maior parte do mês‖. Na publicação anterior, de 

outubro, o Diário contou com os dois ensaios citados que tratam sobre o suicídio, ―Dois suicídios‖ e 

―O veredicto‖. 

Em ―Dois suicídios‖, ao comentar a morte da pobre costureira em Petersburgo que não 

encontrou condições de subsistência, o autor refletiu que: 

Há coisas que, não importa quão simples pareçam, povoam nosso pensamento por muito 

tempo, elas surgem diante de nós como se nós mesmos fôssemos culpados. Essa alma dócil 

que aniquilou a si mesma atormenta involuntariamente o pensamento.
230 

 

Com essa fala, percebe-se que a morte ―dócil‖ da costureira permaneceu em sua mente, 

perturbando-o como se a culpa fosse também dele. Vivendo e participando em uma sociedade que não 

proporcionava condições dignas aos mais simples, Dostoiévski diz sentir-se ele mesmo culpado por 

essa morte. Petersburgo, tão moderna e ampla, continuava a excluir essas parcelas da população que 

viviam pelos cantos e subsolos da cidade, como as famílias de trabalhadores vislumbradas em ―Um 

menino da festa de Cristo‖. 
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Na carta acima citada, o autor também diz que procurava então escrever sobre assuntos que não 

estivessem tão próximos de si mesmo, porque isso afetava a qualidade da escrita. Entretanto, durante 

mais de um mês o assunto continuou a atormentar seus pensamentos, e a maneira de tentar lidar com 

ele foi ―concentrar os pensamentos em um ponto‖, como o marido da personagem da novela que ele 

ofereceu, e expressá-los por meio da literatura, apresentando ao público sua reformulação daquele 

suicídio ―dócil‖. 

Com uma organização narrativa em relação à morte que se assemelha à de Crime e castigo,231 

em ―A dócil‖, a morte da heroína já está posta logo nos primeiros momentos do texto; não há suspense 

quanto ao desfecho de que ela irá morrer. O propósito dessa narração, então, gira em torno das 

inquietações gritadas: ―por quê?‖ e ―havia algo que pudesse ser feito?‖, questões levantadas pelo 

narrador-personagem, que é quem conduz o monólogo, iniciado enquanto o corpo de sua jovem esposa 

ainda está sendo velado na sala da casa. Dentro das definições de foco narrativo propostas por 

Friedman, pode-se entender o narrador desse texto como ―narrador-protagonista‖, ou seja, aquele que 

―encontra-se quase que inteiramente limitado a seus próprios pensamentos, sentimentos e 

percepções.‖
232

 

Assim como o narrador de Memórias do subsolo, o narrador de ―A dócil‖ tenta reconstruir por 

meio da palavra lembranças de situações que o oprimem e machucam, tentando atribuir a elas algum 

significado que o ajude a encarar o fato dado à sua frente. O aspecto subterrâneo da personagem será 

notado também em outros pontos, como no orgulho exacerbado que dói no indivíduo e que machuca 

aqueles ao seu redor e no movimento do oprimido pela sociedade que acaba por oprimir o próximo 

(em ambas as obras, uma mulher) em um ciclo destrutivo. 

O contato que o leitor tem com a Dócil, portanto, é todo intermediado pela fala e pela memória 

do narrador-personagem, que reconstrói o relacionamento dos dois e alguns de seus diálogos desde o 

início até o dia da tragédia. As personagens principais não têm nome;233 a alcunha de ―dócil‖ sai das 

reflexões que o narrador faz acerca da jovem ainda nos primeiros contatos que tem com ela. 

Por ser dono de uma caixa de penhores, o homem em seus quarenta anos começou a receber as 

visitas da jovem, que vinha com pequenos pertences em busca de algum dinheiro. Em uma das 

ocasiões, ela levou uma ―piteira de charuto de âmbar, uma pecinha à toa, coisa de amador‖, mesmo 

após ter sido zombada pelo narrador no dia anterior por uma jaqueta de lebre que tentou penhorar. 

Notava-se por esses atos a situação de extrema pobreza e desespero da moça, que não comentava nada 

sobre sua vida particular. Mesmo percebendo a sua extrema necessidade, o narrador foi 

deliberadamente cruel e aceitou a piteira com um tom jocoso, dizendo ―Só faço isso para a 

senhora‖.
234

 Desde o início dessa relação, percebe-se a necessidade do narrador de testar a jovem, de 
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colocá-la à prova, para ver suas reações, conhecer seu caráter, movimentos perpassados pela 

manipulação. 

Humilhada pelo tom de voz e pela insinuação do homem, mesmo assim a jovem aceitou o 

dinheiro, o que causou especial prazer e reflexão no narrador: ―o que não faz a pobreza! [...] E depois 

que ela saiu, de repente me perguntei: será mesmo que esse triunfo sobre ela vale dois rublos? [...] E, 

rindo, decidi em meu íntimo pela afirmativa.‖235 A marginalidade econômica da jovem e sua 

humilhação provocam um riso deleitoso no Agiota, que enxerga nela a pessoa perfeita para ingressar 

em seu sistema de vida. Assim, depois de perscrutar o caráter da jovem por meio desses jogos é que o 

homem decide levar adiante essa relação. No próximo encontro deles (pois, mesmo com o tratamento 

malicioso recebido, a jovem ainda precisava muito das pequenas moedas que conseguia com seus 

pertences), o narrador entabula uma conversa e então conhece o caráter da moça, classificado por ele 

como dócil. 

A docilidade da jovem vinha de sua extrema necessidade e de seu crescente desespero. Sendo 

órfã e morando com duas tias, sofria intensos maus-tratos delas, era explorada nos afazeres domésticos 

e, por fim, estava sendo negociada em casamento com um comerciante bêbado contra a sua vontade. 

Em uma tentativa desesperada de fugir dessa situação, estava penhorando seus bens para pagar por 

pequenos anúncios no jornal A voz, primeiro colocando-se como preceptora, dama de companhia, e, 

por fim, já oferecendo seus serviços ―sem ordenado, em troca de comida‖.236 A pouca idade e 

experiência da moça, ainda sem dezesseis anos completos, contribuíam para essas aparentes docilidade 

e ingenuidade, que seriam uma vez mais exploradas, dessa vez pelo Agiota. 

A imagem religiosa aparece logo no início do texto, depois dessas primeiras considerações 

sobre o caráter da moça. Em ―A dócil‖, o ícone é especificado como uma imagem da Virgem, detalhe 

que não consta em ―Dois suicídios‖, mas que estava presente na notícia lida por Dostoiévski acerca da 

morte da costureira: ―A imagem tinha o rosto (santo) da Virgem — uma benção de seus pais.‖237 A 

importância do papel do ícone, em especial da Virgem, nas obras de Dostoiévski foi comentada por 

diversos críticos. No ensaio ―Two kinds of beauty‖, Robert Jackson coloca: 

O ícone, especialmente a representação iconográfica da Madona, aparece no universo artístico 

de Dostoiévski como um símbolo estético e religioso de grande importância, uma imagem 

concreta de beleza diante da qual o homem se curva em reverência e em espera.
238 

 

Assim, a ―escolha‖ de penhorá-lo, e, depois, de levá-lo consigo à morte, representa especial 

gravidade quando entendida à luz do pensamento ortodoxo russo. Como destacado por Ollivier, mais 

uma vez na obra de Dostoiévski a imagem da Mãe de Deus é associada a uma jovem mulher, tendo em 

mente a novela A senhoria, do início de sua carreira.  
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Em um ato de desespero, a personagem de ―A dócil‖ leva ao penhor a imagem da ―Virgem com 

o menino, antiga, familiar, de casa, com moldura de prata banhada em ouro devia valer, digamos, uns 

seis rublos valia.‖239 Era uma última tentativa de fugir da tirania das tias e do casamento forçado, a 

troca de um objeto sagrado pelo dinheiro de um agiota que poderia resgatar sua dignidade. A decisão 

de penhorá-lo causa estranhamento no dono na caixa, assim como causou em Dostoiévski a decisão da 

costureira de levar a imagem à morte consigo. O narrador recorda-se: 

Percebo que a imagem é preciosa para ela, que penhora a imagem toda, sem tirar da moldura. 

Digo-lhe: seria melhor tirar a moldura e levar a imagem; mesmo porque, a imagem, de 

qualquer maneira, não é muito apropriado. 

— E por acaso é proibido? 

— Não, proibido não é, mas assim, talvez, para a senhora mesma... 

— Então, tire. 

— Quer saber de uma coisa, não vou tirar, e vou colocar ali no nicho — disse eu, depois de 

refletir — com as outras imagens, embaixo da lamparina (desde que abri a caixa de penhores, 

mantinha sempre uma lamparina acesa) [...].
240 

 

Nesse meio termo, entre a caixa de penhores e o altar religioso, ―o ícone adquire um status 

ambíguo, sendo ao mesmo tempo um objeto comercial e um objeto de veneração‖,241 conforme aponta 

Ollivier. ―Essa tensão entre o psicológico e o espiritual, por um lado, e o econômico e material, por 

outro‖,
 242 já aparece em Gente pobre, na cena em que Diévuchkin se emociona muito mais com aperto 

de mãos que recebe de seu superior do que com os cem rublos, conforme relembra Frank, e continuará 

a aparecer em todo o trabalho tardio do autor. 

Ollivier destaca também a importância que tem na obra de Dostoiévski o ato de acender ou não 

a lamparina sobre o ícone, para evidenciar a postura da personagem diante da imagem e da fé. Para 

ela, o fato de Dostoiévski evidenciar que o narrador demonstrou respeito ao ícone, mesmo que à sua 

maneira, pode expressar que ainda há chance de redenção para ele.243 

Pensando na narrativa como sendo um monólogo do narrador, impressiona a riqueza de 

detalhes e como ele se detém em algumas falas ou percepções acerca da jovem em um momento de 

tanto desespero, logo após a morte dela. O narrador rememora em especial esses primeiros contatos 

entre os dois, quando a moça ainda se mostrava com uma natureza viva e flamejante, por mais que — 

aspecto sempre reiterado por ele — dócil. A atitude de colocar ali entre suas imagens o ícone 

penhorado pela moça já revela a intenção do narrador, que, a partir daquele ponto, já estava totalmente 

decidido em ser seu salvador particular, em redimi-la da situação humilhante na qual ela se 

encontrava. 

Por seus próprios meios, a Dócil não conseguiu sair daquela terrível situação; por onde quer 

que tentasse, a cidade fechava-se para ela e não lhe dava meios para uma virada de vida, para 

conseguir sua subsistência com seu próprio trabalho. Assim como a jovem que inspirou a ficção, 

rememorada em ―Dois suicídios‖, ela ―não conseguiu de jeito nenhum encontrar um trabalho para seu 
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sustento‖. No ensaio citado, a história encerra-se tragicamente nesse ponto, pois ―simplesmente não foi 

possível continuar vivendo‖.244 Petersburgo apresenta-se nos textos de Dostoiévski como um labirinto 

sem saída, sem possibilidades, que aniquila as jovens e dóceis almas que tentam ali sobreviver. 

Entretanto, em ―A dócil‖, inicia-se a partir dali uma nova fase na vida da jovem, marcada por um 

ainda mais complexo e árido labirinto: o casamento com o dono da caixa de penhores, que se apresenta 

como seu salvador, chegando a afirmar, após a cena com o ícone religioso: ―então eu já a olhava como 

minha e não duvidava do meu poder. [...] Eu surgia como que de um mundo superior‖.245 

A pobreza e o desamparo da Dócil são reiterados diversas vezes, como quando o narrador 

rememora os preparativos do enxoval:  

[...] ela não tinha nada, literalmente, quase nada, mas também não queria nada. Entretanto, 

consegui demonstrar-lhe que sem absolutamente nada era inadmissível, e fui eu a fazer o 

enxoval, mesmo porque, quem então havia de fazer alguma coisa por ela?
246 

 

Tanto nas relações comerciais entabuladas pelos dois nas cenas da caixa de penhores quanto na 

citação acima, quando há um pouco mais de intimidade entre eles, percebe-se que a Dócil tem seu 

orgulho e não pede nada a mais do que precisa ou do que possa retribuir. Ela não tinha caprichos e 

antes vivia na linha do mínimo para subsistir; mesmo assim, o Agiota achou necessário mostrar-lhe 

que ―bem alimentada ela seria, mas quanto a vestidos, teatros, bailes — não haveria nada disso‖,247 e, 

com esse tratamento, ―inculcar-lhe nobreza diretamente no coração, inculcá-la com nobres 

intenções‖,248 colocando-se como um mestre que deve ensinar valores nobres a uma pobre e ignorante 

alma. 

A intenção do narrador é moldar a personalidade da esposa, mudar seu jeito de amar e de 

demonstrar afeto, o que acaba minando toda a vivacidade da personagem, tão intensa no começo do 

relacionamento: 

[...] ela, já bem de início, por mais que tentasse se conter, atirava-se para cima de mim com 

amor; quando eu chegava, ao anoitecer, vinha ao meu encontro com arroubos [...] Mas eu 

arrefecia todo esse enlevo, no mesmo instante, com um balde de água fria. [...] Aos arroubos 

eu respondia com o silêncio, benévolo, é claro... mas ela rapidamente percebeu tudo, que 

éramos diferentes e que eu era um enigma.
249 

 

Todo esse silêncio e essa secura eram parte do ―sistema‖ concebido por ele para que a esposa 

compreendesse qual era o ―enigma‖ que o cercava. O Agiota — assim como a jovem, mesmo que de 

maneiras diferentes— também havia sido uma vítima da sociedade da forma como ela estava 

construída e agora ―vingava-se‖ dela, como bem adivinhara a Dócil. Em sua juventude, fora capitão 

em um regimento, mas, por um mal-entendido, viu-se na obrigação de se bater em duelo com um 

suposto ofensor. Entretanto, ele próprio não se sentiu ofendido e não tinha a pretensão de duelar, o que 

para ele era despropositado. Por essa razão, foi tido como ―covarde‖ e expulso do regimento, mesmo 

que ele próprio já tivesse tomado a decisão de pedir baixa.  
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Sem ter para onde ir, por três anos o narrador vagou pelas ruas de Petersburgo, mendigando e 

passando as noites também na casa Viázemski, local abandonado em Petersburgo, frequentado por 

todo tipo de marginalizados. Segundo um artigo publicado em A voz em outubro de 1876, um mês 

antes da publicação de ―A dócil‖, resgatado por Bianchi nas notas da novela, ―apenas uma pessoa 

completamente oprimida pela indigência e pela ignorância poderia se aproximar dela [da casa 

Viázemski]‖.250 Observe-se, mais uma vez, a maneira como Dostoiévski costurava fatos reais, retirados 

das folhas de jornais tão atentamente observadas por ele, com a ficção, fazendo com que suas 

personagens atuassem e representassem seus papéis no grande palco que é São Petersburgo. 

Foi depois disso, reestabelecido pela caixa de penhores, que o Agiota construiu seu ―sistema‖, 

seu objetivo, que mantinha escondido de todos e que era a causa de seu calar com a esposa. Sentindo-

se extremamente injustiçado pela sociedade, ele não queria falar sobre isso, não queria se justificar, e 

sim desejava que a jovem perscrutasse seu coração e descobrisse ali um homem caluniado, expulso da 

sociedade e marginalizado, sem que ele mesmo precisasse falar e se justificar sobre seu passado. Em 

suas palavras: 

Queria que ela ficasse sabendo por si, sem mim, mas também não pela boca de canalhas, 

queria que ela própria adivinhasse quem é este homem e o compreendesse. Ao acolhê-la em 

minha casa, queria conquistar toda a sua estima. Queria que se pusesse de joelhos diante de 

mim pelos meus sofrimentos — e eu bem que merecia isso. Oh, eu sempre fui orgulhoso, eu 

sempre quis tudo ou nada! Era por isso justamente que eu não queria uma felicidade pela 

metade, mas por inteiro — e foi precisamente por isso que me vi forçado a agir assim: 

―Adivinhe por si mesma, digo, e avalie!‖. Porque hão de concordar que se fosse eu a chegar e 

lhe sugerir, adular e implorar, seria o mesmo que mendigar...
251 

 

Como parte do complexo projeto literário de Dostoiévski em busca da exposição das 

contradições da alma humana, o Agiota apresenta uma profunda autoconsciência acerca de sua 

condição, do quanto foi humilhado e apartado da sociedade e, por essa razão, coloca-se acima daqueles 

indivíduos comuns. É essa mesma imagem de si mesmo, magnânimo, injustiçado, que ele deseja — 

ou, ainda mais, necessita — que a esposa tenha dele, sem entregar-lhe, entretanto, pistas de como se 

sentia, do que havia acontecido. Abrir-se com a jovem seria, para ele, como mendigar, e a única pessoa 

que deveria estar em posição subalterna nesse relacionamento era ela. À abertura da Dócil, que lhe 

contava histórias de sua infância e se dividia despretensiosamente com ele, o Agiota respondeu com o 

silêncio e com a secura, demonstrando como duas almas marginalizadas pela sociedade podem reagir a 

essa exclusão de maneiras completamente diferentes. 

O fato de ter se restabelecido da pobreza e mendicância por meio da caixa de penhores, 

considerada por muitos uma maneira indigna, exploratória, de ganhar dinheiro, também pesa na 

autoconsciência do homem, que se justifica durante seu monólogo. Novamente, a figura do usuário 

repugnante, que não faz nenhum bem à sociedade, retorna à obra de Dostoiévski, tendo em vista a 

velha Aliena Ivánovna, de Crime e castigo. A autoimagem imaculada que o narrador constrói de si 

mesmo é confrontada por fatos que lhe fugiram ao controle, como a expulsão do regimento e a 

agiotagem. A caixa, entretanto, é apenas parte de seu plano de juntar dinheiro durante alguns anos para 
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depois se mudar para longe de todos, em um lugar pacífico no qual pudesse recomeçar a vida sem se 

sentir julgado. O julgamento que ele sente parte, de maneira mais contundente, dele próprio, e reflete-

se na maneira como ele encara os outros ao seu redor, em um processo de diálogo e réplica constante 

com a voz do outro, como explicitado no trecho a seguir: 

Os senhores dizem: ―é um agiota‖, e todo mundo diz. E o que tem que é um agiota? Quer dizer 

que existiam mesmo motivos para que a mais magnânima das pessoas se tornasse um agiota. 

[...] Sim, eu tinha o direito, então, de querer assegurar a minha subsistência e abrir esse 

estabelecimento: ―Os senhores me repudiaram, os senhores, isto é, os homens, enxotaram-me 

com um silêncio desdenhoso. Ao meu impulso apaixonado para com vossas senhorias, 

responderam-me com uma ofensa para a vida inteira. [...]
252 

 

Quem é que julga o trabalho da personagem, quem é ―todo mundo‖, isso não é explicitado no 

texto, e é um claro sintoma da complexa autoconsciência das personagens, assim resumida por 

Bakhtin: ―Para Dostoiévski não importa o que a sua personagem é no mundo mas, acima de tudo, o 

que o mundo é para a personagem e o que ela é para si mesma.‖253 O que realmente importa para a 

narrativa, para o monólogo dialógico do Agiota, é ―a última palavra da personagem sobre si mesma e 

sobre seu mundo.‖254 Ou seja, enquanto ele continuar se julgando e se enxergando como 

incompreendido, injustiçado e ridicularizado por aqueles ao seu redor, essa será a sua realidade. Nesse 

trecho, destaca-se ainda o ressentimento do homem para com o silêncio que lhe foi imposto pela 

sociedade, silêncio este que ele replicaria com a esposa, sequiosa por sua atenção. 

O Agiota e o Homem Ridículo, que será apresentado adiante, são exemplares nestes textos 

recortados da categoria dostoievskiana de homens do subsolo, inspirados por seu precursor, o narrador 

das Memórias do subsolo. São homens orgulhosos, cismados e habitantes de um universo totalmente à 

parte da sociedade, no qual suas próprias visões de mundo imperam e impedem a aproximação dos 

outros. Frank afirmou que o narrador de ―A dócil‖ é: 

o retrato mais bem-acabado e mais bem definido da personagem-tipo do ―homem do subsolo‖. 

Em nenhum outro lugar ele é apresentado tão plenamente como um ser humano sensível e 

sofredor, cuja desumanidade decorre de uma necessidade de amor que foi pervertida e 

distorcida por egoísmo e vaidade.
255 

 

Nessa história, as razões e o pano de fundo do comportamento do Agiota são sensivelmente 

emaranhados com uma possibilidade de felicidade e compreensão, representada pela Dócil, que é 

dolorosamente destruída pouco a pouco por uma visão de mundo autocentrada que não admite que a 

vida corra de maneira minimamente diferente ao que foi desenhado por ele enquanto vivia no subsolo. 

Ao invés de salvar a Dócil da sofrida existência junto às tias, como era o esperado, o Agiota arrasta-a 

consigo ao subterrâneo. 

Conforme nota-se pela maneira como o narrador reconstrói e apresenta suas memórias, ―O que 

o ‗homem do subsolo‘ mais pensa é no que os outros pensam e podem pensar a seu respeito, ele 

procura antecipar-se a cada consciência de outros, a cada ideia de outros a seu respeito‖.256 
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Caracterizando o profundo dialogismo dostoievskiano, que se apresenta mesmo quando a personagem 

está sozinha, 

[...] ele [o homem do subsolo] procura antecipar-se a uma possível definição e apreciação de si 

pelos outros [...], e tenta formular minuciosamente essas possíveis palavras de outros a seu 

respeito, interrompendo o seu discurso com imagináveis réplicas de outros.
257 

 

Ainda de acordo com Bakhtin, 

Percebemos que esse diálogo, embora só um fale, é um diálogo sumamente tenso, pois cada 

uma das palavras presentes responde e reage com todas as suas fibras ao interlocutor invisível, 

sugerindo fora de si, além dos seus limites, a palavra não pronunciada do outro.258 

 

Perceba-se ainda o movimento dialógico estabelecido entre os sentimentos das personagens: 

conforme dito, a mesma maneira pela qual o Agiota diz ter sido enxotado com um silêncio de desdém 

pela sociedade é a maneira como ele age com a jovem esposa, respondendo à paixão com o silêncio. A 

exclusão experimentada pelo Agiota gera um ciclo de violência que se encerra em uma criatura 

inocente e já maltratada pela sociedade: a Dócil. 

Em seu desejo de mostrar-se superior à esposa, em propor-se como um nobre enigma que 

deveria ser resolvido pelo amor e pela compaixão espontâneos dela, o narrador perde-se em suas 

atitudes ―planejadas‖ e em seu obstinado silêncio, afastando lentamente a Dócil, até um ponto sem 

volta: 

No início ela discutia, e como, mas depois começou a se calar, até em demasia, só arregalava 

os olhos, ouvindo, uns olhos grandes, muito grandes e atentos. E... e, além do quê, de repente, 

comecei a reparar num sorriso desconfiado, silencioso, nada bom.
259 

 

Nesse ambiente árido, silencioso e metódico idealizado pelo Agiota para demonstrar sua 

superioridade, mas que lhe foge ao controle, é que se inicia a convivência dos dois na mesma casa. O 

desamparo da Dócil, mencionado anteriormente, demonstra-se mais uma vez aqui: ―E foi com esse 

sorriso [desconfiado, silencioso] que eu a fiz entrar em minha casa. É verdade também que ela já não 

tinha para onde ir...‖.260 Assim, a Dócil deixa de ser uma figura marginal da sociedade 

petersburguense, posto que agora teria um lar, comida, para se tornar uma senhora casada com um 

capitão-mor reformado e adentrar um tipo mais complexo e movediço de marginalidade, de não 

pertencimento: o sentimental. 

O silêncio da Dócil surge como uma réplica ao silêncio do próprio marido, aquele que iniciou 

essa dinâmica, e é um dos sintomas de seu desgaste mental, ao mesmo tempo em que se inicia um 

movimento de zombaria em relação ao marido, que se acha tão superior a ela. Ao relembrar esse início 

conturbado do casamento, reconstruindo suas memórias, o narrador parece eximir-se dessa culpa: 

―Quem foi então o primeiro a começar? Ninguém. A coisa tinha começado por si mesma desde o 

primeiro passo.‖261 Poucos parágrafos à frente, ele reformula o discurso e assume: ―Lembro-me de que 

ela, então, ficava lançando olhares dissimulados para mim; eu, assim que percebi, intensifiquei o 
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silêncio. É verdade, fui eu a fincar pé no silêncio, e não ela.‖262 Isso, segundo ele, porque não queria 

um amor de arroubos, de grandes explosões, sem justificativa, e sim ―uma felicidade sólida, e que ela 

me respeitasse‖.263 

A agiotagem aparece como um dos pontos principais da trama, que une e afasta as personagens 

principais. Como comenta Tchirkóv,
264

 foi em Humilhados e ofendidos, na figura do príncipe 

Valkóvski, que apareceu pela primeira vez de maneira contundente o tema da ―acumulação‖, que teria 

grande importância nos escritos posteriores de Dostoiévski e que foi revisto em ―A dócil‖. É por meio 

da caixa que a Dócil conhece o homem, e também por razão dela que começam os primeiros efetivos 

confrontos entre o casal. O dinheiro e as relações econômicas aparecem como impulsionadores da 

crise dos primeiros tempos de casamento, pois a esposa tendia a oferecer valores mais altos pelos 

penhores do que costumava fazer o Agiota. Como ela já havia estado do outro lado, o dos mais 

necessitados que recorrem a esse método para conseguir dinheiro, apiedava-se deles, tentava ajudar 

mais do que o esposo permitia, o que causou o descontentamento passivo-agressivo do marido, que 

rememora: ―Sem levantar absolutamente a voz, com toda a calma, declarei-lhe então que o dinheiro 

era meu, que eu tinha o direito de encarar a vida a meu modo, e que, ao convidá-la para viver em 

minha casa, não tinha lhe ocultado coisa alguma.‖265 Assim, ela é sutilmente relembrada de que não 

possui nada para chamar de seu, de que foi ―salva‖ pela bondade do esposo, vindo de um mundo 

superior, que a tirou da situação humilhante na qual vivia, sujeitando-a a outra. 

Pensando sobre o caráter da esposa, o narrador pergunta a si mesmo e à sua ―plateia‖ 

imaginária: 

Então, como é que podia, por exemplo, tendo saído de semelhante lama e miséria, depois de ter 

chegado até a lavar o chão, começar a torcer o nariz para a nossa pobreza? Vejam os senhores: 

não se tratava de pobreza, mas de economia [...]. Pensando bem, ela não torcia o nariz para a 

pobreza, mas para essa minha mesquinhez na economia [...].
266 

 

O próprio homem, por meio de seu discurso em movimento, encontra as respostas para seus 

questionamentos e percebe que não é justo dizer que a mulher ―torcia o nariz‖ para a simplicidade da 

vida do casal; o que ela rejeitava era a pose de superioridade do marido, o fato de que ele, mesmo 

possuindo melhores condições, continuasse a ser mesquinho e a não ajudar o próximo por meio da 

caixa de penhores. 

O fato de que ele ―não tinha lhe ocultado coisa alguma‖, conforme disse acima, não era 

totalmente verdade. O narrador havia deixado de lado o principal ao pedir a mão da jovem, 

escondendo o acontecimento que o oprimia e que era a razão de todo o seu ―sistema‖: a expulsão do 

regimento. Era também essa a razão da economia do homem na vida doméstica, chegando à 

mesquinhez: desejava, assim que arrecadado o dinheiro necessário, isolar-se da cidade, ir para um 

lugar pacato, em um movimento de automarginalização, de fuga para as margens de uma sociedade na 

qual não foi acolhido e, pelo contrário, foi ofendido. Ao descobrir a história do regimento por outras 
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vias, a imagem de falsa superioridade e a necessidade de manter aparências magnânimas 

intensificaram os sentimentos de zombaria da jovem por seu esposo. 

Nesse texto, a partir das memórias do narrador, que mescla os fatos concretos dos quais ele se 

lembra com as suas próprias impressões e seus próprios sonhos de futuro, fica muito visível que uma 

racionalização extrema da realidade é impossível quando praticada por seres humanos reais, falhos, e 

que ela não leva a nenhuma felicidade; pelo contrário, remove a naturalidade das relações humanas, 

estabelece papéis fixos que fazem com que os indivíduos ajam das maneiras mais desatinadas apenas 

para fugir ao que deles se espera. Pondé, analisando a obra de Dostoiévski, afirma que 

Objetivar o mundo significa decompor o mundo, despedaçá-lo, assassiná-lo. [...] [Dostoiévski] 

mostra seus personagens em constante decomposição, indivíduos que vão paulatinamente 

perdendo a capacidade da síntese sobrenatural e morrem em vida, à medida que buscam a 

objetivação conceitual de si mesmos.
267 

 

O desenrolar dos acontecimentos no texto com a ―morte em vida‖ infligida pelo esposo à Dócil 

é um exemplo dos tipos de tragédia que provêm da objetificação do mundo, de seu engessamento. A 

extrema necessidade do Agiota em se definir como um enigma superior e digno de adoração acaba por 

decompor o mundo que ele compartilhava com a esposa, o que a leva a uma existência que simula a 

morte (e que depois a confirma). 

A falha do ―sistema‖ de vida do Agiota tem tons de sátira à teoria do egoísmo racionalista 

demonstrada por Tchernichévski em O que fazer?. O narrador de ―A dócil‖ mostra-se inconformado 

com a falha de seu ―sistema‖, de seu ―plano‖: 

Pois agora compreendo que devo ter cometido algum erro! Alguma coisa aí não saiu como 

devia. Estava tudo claro, meu plano era claro como o dia [...]. Ela mesma verá mais tarde que 

foi por magnanimidade, que ela só não soube perceber — e um dia, assim que o adivinhar, 

então vai saber dar dez vezes mais valor e estará reduzida a pó, as mãos postas em súplica. Aí 

está o plano. Mas nisso devo ter me esquecido de alguma coisa, ou perdido de vista alguma 

coisa. Algo que eu não soube fazer.
268 

 

A vida real, com suas complexas e intrincadas singularidades, foi o que fugiu ao Agiota. Houve 

algo que ele não soube fazer: compreender a esposa como um ser humano independente, com 

sentimentos e pensamentos próprios, que não pode ser manipulado por um ―plano‖ preconcebido. O 

intuito do narrador era aniquilar a personalidade de uma criatura que a ele parecia dócil, reduzi-la a pó, 

retirá-la da pobreza material para colocar-se como seu salvador vindo de um plano elevado, diante do 

qual ela deveria curvar-se. Descrevendo a si próprio como ―mestre na arte de falar em silêncio‖, 

dizendo que passou a ―vida inteira conversando em silêncio e em silêncio acabei vivendo comigo 

mesmo tragédias inteiras‖,269 o Agiota não soube lidar com a realidade concreta — realizar ―um ato 

concreto de amor por uma pessoa concreta‖,
270

 como resume Tchirkóv ao analisar O adolescente — ao 

encarar talvez pela primeira vez a convivência sincera com outro ser humano, dotado de vontades e 

com uma visão sobre o mundo à sua volta. Ele não conseguiu coisificá-la como fazia dentro de suas 

tragédias pessoais, e isso o chocou, do alto de sua magnanimidade. 
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A liberdade, conceito, como visto, primordial na obra de Dostoiévski, parecia à Dócil uma 

experiência muito distante. Na casa das tias, era explorada e humilhada, ao ponto de quase ser trocada 

como uma mercadoria por meio do casamento com o vizinho comerciante. Pode-se traçar paralelos 

com O que fazer? também nesse aspecto, ao relembrar o ambiente familiar tóxico no qual vivia Vera 

Pavlovna, que foi também prometida em casamento a alguém que não tolerava. Entretanto, enquanto 

Vera encontrou um ―salvador‖ com um sistema muito bem definido e pautado no egoísmo racional, 

Lopukhov, que a retirou daquele lar sufocante para oferecer-lhe liberdade total fora dele, em ―A 

dócil‖, a jovem é resgatada por um homem com uma tentativa de sistema de vida, mas acaba ainda 

mais subjugada e cerceada por ele. 

A personagem ainda tentou incansavelmente encontrar por meios próprios uma saída para esse 

cenário, penhorando seus poucos bens, ao ponto de dar mesmo o seu ícone da Virgem, tão valioso para 

ela. Seus anúncios oferecendo sua mão de obra no A voz encontraram terreno tão árido quanto os 

outros nos quais ela viveu. Por fim, surgiu uma última oportunidade de fuga: o casamento com o 

Agiota capitão reformado, um ser de outra camada social que por algum motivo se interessou por ela e 

seu sofrimento e resolveu ―ajudá-la‖. Na medida do possível em uma sociedade marcadamente 

patriarcal, o casamento com um homem como ele, culto, estabilizado, representaria uma forma de 

liberdade, com a possibilidade de administrar uma casa sem abusos nem humilhações. Ela mal sabia, 

entretanto, que fora escolhida por ser vista como ―boa e dócil‖, ou seja, o tipo de criatura perfeita para 

ser subjugada pelo caráter carente e tirânico do marido, que esperava dela uma servidão se não física, 

espiritual, desejando ser adorado como um deus. 

O completo aniquilamento moral da esposa e sua total servidão a ele, entretanto, pareciam cada 

vez mais improváveis, conforme mostra o capítulo acuradamente intitulado ―A dócil se rebela‖, no 

qual são narradas as já comentadas brigas por causa da caixa de penhores e o diálogo entre os dois 

sobre os tempos vividos na rua pelo narrador. Mesmo tendo, segundo o narrador, uma natureza dócil, 

ela se esforçava para confrontá-lo, para ferir o orgulho do marido, que comenta: 

Sua docilidade, entretanto, constituía um empecilho. Quando uma criatura dessas dá de se 

rebelar, então por mais que ultrapasse os limites, fica, no entanto, sempre evidente que ela está 

se esforçando a fazer isso, deixando-se levar por si mesma, e que para ela, mais do que para 

qualquer um, é impossível vencer a própria virtude e o pudor.
271 

 

Para sobrepujar sua docilidade, mostrar-se capaz de um ato de resistência, de afronte, mesmo 

que não faça parte de seu modo de ser, ela marca um encontro com um antigo colega de regimento do 

marido, Iefímovitch. Entende-se que foi por meio desse homem que ela soube sobre o ato de 

―covardia‖ do esposo, motivo que o deixou tão enfurecido e se sentindo ainda mais injustiçado. O 

marido consegue esconder-se no quarto ao lado para escutar o encontro entre os dois, e então se 

surpreende novamente com a personalidade da mulher. Ele a idealizava tanto que quase não a via 

como uma pessoa à sua frente no tempo presente, e sim como um vir-a-ser, uma personalidade sendo 

moldada por ele. Em suas próprias palavras, quando refletindo sobre suas razões para se casar: 

[...] ao trazê-la para a minha casa, pensava estar trazendo uma pessoa amiga, e eu sentia uma 

necessidade imensa de um amigo. Mas eu via claramente que mesmo um amigo era necessário 
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preparar, moldar e até conquistar. [...] Ela era a única pessoa que eu estava preparando para 

mim mesmo [...].
272 

 

Esse ser que tem necessidade de manipular e construir uma amizade em seus moldes descobre 

novos lados da real figura da mulher quando a vê confrontada com outros seres humanos, ouve a voz 

dela em diálogo real com outras vozes, e não apenas no ―sonho de orgulho‖273 dele. Ao ouvir a mulher 

responder com altivez às tentativas de Iefímovitch, o marido se espanta: ―E como, pensava eu, 

assombrado, como é que essa criatura ingênua, essa dócil, de pouca conversa, sabe tudo isso?‖.274 Ele 

percebe, ali, que a mulher que ele pensava estar ―preparando‖ para si mesmo já era um ser humano 

completo, com vontades e reflexões próprias, e que cada dia mais ela se afastava dele, estando cada 

vez mais longe de ser uma pessoa ―para ele‖. 

Em seguida, Dostoiévski retoma brevemente o pensamento sobre o fazer artístico e sua 

contraposição à realidade desenvolvido em ―Dois suicídios‖: ―Nem o mais espirituoso autor de 

comédia das altas-rodas teria sido capaz de criar uma tal cena de troças, de risadas, das mais ingênuas 

e de desprezo sagrado da virtude contra o vício.‖275 O aspecto sagrado é relacionado à jovem mais de 

uma vez durante o texto, por meio de adjetivos como ―boa‖, ―pura‖, ―virginal‖, e por seu apego à 

figura da Mãe de Deus. Ao compreender que uma criatura com essas qualidades se sujeitou a um 

encontro furtivo com um ser baixo como o seu ex-colega apenas para afrontá-lo, o marido percebe o 

quanto a esposa realmente o desprezava e até odiava, segundo suas palavras. 

O ―triunfo‖ do Agiota sobre a esposa, conforme ele mesmo narra, veio, e por meio de uma 

virada inesperada, provocada pela própria jovem, que, na noite que seguiu o encontro narrado, apontou 

a arma da casa para a cabeça do marido enquanto pensava que ele dormia. Em um momento breve, 

porém estendido no tempo, ―numa sucessão densíssima de acontecimentos exteriores e interiores‖,276 o 

narrador abre os olhos e vê a esposa empunhando a arma contra ele. Esses momentos de tensão em 

Dostoiévski, segundo Pareyson, são ―minutos decisivos para todo um destino‖.277 Mesmo assim, o 

homem resiste ao impulso natural de lutar e fecha os olhos, esperando o desfecho. Por esse ato de 

coragem, ele sente que a humilhação sofrida no regimento foi vingada, ou seja, ele provou que não 

tinha medo de morrer, nem pelas mãos da pessoa que mais amava. ―Levantei-me da cama: eu tinha 

vencido — e ela tinha sido vencida para sempre!‖.278 Com essa vitória, entretanto, encerrava-se o 

breve casamento; o Agiota compra para a Dócil uma cama e um biombo, e, assim, novamente ela se vê 

às margens, dessa vez excluída nos cantos da casa que deveria ser seu lar. 

O narrador é tão autocentrado que não faz maiores ponderações sobre os motivos que levaram 

a esposa a tão sério ato; sente-se tão triunfante por ter se provado magnânimo que não tece grandes 

reflexões sobre o fato de aquela jovem ter cogitado matá-lo. Não importava — de todo modo, sente-se 

vitorioso. 
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A ―injustiça tirânica‖ infligida a ele pelos colegas de repartição, e que tanto o machucara e 

marginalizara, era agora aplacada pela sujeição da esposa, que caíra doente depois da cena com a arma 

ao perceber que o marido vira que ela tentara matá-lo. Essa amarga vitória, conseguida à custa da 

doença e da total sujeição da mulher, relembra as reflexões feitas pelo narrador logo nos primeiros 

contatos que teve com a jovem, ao humilhá-la por dinheiro ao dizer em tom pejorativo que só fazia 

isso ―para ela‖. Naquela situação, ele se perguntou: ―Será mesmo que esse triunfo sobre ela vale dois 

rublos? Eh, eh, eh! Lembro-me de que fiz essa pergunta exatamente duas vezes: ‗Será que vale? Será 

que vale?‘‖.279 A felicidade que tiraniza, despreza e adoece o derrotado é retomada aqui: será que esse 

triunfo sobre a esposa valia a sua doença, a sua total aniquilação como ser humano? A resposta do 

Agiota é novamente a mesma: ―Eu triunfava‖, diz ele, ―e só a consciência disso me parecia 

perfeitamente suficiente. [...] Ora, eu nunca havia me sentido tão satisfeito‖.280 O ciclo de sujeição e de 

exclusão mantinha-se, assim, em continuidade. 

Tiranizar o outro como vingança, mesmo à custa de toda a saúde física e mental desse outro 

(que, segundo ele, é a criatura mais amada e adorada), para o narrador era apenas um jogo, já que 

desde o momento em que viu a Dócil apontando a arma para a sua testa ele já estava decidido a 

perdoá-la. Para o marido, então, não parecia haver problema em saborear um pouco mais a humilhação 

da jovem: 

[...] aos meus olhos ela estava tão derrotada, tão humilhada, tão esmagada, que às vezes 

torturava-me de compaixão por ela, se bem que, apesar de tudo isso, às vezes a ideia da sua 

humilhação decididamente me agradava. Agradava-me a ideia dessa nossa desigualdade...
281 

 

Mais uma vez, reforça-se a ideia de superioridade do narrador frente a esposa; ele, tão solitário 

e carente de alguém que o venerasse, ―deu a sorte‖ de receber em casa, a negócios, uma criatura 

perfeita para o ―cargo‖ de esposa: uma criatura dócil, jovem, inexperiente, pobre e vulnerável, sem 

nenhum lugar para o qual retornar nem alguém que lhe estendesse a mão. Mostra-se, dessa forma, o 

caráter pejorativo que a alcunha de dócil carrega. Subjugar essa pobre alma marginalizada era, para 

ele, apenas um jogo. Para ela, entretanto, esse jogo representou a perda de sua última fagulha de 

liberdade e de vontade de viver, o seu adoecimento e, então, a sua morte. 

Durante seis semanas do inverno, a jovem ficou acamada, quadro que o marido acompanhou 

com sofrimento sufocado, sem deixar transparecer; mesmo assim, sentia-se triunfante pelo modo como 

as coisas se desenrolaram. Com a melhora da esposa, ela retorna para as margens da casa e a relação 

entre os dois entra em um período de relativa calmaria. Reinava ainda o silêncio, mas dessa vez com 

certa tranquilidade de que não havia o que ser dito, o que transparecia acalmar a moça, que ―parecia 

sentir-se satisfeita por não ter que dizer palavras desnecessárias‖.282 O narrador, entretanto, ainda 

estava à espera de algo — do momento no qual ela compreenderia tudo, veria a sua magnanimidade e 

se renderia a ele, e então se iniciaria a verdadeira história de amor entre os dois, o amor construído nos 

moldes do sistema autoritário do Agiota. O homem, que só enxergava a si mesmo e aos seus 
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sentimentos, ainda mantinha a certeza de que ela pensava nele, queria achegar-se a ele (mesmo que, 

conforme ele nota, ela não lhe deitasse nenhum olhar), mas que era impedida por sua ―docilidade‖ — 

sempre a docilidade. ―[...] ela aparentava uma docilidade tão tímida, tão impotente, depois da doença. 

Não, melhor esperar — ‗e ela mesma de repente há de vir até você...‘‖283 

Um elemento textual importante que desencadeia os momentos finais da narrativa é o uso da 

conjunção ―de repente‖ (vdrug), destacado por Bianchi ao resgatar o trabalho de Slonímskii.284 De 

fato, os grandes acontecimentos das obras dostoievskianas acontecem ―de repente‖, tendo como 

provocador algum pequeno fato que, à outra consciência, passaria despercebido, mas que, para as suas 

personagens, desencadeia toda uma crise existencial. Assim, não por acaso, o capítulo que engloba a 

―queda da venda‖ dos olhos do Agiota, a sua epifania, chama-se ―De repente a venda caiu‖. O narrador 

assim preludia esse capítulo: 

Mas uma venda pendia-me diante dos olhos e cegava-me a mente. Uma venda terrível e 

fatídica! Como foi que aconteceu que, de repente, ela caiu-me dos olhos e eu, de repente, 

recuperei a visão e compreendi tudo!? [...] Era como se tivesse tido na hora um repentino 

sobressalto.
285 

 

Como ele comenta mais à frente: ―[...] no entanto eu próprio, onde havia estado durante todo o 

inverno? Teria eu verdadeiramente estado junto de minha alma?‖,286 tamanho é o choque ao perceber 

em qual estado de espírito ele passou durante toda a doença da esposa. Observe-se ainda como a 

repetição de termos e a linguagem exclamativa expressam o estado de espírito alterado do narrador, ao 

rememorar quanto tempo passou ―vendado‖. 

Eis o catalisador da queda da venda: o canto quebradiço, ―esgarçado‖, entoado pela esposa 

enquanto ela costurava sozinha. Como tudo na vida desse homem orgulhoso, até o canto mais 

descompromissado da jovem parece ser sobre ele, ser uma afronta a ele: ―[...] fui repentinamente 

tomado por uma perplexidade e um terrível espanto, terrível e estranho, doloroso e quase vingativo: 

‗Está cantando, e na minha presença! Será que ela me esqueceu?‘‖.287 Essa indignação, que se 

transforma em temor, faz com que ele saia de seu estado sistemático e fechado, de repente, e se lance 

em direção à esposa, em uma súbita expansão de sentimentos e de palavras há tanto tempo represados. 

―Os eventos se precipitam, as consequências acossam, as conclusões ameaçam.‖,288 comenta Pareyson 

sobre a obra do autor russo. A jovem adoecida e agora, depois de tantas angústias vividas na tentativa 

de extrair algo daquele casamento frustrado, acostumada a viver na aridez emocional, até mesmo 

confortada por não ter mais que empregar esforços naquela relação, não sabe o que fazer com a 

enxurrada de emoções do marido. O seu olhar transmite, segundo a impressão do narrador, uma 

pergunta com ares de acusação exasperada: ―‗Quer dizer que ainda quer amor? amor?‘‖.289 
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E assim o homem orgulhoso, que esperou por quase uma vida para ser venerado, para que 

alguém se lançasse a seus pés e o redimisse, lança-se ele próprio aos pés daquela criatura à qual 

achava que fosse necessário inculcar valores nobres, que precisava ser moldada, que não entendia nem 

poderia entender nada sobre o mundo e suas dores, sendo tão jovem. Quando um homem assim abre as 

comportas de um peito deliberadamente fechado por uma vida, o resultado é um arrebatamento 

desesperado que beira a histeria e assusta aos demais. Se antes, nos primeiros tempos de casamento, 

quem tinha ataques histéricos era a Dócil, que tremia e ―parecia um bicho tendo um ataque‖,290 quem 

assume agora esse papel é o severo homem de quarenta anos à sua frente. 

A exaltação repentina do Agiota traz à mente as palavras de Berdiaev, quando disse que 

―Dostoiévski teve o dom de tomar o homem na sua mobilidade tumultuosa, apaixonada, exaltada‖,
291

 

de maneira semelhante a um furacão que arrasta o leitor. Em seus romances, esse furacão tem mais 

espaço para se desenvolver, para destruir e reconstruir vidas e destinos; entretanto, no espaço de 

quarenta páginas, ―A dócil‖ mostra-se como um exemplo de construção textual que, tão lentamente 

quanto é possível a uma novela, revela os ―movimentos tumultuosos‖ escondidos pelo homem ―nas 

regiões mais profundas do seu ser‖. Assim, ―a grande arte de Dostoiévski terá sido exprimir os 

movimentos ocultos que agitam o subsolo da natureza humana.‖292 O narrador Agiota, como um dos 

homens do subsolo esculpidos pelo autor, compartilha de maneira franca com o leitor as angústias de 

uma vida, guardadas até então. A única vez que ele foi franco dessa maneira com outro ser humano 

presente em sua vida foi nessa grande abertura que aterrorizou a Dócil. 

Exausta e aos prantos, a jovem é levada para a cama e confortada pelo marido fora de si, que 

lhe promete uma nova vida, com felicidade e banhos de mar em Boulogne. A ideia de ―uma outra 

vida‖ que se iniciaria no dia seguinte era o que enchia o homem de esperança, pois, a partir dali, tendo 

exposto tudo a ela, a vida seria diferente. Por cinco dias, o casal experiencia uma repentina e forçada 

reaproximação; o narrador percebe que a esposa sente medo, depois de terem ―vivido tanto tempo 

como estranhos, estávamos tão desabituados um com o outro, e tudo isso de repente... Mas eu não 

reparava no seu medo, uma vida nova resplandecia!...‖293 Mais uma vez, os sentimentos da moça são 

sobrepujados, ou seja, ele percebia o medo e o desconforto dela com a nova situação, mas isso não 

importava, já que agora ele se sentia redimido, ele tinha se aberto por inteiro e esperava por isso a sua 

certeira recompensa. 

Note-se ainda que, aos planos de viagem e de futuro, a jovem limitava-se a sorrir, sem 

responder efetivamente. Os indícios de uma decisão em gestação mostram-se por suas ações e 

expressões. Depois de uma convivência marcada por microagressões e passivo-agressividade, o 

arrebatamento e as falas sobre amor do marido não tinham mais terreno para serem bem recebidos em 

seu coração, que estranhava falas como esta, vindas ―de repente‖ e que a faziam corar e se embaraçar: 

―De repente, disse-lhe que me deleitava com sua conversa e que a considerava incomparavelmente, 
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mas incomparavelmente mesmo, mais instruída e desenvolvida do que eu.‖294 Complementando essa 

fala, dita um dia antes da morte dela, logo em seguida veio outra que, pela reação da Dócil, parece ter 

sido decisiva para a sua escolha: o marido relembra o encontro dela com Iefímovitch, exaltando a 

superioridade da esposa diante daquele ―réptil‖. À lembrança desse fato, que é atrelado à tentativa da 

jovem de matar o esposo, ela é tomada por tremores e lágrimas que a levam a outro ataque nervoso. 

Ser adorada de maneira tão repentina pelo esposo, mesmo depois do ―crime‖ praticado, era para ela 

insuportável. Na manhã de sua morte, em um movimento que já preludia o que iria acontecer, ela pede 

perdão ao esposo por ser uma criminosa e o agradece por toda a sua ―magnanimidade‖, uma das 

palavras utilizadas pelo narrador para se referir a si mesmo. O momento aguardado por ele ao longo de 

todo o relacionamento dos dois, ou seja, o reconhecimento por parte da jovem da ―magnanimidade‖ do 

narrador, é atrelado ao acontecimento trágico que viria logo em seguida. Depois dessa cena, o marido 

sai para acertar os passaportes do casal. Era a oportunidade para que a Dócil confirmasse ou não a sua 

decisão. 

Reaparece nesse momento a imagem da Virgem, que é retirada pela jovem do altar na sala e 

colocada na mesa do quarto. Ali, ela faz uma última oração. A empregada da casa, Lukéria, que a 

acompanhava desde a casa das tias, estranha a cena e se aproxima, e ganha ali um beijo da jovem, que 

soa como uma despedida. Tudo era tão estranho naquele quadro que, dez minutos depois, Lukéria 

volta para conferir como ela está, para então encontrar a patroa às margens da janela, tendo a imagem 

em suas mãos. 

Assim, encerra-se a vida dessa criatura marginalizada, explorada e esgotada, que carregava em 

si muitas opiniões e pensamentos, e que não foi, em nada, dócil. Conforme dito, a liberdade sempre 

escapou às mãos dessa jovem, que nunca desistiu de persegui-la. Mesmo depois do rompimento do 

casamento, ela construiu para si um cantinho e uma vida própria sem a necessidade do marido: suas 

costuras, algumas leituras e a companhia de Lukéria. No ambiente mais inóspito, ela ajeitou para si 

uma possibilidade de vida. 

Em sua análise dos romances de Dostoiévski, Tchirkóv ressalta a importância da força da vida 

e da vontade de viver para as personagens do autor, o que pode ser observado mesmo na trajetória da 

Dócil, com todos os percalços enfrentados por ela. Entretanto, o teórico acrescenta: ―A vontade de 

viver no homem é inseparável do seu amor pela liberdade.‖
295

 Por isso, ao ver que seus esforços 

seriam novamente sobrepujados pela tirania do marido — que, dessa vez, exigia o amor — ela não viu 

mais saídas e escolheu a liberdade à vida,296 de uma vez por todas. Nesse sentido, Bianchi comenta que 

Assim, ela resgata sua liberdade, levando consigo o penhor dessa mesma liberdade, e agora 

também um simulacro de sua própria virgindade naquele casamento falido; a imagem da 

Virgem, que, no começo de tudo, prometera ao Agiota voltar sem falta para recuperar.
297 

 

Impossibilitada de viver em liberdade, essa alma atormentada e, até o fim, cristã, apega-se à 

imagem da Virgem como um pedido desesperado de perdão pela decisão (―decisão‖ que deve ser 
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problematizada pensando-se em até que ponto pode-se chamar de decisão a escolha feita por um 

espírito exaurido) que fora obrigada a tomar. Obrigada pela sociedade, que não lhe ofertou nenhuma 

oportunidade para além do casamento com homens mais velhos, obrigada pelas tias exploradoras, 

obrigada, enfim, pelo bondoso marido, vindo de uma existência superior para resgatá-la e que lhe 

sugou lentamente toda a força para tentar continuar vivendo. Ela sabe que seu ato final não é aprovado 

por sua fé, mas não vê outra saída, e então leva simbolicamente consigo seu único pertence, o ícone, 

que não poderia deixar para trás, em posse do marido. 

É difícil pensar em redenção no sentido mais corriqueiro e de tom positivo da palavra com um 

destino como esse, mas seu último ato não deixa de ser uma imposição de seu espírito, uma última 

tentativa de não ser coisificada pelo outro. Talvez quem precise de redenção, mais do que ela, é seu 

par. Por meio da memória, da reconstrução e reorganização de uma vida através da palavra, ele busca 

coisas que lhe escapam, enxergar o que não viu durante a convivência com a esposa, entender em 

quais pontos errou. A reorganização do mundo pela palavra é a redenção do Agiota. ―Não há redenção 

sem dor, sem sofrimento, sem agonia; quem nega essa agonia, seja lá por que razão for, é um 

mentiroso, seja no plano do conhecimento, da moral ou psicológico‖,298 analisa Pondé. O Agiota, em 

seu exercício de compreensão dos fatos por ele vivenciados, parece iniciar um movimento de encarar a 

verdade, em busca da redenção que possa provir dela, por mais dolorosa que seja. Ainda, conforme 

aponta Gary Morson, a verdade encontrada pelo Agiota é, ―em efeito, sua inabilidade de alcançar a 

verdade, sua inevitável inarticulação ante ao horror e à sua própria responsabilidade por ele.‖
299

 

O último capítulo do texto, ―Atrasei-me não mais que cinco minutos‖, arremata a narração do 

homem e é marcado pelas duas primeiras fases do luto: negação e raiva. O que mais o indigna é pensar 

que ela morreu apenas porque ele se atrasou, porque ele saiu por alguns minutos, tempo em que ela 

teve essa ―ideia repentina‖, que ―teria se dissipado como uma nuvem, e depois nunca mais nem teria 

lhe passado pela cabeça‖300 se ele tivesse chegado a tempo. Sente-se afrontado por sua vida ter sido 

destruída por um ―acaso rotineiro, corriqueiro, cruel‖,301 o que demonstra que tudo é sobre ele, todos 

os acontecimentos giram ao redor dele e foram feitos para ofendê-lo, comportamento padrão do 

homem do subsolo. Mesmo nesse momento derradeiro, concretizado o ato final da esposa, ele acredita 

piamente que poderia mudar os seus pensamentos, fazê-la esquecer dessa conjectura, fazê-la feliz da 

maneira como ele queria, em intensa negação da realidade. 

O parágrafo final da novela é o grito enfurecido desse homem contra a natureza e contra a 

morte: 

A rotina! Oh, natureza! Os homens estão sozinhos na terra — essa é a desgraça! [...] Dizem 

que o sol dá vida ao universo. O sol está nascendo e — olhem para ele, por acaso não é um 

cadáver? Tudo está morto, e há cadáveres por toda parte. Os homens estão sozinhos, rodeados 

de silêncio — isso é a terra!
302 
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O silêncio é um conceito que permeia toda a narrativa e a reconstrução feita pelo Agiota, que é 

quem inicia o sistema nele baseado, mas que se volta contra ele ao final das reflexões provocadas por 

seu monólogo. Silêncio, conforme relembra Paulo Bezerra, significa para as personagens de 

Dostoiévski a morte — literal, para a Dócil, e em vida, para o Agiota. O dialogismo apresenta-se como 

―uma filosofia que mostra o individualismo exacerbado como impasse e o culto desse individualismo 

como tragédia‖.303 

Por fim, há o grito contra o mandamento cristão, que parece não fazer sentido para o homem: 

―‗Homens, amei-vos uns aos outros‘ — quem disse isso? De quem é esse mandamento?‖.304 Essa 

revolta do Agiota contra o amor cristão pode ser interpretada como uma indignação contra a sua 

própria falha, contra aquilo que ele não conseguiu realizar, afinal, a falta de um amor verdadeiro, que 

liberta e que não objetifica, acabou por matar sua esposa, que ele dizia amar. Segundo Pondé, ―Só no 

amor a pessoa se constitui num sujeito para quem a ama; quando não se ama uma pessoa, ela 

necessariamente não existe, e o que ela fala não faz sentido, não tem significado.‖305 O amor pautado 

na liberdade seria, na obra de Dostoiévski, a maneira mais eficaz de se lutar contra a sistematização, 

contra a racionalização e a imposição de ideais. 

Esse mesmo mandamento cristão — o amor ao próximo — e a ligação com a natureza, motivos 

de revolta para o Agiota, servirão como catalisadores da redenção de outro espírito subterrâneo, que 

será apresentado a seguir: o Homem Ridículo. 

 

2.2.2 O princípio 

Ao contrário da relação da Dócil e do Agiota, marcada por grandes arroubos, discussões, 

adoecimentos e uma disputa nervosa pelo poder — marcas da maneira como criaturas muito sensíveis 

veem o mundo —, a vida do Homem Ridículo é um imenso tanto faz (vsiô ravnô). Outra diferença 

marcante entre os textos é que, enquanto a Dócil do início da narrativa é cheia de vontade de viver, de 

amar e de se abrir, e vai lentamente perdendo essa vivacidade ao ponto de chegar ao suicídio no fim da 

novela, com o Homem Ridículo acontece ao contrário — ele se apresenta ao leitor já sem nenhum 

ânimo de viver, decidido a morrer e com um enorme sentimento de tanto faz; entretanto, por meio do 

sonho que ocupa grande parte do texto, sua visão sobre a existência humana é transformada e, quando 

a narração se encerra, a personagem está cheia de esperança e de planos para um futuro no qual a vida 

não será fácil, mas valerá a pena cada segundo — é o princípio de algo novo. 

Na segunda novela aqui analisada, publicada na edição de abril de 1877 do Diário de um 

escritor, tem-se contato com mais um homem subterrâneo e orgulhoso, assim como o Agiota. Sua 

autoconsciência, como a do marido da Dócil, grita e teme a todo segundo revelar-se ao outro. 

Novamente, uma figura sem nome próprio que compreende quem é e como supostamente é vista pelo 
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próximo: de maneira ridícula. Confessar-se ridículo, entretanto, significaria para ele a morte, como 

seria ao Agiota confessar sua necessidade de compreensão e afeto. Diz o Homem Ridículo: 

[...] sempre fui tão orgulhoso que por nada no mundo jamais iria querer confessar o fato a 

ninguém. Esse orgulho cresceu em mim ao longo dos anos, e se acontecesse de me deixar 

confessar, diante de quem quer que fosse, que sou ridículo, creio que imediatamente, na 

mesma noite, estouraria os miolos com um revólver.
306 

 

Assim apresenta-se o narrador ao leitor, logo na primeira página de sua história. Aliás, logo na 

primeira linha do texto, a personagem já revela seu pano de fundo subterrâneo, ao declarar: ―Eu sou 

um homem ridículo‖, linha que traz à mente do leitor de Memórias do subsolo a frase inicial do livro: 

―Sou um homem doente‖.307 Chestov já considerava essa novela ―um complemento de Memórias do 

subsolo, pois em parte ela nos explica, nos desvela o sentido oculto e a fonte de inspiração de ambos 

os textos.‖308 

Um movimento semelhante apresenta-se nas histórias desses três (contando com o Agiota) 

tipos subterrâneos: revelar-se apenas ao leitor, justificar-se a ele, esperando a sua anuência ou ao 

menos alguma compreensão depois que todos os detalhes sórdidos forem desavergonhadamente 

apresentados. Essas personagens morrem (ou deixam de viver) de medo de deixarem escapar aos 

outros de suas convivências as suas vidas interiores, seus temores e suas questões, mas dividem essa 

existência particular com um outro que não pode efetivamente interferir em seus universos, atuando 

apenas como um ouvinte ou distante e silencioso juiz: o leitor. 

Através da leitura dos volumes do Diário de um escritor de outubro e novembro de 1876 e do 

de abril de 1877, que contém a novela ―O sonho de um homem ridículo‖, acompanha-se a construção 

feita por Dostoiévski de um raciocínio acerca do suicídio que culmina na apoteose do sonho presente 

no último texto. O caminho inicia-se com ―Dois suicídios‖, em que, como visto, o autor aponta dois 

grupos de pessoas (e a existência de todo tipo de variações entre esses dois extremos): os apáticos ao 

mundo, aos quais tudo tanto faz, e os exasperados, para os quais tudo é demais. Como exemplares 

desses tipos, tem-se a filha de Aleksandr Herzen e a costureira pobre; em uma tentativa de perscrutar 

os pensamentos da primeira, Dostoiévski apresenta ―O veredicto‖, escrito em primeira pessoa pela voz 

de alguém entediado com a vida — segundo o autor, um materialista. Em seguida, é apresentada ―A 

dócil‖, novela que desdobra em minúcias literárias o ocorrido com a jovem costureira. Por fim, seis 

meses depois, surge o ―Homem Ridículo‖, exemplar mais próximo da jovem Herzen e do materialista 

de ―O veredicto‖. Contrariamente aos outros textos, entretanto, nesse último, tem-se a esperança cristã 

presente, apontando saídas não fáceis, mas possíveis, para um mundo no qual seres com o pé no 

transcendental não conseguem se encaixar. 

O Homem Ridículo caminha pela vida, desde a juventude, pelas margens, nunca participando 

efetivamente dela. Seu maior medo, como observado, era revelar-se; fora isso, suas percepções e 

sensações tornam-se cada vez mais um grande tanto faz, ao ponto de a personagem trombar com as 
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pessoas na rua, não por soberba ou por estar imersa em reflexões, mas sim porque realmente não faz 

diferença desviar de ou se chocar com um indivíduo qualquer. 

A marginalidade aqui apresentada por Dostoiévski não tem relação com condições econômicas 

— ainda que se mencione que a personagem é pobre —, mas sim com um complexo não 

pertencimento à comunidade, que não pode ser explicado por vias racionais, porque parece ser 

intrínseco à personagem, como uma ―horrível qualidade‖, e que é também reforçado pelo exterior, 

pois, segundo o narrador (e não se sabe até que ponto isso é concreto ou mais uma percepção de um 

ser do subterrâneo que se sente frequentemente insultado pelos demais), todos riam dele, ―o tempo 

todo‖. Depois da narração do sonho, pode-se compreender esse não pertencimento como resultado de 

uma não equivalência entre o plano terreno, com suas preocupações mesquinhas, e o plano 

transcendental, experienciado pelo Homem por meio desse sonho. 

Esse preâmbulo das páginas iniciais, em que o narrador repassa sua vida até o sonho, partindo 

da infância, é rápido e contado às pressas, como se até ali não houvesse quase nada sobre o que falar 

ou refletir. Sua vida, desde o início até a noite em que tudo mudou, cabe em duas páginas, enquanto 

dezesseis outras se ocupam da narrativa da noite do sonho, estendidos espaço e tempo pelas páginas, 

em riqueza de detalhes. Esse movimento é característico das obras de Dostoiévski, em que o tempo e o 

espaço só importam enquanto componentes da experiência da personagem, enquanto vivenciados por 

ela. Segundo Pareyson, ―[...] o mundo exterior e físico é verdadeiramente real, e por isso visível, só 

quando uma alma humana faz dele lugar do seu sofrimento e do seu desespero.‖309 Assim, quando a 

personagem não está atenta à vida ao seu redor, esses elementos também se dissipam. 

Ainda nesse início, há uma crítica atravessada ao racionalismo e à ciência, quando o homem 

diz: 

Depois fui para a escola, depois para a universidade, e ora — quanto mais estudava, mais 

aprendia que sou ridículo. De modo que todos os meus estudos universitários como que só 

existiram, afinal, para me provar e me explicar, à medida que neles me aprofundava, que sou 

ridículo.
310 

 

Nem mesmo estudos e leituras conseguiram mostrar outro caminho para o narrador e fazê-lo 

viver com um pouco mais de harmonia; ao contrário, fizeram alimentar uma autoconsciência 

exacerbada e, pode-se dizer, distorcida, com a certeza de sua constituição ridícula. Conforme observa 

Carol Apollonio, na obra de Dostoiévski, os ―Intelectuais [...] geralmente permanecem presos no 

inferno de seu isolamento.‖311 

Como uma possível defesa contra essa não aceitação externa ou esse não pertencimento 

interno, o narrador começa a olhar para o mundo com apatia, compreendendo aos poucos que nada 

nele lhe diz respeito. No começo, essa descoberta se dá de maneira melancólica, com uma suspeita de 

que talvez algum dia tivesse havido algo nesse vazio, aliada à necessidade de resolver certas questões, 

mas a melancolia deu lugar a um profundo torpor e à intuição de que não, realmente nunca houve 
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nada, ―e as questões todas se afastaram‖.312 A descoberta do vazio da existência dá-se por meio da 

partícula já comentada e frequentemente utilizada por Dostoiévski: de repente (vdrug).  

Fazia muito tempo que eu vinha pressentindo isso, mas a plena convicção surgiu no último 

ano, assim, de repente. Senti de repente que para mim dava no mesmo que existisse um mundo 

ou que nada houvesse em lugar nenhum.313 

 

E se, para ele, ―dava no mesmo que existisse um mundo ou que nada houvesse em lugar 

nenhum‖,314 nada, até ali, o impediria de acabar com essa inexistência em vida pela mesma saída 

encontrada pela Dócil, com motivos, entretanto, muito distintos. Essa morte por tédio remete ao trecho 

final do ―bilhete‖ materialista de ―O veredicto‖: 

Portanto, na qualidade indubitável de acusação e defesa, juiz e réu, condeno a natureza, que de 

forma tão insolente e sem-cerimônia me causou sofrimento, à aniquilação... Uma vez que não 

sou capaz de destruir a natureza, destruirei a mim mesmo, unicamente pelo tédio de ter de 

suportar uma tirania pela qual não há culpados.
315 

 

O posicionamento do Homem Ridículo e do narrador de ―O veredicto‖ representa o grito do 

homem racional moderno contra a irracionalidade da natureza. Também diferentemente da Dócil, a 

decisão pela morte aqui não é repentina (neste ponto, cabe ressaltar que não se sabe se a decisão da 

jovem foi realmente repentina, como o narrador faz parecer), mas se arrasta no tempo, porque sua 

indiferença é tanta que não há muita diferença entre viver e morrer — a personagem já experiencia 

uma morte em vida. 

Entretanto, na noite em que se passa a maior parte do texto, ―na mais tenebrosa noite que pode 

haver [...]. Até fisicamente falando‖,316 a visão de uma estrela brilhante ao longe no céu sombrio e 

chuvoso impulsiona-o a matar-se naquela noite mesmo, sem razão aparente. O clima de Petersburgo, 

gélido, hostil, parece refletir o ―estado d‘alma‖317 do narrador, que também é hostil. Como aponta 

Tchirkóv, ―Esse procedimento de ênfase no ritmo dramático com o auxílio de rubricas paisagísticas 

será empregado com frequência por Dostoiévski.‖
318

 

Externando essa hostilidade a tudo, em um ato impiedoso, o Homem Ridículo assusta e repele 

uma garotinha apavorada que havia lhe pedido ajuda. Esse acontecimento aleatório, que consegue lhe 

despertar compaixão (mesmo que não tenha ajudado a menina), perturba-o profundamente — afinal, 

será que nem tudo tanto faz? O motivo da garota em apuros que desperta emoções no narrador 

desconectado da sociedade já havia antes sido visto em Crime e castigo, romance em que a 

personagem Raskólnikov tem reação semelhante à do Homem Ridículo: conforme relembra Tchirkóv, 

primeiro ele pensa em auxiliar uma menina que está sendo seguida por um homem em um bulevar, 

mas logo em seguida muda de ideia: ―Que eles se engulam vivos — o que é que eu tenho com 

isso?‖.
319
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Essa atitude, repelir tão rudemente uma garota desgraçada, despertou no Homem Ridículo uma 

série de questões, como há muito ele não experienciava: ―Era como se agora eu já não pudesse morrer 

sem antes resolver uma coisa qualquer.‖320 É o homem de ideias exposto por Bakhtin fazendo mais 

uma aparição na obra de Dostoiévski; segundo o teórico, em cada uma das personagens principais de 

suas histórias ―‗há uma ideia grandiosa e não resolvida‘, todas ‗precisam antes de tudo ‗resolver uma 

ideia‘‖.321 

Essas questões ocupam a mente exaurida do Homem Ridículo, que, diferentemente de outras 

noites, nas quais quase não dormia (sintomas de um quadro de saúde mental abalada), caiu no sono na 

poltrona, tendo o revólver preparado à sua frente. Inicia-se, ali, o sonho, que simboliza possibilidade 

de outra vida. Antes de cair no sono, o narrador fala rapidamente sobre seu vizinho de quarto, um 

capitão reformado e baderneiro. A descrição das farras no cômodo ao lado pode ser comparada à cena 

de ―Mujique Marei‖ em que Dostoiévski narra a baderna composta por vodca, carteado e brigas de 

seus companheiros de prisão: ―meia dúzia de marmanjos, que bebiam vodca e jogavam schtoss com 

umas cartas velhas. Na noite passada houve briga, e sei que dois deles ficaram um bom tempo se 

arrastando pelos cabelos.‖
322

 O Homem Ridículo, entretanto, não se incomoda com o que se passa com 

seus vizinhos, dominado que está pelo sentimento de indiferença. Mesmo com essa percepção 

diferente dos narradores sobre o ambiente em seu entorno, é semelhante a imagem do homem que não 

se encaixa e não se identifica com os demais e que, para fugir desses sentimentos, recolhe-se a um 

canto e perde-se em devaneios e sonhos que os transportam para uma realidade mais amena. 

Previamente à narração propriamente dita do sonho, o narrador abre parênteses para, como 

exemplar homem do subsolo, prever o julgamento do outro e antever-se a ele: ―Eles agora caçoam de 

mim dizendo que isso, afinal, foi só um sonho.‖323 Nesse ponto, a crítica à supervalorização do real e 

do concreto, presente em outras histórias curtas do autor, como ―O crocodilo‖ (1865), ―Bobók‖ (1873) 

e ―Um menino na festa de Natal de Cristo‖ (1876), aparece novamente, quando o narrador coloca seu 

sonho acima da vida cotidiana, a qual ele queria destruir: ―Ora, que seja um sonho, que seja, mas essa 

vida que vocês tanto exaltam, eu queria extingui-la com o suicídio, e o meu sonho, o meu sonho — ah, 

ele me anunciou uma vida nova, grandiosa, regenerada e forte!‖.324 Aqui residiria o ―fantástico‖ 

anunciado no subtítulo da narrativa — o sonho que muda uma existência. Dostoiévski mostra que não 

há porque preferir a realidade ao sonho cegamente; muitas vezes, por meio do extraordinário, são 

feitas revelações muito mais potentes do que por meio da vida corriqueira, ―realista‖. 

Bakhtin questiona que ―Talvez em toda a literatura europeia não haja um escritor em cuja obra 

os sonhos tenham desempenhado papel tão importante e essencial como em Dostoiévski.‖325 Neles, as 

crises enfrentadas pelas personagens são simbolicamente elaboradas e revelam sentimentos 

sublimados. Pode-se citar como exemplos a importância e a vivacidade dos sonhos de Raskolnikóv, 
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em Crime e Castigo, e o potencial transformador que a lembrança do mujique Marei, evocada em 

estado de devaneio, tem na percepção do Dostoiévski narrador do texto já aqui abordado. As notas de 

rodapé de ―O sonho de um homem ridículo‖ relembram que diversas reflexões sobre sonhos tecidas na 

obra do autor têm cunho autobiográfico, já que ―Dostoiévski tendia a atribuir a alguns dos seus 

próprios sonhos uma significação místico-profética.‖
326

 

No sonho do Homem Ridículo, depois concretizar o suicídio, o narrador percebe-se ainda 

consciente do que acontece em seu redor, de seu velório, de sua cova. E descobre, surpreso e ultrajado, 

que ―então há também uma vida além-túmulo!‖, o que não era o que ele desejava, já que buscava o 

silenciamento de suas angústias, ―Esperava o não ser absoluto‖.327 Não por acaso ele esperava isso, já 

que o Homem Ridículo é uma representação do homem moderno petersburguense, que só se apega à 

ciência e que não acredita na imortalidade. 

Para Dostoiévski, aliás, ―a imortalidade e Deus são um e o mesmo — uma ideia idêntica‖,328 

pensamento expresso em carta de fevereiro de 1878. Nessa carta, o autor retoma alguns pontos que 

foram desenvolvidos na novela de 1877. O Homem Ridículo, antes de seu sonho, encarava a vida ao 

seu redor como reflexo de sua consciência apenas: ―todo o mundo, assim que se extinguir a minha 

consciência, vai se extinguir no mesmo instante [...] só eu é que existo.‖329 Essa reflexão já havia sido 

feita seis meses antes, em ―O veredicto‖: ―quanto ao todo e a sua harmonia, eles já não terão nenhum 

significado depois que eu for aniquilado, quer o todo e a sua harmonia permaneçam, quer sejam 

aniquilados comigo.‖330 

Na carta, quase um ano depois, a mesma reflexão retorna, para ser novamente refutada por 

Dostoiévski à luz do pensamento cristão. Ele afirma que cada ser existe no mundo para viver, e não 

para se aniquilar. Se não existisse a imortalidade, as pessoas viveriam apenas o hoje, sem nenhuma 

preocupação com seus atos (pensamento retomado na máxima karamazoviana ―Se Deus não existe, 

então tudo é permitido‖), o que levaria a humanidade à hostilidade e à aniquilação, ―Pois se vou 

morrer e tudo o mais também desaparecerá!‖331 

Nessa carta escrita por Dostoiévski, retorna a indignação contra o Homem Ridículo por sua 

atitude de repelir hostilmente a pobre garotinha, o que acabou salvando-o do suicídio: ―Que espécie de 

sociedade é essa, na qual os seus membros são mutualmente hostis?‖, pergunta o escritor. A saída para 

tal condição não é terrena nem pautada na razão humana, mas transcendental, única saída possível 

para o sofrimento terrestre, no pensamento do autor, que conclui na carta: ―Logo, você não pode se 

livrar do seu eu; seu eu não irá submetê-lo a condições terrenas, mas sim buscar algo que transcenda o 

terreno, ao qual o eu sinta pertencer.‖332 
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Nesse pensamento está uma das chaves para a compreensão do destino do Homem Ridículo, 

que nunca se sentiu pertencente à lógica da vida em que estava inserido: marginalizado dentro de si e 

de uma sociedade terrena, o eu do narrador continua, mesmo contra a sua vontade, mesmo 

inconscientemente, por meio do sonho, a buscar uma dimensão em que se sinta pertencente. Essa 

dimensão transcende a morte, a vontade de se aniquilar, e revela, contra o desejo consciente do 

narrador, que a vida continua. A necessidade de transcender para atingir esse estado de espírito é, 

nessa novela, didaticamente exemplificada, à maneira quase pedagógica, pela viagem espiritual do 

Homem Ridículo ao que podemos aqui chamar de Outra Terra.333 

Após constatar a continuidade de sua consciência após a morte, o narrador dá-se conta de outra 

consciência junto a ele, uma criatura não humana, mas existente, que o leva consigo em uma viagem 

de anos ou de minutos pelo espaço, por entre períodos de escuridão e estrelas, até chegarem a um outro 

sol (―uma repetição e um duplo‖334 do sol da Via Láctea), orbitado por uma outra terra. Essa criatura 

assombra o narrador por desafiar suas concepções sobre a vida e seu fim. ―o homem, diante do 

‗mistério‘ do universo, por um lado, sente sua própria pequenez e é tomado por um sentimento não só 

de maravilha, mas também de medo e de temor‖,335 diz Pareyson. 

Como visto, as obras de Dostoiévski coletam exemplos de personagens que se sentem 

exploradas e exauridas. Ao deparar-se com a continuidade da vida mesmo após a morte, o Homem 

Ridículo se exaspera: ―E se é preciso ser novamente — pensei eu —, e viver mais uma vez pela 

vontade inelutável de seja lá quem for, então não quero que me dominem e me humilhem.‖
336

 É o 

pedido do narrador, cansado de ser subjugado por forças e motivos que desconhece. Se for para 

continuar nesta existência, então, pede ele, que seja de maneira diferente — sem dominação ou 

humilhação. Esse clamor será, pelo menos em um primeiro momento, atendido no texto, com o 

acolhimento fraterno que a personagem recebe dos habitantes do lugar paradisíaco ao qual é 

apresentado. 

Toda a sensação de deslocamento do Homem Ridículo em seu mundo, aliada à passagem em 

que ele é levado pela ―criatura‖ desconhecida, pode ser relacionada a um trecho dos Pensamentos de 

Pascal, no qual o teórico fala sobre o homem tomado por dúvidas, que não sabe qual é seu papel no 

mundo nem o que o espera depois: 

[...] Que motivo de alegria existe quando só se esperam misérias sem remédio? [...] ―Não sei 

quem me pôs no mundo, nem o que é o mundo, nem mesmo o que sou. Estou numa ignorância 

terrível de todas as coisas. [...] Vejo-me encerrado nestes medonhos espaços do universo e me 

sinto ligado a um canto da vasta extensão, sem saber por que fui colocado aqui e não em outra 

parte [...]. Assim como não sei de onde venho, também não sei para onde vou. Sei, apenas, 

que, ao sair deste mundo, cairei para sempre no nada ou nas mãos de um Deus irritado, sem 

saber em qual dessas duas situações deverei ficar eternamente. Eis a minha condição, cheia de 

miséria, de fraqueza, de obscuridade‖.
337

 
 

Ao fim de seu discurso, o homem sem crenças de Pascal conclui que o melhor é, então, passar 

pela vida sem refletir sobre essas questões atormentadoras que são de difícil compreensão; até seria 
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possível estudar e buscar saná-las, mas o homem ―racional‖ não quer tomar para si essa obrigação, 

preferindo enfrentar o desconhecido quando não houver mais alternativas. 

É retomado aqui, de maneira extremamente concreta e palpável, um dos elementos mais 

importantes da obra de Dostoiévski, que foi pontuado e analisado por Bakhtin: a duplicidade. ―Serão 

possíveis tais repetições no universo, será possível que seja assim a lei da natureza?...‖,338 pergunta-se 

o narrador, abismado, ao mesmo tempo em que ultrajado, pelo fato de que sua terra original, segundo 

ele tão amada, pudesse não ser única. Sobre esse tema, falando sobre os romances do autor, Bakhtin 

observa que 

[...] quase todas as personagens principais dos romances dostoievskianos têm vários duplos, 

que as parodiam de diferentes maneiras. Raskólnikov tem como duplos Svidrigáilov, Lújin, 

Lebezyátnikov; Stavróguin, Piótr Vierkhoviénski, Chátov, Kiríllov; Ivan Karamázov, 

Smierdiakóv, o diabo, Rakítin. Em cada um deles (ou seja, dos duplos) o herói morre (isto é, é 

negado) para renovar-se (ou melhor, purificar-se e superar a si mesmo).
339 

 

Observa-se, portanto, o papel do duplo enquanto meio de desconstrução, mas também de 

redenção do duplicado. Ao trazer para o plano concreto outro planeta Terra, com outra população, que 

duplica ao mesmo tempo em que nega a Terra conhecida pelo narrador, Dostoiévski confronta o 

homem com um espelho para que, de maneira distanciada, ele possa se observar em toda a sua 

potencialidade e, a partir dessa experiência, superar os limites que até então não conseguia enxergar. 

Como visto em ―Mujique Marei‖, aqui também tem importância o coração para a redenção do 

narrador: no mesmo lugar onde havia atirado contra si é que brota o início de sua transformação: ―a 

força motriz do universo, desse mesmo universo que me deu à luz, pulsou no meu coração e o 

ressuscitou, e eu pude sentir a vida‖.
340

 Do cerne do ser humano é que parte o movimento 

transformador que dá início a uma mudança de paradigma. Nesse sentido, afirma Frank que ―no conto 

de Dostoiévski, essa oposição entre cabeça e coração, entre razão e sentimento, se torna o centro de 

toda a história espiritual da humanidade.‖
341

 

Ao ver-se dentro daquele novo lugar, o Homem Ridículo logo compreendeu tratar-se da ―Terra 

não profanada pelo pecado original‖ e que ―nela vivia uma gente sem pecado‖.342 Ali, os homens e a 

natureza conviviam em uma comunhão absoluta, ao ponto de se compreenderem mutuamente; não 

havia dor, nem volúpia, nem ciúme, nem tristeza pela morte, tamanha a interligação de cada indivíduo 

com um todo muito maior. Toda aquela Terra estava envolta por ―um triunfo grandioso, santo, enfim 

alcançado.‖
343

 

A importância do sofrimento na vida dos homens segundo o pensamento de Dostoiévski é 

exaltada pela seguinte fala do narrador: ―Existe tormento nessa nova Terra? Na nossa Terra não 

podemos amar de verdade senão com o tormento e só pelo tormento! De outro modo não sabemos 

amar e não conhecemos amor diferente. Eu quero o tormento para poder amar.‖
344

 Tormento e amor 
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aparecem interligados na experiência humana, pois só pela dor se pode chegar a um conhecimento real 

do amor, que se desnuda por esse contraste, como já explicou Pareyson (2012) acerca do bem e do mal 

na obra dostoievskiana. 

Naquela Terra, o conhecimento era puro e fruto da experiência; eles ―não ansiavam pelo 

conhecimento da vida como nós ansiamos por tomar consciência dela, porque a sua vida era plena.‖345 

À profunda harmonia daquela Terra, construída por meio da experiência viva com o todo, contrapõe-se 

a ciência da Terra corrompida, com sua necessidade de sistematizar e reduzir tudo a teorias, tão 

distantes do conhecimento prático da existência: 

Mas a sua sabedoria era mais profunda e mais elevada que a da nossa ciência; uma vez que a 

nossa ciência busca explicar o que é a vida, ela mesma anseia por tomar consciência da vida 

para ensinar os outros a viver; ao passo que eles, mesmo sem ciência, sabiam como viver.
346 

 

Neste ponto, é importante especificar o que o termo ―ciência‖ pode significar na obra de 

Dostoiévski e nesse texto, tendo em vista o contexto histórico no qual ele estava inserido, para que ele 

não se confunda com as concepções atuais da palavra. Marcelo Silva, com base em Frank, resume que 

―a palavra ciência possuía um acepção ainda indefinida, que buscava dar conta de todo um novo 

panorama e conjunto de preceitos que invadiam as concepções de mundo e as verdades instituídas, 

sejam em seus aspectos políticos, culturais ou religiosos.‖347 Assim, no contexto do século XIX russo, 

―ciência‖ poderia abranger a filosofia e as teorias em circulação naquele meio. ―Portanto, ciência para 

Dostoiévski, grosso modo, é todo e qualquer sistema filosófico ocidental que busque uma resolução 

para problemas ocidentais.‖348 Com base nisso, pode-se compreender melhor quais são as críticas 

construídas por Dostoiévski em ―O sonho de um homem ridículo‖. 

O pensamento apresentado na citação do texto anteriormente apresentada, ou seja, a 

necessidade de viver e de amar a vida antes de procurar o sentido dela, seria novamente formulado 

poucos anos depois em Os irmãos Karamázov, exemplificado no seguinte diálogo entre Ivan e 

Aliócha: 

— Acho que todos no mundo devem, antes de tudo, passar a amar a vida. 
— Passar a amar mais a vida que o sentido dela? 

— Forçosamente é assim, amar antes que venha a lógica, como tu dizes, forçosamente antes 

que venha a lógica, e só então compreenderei também o sentido.
349 

 

Assim como levavam a vida uns com os outros e em comunhão com a natureza, a relação dos 

seres da Outra Terra com o plano transcendental era também marcada pela experiência, e não pela 

teorização: 

Não tinham templos, mas tinham uma espécie de ligação essencial, viva e incessante com o 

Todo do universo; não tinham fé, mas em troca tinham a noção firme de que, quando a sua 

alegria terrena se plenificasse até os limites da natureza terrena, então começaria para eles, 

tanto para vivos quanto para mortos, um contato ainda mais amplo com o Todo do universo.
350 
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A imortalidade e a continuidade da vida, que atormentavam o Homem Ridículo, não chegam a 

ser uma questão para os habitantes daquela Terra, por estarem de maneira intrínseca e inconsciente 

convictos dela. 

A novela aqui analisada, que é dividida em cinco partes, apresenta seu ápice na quinta parte. É 

quando o Homem Ridículo conta ao leitor o seu segredo: fora ele o responsável por corromper o povo 

celestial da outra Terra. Como isso se deu exatamente, o narrador não consegue explicar (pode ser que 

inocentemente, por brincadeira, ele menciona). ―Só sei que a causa do pecado original fui eu.‖351 A 

perversão começou pela mentira, que trouxe a volúpia, o ciúme, a crueldade e o primeiro sangue 

derramado, o que assustou e separou os povos até então puros. A narração parece apontar que, onde 

quer que haja homens, mesmo no mais perfeito dos lugares, a história de sofrimento será a mesma, 

pois ―mesmo que o universo seja harmonia, racionalidade, beleza e bondade, não se pode dizer o 

mesmo do homem e do seu mundo, onde se aninha e reina o mal e o pecado‖,352 explica Pareyson. 

Ao comentar Os irmãos Karamázov, Tchirkóv analisa que: 

Daí decorre o sentido da vida humana, a missão do homem — que reside na constante 

manutenção desse contato vivo entre as partes do universo, no contato vivo com o universo, 

num amor ativo. Sem esse amor o mundo inevitavelmente se desintegraria.
353 

 

Esse movimento, que seria mais aprofundado nos sermões do stárietz Zóssima, já estava 

presente em ―O sonho de um homem ridículo‖ ao mostrar a profunda comunhão dos homens da Outra 

Terra entre si e com o todo. Quando, pela corrupção, essa comunhão começa a ser perdida, começa 

também a perdição da humanidade, a desintegração do mundo. 

Perdido esse contato direto com a vida e suas experiências, é preciso encontrar algo que o 

substitua. É aí que o conhecimento da vida passa a ser mais importante do que a vida em si, como 

começam a proclamar os moradores da Outra Terra: ―o entendimento é superior ao sentimento, a 

consciência da vida — superior à vida. A ciência nos dará sabedoria, a sabedoria revelará as leis, e o 

conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade.‖354 A ciência — as filosofias e teorias sobre 

a vida humana — aparece para tentar dar sentido a essa vivência humana desconectada de um plano 

maior. Assim, conforme sintetiza Golin, ―Na queda, o ser humano foi destituído de sua verdadeira 

natureza. Para a ortodoxia, o ser humano é essencialmente sobrenatural e viver no regime da natureza 

e da queda é um desconforto para ele.‖355 

Com o primeiro pecado e com a falta de comunhão entre os povos e com a natureza, vem a 

necessidade de explicar racionalmente o mundo e a vida, por meio da ciência. Nesse processo, o 

homem desliga-se de sua relação com o transcendental e com o todo à sua volta e inicia um processo 

de deificação própria, caminhando para o estado de homem-deus. Nesse contexto, vem à lembrança a 

frase de Pascal que proclama: ―Esta bela razão corrompida tudo corrompeu‖.
356
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Esse movimento também relembra reflexões feitas por Erasmo em seu Elogio da loucura, 

como a do trecho a seguir: 

Sim, quanto mais os homens se entregam à sabedoria, mais se distanciam da felicidade. Mais 

loucos que os próprios loucos, eles esquecem então que são apenas homens e querem ser vistos 

como deuses; amontoam, a exemplo dos Titãs, ciências sobre ciências, artes sobre artes, e 

servem-se delas como outras tantas máquinas para fazer guerra à natureza.
357 

 

A crítica de Dostoiévski aos pensadores socialistas, como Tchernichévski e Herzen, aparece 

logo após o narrador da novela dizer que ―Surgiram os justos, que chegavam a essas pessoas com 

lágrimas nos olhos e lhes falavam da sua dignidade, da perda da medida e da harmonia, da sua falta de 

vergonha‖,358 mas foram apedrejados, zombados e seu sangue escorreu pelos templos. Em justaposição 

aos ―justos‖, aparecem os radicais, intitulados ―sábios‖: 

Os beligerantes acreditavam firmemente ao mesmo tempo que a ciência, a sabedoria e o 

sentimento de autopreservação vão afinal obrigar o homem a se unir numa sociedade cordata e 

racional, e assim, enquanto isso, para apressar as coisas, os ―sábios‖ esforçavam-se o mais 

depressa possível por exterminar todos os ―não sábios‖ que não entendiam a sua ideia.
359 

 

Essa exterminação dos ―não sábios‖ pelos ―sábios‖ pode ser comparada ao assassinato do 

jovem Ivanov pelos participantes do grupo revolucionário de Serguei Netcháiev (1847–1882), 

motivada por discordâncias políticas, fato esse que serviu de inspiração para a trama do romance Os 

demônios (1872), de Dostoiévski. 

Como visto, na Terra duplicada de antes da queda, o amor era experienciado sem o filtro do 

tormento, em uma relação direta entre todos os seres. Entretanto, esse estado de graça não consegue se 

sustentar, o que mostra que, onde quer que a humanidade se faça presente, mesmo que em um paraíso 

terrestre, o verdadeiro amor só poderá ser encontrado por meio da passagem pelo sofrimento. Esses 

homens, antes puros, ―Conheceram a dor e tomaram amor pela dor, tinham sede de tormento e diziam 

que a verdade só se alcança pelo tormento‖,
360

 o que evoca as palavras do próprio narrador, ao 

primeiro ver a Outra Terra, sobre a impossibilidade de um amor sem sofrimento na sua Terra natal. A 

partir do paralelo dor/amor, outras conexões de distorções feitas pelos homens caídos são 

apresentadas: a partir do conhecimento da maldade, surgiram os ideais de fraternidade e humanidade. 

Com o crime, souberam o que é justiça. Ao invés do amor mútuo e conectado de antes, têm agora a 

certeza de que cada um deve amar a si mesmo mais do que aos outros. 

Enquanto assiste à História da humanidade duplicada, o Homem Ridículo tenta chamar os 

moradores dali de volta à sua real natureza, lembrá-los do que havia antes, mas é enxotado por eles, 

que o veem como louco e como um perigo àquela nova maneira de ver o mundo. O Homem, que 

atravessa os séculos com essa Outra Terra, é a testemunha que sobrou para narrar como eram as coisas 

antes, na Terra de antes do pecado. Entretanto, o que ele diz não faz mais sentido àquela sociedade, 

que não tem mais vestígios do que viveu um dia. Como comenta Angela Nucci, nesse texto, 

Dostoiévski parece mostrar que a ―queda não simboliza o momento em que o homem é expulso do 

paraíso por uma força superior a ele, mas sim, o instante no qual o paraíso é expulso do interior do 
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homem, por sua própria vontade, através do exercício do livre-arbítrio.‖361 São os habitantes da Outra 

Terra que, por conta própria, renunciam ao paraíso do qual faziam parte. 

Tal comunhão entre os povos e entre o homem e a natureza só pode ser entendida como 

loucura ou como sonho — e, aqui, a duplicidade do enredo volta a se desdobrar, ao mostrar o sonho 

emulando a realidade e vice-versa. O texto começa com o narrador sendo visto como louco pela 

sociedade petersburguense da Terra ―real‖ por pregar o que havia visto em sonho. Para que a situação 

fique mais compreensível ao leitor, o Homem narra sua história até ali, passando brevemente por sua 

vida pregressa, na qual tudo era indiferente, e depois apresentando em detalhes o tão importante sonho. 

Nele, em um primeiro momento, mesmo observando a comunhão daquele povo e a sua plenitude, o 

narrador não consegue absorvê-la totalmente. É uma experiência muito diferente e distante de tudo o 

que ele entendia por vida humana. Entretanto, depois da queda, provocada por ele mesmo, cabe ao 

Homem ser o guardião daquela verdade viva e relembrá-la aos demais. Por isso, também em sonho, 

ele é ridicularizado, e a ameaça de ser internado em um hospício pelas coisas que diz o expulsa do 

sonho, acordando-o, assim como a dor de sentir-se ridículo o havia transportado do mundo real ao 

sonho. Rodrigo Palma observa que 

[…] o ser humano ordinário nunca poderá suportar uma sabedoria verdadeira e sempre acabará 

por considerá-la uma loucura irremediável. Há a possibilidade do homem atingir uma espécie 

de êxtase durante sua vida, mas, para que isso ocorra, é necessário que ele abandone a maneira 

vulgar de compreender a vida, ainda que esta se apresente da maneira mais lógica possível.362 
 

Marginalizado pela sociedade por ele corrompida, o narrador é taxado como louco, pois tem 

um discurso incompreensível para os habitantes da Outra Terra, assim como aconteceria na Terra 

―original‖ depois de acordar de seu sonho e sair pregando. Em suas Notas de literatura, Adorno já 

havia dito que ―quanto mais se alienam uns dos outros os homens, os indivíduos e as coletividades, 

tanto mais enigmáticos eles se tornam uns para os outros.‖363 Vivendo antes em harmonia, a partir da 

corrupção causada pelo Homem Ridículo, aqueles indivíduos não mais se reconhecem enquanto 

coletividade. 

Em ambos os espaços, a personagem é apontada como insana e não pertencente por ter um 

discurso que não se encaixa nos moldes da realidade de cada um deles. Dessa maneira, despertando e 

pregando aos companheiros da Terra real o que viu enquanto estava dormindo, o ciclo está completo, o 

que demonstra a complexidade da narrativa construída por Dostoiévski nesse texto. 

No final, o Homem Ridículo não se importa em ser ridicularizado e chamado de louco por seus 

semelhantes, porque ele agora tem dentro de si a verdade concreta — uma verdade muito difícil de 

colocar em palavras, tamanha a sua vivacidade e não teorização, pois, conforme relembra Golin, 

―quando se tem a experiência não há necessidade de conceituação‖:364 

Mas como instaurar o paraíso — isso eu não sei, porque não sou capaz de transmitir isso em 

palavras. Depois do meu sonho, perdi as palavras. Pelo menos todas as palavras principais, as 
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mais necessárias. Mas não importa: vou seguir e vou continuar falando, incansável, porque 

apesar de tudo vi com os meus próprios olhos, embora não seja capaz de contar o que vi.
365 

 

Mesmo que isso seja desafiador, mesmo que a experiência esteja acima de um relato dela, essa 

verdade precisa ser traduzida para aquele povo que há tanto a esqueceu; mesmo sendo zombado pelos 

demais, o narrador precisa continuar tentando. Pondé afirma que essa reconexão com o plano divino, 

em Dostoiévski, ―de forma nenhuma implica em qualquer tipo de sucesso no mundo. Estarmos em 

comunicação com Deus ou invadidos pela Transcendência não significa necessariamente que 

possamos fazer sucesso, que possamos nos dar bem na vida.‖366 Em outro ponto, o filósofo comenta, 

acerca dessa incompatibilidade entre a comunhão com o plano espiritual e a convivência com pessoas 

que estão fora dessa experiência: 

Na visão de Dostoiévski, o ser humano experimenta essa dimensão relacional de sua alma 

como o inferno da condição humana, como incapacidade, ao passo que os indivíduos que 

vivem em relação com Deus, quando inseridos no mundo, são percebidos por aqueles que 

vivem unicamente na sua natureza natural como estranhos, como indivíduos que parecem não 

ser capazes de se relacionar com o mundo tal qual ele se apresenta [...].
367 

 

Isso pode ser visto na caminhada do protagonista dessa novela, que, mesmo depois de 

encontrar seu lugar no plano maior do universo, continua a ser marginalizado em sua vida material; 

entretanto, depois de suas descobertas, isso não tem mais importância, e aqueles que o ridicularizam 

são vistos até mesmo com olhos carinhosos pelo narrador. Esse homem, à semelhança do que acontece 

com Dostoiévski narrador em ―Mujique Marei‖, tem seu olhar transformado depois da experiência 

transcendental que vivenciou em sonho, e passa a ver aqueles ao seu redor com paciência e bondade, 

por entender que todos estão interligados em um processo de sofrimento e exclusão da comunhão 

fraterna que havia antes do pecado. 

Com a dor insuportável que a ameaça do hospício lhe causou, o Homem Ridículo acorda de seu 

sonho, em sua poltrona, com o revólver ainda perto de si, que é empurrado para longe. ―Ah, agora, a 

vida e a vida!‖,368 exclama o narrador salvo da morte, em um discurso que traz à memória a fala do 

condenado à morte que também foi salvo em O idiota: ―E se eu não morrer! E se eu fizer a vida 

retornar — que eternidade! E tudo isso seria meu! E então eu transformaria cada minuto em todo um 

século, nada perderia, calcularia cada minuto para que nada perdesse gratuitamente!‖369 

Depois de ser salvo pela revelação divina, o homem começa a pregar, ainda sem prática, sem 

encontrar as palavras corretas para transmitir a grandiosidade de sua ideia, mas incansavelmente, 

mesmo com as ridicularizações que sofre. E afirma: ―eu vi a verdade — não é que a tenha inventado 

com a mente, eu vi, vi, e a sua imagem viva me encheu a alma para sempre.‖370 Essa visão de uma 

―imagem viva‖ que redime uma existência de pecados relembra o já mencionado texto ―Vlás‖, 

publicado por Dostoiévski no Diário de um escritor de 1873, no qual o jovem de uma aldeia, no 
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momento em que ia cometer um grande pecado, tem uma visão de Cristo na cruz e é impedido por essa 

aparição, caindo desacordado. 

O narrador menciona também que nessa nova etapa de sua vida, pós-sonho, encontrou a 

menina que havia lhe pedido ajuda no início da história, na noite na qual tudo aconteceu. Uma vez 

mais, percebe-se a importância das crianças na obra de Dostoiévski, capazes de, com sua existência 

pura, instaurar transformações nos ambientes sujos ao seu redor. Depois de sua transformação, o 

Homem não consegue mais ficar imóvel frente ao sofrimento do próximo. ―À medida que eles se 

libertam do cálculo cruel do interesse próprio, as personagens tornam-se capazes de performar atos de 

caridade‖,371 afirma Apollonio. Ou seja, a experiência ultrarreal que o sonho proporciona ao Homem 

Ridículo permite que ele compreenda que o modo ―natural‖ da existência humana é em comunhão e 

solidariedade, construindo uma vida pautada no amor e na igualdade. A maneira como vive a 

sociedade moderna na qual ele está inserido na Terra real, egoísta e individualista, é em verdade 

antinatural, por isso causa tanto mal-estar nos indivíduos nela envolvidos, mesmo que seja um mal-

estar inconsciente. 

Em tom bem mais otimista do que o apresentado em ―A dócil‖, Dostoiévski apresenta um 

narrador subterrâneo que não se encaixa nem poderia se encaixar nesta dimensão — afinal, ela está 

corrompida —, mas que, por meio de um sonho, elemento tão pouco creditado por aqueles 

extremamente apegados à realidade, encontra a sua redenção e conhece o sentido da vida. Mesmo que 

o paraíso tarde a chegar ou nunca chegue, o Homem Ridículo está determinado a continuar seu 

caminho, seguindo o grande mandamento, apresentado na epígrafe deste subcapítulo: ―O principal é 

— ame aos outros como a si mesmo, eis o principal, só isso, não é preciso nem mais nem menos: 

imediatamente você vai descobrir o modo de se acertar.‖372 Em contraposição à revolta do Agiota, que 

se pergunta ―quem é que disse isso?‖, aqui, o mandamento cristão aparece como conforto e como guia. 

Assim, comprometendo-se a lutar contra a ideia de que o conhecimento é superior à 

experiência, o Homem Ridículo encerra seu discurso profético, redimido de uma vez por todas das 

ideias de morte e da total apatia depois do choque que o sonho lhe causou. Quando a vida do narrador 

parecia chegar ao fim, a revelação de outra possibilidade de existência levou-o ao princípio de uma 

nova jornada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Caryl Emerson escreve que, no cosmos dostoievskiano, ―Vivemos mais plenamente quando 

testados nos extremos, que levam à revelação. Grandes e feios choques podem acionar grandes e 

lindas conversões e pontos de virada [...]‖.
373

  

Com este breve percurso por algumas das narrativas mais emblemáticas do Diário de um 

escritor, projeto de Dostoiévski que catalisou seu pensamento sobre os mais diversos e contraditórios 

aspectos do momento socio-histórico no qual estava inserido, buscamos demonstrar como personagens 

marginalizadas por uma sociedade em busca do progresso e da modernização buscam e/ou encontram 

suas redenções em meio aos cenários trágicos em que estavam inseridas. 

Por meio do recorte aqui proposto, observamos dois tipos de articulações ao redor do tema da 

marginalidade e de suas possíveis redenções: o grande destaque que recebeu o povo russo, em todas as 

suas facetas, no Diário de um escritor, e os narradores subterrâneos de Dostoiévski e suas relações 

com o mundo objetivo ao redor deles. 

Notamos que o sofrimento, na obra do autor, é algo intrínseco à vida humana na Terra por sua 

capacidade de colocar aquele que o experimenta em movimento, em combate com o mundo ao seu 

redor, que é profanado, enfim, por não o reduzir a uma tecla de piano ou a mais um membro de um 

formigueiro humano. Por meio da dor, transformações internas e aparentemente pequenas são 

proporcionadas ao homem, como a viagem do pequeno menino até a festa de Natal de Cristo, a 

mudança de perspectiva do narrador de ―Mujique Marei‖ sobre seus companheiros, o começo do 

confronto com a verdade vivido pelo Agiota em ―A dócil‖ ou o sonho tido pelo Homem Ridículo em 

uma noite tenebrosa. Entretanto, no microcosmos dostoievskiano, essas mudanças que aparentemente 

dizem respeito a um ou poucos indivíduos não são insignificantes, posto que, em seu projeto literário, 

cada homem é um universo, como já demonstrou Tchirkóv (2022). Assim, o sofrimento mostra-se 

como um dos principais degraus a serem encarados rumo à redenção. 

Ainda ao analisar o papel da dor na concepção artística de Dostoiévski, percebemos, conforme 

explicitou Pareyson (2012), que há uma categoria diferente de sofrimento, que nada redime, pois não 

há o que ser redimido. É o sofrimento inútil infligido a criaturas sem pecado a ser pago, como as 

crianças, seres que, no pensamento do autor russo, estão mais próximos de Cristo, aquele que também 

pereceu sem ter pecado, oferecendo à humanidade, com seu ato de humildade, a redenção. A 

preocupação com o destino desses indefesos, que permeia os textos do Diário e encontraria seu ponto 

alto em Os irmãos Karamázov, foi dramaticamente exteriorizada em ―Um menino na festa de Natal de 

Cristo‖. Nessa história, escrita para ―inventar‖ outra possibilidade de destino para os meninos de rua 

— e, como visto, inventar é um dever inescapável do verdadeiro artista —, a proximidade entre as 

                                                      
373 ―We live most fully while being tested in extremis, which leads to revelation. Big ugly shocks can trigger big beautiful 

conversions and turning-points, inside the novel and outside it.‖ EMERSON, C. Tolstoy and Dostoevsky on evil-doing. In. 

All the same the words don't go away: essays on authors, heroes, aesthetics, and stage adaptations from the Russian 

tradition. Boston: Academic Studies Press, 2011, p. 218, tradução nossa. 
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crianças e o Cristo é didaticamente demonstrada ao leitor com a aparição do próprio Salvador, que 

passa pela Rússia recolhendo à glória eterna os pequenos marginalizados pela sociedade. 

―Mujique Marei‖ articula a marginalidade socioeconômica dos prisioneiros, seres literalmente 

apartados da sociedade em razão de seus crimes, ao não pertencimento subjetivo experienciado pelo 

narrador Dostoiévski em meio àquela realidade. O contato com a realidade do jovem intelectual cheio 

de ideais românticos em relação ao que entendia como o imaculado ―povo russo‖ revelou a ele a 

complexidade das relações entre classes no país. A lembrança do terno Marei surge como mais uma 

camada de complexidade do debate apresentado aos leitores do Diário sobre as relações da 

intelectualidade com as classes populares, compartilhando com o público a memória do mujique bom, 

guiado por sentimentos cristãos que, para Dostoiévski, são intrínsecos à cultura do povo. Em um 

momento em que precisava de amparo, como precisou quando criança, a figura do mujique com ares 

de pai amoroso e quase divino aparece como consolo e possibilidade de vínculo com aqueles à sua 

volta, que poderiam, de alguma forma, conter em si resquícios daquele camponês protetor. 

Assim, o retorno à memória guardada em seu centro, em seu coração, elemento importante na 

obra dostoievskiana, tem o poder de transformar a realidade concreta do prisioneiro narrador. Ao 

reencontrar-se com o cerne do povo russo, que é transpassado por contradições — o que muito 

interessa à literatura de Dostoiévski — o intelectual é por ele redimido. Por meio da reconexão com os 

valores e a pureza que também são encontrados no povo russo, elementos que permaneciam guardados 

em seu coração e que ressurgiram no momento de maior necessidade, Dostoiévski encontra uma 

possibilidade de redenção particular em meio ao caos da prisão siberiana. O caminho que o prisioneiro 

ainda teria que percorrer em sua jornada forçada de relacionamento com seus convivas não seria fácil, 

mas, ao conseguir enxergá-los como seres humanos, irmãos em Cristo, o dia a dia na prisão poderia 

ganhar novos contornos, que contribuíram para a profundidade do pensamento transposto em suas 

obras pós-siberianas. O amor desinteressado, como o que demonstrou Marei, é o possível e poderoso 

filtro transformador de realidades percebido em todos os textos aqui comentados. A falta de amor ao 

próximo — valor, como reconhece o próprio autor, que requer muito esforço para ser colocado em 

prática na vida terrena — é o que impede a redenção humana e conduz à barbárie. 

Esse é o cenário exemplificado em ―Um menino na festa de Natal de Cristo‖, texto em que o 

amor entre os homens não encontra espaço. O individualismo e o egoísmo presentes na sociedade 

moderna em construção, com seus discursos de amor à humanidade, não são capazes de dirimir o 

sofrimento dos seres humanos com necessidades concretas que perambulam pela cidade em busca de 

compaixão. Dostoiévski, que por vezes é lido como um escritor pessimista, traz para esse cenário de 

dor uma esperança que só é compreensível tendo em mente a concepção mais ampla do autor sobre a 

vida e a sua eternidade em Cristo, o que foi brevemente aqui exposto. Sem a vida eterna, a existência 

humana e seu sofrimento tornam-se uma tortura sem significado e sem culpados, contra a qual se 

rebela o autor do bilhete em ―O veredicto‖.  

Ao acompanhar a jornada bifurcada da Dócil e do Homem Ridículo, ambos espíritos 

marginalizados e atormentados que buscam a sobrevivência na ampla cidade de Petersburgo, a questão 
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que se apresenta é a mesma colocada por Camus em seu O mito de Sísifo: saber se vale ou não a pena 

continuar a viver. A Dócil, ao fim de todas as provações pelas quais passou em busca de sua 

subsistência e depois de duramente conseguir reestabelecer alguma rotina própria à parte do marido, 

decidiu que não, não valeria a pena ser novamente subjugada, dessa vez pela necessidade desesperada 

de amor demonstrada pelo esposo. Ela escolheu a liberdade, elemento fundamental para a arte de 

Dostoiévski. Já o Homem Ridículo decidiu que vale, sim, a pena continuar, mesmo que o caminho seja 

difícil e que, além de ridículo, ele agora seja visto também como louco por sua sociedade. 

Uma das formulações apresentadas por Camus ao discutir o suicídio, tema que perpassa e une 

os textos ―A dócil‖ e ―O sonho de um homem ridículo‖, é a de que ―Viver sob esse céu sufocante 

exige que ou se saia disso ou se continue. Trata-se de saber como, no primeiro caso, se sai, e por que, 

no segundo, se fica.‖374 Para o Homem Ridículo, houve uma mudança de paradigma; sua existência 

que, por vias racionais e terrenas, não fazia sentido, encontrou seu lugar e saiu das margens para 

ocupar o protagonismo depois de experienciar o transcendental. A experiência viva e dolorosa da 

compaixão, do amor ao próximo, desencadeada pelo sofrimento de acompanhar a história da 

humanidade em primeira mão, em ter visto (e não apenas, como também provocado) a queda da 

comunidade perfeita por meio do contato com o mal e com a teorização do viver, transformou para 

sempre a existência do Homem Ridículo. Por meio de seu sonho fantástico, sua vida ganhou um 

propósito: estabelecer, nesta Terra há muito profanada, a pregação contra a extrema racionalização da 

vida, a tentativa de fazer com que a humanidade retorne às suas raízes de comunhão entre si e entre a 

natureza e o cosmos. Além disso, ele descobriu que nunca acaba: a vida eterna, elemento essencial 

para a discussão da experiência humana em Dostoiévski, é uma realidade comprovada pelo Homem 

Ridículo em sua ―morte‖ em sonho. Não há, portanto, saída deste céu sufocante; é sob ele que os 

homens devem perseverar, ajudando-se mutuamente. 

Experiência e teorização contrapõem-se nesses textos por meio do confronto entre a Dócil, 

cheia de vida e de naturalidade, e o Agiota, rígido, super-racional e incapaz de aceitar que as situações 

e pessoas saiam de seu controle; esse movimento se repete com o encontro do Homem Ridículo, um 

moderno petersburguense, estudado, com um pensamento pautado no racionalismo, com os habitantes 

da Outra Terra, que, mesmo sem ciência, conheciam a vida em sua dinâmica livre de teorizações, 

apenas pela experiência e pela convivência de uma comunidade de membros interligados entre si e 

com o cosmos ao seu redor. 

Esses seres petersburguenses marginalizados, embrenhados no sofrimento que é inerente à vida 

humana, seja onde for, buscam sobreviver em uma sociedade cada vez mais sistematizada e ―linear‖, 

sem espaço para dinâmicas que fujam às explicações racionais da vida. Essa maneira cada vez menos 

livre de viver faz adoecerem essas personagens, que reagem a isso de diferentes formas: abraçando 

esse sistema, como fez o Agiota; rejeitando-o por meio da morte, como a Dócil; pregando contra ele, 

como no caso do Homem Ridículo. Suas redenções não se apresentam da maneira mais óbvia ou feliz, 

o que não seria característico do fazer artístico de Dostoiévski, mas estão pautadas em um pensamento 
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cristão que tem como guia o mais presente dos mandamentos na obra do escritor: o amor ao próximo 

ensinado pelo Cristo. 

O agiota reconstrói, por meio da palavra, a verdade que vinha tentando evitar, e essa verdade 

pode ser um início para a sua transformação enquanto indivíduo. O amor não era o que ele imaginava 

e pretendia, ou seja, a construção de outro ser humano só para ele, nos moldes que ele desejava, feito 

para servi-lo e adorá-lo, e sim significa não objetificar o outro, coisa que ele não conseguiu fazer 

enquanto a esposa estava viva. A Dócil, por sua vez, apega-se até o fim ao seu ícone da Virgem, 

representação de amor, beleza e pureza, e junto a ele afirma sua escolha pela liberdade, redenção 

última. Por fim, o Homem Ridículo é redimido em vida de sua apatia e de seu individualismo 

exacerbado pela experiência viva do sonho com aquela comunidade integrada e harmônica. Em busca 

da restauração desse sonho na Terra é que ele seguirá pregando o amor, a liberdade e a experiência 

como ideais a serem perseguidos. 

Em ambos os textos, apresenta-se a crítica de Dostoiévski à sociedade russa (e ao mundo 

ocidental) de sua época e o seu aviso quanto às duras consequências que poderiam advir de uma vida 

pautada em sistemas e teorizações, mesmo que eles prometessem o paraíso livre de dor e a harmonia 

universal. Para ele, não há saída que não passe pelo olhar religioso e pela busca da liberdade e do 

amor, valores que estão presentes por todo o seu Diário de um escritor, incluindo as novelas aqui 

analisadas. 

A discussão dos quatro textos aqui reunidos colabora para a compreensão de alguns dos valores 

e antivalores de Dostoiévski, autor de pensamento vasto, que foi elaborado e apresentado para seus 

leitores por meio do Diário de um escritor. Nessas obras, que são pontos altos de sua publicação 

independente, o amor, a liberdade e a luta contra a coisificação do homem tornam-se protagonistas 

junto aos homens universos dostoievskianos, que lutam, sofrem e se transformam por entre as margens 

da sociedade russa. A aplicação desses valores fundamentais na vida em comunidade constantemente 

em mutação pelas inovações da modernidade não é tarefa simples, mas deve ser incessantemente 

almejada e perseguida por aqueles que buscam alguma redenção frente ao desafio que é a vida humana 

na Terra. 
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