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Em seu Dián·o de un; escritor- coletânea de trechos publicados em 
diversas revistas, na segunda metade do século XIX-, Fiador Dostoiévsky 
já se revela, não um sünples jornalista, mas um pensador que soube ex
trair do cotidiano o significado histórico, político e social do seu povo, 
como expressa em um dos trechos sobre a identidade russa: 

Se existe no mundo um país desconhecido para os demais 
países, afastado dos vizinhos, ignoto, inexplorado, 
incompreendido e incompreensível, esse país é, setn dúvida, 
a Rússia etn relação aos países ocidentais. Nem a China nem 
o Japão podem encerrar tantos segredos para a curiosidade 
européia como a Rússia de outrora, do presente momento e 
pode ser até que por muito tempo ainda no futuro. Não 
estamos a exagerar. Em primeiro lugar, a China e o Japão 
estão demasiado longe da Europa; e além disso, costumam 
ser de difícil acesso, ao passo que a Rússia está toda aliada à 
Europa: os russos conduzem-se, com toda a franqueza, par 
com os europeus, e no entanto é possível que o caráter russo 
não apresente aspectos tão defmidos, na idéia dos europeus, 
como o chinês ou o japonês. Para a Europa, a Rússia é ... é 
um dos enigmas da esfinge. 

Neste pensame11to de Dostoiévski já se anunciava a complexi
dade que é compreender a alma russa e a verdade russa, questões que 

, . 
setnpre motivaratn a obra dele proprto. 

Filho de um tnédico modesto., Dostoiévski foi, dentre os gran-
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des escritores russos da metade do século XlX - Gógol, Tolstói, 
Nekrássov, Turguiênev -, o único que não nasceu em berço nobre da 
seleta sociedade rural da época. Este fato fez com que, comparando-se 
ao seu grande rival Tolstói, se autodenomina��e como � �oma

.
ncist�

, 
do 

caos e da vida de seu tempo, enquanto Tolstol era um historiador da 

vida tranqüila, estável e imutável das famílias dos grandes proprietários 

dos estratos superiores de Moscou. 

Embora filho de médico - a medicina era uma profissão mas 

não recompensadora em termos honoríficos -, Dostoiévslci viveu uma 

infância modesta nutn pequeno apartamento de um edifício que dava 

para o parque do hospital onde seu pai trabalhava. Dostoiévski passou 

seus primeiros treze anos de vida sob a tutela familiar já que somente 

começou a freqüentar a escola na adolescência, em 1835. 

Se o lar de Dostoiévski povoou-se de alegria na sua infância, 
deveu-se particularmente ao temperatnento materno. Maria Fiodoróvna 
era muito estitnada no atnbiente do hospital, possuía uma educação 
incomun1 para uma moça filha de comerciantes. Tinha um gosto musi
cal apurado, proporcionando à família concertos dominicais de violão. 
Dostoiévski parece ter herdado este gosto, já que foi um assíduo 
freqüentador de concertos durante toda a sua vida. 

Contrastando com a figura encantadora materna, encontra-se a 
figura rude e severa de seu pai Michail Andreievitch Dostoiévski. Não 
que fosse um homem duro no sentido de cometer agressões físicas, 
tnas sempre manteve seus filhos sob vigilância psíquica com controle 
absoluto sobre sua educação e normas rígidas de cotnportamento. 

Apesar do gênio grave e autoritário do pai, a transição de 
Dostoiévski do lar para a escola foi um duro golpe. Sua casa ainda era 
um lugar acolhedor e íntimo, e sua mãe utn eterno consolo. Com utna 
rotina inflexível na escola- já que seu pai o destinara a t1n1a carreira 
tnilitar, incompatível cotn suas inclinações tnais profundas -, sonhava 
com a fatna e a fortuna literária. 

. . 
Não se sabe ao certo o n1omento em qtle o Dr. Dostoiévski 

dectdtu que seus ftlhos tnais velhos ingressassetn na carreira de enge-
nharia militar O cert ' 

d .... · · 

·. 
. o e que a e ucaçao que lhes proporctonou, esti-

mulou-os m�l�o ma1s o gosto pelas Humanidades que pela Ciência. 
O esptnto de Dostoiévski não se alin1cntou apenas de fonte rc-

152 



I 

ligiosa, con1o atestan1 seus estudiosos. Nutriu-se principahnente duran
te os serões 11oturnos Je leitura proporcionados por seus pais, de lite
ratura russa con1o l...�otnonóssov, poeta e cientista, e Púchk.in, utna de 
suas n1aiores influências. A adn1iração pessoal e literária por Púchk.in 
foi seguran1e11te un1a das experiências decisivas etn sua vida. Isto se fez 
notar no célebre discurso etn hotnenagetn a Púchkin em 1880, de gran
de repercussão nacional. Neste, Dostoiévski celebra a imensa itnpor
tância de Púchkin para a cultura russa, definindo sua obra como uma 
inigualável expressão dos tnais profundos valores morais e nacionais 
do país. Dostoiévski alitnentou-se também das leituras dos franceses 
\Tictor Hugo e Balsac, e da inglesa George Sand. 

Dostoiévski faz sua estréia literária com Pobre gente que provo
cou bastante entusiastno e sensação entre os intelectuais de então. Ro
n1ance pro11to, Dostoiévski entrega a Grigorovitch, que o passou a 
Nekrássov - escritores de renome à época-, levando-os à comoção 
pela triste situação dos personagens da obra. Conta-se que tnovidos 
pelo impulso, os dois batem à porta de Dostoiévski às quatro horas da 
tnanhã para falar de sua emoção. Os escritos passam à tnão do grande 
crítico russo da época Bielínski, que manifesta seu grande entusiasmo e 
divulga o grande escritor que está nascendo. Pobre gente ainda não havia 
sido publicada e já circulava nas rodas literárias como obra de talento. 

Pobre gente é constituído na fortna de um romance epistolar entre 
dois personagens: utn modesto escrevente de meia-idade que trabalha 
etn uma das repartições públicas de São Petersburgo e uma jovem po
bre V árvara recém-saída da adolescência. São duas almas delicadas, 

) ' 

solitárias e frágeis, cuja mútua solicitude traz um pouco de calor às suas 
vidas tão áridas. 

O que mais impressiona em Pobre gente é a habilidade co1n que 

Dostoiévski utiliza a forn1a epistolar para revelar os pensan1entos ocultos, 

não falados, de seus personagens, e desenvolve, cotn grande 1naestria e 

sensibilidade poética, as pequenas e triviais alegrias e tristezas desses hu

mildes protagonistas. Ele é, já aqui, o poeta dos ofendidos e injuriados, dos 

humilhados e oprimidos, o cronista compassivo da vida da "pobre gente" 

de São Petersburgo, esmagada pela miséria e pelo peso de uma ordem 

social desumana. Na verdade, o significado social subjacente, nesta obra, 

era 0 de mostrar a superioridade moral e espiritual de seus protagonistas 
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d Orrupto dos privilégt' os de classe etn que viviatn. 
perante o mun o c 

, . . . _ _ . 

Apesar da fulgurante estreta, as obras segumtes nao sao acolhi-

d tno entusiastno O dufl/o, O .renhor l)rokhártchin, Un1 ro-
as com o tnes .. · r 

v�oas A dona da cc1sa foratn severamente criticados, inclu-nJance em nove c a, 11 , 

sive por Bielínski, seu grande incentivador. 
. . 

Acredita Joseph Frank, um dos seus mawres estudiosos da atu-

alidade, que esta produção de Dostoiévski pós Pobre gente não se apre

sentou realmente como obra bem realizada e acabada, mas que não se 

deve cair na visão míope da crítica de seu tetnpo. Hoje, já nos parece 

tnais claro que Dostoiévski experitnentava com estilos e personagens, 

tipo gue posteriormente fundiria de maneira esplêndida. 

Pode-se perceber que, em O duplo) Goliádkin é o ancestral de 

todas as grandes personalidades divididas de Dostoiéski, sempre con

frontadas com seus duplos ou quase duplos nas cenas mais memorá

veis dos seus grandes romances. A semelhança estrutural de persona

gens cotno Goliádkin e seus sucessores como o "homem do subterrâ

neo", Raskólnikov e Ivan Karamázov parecia representar a verdadeira 
alma da Rússia do seu tempo, tão tristemente dividida entre idéias e 
valores competitivos e irreconciliáveis. 

Essa Rússia dividida, é claro, se expressa na literatura de então. 
J\ cultura russa passava por um período de transição entre, de um lado, 
o predomínio da literatura romântica e da ftlosofia idealista alemã, e, do 
outro, o avanço da influência do rotnantismo social francês. Dostoiévski, 
chegando à maturidade intelectual na segunda metade do século XIX, 
foi profundamente influenciado pela disparatada tnistura de tendências 
culturais que prevaleceu durante esses anos. 

Mas é o chamado rotnantistno metafísico - na sua forte ênfase 
na relação do homem com um mundo de forças sobrenaturais ou 
transccndentais - que lhe abriu a sensibilidade para expressar, no ho
tnem do século XIX, suas seculares dúvidas religiosas, e lhe proporci
onou alguns dos paradigmas com os quais iria finaltnente afirtnar seu , • 1\ • propr1o gemo. 

Como os outros metnbros de sua geração, Dostoiévski se nos apre-
senta entre d t - li , · 

d · uas ensoes terartas: e um lado voltado para un1 ron1anttstno 
n1etafísico preso ao tran � d ..\ 1 d . 

, scen enta , e, e outro, ten.1os seu forte apego 
etnoctonal p ' , · 

d reso a prattca e valores cristãos da piedade e do an1or. 
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l�ssas forças cn1 confronto atuaran1 sobre Dostoiévslci cotno 
dois in1perativos, un1 de ordcn1 n1oral, outro religioso. E o equilíbrio 
dessas pressões opostas ajuda a explicar o itnpacto setnpre trágico de 
suas n1elhores obras literárias. 

O grande período criador de Dostoiévski inicia-se com Memón·
tiJ do .rubterráneo, fazendo parte, deste, as suas grandes obras Crime e 
ca.rtigo, O.r defJJâllios e O.r iriJJtio.r f(araJJJtÍZOlJ. Dicírio de um e.rcn'tor, inserido 
neste período, reúne crôrlicas jornalísticas de épocas diferentes. Mas 
nele encontratnos a sútnula do pensamento, das convicções, dos seus 
desesperos, ódios e esperanças. 

Destas obras de sua n1aturidade literária, Memórias do sttbterrâneo) 

O.r dcntônio.r e CriJJJe e castigo se aproximam, ao passo que O idiota e Os 
irn;tlo.r KaraJJ;cízoz, são tnais setnelhantes entre si. O primeiro conjunto 
trabalha o ten1a do ateísn1o moderno ou do niilismo racional sobretu-

' 

do en1 Os deJJtônios. No segundo conjunto, ele tenta se aprox.itnar de uma 
teoria do "hotnem sacralizado". 

Dentre as obras do primeiro conjunto, deter-nos-emos em Crime 
e t.'astigo, considerada como sua maior obra. Existe, inclusive, uma obra 
cinetnatográfica do diretor Woody Allen - Crimes e Pecados-, de 1989, 
inspirada neste romance. 

Crin;e e castigo gira etn torno do crime cometido por Raskólnikov. 
Ele cotnete o critne para se testar cotno homem extraordinário. Para 
ele, os indivíduos extraordinários são aqueles que moldam a história da 
hutnanidade, diversos ,do hotnetn do subterrâneo, apresentado na obra 
que leva essa designação, que é aquele que sabe que está perdido no 
infinito, que quando olha para dentro de si mesmo não encontra nada a 
não ser o infinito cotno tormento. Um indivíduo cotno o do subterrâ
neo sabe que está enterrado nutn pântano e, ao olhar para as coisas, 
percebe quanto é nuscrávcl, 111Csquinho. Aliena Ivánovna, a vitima, é 
uma velha usurária infatne que vivia de emprésthnos a juros exorbitantes. 
Porétn, é obrigado a tnatar também a irtnã dela, Lisavieta, que aparece 
no momento do crime. Mais tarde, ele descobre que ela havia costura
do utna roupa sua, o que lhe causa utna angústia enortne. Daí começa 
todo o seu tortnento etn relação ao crime: questiona-se se há ou não 
un1a n1oral do cosn1o, transpira, repete o ten1po todo un1 discurso. En
contra-se co1n Sônia, utna figura angelical que sustenta un1 pai bêbado 
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e a família com a prostituição, embora permaneça intocada pela misé
ria na qual está inserida. Este é o grande mistério da figura de �ônia. 
Ela, de alguma forma, será instrumento do pro�esso de conversao de 
Raskólnikov, que não se dá, porém, em sua totahdade. O narrador nos 
avisa '�\�Ias aq11i con1e.rcr o11/re� bt:rtóna, a históric1 da renovação gradual de um 
honJeJJJ, a bistón'a do seu pa11latino renczscimento, da passctget!l progressiva de um 
171undo a outro, do conhecÍ!!Jento de unJa realidade nova, até então totalmente desco-

nhecida. I.rto poderia .rer o tettpo de um novo relato tJJas este está concluído. ''. 

Raskólnikov acaba indo para a Sibéria depois de se entregar, e 

Sônia vai junto com ele. Fica claro que ela será fundamental no proces

so de conversão de Raskólnikov. 
Encontramos, tambétn, etn Cnme e castigo o homem de ação re-

presentado na figura detestável do sujeito que irá se casar com a irmã de 
Raskólnikov. É aquela pessoa que, hoje, poderíamos dizer que está em 
dia com os últimos avanços tecnológicos, com tudo que há de novo em 
tertnos de auto-estima, uma espécie de praticante de se!f-marketing, em 
dia com as necessidades humanas, que sabe controlar sua vida em todos 
os níveis, e sabe muito bem que na vida só se realiza aquilo que é possível. 

A grande percepção de Dostoiévski é que a modernidade é niilista 
na base e o que a caracteriza, antes de tudo, é ela não saber disso. Seu 
projeto- a liberação da tnodernidade- é de base niilista. O ser humano 
vai chegar ao absoluto e total nülismo em tudo, embora leia isso como 
liberdade, como liberação. E, no momento em que estiver no mar da 
contingência absoluta, provavelmente começará a chorar, culpar os 
outros ou eximir-se de sua responsabilidade. 

A obra de Dostoiévski nos dá a perceber que o projeto da 
tnodernidade se dirige para esse nülismo. Indivíduos cotno Raskólnikov, 
que fracassam, de alguma forma se salvam. Só que para tanto, 
Raskólnikov vai para a cadeia, o que expressa que, para se salvar, ele 
tem que abrir mão da felicidade. 

Dostoiévski etnpurra o ser humano abistno abai.xo, para o esgota
m�n

.
to da sua condição caída, da sua desgraça, jt1stame11te con1o pensador 

religtoso que era. Sua obra faz utna análise experitnental dessa queda con
tinua que á a tnodernidade. Não está dizendo con1 isso, necessariatnente, 
que no final todos nós estaremos comendo enxofre, mas que o organismo 
humano pode se modificar e chegar ao ponto de respirar enxofre. 
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Parece-nos que Dostoiévski nos expressa a idéia de que o máxi
lnO que a educação ou a civilização consegue com o ser humano é 
1nultiplicar as ex1)eriências sociais c1ue ele tetn, tnultiplicar a visão sen
sorial: fazer dele um ser que perceba toda a gama e variedade de expe
riêtlcias que a pessoa hun1ana possa ter. Neste sentido, o indivíduo 
civilizado seria aquele que vive, tnal ou betn, constantemente itnerso 
nesta tnultiplicidade infinita e horizontal de experiências, a civilização 
só faz dele un1a pessoa sofisticada. 

Dostoiévski afirn1a isso etn Crin1e e castigo onde São Petersburgo, 
sítnbolo da civilização, é a cidade mais abstrata do mundo porque vive 
fora da realidade, porque é o espaço da modernidade russa, do investi
tnento no futuro, dos projetas tnirabolantes de mudança da Rússia, de 
toda essa hipocrisia que, para ele, é a modernidade: o sucesso, a eficácia. 

Na verdade, para Dostoiévski, o ser humano é um caos de pai
xões, tnedo, covardia, interesse, fraqueza, e qualquer outra coisa é 
tnetafísica, ilusão, etn se tratando da condição humana. Na realidade, 
então, a condição humana é de delírio ou de utilidade. 

Os grandes personagens de Dostoiévski estão sempre, aparente
tnente nutn estado alterado, nutna agonia constante. Raskólnikov sua 
frio. A raiz da rotação do seu movimento é, antes de tudo, a agonia em 
que ele fica, o desespero por não conseguir se convencer daquilo que 
queria. Ele não é o hotnetn extraordinário que imaginava ser: utn indi
víduo absolutatnente acima da média, que não tem medo de nada, faz 
tudo o que quer, parece ter o controle de todos os músculos de seu 
corpo, está acitna do bem e do mal, com absoluto domínio do que 
acontece ao seu redor. Não, ele é um sujeito ordinário, que matou por
que é n1au, independentetnente de sua vítima não prestar, de ser utna 
usurária, utna agiota, não foi por nenhuma causa hutnanística. 

Raskólnikov se julgava extraordinário e mata, pois o indivíduo 

extraordinário é capaz de fazer o que os outros não fazetn não 

porque estes são tnelhores, tnas porque são hipócritas, tnentirosos, têm 

medo das conseqüências. Mas ele não chega a essa perfeição. Ele está 

rnais próxilno do hotnetn do subterrâneo, angustiado, querendo ser 

extraordinário, 1nas se reconhecendo cotno utn desgraçado suburbano 

que não consegue fazer nada. . . 
'Ü probletna de Raskólnikov é a febre, a agonta de vtver tentan-

157 



• 

do se convencer que é extraordinário. De acordo com Dostoiévski, 

por mais que 0 indivíduo tente ser ma� - a mo�1ernidade talvez consi

ga, mas até então não tinha consegutdo -, extste uma centelha que 

sempre, de alguma maneira, fica atormentando a pessoa. 

Raskólnikov acreditava querer ser um hotnem moderno. E 0 

que Raskólnikov conheceu de verdade? O seu desejo de matar. Para 
Dostoiévski, no plano racional não há saída para o ceticismo, só há 
saída no plano do amor, no amor como o de Sônia, que se prostitui 
para ajudar o pai, e vai para a Sibéria acompanhar Raskólnikov. O amor
perdão, na visão de Júlia Kristeva, expressa quase a impossibilidade de 
concretização através do imaginário dramático de Dostoiévki, com seus 
personagens dilacerados. Mas é o perdão que aparece como a única 
saída para o abatimento de Raskólnikov, após o seu homicídio. O per
dão quebra o encadeamento dos efeitos e das causas, dos castigos e crimes. 

A obra de Dostoiévski, cotno afirma Luiz Felipe Pondé, é um 
tratar, é utna poética que vai destruindo e decompondo seus persona
gens. Seus personagens são dramas ambulantes, só que, quando se tem 
contato com a obra, é difícil afirmar que não existem seres humanos 
ali, o que não se consegue é defini-los. Aí fica por conta da genialidade 
poética do autor. 
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