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Num ermo, eu de âmago sedento,
Já me arrastava e, frente a mim,
Surgiu com seis asas ao vento,
Na encruzilhada, um serafi m;
Ele me abriu, com dedos vagos
Qual sono, os olhos que, pressagos,
Tudo abarcaram com presteza
Que nem olhar de águia surpresa;
Ele tocou-me cada ouvido
E ambos se encheram de alarido:
Ouvi mover-se o fi rmamento,
Anjos cruzando o céu, rasteiras
Criaturas sob o mar e o lento
Crescer, no vale, das videiras.
Junto a meus lábios rasgou minha
Língua arrogante, que não tinha,
Salvo enganar, qualquer intuito
Da boca fria onde, depois,
Com mão sangrenta ele me pôs
Um aguilhão de ofídio arguto.
Vibrando o gládio com porfi a,
Tirou-me o coração do peito
E colocou carvão que ardia
Dentro do meu tórax desfeito.
Jazendo eu hirto no deserto,
O Senhor disse-me: “Olho aberto,
De pé, profeta, e com teu verbo,
Cruzando as terras, os oceanos,
Cheio do meu afã soberbo,
Infl ama os corações humanos!”.

Aleksandr S. Púchkin, “O profeta”.
Tradução para o português de Boris 
Schnaiderman e Nelson Ascher. In: 
A dama de espadas: Prosa e poemas. São 
Paulo: Editora 34, 1999. (N. T.)
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1. Prelúdio

Os últimos anos do reinado de Alexandre I foram um período conturbado, 
incerto e sombrio na história da Rússia. Alexandre chegara ao trono após uma 
revolução palaciana contra seu pai, Paulo I, cujo governo cada vez mais errático e 
insensato levara a corte a suspeitar de loucura. O golpe foi executado com, pelo 
menos, o consentimento implícito de Alexandre, cuja ascensão ao poder, depois 
do assassinato do pai, despertou, de início, grandes esperanças de reforma liberal 
no pequeno segmento esclarecido da sociedade russa. O preceptor de Alexandre, 
selecionado por sua avó Catarina, a Grande, tinha sido um suíço de concepções 
liberais avançadas chamado La Harpe. Esse partidário do Iluminismo impregnou 
seu pupilo real de ideias republicanas e até mesmo democráticas; e durante os 
primeiros anos de seu reinado Alexandre cercou-se de um grupo de jovens aristo-
cratas que compartilhavam suas convicções progressistas. Muito trabalho foi feito 
na preparação de planos para grandes reformas sociais, como a abolição da servi-
dão e a concessão de direitos civis pessoais a todos os cidadãos. Mas a atenção de 
Alexandre logo foi desviada dos assuntos internos para o grande drama que ocu-
pou o palco europeu: a ascensão de Napoleão como conquistador do mundo. 
Aliado de Napoleão no início e depois seu inimigo implacável, Alexandre I co-
mandou seu povo no grande levante nacional que resultou na derrota do Grande 
Exército e de seu até então invencível líder.
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O triunfo sobre Napoleão levou os exércitos russos às costas do Atlântico e 
expôs ofi ciais e soldados (a maioria dos soldados era composta por servos campo-
neses) ao contato prolongado com a relativa liberdade e as comodidades da vida 
na Europa Ocidental. Esperava-se que, em recompensa pela lealdade de seu povo, 
Alexandre faria algum gesto espetacular em consonância com suas intenções an-
teriores e instituiria as reformas sociais que haviam sido postas de lado para en-
frentar a ameaça napoleônica. Mas a passagem do tempo e os acontecimentos 
memoráveis que havia vivenciado não deixaram Alexandre inalterado. Ele caiu 
cada vez mais sob a infl uência do misticismo religioso e do irracionalismo tão 
predominantes na imediata era pós-napoleônica. Em vez de reformas, o período 
entre 1820 e 1825 testemunhou uma intensifi cação da reação e da repressão de 
qualquer manifestação ostensiva das ideias e tendências liberais na Rússia.

Enquanto isso, começaram a se formar sociedades secretas — algumas mo-
deradas em seus objetivos, outras mais radicais — entre os quadros mais brilhan-
tes e cultos do corpo de ofi ciais russos. Essas sociedades, que agrupavam os des-
cendentes de algumas das mais importantes famílias aristocráticas, brotaram da 
impaciência com a lentidão de Alexandre e de um desejo de transformar a Rússia 
conforme o modelo das ideias liberais e democráticas ocidentais. Alexandre mor-
reu inesperadamente, em novembro de 1825, e as sociedades aproveitaram a 
oportunidade, um mês depois, quando da coroação de Nicolau I, para iniciar uma 
revolta lamentável e malograda que durou oito horas e fi cou conhecida na histó-
ria como a insurreição decabrista. Segundo uma anedota apócrifa a respeito desse 
evento, as tropas amotinadas receberam instrução para gritar por “Constantino e 
konstitútsia” (Constantino, o irmão mais velho de Nicolau, havia renunciado ao 
trono e tinha reputação de liberal) e acreditaram que o segundo substantivo se 
referia à esposa de Constantino. Verdade ou apenas chiste, o fato é que essa histó-
ria põe em relevo o isolamento dos rebeldes aristocráticos; sua revolução foi es-
magada com algumas rajadas de bala do novo tsar, que condenou cinco dos líderes 
à forca e 31 ao exílio perpétuo na Sibéria. Desse modo, Nicolau proporcionou à 
nascente intelectualidade russa os primeiros candidatos ao novo martirológio 
que em breve substituiria os santos da Igreja ortodoxa.

Fiódor Mikháilovitch Dostoiévski nasceu em Moscou, em 3 de outubro de 
1821, poucos anos antes desse evento crucial da história russa, e esses aconteci-
mentos estavam destinados a se entrelaçar com sua vida da maneira mais íntima. 
O mundo em que Dostoiévski cresceu vivia à sombra da insurreição decabrista e 
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sofria com a dura atmosfera do estado policial instituído por Nicolau I para garan-
tir que nada semelhante voltasse a ocorrer. A insurreição decabrista marcou o 
confronto inicial do longo e mortal duelo entre a intelligentsia russa e o poder 
aristocrático supremo que moldou o curso da história e da cultura russas durante 
a vida de Dostoiévski. E foi a partir das crises morais e espirituais internas dessa 
intelectualidade — de sua alienação e sua busca desesperada por novos valores 
nos quais fundamentar sua vida — que a criança nascida em Moscou no fi nal do 
reinado de Alexandre I um dia produziria seus grandes romances.

Dostoievski 4a prova completo.indd   31Dostoievski 4a prova completo.indd   31 25/07/18    08:3225/07/18    08:32



32

2. A família

De todos os grandes escritores russos da primeira parte do século XIX — 
Púchkin, Liérmontov, Gógol, Herzen, Turguêniev, Tolstói, Nekrássov —, Dos-
toiévski era o único que não vinha de uma família pertencente à aristocracia 
rural. Trata-se de um fato de grande importância que infl uenciou a visão que 
ele tinha como escritor. Ao comparar-se com seu grande rival Tolstói, como fez 
frequentemente no fi nal de sua vida, Dostoiévski defi niu o trabalho do autor de 
Guerra e paz como de “historiador”, não de romancista, pois, na sua opinião, 
Tolstói retratava a vida “que existia na família de estrato médio alto de donos de 
terras moscovitas, tranquila e estável, estabelecida havia muito tempo”. No sé-
culo XIX, esse tipo de vida, com suas tradições culturais antigas e normas morais 
e sociais fi xas, caracterizava somente uma pequena “minoria” dos russos; era “a 
vida das exceções”. A vida da maioria, por outro lado, era de confusão e caos 
moral. Dostoiévski achava que sua obra era uma tentativa de lidar com o caos 
do presente, ao passo que Infância, adolescência, juventude e Guerra e paz de Tols-
tói (referia-se especifi camente a esses livros) eram esforços piedosos de preser-
var para a posteridade a beleza de uma vida aristocrática já em processo de de-
saparecimento e fadada à extinção.1

Essa autodefi nição, feita numa fase tardia da carreira de Dostoiévski, repre-
senta obviamente a destilação de muitos anos de refl exão sobre a sua posição lite-
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rária. Mas também lança uma luz penetrante sobre seu passado e nos ajuda a ver 
que seus primeiros anos se passaram numa atmosfera que o preparou para se 
tornar o cronista das consequências morais da transição e da mudança, bem 
como da dissolução das formas tradicionais de vida na Rússia. Nesses primeiros 
anos, a falta de uma tradição social unifi cada em que ele pudesse se sentir em casa 
moldou inquestionavelmente sua visão imaginativa, e também podemos discer-
nir uma incerteza exasperante em relação à posição social que ajuda a explicar sua 
compreensão aguda das cicatrizes psicológicas infl igidas pela desigualdade social.

Do lado do pai, a família Dostoiévski pertencera à nobreza lituana. Seu 
nome vinha de uma pequena aldeia (Dostoievo, no distrito de Pinsk) concedida a 
um antepassado no século XVI. Em tempos difíceis, a família ortodoxa caiu para a 
classe humilde do clero não monástico. O bisavô paterno de Dostoiévski era um 
arcipreste uniata na cidade ucraniana de Bratslava; seu avô era um sacerdote da 
mesma convicção, e foi ali que seu pai nasceu. A denominação uniata foi um 
acordo efetuado pelos jesuítas como um meio de fazer proselitismo entre os 
camponeses predominantemente ortodoxos da região: os uniatas continuavam a 
celebrar os ritos ortodoxos, mas aceitavam a autoridade suprema do papa.

Uma vez que o clero não monástico da Rússia formava uma casta, em lugar 
de uma profi ssão ou vocação, o pai de Dostoiévski estava naturalmente destinado 
a seguir a mesma carreira do pai. Mas, depois de se formar em um seminário aos 
quinze anos de idade, ele fugiu de casa, foi para Moscou e lá conseguiu entrar na 
Academia Imperial de Medicina e Cirurgia em 1809. Designado para trabalhar 
em um hospital de Moscou durante a campanha de 1812, continuou como médi-
co militar em vários postos até 1821, quando, aos 32 anos, aceitou um cargo no 
Hospital Maríinski para os Pobres, localizado nos arredores de Moscou. Sua as-
censão ofi cial no serviço estatal foi constante, e em abril de 1828, tendo sido pre-
miado com a Ordem de Santa Ana de terceira classe “pelo serviço especialmente 
zeloso”,2 foi promovido ao posto de assessor colegiado. Isso lhe dava direito ao 
estatuto legal de nobre no sistema ofi cial de classes da Rússia, e ele apressou-se a 
reivindicar seus privilégios. Em 28 de junho de 1828, inscreveu seu nome e os dos 
dois fi lhos, Mikhail e Fiódor (de oito e sete anos, respectivamente), nos anais da 
nobreza hereditária de Moscou.

O dr. Dostoiévski conseguiu assim, com uma boa dose de determinação e 
tenacidade, ascender, por seus próprios esforços, da desprezada classe sacerdotal 
para a de servidor público, pertencente a uma categoria profi ssional culta e nobre. 
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As memórias de Andrei, o irmão mais moço de Dostoiévski — nossa única fonte 
confi ável para esses primeiros anos —, deixam claro que as crianças foram infor-
madas sobre a antiga patente de nobreza da família e viam a elevação recente do 
pai apenas como uma restauração do legítimo lugar delas.3 A família de Dos-
toiévski acreditava pertencer à pequena nobreza rural de outrora, e não à nova 
nobreza de serviço criada por Pedro, o Grande — classe à qual, na verdade, seu 
pai acabara de aderir. O lugar real deles na sociedade estava em fl agrante contra-
dição com essa autoimagem lisonjeira.

Na Rússia, a medicina era uma profi ssão honrosa, mas de baixo rendimento, 
e o salário do dr. Dostoiévski, que ele se via forçado a complementar com um 
consultório particular, mal supria suas necessidades. O casal morava em um pe-
queno e atulhado apartamento no terreno do hospital, e o espaço sempre foi um 
problema. Mikhail e Fiódor dormiam em um cômodo sem janelas, separado da 
antessala por uma divisória; Varvara, a fi lha mais velha, dormia em um sofá na 
sala de estar; as crianças mais novas passavam as noites no quarto dos pais. É ver-
dade, como observa Andrei, que sua família tinha seis serviçais (um cocheiro, 
uma espécie de lacaio, uma cozinheira, uma criada doméstica, uma lavadeira e 
uma niánia, ou ama, para as crianças), mas isso não deve ser tomado como indica-
ção de riqueza. A partir do comentário de Andrei sobre o “lacaio”, que era, na 
verdade, um dvórnik, ou zelador, vemos como a família queria ansiosamente 
manter as aparências e adaptar-se ao estilo de vida da nobreza. O trabalho dele era 
suprir os fogões de madeira no inverno e trazer água para o chá de uma fonte a 
duas verstas do hospital, mas quando Maria Fiódorovna ia à cidade a pé, ele vestia 
libré e um tricórnio e caminhava orgulhosamente atrás de sua patroa. Quando ela 
usava a carruagem, a libré aparecia novamente e o “lacaio” causava impressão de 
pé no estribo de trás. “Essa era a regra inviolável da etiqueta de Moscou naquela 
época”,4 ironiza Andrei. Dostoiévski certamente se lembrou dessa regra e da 
adesão dos pais a seus preceitos quando fez o sr. Golyádkin, em O duplo, contratar 
uma carruagem e uma libré para seu servo descalço Petruchka, com o objetivo de 
elevar sua posição social aos olhos do mundo.

As pretensões da família Dostoiévski ao status de nobreza eram melancoli-
camente incongruentes com sua verdadeira posição na sociedade. Um dia, Dos-
toiévski compararia Aleksandr Herzen, nascido (mesmo que fora do casamento) 
no mais alto estrato da classe dominante, com o crítico Vissarion Bielínski, que 
“não era de forma alguma um gentilhomme! Oh não! (Deus sabe de quem ele des-
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cendia! Seu pai, ao que parece, era um cirurgião militar)”.5 Mesma profi ssão, é 
claro, do pai de Dostoiévski, e o comentário indica o que ele aprendeu a perceber 
como a realidade da situação de sua família. O dr. Dostoiévski e seus fi lhos jamais 
gozariam da consideração que julgavam merecer por direito de descendência de 
antepassados nobres.

Em 1819, quando estava com trinta anos e lotado em um hospital de Mos-
cou, o dr. Dostoiévski deve ter mencionado a um colega que estava em busca de 
uma noiva adequada, pois foi então apresentado à família de Fiódor Nietcháiev, 
um comerciante abastado de Moscou com uma fi lha atraente de dezenove anos, 
Maria Fiódorovna. Naquela época, os casamentos, especialmente na classe mer-
cantil, não eram deixados ao sabor do acaso ou da afeição. O dr. Dostoiévski, de-
pois de ser aprovado pelos pais, foi provavelmente autorizado a ter um vislumbre 
de sua futura esposa na igreja e, depois, convidado a conhecê-la após concordar 
com um noivado: a apresentação à moça era o sinal de consentimento, e a futura 
noiva não tinha nada a dizer sobre a matéria. Tanto o dr. Dostoiévski como seus 
sogros tinham histórias semelhantes, tendo passado de origens humildes para 
uma posição mais alta na escala social russa.

A irmã mais velha da mãe de Dostoiévski, Aleksandra Fiódorovna, era casa-
da com A. M. Kumánin, membro de uma família de comerciantes muito parecida 
com a sua. Ele subira na vida e ocupara várias funções ofi ciais, e a família Kumá-
nin estava entre aquelas ligadas ao comércio cuja riqueza lhes permitia competir 
com a pequena nobreza na opulência do seu estilo de vida. O orgulhoso e sensível 
dr. Dostoiévski, que provavelmente se sentia superior ao cunhado, tanto por 
nascimento como por educação, teve que engolir seu orgulho e recorrer à sua 
ajuda fi nanceira em várias ocasiões. A atitude do próprio Dostoiévski em relação 
a seus parentes Kumánin, que ele sempre considerou vulgares, preocupados so-
mente com dinheiro, refl etia, sem dúvida, uma opinião que havia herdado do pai. 
Em uma carta a Mikhail, logo após saber da morte do pai, Dostoiévski lhe diz 
para “cuspir naquelas almas pequenas e insignifi cantes”6 (referindo-se a seus pa-
rentes de Moscou), que eram incapazes de compreender as coisas mais elevadas. 
Andrei fala da família Kumánin calorosamente; eles cuidaram dos órfãos Dos-
toiévski mais moços como se fossem seus fi lhos. Embora mais tarde ele lhes tenha 
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1. Dr. M. A. Dostoiévski.

2. Sra. M. F. Dostoiévskaia.
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pedido ajuda em momentos críticos de sua vida, Dostoiévski nunca se referiu a 
eles em particular sem um tom de desprezo.

Ele sempre falou de sua mãe com grande carinho e afeto; e o quadro que 
transparece de suas memórias mostra que ela foi uma pessoa interessante e 
atraente. Tal como seu marido, Maria Fiódorovna assimilara bastante a cultura da 
pequena nobreza. Em carta, ela descreve seu caráter como “naturalmente ale-
gre”,7 e essa animação inata, embora posta duramente à prova pelas tensões da 
vida doméstica, se refl ete em tudo o que sabemos sobre ela. Não era apenas uma 
mãe amorosa e alegre, mas também uma administradora efi ciente dos negócios 
da família. Três anos após se tornar nobre, o dr. Dostoiévski usou seu direito re-
cém-adquirido de possuir terras para comprar uma pequena propriedade a cerca 
de 150 verstas de Moscou, chamada Darovóie. Um ano depois, apressou-se a ad-
quirir uma propriedade adjacente — a aldeia de Tcheremóchnia —, afundando a 
família em dívidas. Sem dúvida, a aquisição de uma propriedade com servos 
camponeses parecia ser um bom negócio para o médico, e era um lugar onde sua 
família poderia passar o verão ao ar livre. Mas, no íntimo, haveria também o dese-
jo de dar alguma materialização social concreta ao seu sonho de se tornar mem-
bro da aristocracia rural. Porém era Maria Fiódorovna que ia para campo na pri-
mavera para supervisionar o trabalho: o marido só podia fi car longe de suas 
tarefas profi ssionais em visitas fugidias.

Localizada em terra agrícola pobre, que nem sequer fornecia forragem sufi -
ciente para o gado, a propriedade dos Dostoiévski garantia uma existência apenas 
miserável à sua população camponesa, mas enquanto Maria Fiódorovna esteve à 
sua frente, as coisas não foram muito mal. No primeiro verão ela conseguiu, 
através de um sistema de irrigação, levar água de uma fonte próxima para a aldeia 
e suprir um grande lago, que então se encheu de peixes enviados de Moscou pelo 
marido. Os camponeses puderam dar de beber ao gado com mais facilidade, as 
crianças se divertiam com a pesca e o abastecimento de alimentos aumentou. Era 
também uma proprietária generosa e de bom coração, que no início da primavera 
distribuía grãos para semeadura aos camponeses mais pobres, quando lhes falta-
va, ainda que isso fosse considerado má administração da propriedade. O dr. 
Dostoiévski repreendeu-a várias vezes em suas cartas por não ser mais severa. 
Quase cem anos depois, a lenda de sua clemência e compaixão ainda persistia 
entre os descendentes dos camponeses de Daravóie.8 Foi, sem dúvida, com Maria 
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Fiódorovna que Dostoiévski aprendeu a sentir a compaixão pelos desafortunados 
e pobres que se tornou tão importante em sua obra.

Em termos de caráter, o pai de Dostoiévski, Mikhail Andréievitch, contrasta 
fortemente com sua esposa. Seu retrato mostra que tinha traços grosseiros e ru-
des. Seu uniforme de gala, com colarinho dourado alto e duro, dá ao conjunto de 
sua cabeça um ar de rigidez que mal é compensado pelo mais débil dos sorrisos; e 
a rigidez era muito mais típica dele do que o traço de afabilidade. Era um médico 
trabalhador cuja capacidade profi ssional era tão apreciada por seus superiores 
que, quando decidiu se aposentar, lhe ofereceram uma promoção substancial 
para mudar de ideia. Ele também era um marido fi el, pai responsável e cristão 
devoto. Essas qualidades não faziam dele um ser humano amável ou atraente, 
mas suas virtudes foram tão importantes quanto seus defeitos na determinação 
do ambiente em que Dostoiévski foi criado.

O dr. Dostoiévski sofria de algum tipo de problema nervoso que afetava 
fortemente seu caráter e sua disposição de ânimo. O mau tempo sempre lhe dava 
fortes dores de cabeça e resultava em tristeza e melancolia; o retorno do bom 
tempo o aliviava. Mais tarde, Dostoiévski remontaria a incidência de seus ataques 
epilépticos a essas mudanças climáticas. Se o dr. Dostoiévski era, como até Andrei 
é forçado a admitir, “muito exigente e impaciente, e, sobretudo, muito irritável”,9 

isso poderia ser atribuído ao estado extremo e incessante de tensão nervosa pro-
vocado por sua doença. Dostoiévski, que herdou esse aspecto do caráter do pai, 
queixava-se constantemente, em seus últimos anos de vida, de sua incapacidade 
de dominar os nervos, e também era dado a incontroláveis explosões de cólera.

O dr. Dostoiévski era, portanto, um homem rabugento e infeliz, cujas ten-
dências depressivas afetavam sua vida por completo. Isso fazia dele uma pessoa 
temerosa e desconfi ada, incapaz de encontrar satisfação tanto na carreira como 
na família. Suspeitava que os criados o enganavam e os mantinha sob uma vigi-
lância mal-humorada característica de sua atitude para com o mundo em geral. 
Acreditava que era tratado injustamente no serviço e que seus superiores estavam 
colhendo os benefícios de seu trabalho sem recompensa no hospital. Ainda que 
ambas as conjecturas pudessem ter algum fundamento na realidade, ele as rumi-
nava de um modo bastante desproporcional à sua real importância. Suas relações 
com a família Kumánin também eram uma fonte contínua de aborrecimento, 
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porque seu orgulho o enchia de uma amargura impotente diante de seus senti-
mentos de inferioridade. Essa sensibilidade social aguda é outro traço transmitido 
de pai para fi lho; muitos personagens de Dostoiévski serão atormentados pela 
imagem pouco lisonjeira de si que veem refl etida em olhos alheios.

O que sustentava Mikhail Andréievitch em meio aos seus desgostos era, an-
tes de tudo, a devoção incansável e ilimitada da esposa. Mas em seus momentos 
mais sombrios, quando nenhum socorro terrestre parecia disponível, ele se refu-
giava na convicção da própria virtude e retidão, bem como na crença de que Deus 
estava do seu lado contra um mundo hostil ou indiferente. “Em Moscou”, escreve 
à esposa ao retornar do campo, “encontrei à minha espera somente aborrecimen-
to e incômodo, e eu me sento ruminando com a cabeça entre as mãos e me afl ijo, 
não há lugar para repousar minha cabeça, para não mencionar alguém com quem 
eu possa compartilhar minha tristeza; mas Deus vai julgá-los por causa do meu 
sofrimento.”10 Essa convicção surpreendente de que era um dos eleitos de Deus, 
essa autoconfi ança inabalável de que estava entre os escolhidos, constituía o pró-
prio âmago da pessoa do dr. Dostoiévski. Era isso que o tornava tão moralista e 
farisaico, tão intolerante com a menor falha, tão persuadido de que somente a 
perfeita obediência de sua família a todos os seus desejos poderia compensar toda 
a labuta em favor deles.

Embora o dr. Dostoiévski possa ter feito sua família pagar um alto preço 
psíquico por suas virtudes, estas de fato existiam na vida cotidiana deles. Ele era 
um pai consciencioso que dedicava uma quantidade incomum de tempo à educa-
ção dos fi lhos. No início do século XIX, a punição corporal era aceita como um 
meio indispensável de incutir disciplina, e, na Rússia, o fl agelo e o espancamento 
de crianças e das classes mais baixas eram aceitos como algo natural. O dr. Dos-
toiévski, porém, jamais bateu em qualquer de seus fi lhos, apesar de sua irritabili-
dade e seu temperamento difícil; a única punição que tinham a temer era a re-
preensão verbal. Foi para evitar que seus fi lhos apanhassem que, embora mal 
tivesse condições de fazê-lo, mandou todos eles para escolas privadas, em vez de 
instituições públicas. E mesmo depois que seus dois fi lhos mais velhos foram 
embora para estudar em escolas militares, continuou a se preocupar com eles e a 
crivá-los — assim como a outras pessoas, quando seus fi lhos se esqueciam de es-
crever — de perguntas sobre seu bem-estar. Se desconsiderarmos a personalidade 
do dr. Dostoiévski e olharmos apenas para o modo como ele cumpria suas res-
ponsabilidades paternas, podemos entender a observação que Dostoiévski fez no 
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fi nal da década de 1870 para seu irmão Andrei de que seus pais tinham sido “pes-
soas extraordinárias”, acrescentando que “pais de família como esses, pais como 
esses […] nós somos totalmente incapazes de ser, meu irmão!”.11

Apesar da diversidade de temperamentos, o dr. Dostoiévski e sua esposa 
formavam um casal devotado e amoroso. Seus vinte anos de casamento produ-
ziram uma família de oito fi lhos, e quem quer que leia sem ideias preconcebidas 
as cartas que trocaram jamais duvidaria de que eram profundamente ligados 
um ao outro: “Adeus, minha alma, minha pombinha, minha felicidade, alegria 
de minha vida, beijo-te até fi car sem ar. Beije as crianças por mim”.12 Assim es-
creve o doutor a Maria Fiódorovna após catorze anos de casados, e embora se 
deva dar algum desconto à retórica fl oreada da época, essas palavras parecem 
exceder em muito o que a convenção poderia exigir. Maria Fiódorovna é igual-
mente pródiga em seus carinhos. “Faça a viagem para cá em breve, meu queri-
do”, ela escreve de Darovóie, “vem, meu anjo, meu único desejo é que você me 
visite, você sabe que a maior festa para mim, o maior prazer da minha vida, é 
quando você está comigo.”13

A correspondência de seus pais refl ete a imagem de uma família coesa e 
unida, em que o cuidado das crianças ocupava o primeiro plano das preocupações 
dos pais. Não obstante, a insegurança emocional do dr. Dostoiévski era tão gran-
de, sua suspeita e desconfi ança do mundo atingia às vezes um grau tão patológi-
co, que ele era capaz de suspeitar de infi delidade da esposa. Um incidente desse 
tipo ocorreu em 1835, quando ele soube que ela estava grávida. Andrei se lembra 
de ver sua mãe irromper em choro histérico, após ter comunicado alguma notícia 
a seu pai que o surpreendeu e o aborreceu. Ele explica que a cena foi provavel-
mente causada pelo anúncio da gravidez da mãe. As cartas indicam, no entanto, 
que o dr. Dostoiévski era atormentado por dúvidas a respeito da fi delidade da es-
posa, embora não fi zesse acusações diretas. Escolada por uma longa experiência, 
Maria Fiódorovna era capaz de ler o estado de espírito do marido através do tom 
perturbado das cartas e de seu profundo sentimento de depressão. “Meu amigo”, 
escreve ela, “pensando em tudo isso, pergunto-me se você não está torturado por 
essa suspeita injusta, tão mortal para nós dois, de que fui infi el a você.”14

Sua negação de qualquer delito é escrita com uma eloquência e expressivida-
de que até mesmo seu segundo fi lho poderia invejar: “Eu juro que minha gravidez 
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