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Após as Reformas Gerais, na Rússia, que libertaram os servos e criaram uma

atmosfera propícia para o capitalismo, o país se viu em um período de transição. As

mudanças sociais geraram uma onda de suicídios. O tema gerou grande preocupação em

Fiódor Dostoiévski e foi amplamente abordado pela obra do autor, principalmente no

romance Os Demônios [1871]. O trabalho se propõe a analisar como a indecidibilidade,

o posicionamento diante da existência de Deus, a polifonia interna dos personagens e a

estilização da voz narrativa a partir de ângulos dialógicos dos discursos são importantes

para a manutenção ou a extinção da vida.

 

Referencial teórico e metodológico

   

No livro Problemas da Poética de Dostoiévski,  Mikhail  Bakhtin (2002, p.73)

explica que a morte natural raramente ganha destaque nas obras de Fiódor Dostoiévski.

Os falecimentos geralmente se dão por meio de causas extremas e envolvem a perda da

razão ou algum tipo de crime. O suicídio é uma das causas da morte que fogem à ordem

natural.  Bakhtin (2002, p. 152) considera “as últimas horas de vida antes do suicídio”

uma das principais questões discutidas pelos escritos de Dostoiévski. O tema também

está frequentemente associado aos “últimos lampejos de consciência” dos personagens

(2002, p. 145) e é considerado, por eles, uma forma de protesto (2002, p. 245).  

Para Bakhtin, o assunto está em harmonia com a sátira menipeia, gênero que

teria influenciado não apenas Dostoiévski, mas o surgimento do romance moderno. O

teórico  enumera  as  características  principais  do  gênero,  tais  como:  fantasia  como

elemento  provocador  de  ideias  filosóficas  (2002,  p.  114),  “experimentação  moral  e

psicológica” e “representação de inusitados estados psicológicos-morais anormais do

homem  –  toda  espécie  de  loucura  (temática  maníaca),  da  dupla  personalidade,  do
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devaneio incontido” (2002, p. 116), “contrastes agudos” e “mudanças bruscas” (2002, p.

118), o foco na “atualidade ideológica” (2002, p. 118), entre outros. Para Bakhtin, esses

traços  se  manifestam “quase  inteiramente  nas  particularidades  genéricas  da  obra  de

Dostoiévski” (2002, p. 137). Uma aproximação importante está no fato dos personagens

dostoievskianos  encontrarem-se  frequentemente  no  limiar  “da  vida,  da  morte,  da

mentira e da verdade, da razão e da loucura” (2002, p. 148). Ainda segundo Bakhtin,

Dostoiévski retrata “não a morte de seus heróis, mas as crises e reviravoltas em suas

vidas, ou seja, representaria as suas vidas no limiar” (2002, p. 73).

Em  Os  Demônios  [1871]  o  tema  ocupa  lugar  central  na  narrativa.  Cinco

personagens atentam contra as próprias vidas, quatro deles com sucesso, inclusive o

protagonista  Nikolai  Vsievolódovitch Stavróguin.  Trata-se de um suicídio discreto e

quase anticlimático,  o que o torna ainda mais  assustador.  No dia  do acontecimento,

escreve uma carta  para Dária Pávlovna, na qual ele se diz:  “Nunca, nunca poderei me

matar” (DOSTOIÉVSKI, 2002a, p. 652).  Na cena seguinte,  ele é encontrado morto,

enforcado. Deixa um bilhete com a mensagem: “Não culpem ninguém, fui eu mesmo”

(DOSTOIÉVSKI, 2002a, p. 653). O narrador de Os Demônios faz questão de enfatizar

que os médicos haviam descartado a hipótese do gesto ter sido fruto de insanidade. Há a

negação do ato seguida de concretização.

De  acordo  com  nota  da  edição  de  Crime  e  Castigo,  o  tema  do  suicídio

preocupava  Dostoiévski  gravemente.  Ele  atribuía  o  aumento  dos  casos  de  morte

voluntária  à  mudança  política  sofrida  na  Rússia  depois  de  1861.  A reforma  liberal

emancipou os servos russos, os chamados mujiques e, segundo o autor, o período de

transição subsequente foi de pura desordem. Para Paulo Bezerra, tradutor do livro, essas

reformas “abriram caminho para o desenvolvimento do capitalismo e de uma sociedade

burguesa na Rússia” (BEZERRA, 2005, p. 41). Sobre esse período e o fenômeno do

suicídio, Irina Paperno discorre,  em  Suicide as a cultural institution in Dostoevsky’s

Russia:

In  the  1790s,  when  the  Sentimentalist  cult  of  Goethe’s  Werther,  the
Enlightenment  notion  of  heroic  suicide,  and  the  echoes  of  the  French
Revolution reached Russia, suicide became a popular topic for fiction. In the
1830s data on suicide first appeared in statistical surveys and brief newspaper
reports. But it was only in 1860, during the Great Reforms, which created
many new public  institutions (organs of  the  press,  open courts,  statistical
bureaus), that suicide became an object of vigorous discussions in science,
law, fiction, and, above all, the periodic press. Between the 1860 and 1880s,
Russia was believed to have experienced an “epidemic of suicides,” which
left  voluminous  records.  A  time  of  radical  change  in  Russian  society,



coincidental  with  an  intellectual  revolution  – the  rise  of  positivism – the
reform era created a cultural context in which suicide acquired an array of
meanings and became a symbol of the age (PAPERNO, 1997, p. 3).

Ou seja, o fato de os personagens dostoievskianos estarem frequentemente em

espaços  limítrofes  e  habitando  a  indecisão  também é  uma  metáfora  relacionada  ao

período histórico vivido pela  Rússia,  de conflitos  internos  entre  a  modernidade e  o

czarismo, o capitalismo e as nascentes utopias socialistas, o movimento eslavófilo e o

niilismo.

Em  Dostoiévski,  a  tendência  de  ver  o  suicídio  como  um  reflexo  das

transformações sociais manifestou-se principalmente em Os Demônios a tal ponto de se

tornar a discussão central do romance, como afirmado anteriormente. Kiríllov, um dos

personagens, não só tira a própria vida, como escreve um artigo sobre as “causas que

aceleram ou inibem a difusão do suicídio na sociedade” (DOSTOIÉVSKI, 2002a, p.

100).  A mesma personagem afirma que “O homem não tem feito  oura coisa  senão

inventar um deus para viver,  sem se matar; nisso tem constituído toda a história do

mundo até hoje” (DOSTOIÉVSKI, 2002a, p. 598). 

Se em 1882 o homem louco de Friedrich Nietzsche declara, em A Gaia Ciência,

que “Deus está morto” e que “somos todos seus assassinos” (2012, p. 137), Dostoiévski

já havia antecipado o tema ao retratar uma geração que havia se decidido pela morte do

transcendental. Elegeu o tema do suicídio como principal plataforma de reflexão sobre a

existência de Deus. No centro da discussão está  Nikolai Stavróguin,  o protagonista de

Os Demônios, cuja “incapacidade de acreditar em seu próprio renascimento acarreta sua

autodestruição” (FRANK, 2003, p. 531). A personagem, “produto do século russo”, é

um homem que não consegue tomar posição diante do mistério insolúvel da existência

de Deus e, por isso, opta pelo suicídio. Felipe Pondé caracteriza-o como “um ser que

tem  tanta  dúvida  que  já  não  é  mais  nada,  é  simplesmente  um  sonâmbulo  sem

personalidade” (2003, p. 245). 

Stavróguin  é  um  dos  mais  marcantes,  densos  e  contraditórios  heróis

dostoievskianos.  Trata-se de uma personagem tomada por uma “melancolia eterna e

sagrada que uma alma escolhida, uma vez tendo-a experimentado e conhecido, nunca

mais trocaria por uma satisfação barata” (DOSTOIÉVSKI, 2004, p. 51). Conhecida pelo

constante  envolvimento  em  confusões  violentas  e  casos  sexuais  múltiplos,  ela  é  a

personificação de oximoros, síntese de extremos e convergência de dissonâncias. Isso

pode ser esclarecido na descrição física apresentada pelo narrador. Cabelos negros/olhos



claros;  cor  do rosto suave  salpicada por  um corado “demasiadamente  vivo”;  dentes

pérolas/lábios corais; forte, porém baixo; modesto/ousado; elegante, mas sem requinte;

seguro  de  si,  sem  ser  loquaz;  aparência-máscara/personalidade-fera.  “Parecia  ter  a

beleza de uma pintura,  mas,  ao mesmo tempo,  tinha qualquer  coisa de repugnante”

(DOSTOIÉVSKI,  2004,  p.  52).  Stiepan  Trofímovitch,  ex-mentor  de  Stavróguin,

descreve-o como um ser assombrado por um “repentino demônio da ironia”, dotado de

uma  “insaciável  sofreguidão  de  contraste”  (DOSTOIÉVSKI,  2004,  p.  193).  As

contradições de Stavróguin compõe uma personagem essencialmente polifônica, tanto

em aspectos  internos,  ligados  ao  pensamento,  como  à  forma  de  expressá-los.  Para

Bakhtin, “Em Os Demônios não há uma só ideia que não encontre resposta dialógica na

consciência de Stavróguin” (2002, p. 73). Sobre a ideia em Dostoiévski, Bakhtin afirma:

A ideia não vive apenas na consciência individual isolada de um homem:
mantendo-se  apenas  nessa  consciência,  ela  degenera  e  morre.  Somente
quando contrai relações dialógicas essenciais com as ideias dos outros é que
a ideia começa a ter vida, isto é, a formar-se, desenvolver-se, a encontrar e
renovar sua expressão verbal, a gerar novas ideias. O pensamento humano só
se torna pensamento autêntico, isto é, ideia, sob as condições de um contato
vivo com o pensamento dos outros, materializado na voz dos outros, ou seja,
na consciência dos outros expressa na palavra. É no ponto desse contato entre
vozes-consciências que nasce e vive a ideia (BAKHTIN, 2002, p. 86).

Dostoiévski  leva  o  preceito  da  materialização  de  vozes  ao  extremo  na

composição  de  Stavróguin.  Trata-se  de  uma  personagem  em  pedaços,  o  mais

fragmentado da obra do autor. Para compreender o motivo dessa afirmação, vale citar

Os Irmãos Karamazov, romance maduro do autor. Aliócha diz uma frase sobre Dmitri

que poderia ser usada para descrever todos os heróis dostoievskianos e é fundamental

para  compreender  o  motivo  que  levou  Stavróguin  ao  suicídio.  “Há  nele  uma ideia

grande e não resolvida.  Ele é daqueles que não precisam de milhões, mas precisam

resolver  uma ideia”  (DOSTOIÉVSKI,  2008,  p.  127).  Stavróguin  nunca  atingiu  essa

resolução. Precisou dialogar com três outras mentes para tentar compreender a própria.

Somente  quando  expresso  por  Chátov,  Kiríllov  e  Vierkhoviénski,  personagens

doutrinados por ele, o pensamento de Stavróguin forma um discurso coerente. 

Cada um segue a  Stavróguin  como a  um mestre,  interpretando-lhe  a  voz
como  integral  e  segura.  Todos  pensam  que  ele  fala  com  eles  como  um
preceptor  com um pupilo.  Em realidade,  ele os torna participantes  do seu
diálogo  sem  saída,  no  qual  convence  a  si  próprio  e  não  a  eles.  Agora
Stavróguin escuta de cada um deles as suas próprias palavras, pronunciadas,
porém, com um firme acento monologado.  Ele mesmo pode repetir agora
essas  palavras  apenas  com acento  de  zombaria  e  não  de  convicção.  Não
conseguiu convencer a si mesmo de nada e ouve com dificuldade as pessoas
por ele convencidas. Nesta base constroem-se os diálogos de Stavróguin com
todos os seus três seguidores (BAKHTIN, 2002, p. 266).



Segundo Bakhtin, “o herói dostoievskiano não apenas é um discurso sobre si

mesmo, mas também um discurso sobre o mundo: ele não é apenas um ser consciente, é

um ideólogo” (2002, p. 77). Ao tentar compreender o próprio discurso, Stavróguin o

fragmenta em quatro vozes, como uma espécie de coral infernal na qual o maestro é o

que  menos  compreende  a  melodia  conduzida.  Kiríllov,  Chátov  e  Vierkhoviénski

entraram em contato tão íntimo com as dúvidas e hipóteses de Stavróguin, que foram

reestruturados por elas. São estágios da consciência, progressões da incerteza, ecos dos

inúmeros discursos abandonados pelo protagonista em algum momento. É impossível

compreender o protagonista de Os Demônios sem considerar os três personagens como

parte  da  consciência  dele,  pois  é  sempre  nelas  que  há  tomada  de  posições.  Nos

“pupilos”  de  Stavróguin,  há  a  passagem  do  discurso  polifônico  para  o  universo

monológico, no qual “a ideia é afirmada ou negada” (BAKHTIN, 2002, p. 79). Os três

assumem atitudes concretas diante da possibilidade da existência de Deus e por causa

delas, são relacionados ao tema da morte de forma específica. 

Kiríllov  representa  o  discurso  da  indiferença  em relação ao  Deus-divino  em

detrimento de uma supremacia humana2. Trata a transcendência como se ela fosse uma

espécie de trono abandonado pelo anterior ocupante e estivesse à espera do sucessor.

Suicida-se na intenção de virar o homem-Deus, a nova Divindade. “O raciocínio é de

uma clareza clássica. Se Deus não existe, Kiríllov é Deus. Se Deus não existe, Kiríllov

deve se matar. Kiríllov deve se matar, então, para ser deus. Esta lógica é absurda, mas é

o que se necessita” (CAMUS, 2010, p. 121). 

Piotr Vierkhoviénski representa a negação completa da deidade, o niilista sem

possibilidade de salvação em um mundo esvaziado de sentidos, cuja missão é destruir os

poucos  restantes.  A missão  dele  é  propagar  o  mal  pelo  mal.  Segundo  Pondé,  a

personagem é “o indivíduo produtor das revoluções, e para Dostoiévski revolução só

pode acabar mal, porque o ser humano não tem capacidade de construir um mundo para

ele mesmo” (PONDÉ, 2003, p. 205), ou seja, qualquer projeto baseado na razão humana

e que se afaste de Deus está fadado ao fracasso. Vierkhoviénski nega Deus não apenas

2Sobre Deus e o suicídio de Kiríllov, Blanchot escreve em  O espaço literário:  “Na aparência,  o seu
projeto é de um racionalista tranquilo. Os homens, pensa ele, se não se matam é porque têm medo da
morte; o medo da morte é a origem de Deus; se posso morrer contra esse medo, terei libertado a morte do
medo e derrubado Deus. [...] Kiríllov, falando da morte, fala de Deus: ele tem como que necessidade
desse nome supremo para compreender e avaliar tal evento, para enfrentá-lo no que tem de supremo.
Deus é, para ele, o rosto de sua morte” (BLANCHOT, 2011, p. 102). Apesar de o projeto não se propor a
realizar uma análise blanchotiana, é oportuno mencionar essa importante reflexão sobre o tema. 



ao defender a destruição de valores, mas por meio do assassinato de Chátov, ideia não

coincidentemente plantada por Stavróguin:

Convença quatro membros do círculo a matarem um quinto sob o pretexto de
que ele venha a denunciá-los, e no mesmo instante você prenderá todos com
sangue derramado como se fosse um nó. Eles se tornarão seus escravos, não se
atreverão a rebelar-se nem irão pedir  prestação de contas  (DOSTOIÉVSKI,
2004, p. 375).

Chátov  representa  a  esperança  de  renovação,  o  abandono  de  ideias

transgressoras em nome da possibilidade de salvação, a afirmação da existência de Deus

por meio do amor. Faz de tudo para desligar-se da sociedade secreta com a qual estivera

envolvido e até pensa em delatar os membros dela, mas não vai adiante com o propósito

e acaba morto pelos companheiros. Na personagem, é possível observar a Compuction,

importante termo ortodoxo, descrito por Paul Evdokimov e citado por Pondé (2003, p.

96),  que  seria  um  abrandamento  da  alma  causado  pelo  contato  com  Deus,

frequentemente  expresso  em  lágrimas.  Segundo  Evdokimov,  uma  das  principais

imagens e metáforas associadas a essa experiência é a do filho pródigo. Quem retorna a

Deus,  sente-se  como o  filho  de  volta  à  casa  do  Pai.  Chátov  vivencia  o  amor,  não

coincidentemente, com um retorno. Marie, a ex-esposa, aparece diante da sua porta, em

trabalho de parto. 

Ou seja, com a construção psicológica estilhaçada de Stavróguin, Dostoiévski

afirma que nem mesmo os puros e crentes estão salvos, o que dirá os indecisos? Diante

disso, não é surpresa que todas as vozes de Stavróguin fracassem, principalmente diante

da vida. Vierkhoviénski, o único sobrevivente, torna-se foragido da justiça. Stavróguin é

o símbolo da ruína: a ruína da doxa. Pois, segundo Dostoiévski, de nada serve a opinião

para  quem não  tem Cristo.  A razão  desenfreada  é  demoníaca  e  conduz  ao  abismo

irresistível.

A morte  de  Stavróguin  se  deu  da  mesma  forma  que  a  vida  dele,  de  forma

confusa, inacabada, polifônica, indecisa. Suicidou-se por causa de elementos diversos: o

primeiro contato com a sensação de medo, a crença no diabo ausente da crença em

Deus,  uma  constante  sensação  de  apatia  e  desinteresse  pela  vida,  o  desejo  de  ser

censurado pelos atos ignominiosos ao mesmo tempo em que se ridicularizava por isso, a

vergonha do arrependimento (não acompanhada da vergonha do crime), a necessidade

de ser  salvo  por  uma cruz  na qual  nunca acreditou.  Dentre  esses  motivos,  todos,  e

nenhum em particular, causaram o aniquilamento de Stavróguin. 



Dostoiévski parece confirmar essa indeterminação ao permitir que, na mesma

cena,  Dária  Pavlóvna  leia  um bilhete  do  herói,  no  qual  está  escrito  “nunca,  nunca

poderei me matar” (Dostoiévski,  2004, p.  652),  apenas para descobrir  que ele havia

acabado de se enforcar de forma premeditada. O suicídio de Stavróguin é feito de forma

discreta e quase anticlimática,  o que torna o fato ainda mais assustador.  Deixou um

bilhete no qual assume toda a culpa e fora o “Não culpem ninguém, fui eu mesmo”

escrito (Dostoiévski, 2004, p. 653), o personagem não expressa mais nada.  O narrador

de  Os Demônios  faz questão de destacar que os médicos descartaram a hipótese do

gesto ter sido fruto de insanidade. O suicídio de Stavróguin só pode ser compreendido a

partir  da impossibilidade de se definir  uma única motivação coerente e  objetiva.  O

suicídio como reflexo do inacabamento ideológico e  psicológico de um personagem

que, de tão confuso, precisou acabar-se para não precisar decidir. 
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