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RASPUTINE – O ASSÉDIO DESEJADO

Maria Júlia Valério*

Resumo
Através do relato do percurso de vida do

monge e místico russo Rasputine, procura-se
perceber o ascendente político e religioso por
ele conseguido junto do povo russo e sobretu-
do das mais elevadas instâncias do poder, no-
meadamente o czar e a czarina.

Tenta-se ainda uma interpretação para a
estranha morte de Rasputine. Apesar das cir-
cunstâncias deixarem adivinhar a eventuali-
dade do assassinato, Rasputine deixou-se le-
var, numa estranha conivência com o seu
principal algoz, um aristocrata homossexual,
seu inimigo declarado.

Palavras-chave: Rasputine; Psicosso-
mática.

1. NASCIMENTO

Rasputine nasceu em Janeiro de 1869, filho
de camponeses, numa pequena vila da Sibéria,
10 de Janeiro é o dia de S. Gregório; assim, cha-
maram-lhe Gregory Efimovich Rasputin.

Os amigos de infância descrevem-no como
criança escanzelada, sonhadora e portadora de
um estranho olhar. Avassalador e hipnótico, esse
olhar distinguia-o. As meninas fascinavam-se, os
meninos batiam-lhe.

Vagueava… frequentemente era visto sozi-
nho.

Nos primeiros tempos ainda tinha a compa-
nhia do seu irmão Miguel, dois anos mais velho,
mas Miguel morreu. Brincavam na margem do
rio, descuidaram-se e caíram à água. Contraíram
pneumonia. Apenas Gregório se salvou. Nunca
mais foi o mesmo. Perante o espanto da aldeia diz
ter sido visitado durante o sono por uma bela se-
nhora que lhe terá ordenado que se curasse.

O padre da região é peremptório: tinha-se
operado um milagre, a Virgem Santíssima brin-
dara Gregório com a sua presença.

O percurso místico deixava-se adivinhar.
Rouba galinhas, cavalos e madeira. Sem apa-

rente necessidade, dado o desafogo económico
da família.

Dorme mal e chora de noite. Queixa-se do
abandono da "bela senhora vestida de azul e
branco" que não mais voltara a visitá-lo.

O pai bebe e é violento. Gregório briga e grita.
Da mãe nem se ouve falar.
O vazio deixado pelo irmão é preenchido pela

companhia de caminheiros místicos, os "staretz".
Despojados de tudo, dizendo-se iluminados, os
"staretz" viajam de terra em terra, transportando
a palavra de Deus. Gregório ouve-os, acolhe-os
em casa e promete-se um destino igual.

Em 1912, descrevendo a sua juventude,
Gregório Rasputine, relatou-a da seguinte forma
a um jornalista do New Times: "Aos 15 anos (…)
sonhei muitas vezes com Deus… e chorei sem
conhecer a razão ou origem das minhas lágrimas.
Desta forma se passou a minha juventude. Numa
espécie de contemplação, numa espécie de sono.
E, depois que a vida me tocou, eu corri para um
canto e rezei em segredo" (Radzinsky, 2000, p.
33).

De outra forma o descrevem os conterrâne-
os. Na adolescência continuaria dado a furtos e
não resistiria ao álcool. Quando o pai o manda-
va comprar grão a uma cidade vizinha, ele re-
gressava invariavelmente a pé, bêbado, espan-
cado e frequentemente sem os cavalos que o ti-
nham transportado (Radzinsky, 2000, p. 33).

* Psicóloga clínica. Centro Hospitalar de V. N.
Gaia, Departamento de Psiquiatria.



VOLUM E 6,  Nº1,  JANEIRO/JUNHO 2004

MARIA JÚLIA VALÉRIO70

As lutas não seriam apenas com colegas ou
estranhos mas também com o seu próprio pai.

Era chamado Grishka, o louco.
No decurso de um dos seus furtos, Rasputi-

ne foi apanhado e espancado. A segunda "vira-
gem" terá acontecido nesse dia. Coberto de san-
gue e consciente do perigo de morte, sentiu uma
estranha alegria. A cada paulada o seu prazer
aumentava. A dor elevava-o, separava-o do cor-
po, aproximava-o dos deuses.

"O prazer da humilhação, o prazer do sofri-
mento e do abuso" (Radzinsky, 2000, p. 35)
como lhe chamará mais tarde, ter-se-á pragma-
tizado naquela hora. Dá-se o renascimento. O
santo Rasputine aproxima-se.

As visões, premonições e posturas arrevesa-
das convencem o pai. O jovem Rasputine será
peregrino, um "staretz" a título experimental.
Começa pelos santuários locais. Conhece-lhes o
despojamento, a sujidade, a pobreza. Vibra com
o sofrimento. No regresso jejua, invariavelmen-
te. Diz não à carne e proíbe-se os doces.

O vinho não consta do rol de proibições.
Gregório aprecia as castas locais.

Prascóvia, uma jovem loira e bonita, é tam-
bém um produto da terra. A lista dos interditos
não a menciona. Gregório propõe-lhe casamen-
to e cumpre a tradição levando-a para sua casa.

Rapidamente repara que os stocks locais dis-
põem de muito mais jovens bonitas. E não pre-
cisam de ser loiras!

A procura não se fica pelas mulheres. O vazio
continua. Nem pelo álcool, péssimo disfarçador
de solidões. Gregório rouba. Agora já não é meni-
no, mas a precisão do furto continua. A aldeia
condena-o. Um ano de afastamento.

Tem vinte e três anos e um grande alívio. Vai
sentir a alma russa. Longe das queixas de Pras-
cóvia, das ordens paternas, da medíocre rotina.
O povo russo espera-o e deseja-o. A caminhada
para a salvação está em curso.

Longe de casa conhece o eremita Macário,
homem santo que se prende com cadeias para a
mortificação da carne.

Macário fala-lhe da Bíblia. Nela contam-se
pecados e promete-se a salvação. Com arrepen-
dimento. Apenas no arrependimento se con-
quista a eternidade da alma. E sem pecado não
há arrepedimento. Nem salvação.

Gregório regressa em êxtase. Tem uma ex-
pressão estranha, parece absorto. Entoa cânticos
sem parar, marcando os tempos com o sinal da
cruz. Ora agitado ora apático, profere frases des-
conexas em que os sons se atropelam e se imi-
tam. A sua voz é a palavra divina.

A salvação está na errância, na pregação.
E parte. Parte sempre. Os destinos são divi-

nos, com paragens na alma do povo russo. É ou-
vido, alimentado e amado. A grande mãe pátria,
oferece-lhe o que o destino lhe roubou. Um colo.

No Verão regressa a casa. Das estadias resul-
tam três filhos. E a criação de um lugar de culto,
onde reúne os fiéis. Nessa cave, perto de casa,
divulga a mensagem divina. A assistência é qua-
se exclusivamente feminina. Em grupo, proce-
de-se à inevitável catarse: contam-se doenças e
preocupações, partilham-se infortúnios, dan-
çam-se fantasias, cantam-se esperanças e prati-
ca-se a dedicação amorosa. No calor do afecto,
toca-se o vizinho, beija-se o próximo e ajuda-se
a libertação do pecado através de pequenas
flagelações. O entusiasmo leva, por vezes, a tro-
cas carnais bem mais profundas e raramente
com o próprio cônjuge.

O escândalo rebenta. Gregório é acusado de
pertencer à seita dos flageladores – os "Khlyst".
Embora o negue, práticas e filosofia em tudo se
assemelham. Não é a satisfação erótica que se
procura no acto sexual acontecido durante estas
reuniões grupais, dizem, mas "a destruição do
pecado pelo pecado" (Troyat, 1998, p. 15). O se-
nhor ama os arrependidos. A purificação só pode
ter lugar após a imersão no pecado. Este é o mal
necessário para o triunfo apoteótico da virtude.

O sexo desenfreado, o deboche fazem parte
dum caminho santificado, duma estratégia final
de virtude, dizem os "Khlyst". E Gregório, como
bom fiel, cumpre a vontade divina.

As autoridades eclesiásticas não partilham as
suas convicções. Abrem novo inquérito.
Gregório faz uma retirada estratégica. Durante
três anos percorre a mãe Rússia. No caminho,
um padre, fascinado com a sua oratória reco-
menda-lhe S. Petersburgo, a capital, e dá-lhe car-
ta de recomendação. Apenas em S. Petersburgo
obterá o merecido reconhecimento.
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2. A CAMINHADA

Saturada de padres mundanos, a capital re-
cebe-o de braços abertos. Com a sua roupa de
camponês, seus modos pouco polidos e uma
frontalidade que apenas aos simples se permite,
ele marca a diferença. E há os olhos. Ninguém
lhes escapa. Parecem desembrulhar as defesas
mais herméticas de cada um.

A certeza que põe nas profecias, fá-las acon-
tecer. A linguagem tosca, os erros de expressão
garantem-lhe certificado de origem. É o povo
russo, na sua fé mais profunda que nele fala.
Deus está nos mais humildes. Deus está em
Gregório. Deus está em Rasputine.

E depois das autoridades eclesiásticas é a alta
sociedade que se deixa fascinar. Começa por
Olga Lokhtina, um caso de insucesso médico.
Tem diagnóstico de neurastenia e os clínicos de-
sistiram dela. Rasputine fala-lhe demorada e cal-
mamente. Ela desfalece-lhe nos braços. De ime-
diato se apercebe da única terapêutica eficaz:
possuí-la fisicamente.

Sucesso rápido e garantido. Com a condição
de repetição em doses regulares.

A gratidão é grande. Olga Lokhtina apresen-
ta-o à boa sociedade e ensina-o a escrever. Nun-
ca foi além de uma expressão básica. O suficien-
te para também nos seus escritos vislubrarem a
iluminada expressão divina.

A fama levou-o à czarina. Mulher frágil e
crente, Alexandra Fedorovna sempre se rodeara
de místicos e charlatães. Sobretudo desde que a
hemofilia do seu único filho varão fora diagnos-
ticada. Convence o marido, o czar Nicolau, a re-
ceber Rasputine. Este não se mostra intimidado,
trata-os por tu, chama-lhes paizinho e mãezi-
nha e fala-lhes do povo e como representante
do povo.

Rapidamente se apercebe do ascendente que
sobre aquela família pode ter. O czar é um ho-
mem simpático e bonito, mais talhado para pai
de família do que para chefe de nação. Faltam-
-lhe força e capacidade de liderança. A czarina,
de família alemã, está em terra estranha. Inse-
gura e vulnerável, não tem no marido o suporte
securizante que sempre desejou. A hemofilia do
filho trá-la culpada. Deu vida ao filho, ofereceu
um herdeiro à Rússia, mas a dádiva é contami-

nada. É seu o sangue o portador da doença.
Alexis vive acolchoado nos temores da mãe. Ro-
deado de médicos, de criados, de cuidados, mes-
mo assim pode morrer. Só Deus o pode salvar. A
czarina precisa de um emissário divino que lhe
anestesie os medos terrenos. Rasputine chegou
na hora certa.

Há mais quatro filhas. Jovens, saudáveis e
bonitas, encontram-se moldadas no misticismo
materno. E na adoração por Rasputine.

Existe ainda Anna Vyrobovna, a dama de
honor da czarina e sua melhor amiga. Robusta e
pouco dotada, também é dada a exaltações mís-
ticas. Prestes a casar, procura a opinião de Ras-
putine quanto ao sucesso do enlace. Este res-
ponde-lhe evasivamente: não vê nada de claro.

O casamento corre mal, o marido é bêbado e
impotente. Ao fim de um ano a relação é anula-
da. E o que fora uma resposta evasiva passa a pre-
dição certeira. Rasputine tinha razão ao não acon-
selhar o casamento. A sua fama acentua-se.

O ascendente estabelece-se definitivamente
no dia em que perante a ineficácia das interven-
ções médicas, Rasputine retira toda a medicação
a Alexis, reza junto da sua cama e o enorme ede-
ma que lhe afectava uma perna se resolve
miraculosamente. A partir daí é presença contí-
nua no palácio. Bendito Rasputine, senhor de
poderes tão próximos da santidade.

Rasputine torna-se moda. Rasputine torna-
-se culto. De repente vê-se rodeado da alta socie-
dade. De mulheres frágeis e carentes. De uma de-
dicação sem retorno. Já não é só Olga Lokhtina
que conhece o seu colchão. Pode escolher, servir-
se e insultá-as de seguida. Chamar-lhes deprava-
das, expulsá-las de sua cama. Elas voltam no dia
seguinte. E no outro. Voltam sempre e com elas
trazem dinheiro e bens. Elas dão-lhe tudo. Pode
viver como nunca sonhou.

Mas, apesar da casa diariamente invadida de
mulheres que, a toda a hora, o procuram, lhe
esperam o gesto, lhe antecipam o desejo, precisa
de prostitutas. De noite, procura-as, pede-lhes
que se dispam, cheira-as, olha-as e não lhes toca.
Vem-se embora. Paga-lhes para não as tocar. As
outras pagam-lhe para que as toque. Nos bordéis
tem a ilusão de dispôr da sua carne. Santifica-se
com prostitutas e prostituiu-se com mães de fa-
mília.
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Coligam-se: Dimitri, primo do czar; Soukho-
tine um militar descontente; o deputado Pouri-
chkevich e o médico Lazovert. A iniciativa foi do
príncipe Felix Youssoupov, filho de uma das
mais importantes famílias russas.

Felix procura Rasputine.
Rasputine recebe Felix e, contra todos os

conselhos, segue-o.
Rasputine caminha para a morte e nada faz

para a evitar.

4. MORTE

Dê-mos a palavra a Rasputine:
"Felix é príncipe e homossexual. Felix tem

uma beleza estonteante. Nos bailes veste-se de
mulher e é cortejado por todos os homens.

Atrai-me a sua casa, usando Irina, sua mu-
lher, como isco. Tenho fama de gostar de mu-
lheres. E de elas gostarem de mim. Irina é boni-
ta. Diz que sempre me quis conhecer.

Felix julga que é Irina que me atrai ao seu
palácio.

Eu vou porque Felix me chama. Me quer
junto a si.

Ele vai-me matar. Eu não sei que ele me
quer matar, mas gosto da ideia de ser morto por
ele. Ele tem pele suave e deve ser hábil no uso
das armas.

Vai-me buscar a casa. Saímos pelas traseiras
como nos encontros clandestinos.

Entramos na cave do seu palácio. Tudo é bo-
nito e envolvente. Estamos sozinhos. Desculpa-
-se. A mulher recebe visitas no piso superior. En-
quanto esperamos, bebemos vinho. O meu copo
tem cianeto. Bebo. Oferece-me doces. Estão en-
venenados. Aceito.

Não morro. O veneno apenas me causa leve
indisposição.

Eu gosto da ideia de ser morto. Mas quero
morrer devagar. Às mãos de Felix.

Quero que Felix cante para mim. Peço-lhe
uma canção. A voz é melodiosa e tensa. Felix
espera que eu morra. Eu demoro a morrer.

Felix canta para que eu morra. Eu gosto da
sua voz.

Duas horas. Durante duas horas, Felix espe-
ra sinais da minha morte. Eu estou levemente

Está farto, enojado de todas estas mulheres.
Lamenta não lhes poder resistir. É prisioneiro do
seu corpo, do seu mito. Humilha-as. Mete-lhes
sopas de pão na boca, depois de mergulhar as
mãos sujas dentro do caldo. Elas comem
deliciadas. Esqueceram os talheres de prata. Es-
queceram tudo. Só ele conta.

Medem-no, gabam-no, e falam do seu pé-
nis. Do tamanho incomensurável, do que com
ele é capaz de fazer. Os homens olham-no de
soslaio, pousando olhares avaliativos em zonas
delicadas.

Se soubessem como o seu pénis é banal!
Como lhe reprova a ineficácia! Sobretudo quan-
do bebe. E bebe muito. Cada vez mais. Como o
seu pai. A bebida aproxima-o da santidade, fá-lo
sentir-se capaz. Nessa altura ele próprio acredita
no santo Rasputine. Aconselha políticos, gaba-
-se de proximidades com a czarina, diz mandar
na guerra e na paz.

3. ELEVAÇÃO/APOGEU

Rasputine tem poder. A czarina não passa
sem a sua opinião. Rasputine escolhe ministros,
move influências, demite chefes de governo.

A Rússia está envolvida na 1ª Guerra Mun-
dial. O czar está ausente na frente de batalha.
Sua mulher, Alexandra, escreve-lhe todos os
dias recriminando-lhe fraquezas e indecisões.
Incentiva-o a ser homem. Envia-lhe conselhos
de Rasputine.

"Porque é que não confias no nosso amigo
que nos guia por intermédio de Deus.(…) É ne-
cessário ser firme e suscitar o receio. Sê, então,
assim. Afinal és um homem! Só tens que obede-
cer-lhe mais (a Rasputine). Ele vive para ti e para
a Rússia.(...)".

Na capital comenta-se que Rasputine gover-
na a Rússia. Através da imperatriz, através dos
maridos de todas as mulheres que o rodeiam.
Rasputine tem inimigos. Muitos. Homens de po-
der, a quem o seu poder ensombrou. Mesmo na
família real são inúmeros os adversários decla-
rados. Que se coligam para o matar.

Sem ele o czar pensará por outra cabeça. E
cada um dos inimigos pensa suceder-lhe na in-
fluência.
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toldado. Felix procura agradar-me. Dou sinais
de suspeitar das suas intenções. Para que ele dis-
farce, agradando-me ainda mais.

É um jogo lindo, que procuro prolongar.
Felix desespera. Aponta-me uma pistola e

dispara. Caio e levanto-me várias vezes. Felix
dispara, dispara e dispara.

Julga-me morto e retira-se. Mas Felix não
me pode abandonar já. Estou vivo. Tem de me
matar mais. Tem de me matar melhor.

Ele volta. Traz uma matraca. Nunca me ba-
teram assim. Uma matraca bate melhor.

Felix está perdido. Perdido de raiva. Acerta-
-me em cheio. A dor é lancinante. Abre sulcos,
esmaga ossos, esbate as fronteiras de mim.

Eu grito. E a gritar eu morro."

5. RESSURREIÇÃO

"A ressurreição aconteceu naquela hora. Foi
uma elevação, um prazer estranho. Ser batido,
espancado e morto por um ser tão bonito. Por
um homem. De pele suave e olhos azuis.

O meu pai, quando me batia tinha as mes-
mas faces coradas e o mesmo arfar.

E o grito. Eu tinha o mesmo gritar.
Morri.
Morri às mãos de Felix.
Morri às mãos de um homem.
Morri para a Rússia.
Morri para todas as mães.
Às mãos de um homem matei as mulheres e

o seu desejo.
Às mãos de um homem ganhei a liberdade.
Às mãos de um homem vivi, finalmente, o

meu desejo.
Às mãos de um homem encontrei a salva-

ção."

Abstract
The author tries to understand who the mystical

Russian monk Rasputine was and how he succeeded
in getting so much political and religious power,
namely from the highest instances of government: the
czar and the czarina.

An interpretation of the strange death of Rasputi-
ne is also tried. What happened between him and his
killer, a homosexual aristocrat, known as his enemy,
so that Rasputine offered no resistance and followed
the steps that took to his own death.

Key-words: Rasputine; Psychosomatics.
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