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Tolstoi,que era míope, cortou as pernas da cadeira de sua escrivaninha para que ele pudesse sentar-se
mais perto da página que estivesse escrevendo.Olhar a cadeira é o suficiente para visualizar seu corpo
com sua longa barba, encurvado sobre suas palavras numa concentração apaixonada.
Seu quarto de escrever está no último andar , no final de um corredor curto e estreito forrado com
madeira, de onde saíam outros quartos antes ocupados por seu criado, sua irmã e outros membros da
família. O quarto era surpreendentemente bem iluminado para a solidão de um escritor, repleto de
cadeiras e sofás de couro.Nada ilustra mais vividamente a solidão intensa e gregária de Tolstoi. A
bicicleta encostada na parede, do lado de fora do quarto, testemunhando um de seus passatempos
favoritos é a evidência da poderosa fisicalidade deste homem, mesmo na velhice, incansavelmente
buscando a verdade. Nos velhos daguerreótipos ao longo das paredes da casa, ele se senta cercado pela
esposa, filhos, amigos e discípulos, com um olhar ardente e ameaçador . Mas a expressão bem
aventurada na face de seus companheiros sugere que apesar do temor que ele inspirava,ele era, em sua
imensa vulnerabilidade para a vida, extraordinariamente amável.
Para todos os que leram e provavelmente amaram Tolstoi. estes detalhes domésticos não são triviais.
Como uma relíquia religiosa de um tempo antigo, eles contem uma presença real de uma solidez
habitual. Esta presença, por sua vez, aprofunda a reverência do devoto para o tipo de domínio em
questão - se de santidade ( se tal competência existe) ou dos poderes de pensamento e
expressão.Talvez seja um sinal de nossa fraqueza, mas sentimos a necessidade de estar perto de tal
grandiosidade. E, antes este caminho que bisbilhotar sobre os ricos e famosos de Beverly Hills..

Sentir assim a presença de Tolstoi desperta o desejo de relê-lo e de conhecê-lo melhor. De modo similar,
uma peregrinação a um santuário é mera celebridade espiritual a não ser que nutra em nós

uma

motivação mais profunda para nossa jornada interior. Saber que podemos nos aproximar da simplicidade
humana

do coração e da mente dos mestres pode nos libertar

da auto-calúnia de uma falsa

comparação. Desperta a consciência de nosso potencial único. Como Simone Weil encorajadoramente
notou todos tem capacidade mas nem todos tem talento.
Contudo percorrer o mundo das relíquias e dos museus é brincar com fogo. As grandes igrejas ortodoxas
de Moscou e São Petersburgo golpeiam a mente entediada do visitante cristão ocidental com uma
intensa, e não esperada, senão selvagem, experiência religiosa. Com nossa missa abreviada, obra prima
da concisão e eficiência romanas, há pouca competição com a complexa densidade litúrgica do rito
oriental inebriado por sua própria beleza religiosa perdida no tempo.
Eles me excomungariam por dizer tal coisa, como excomungaram Tolstoi no fim de sua vida, mas o poder
espiritual puro destas igrejas nos lembra de templos indianos operando com força total.
Os devotos em uma igreja russa não estão ordenadamente dispostos em bancos para o oficio religioso.

Eles ficam em pé e participam. Andam de um batismo de um lado da igreja

ao ritual fúnebre

simultaneamente conduzido do outro. Os ícones, como o sacramento reservado no ocidente, dão posse a
uma experiência devocional com localização física. Ícones de poder espiritual magnético sobre os devotos
estão, diferentemente do tabernáculo, fisicamente próximos. Eles pedem para serem beijados.
É difícil captar a psique russa em uma única imagem ou em poucas frases. Mas ela é apaixonada: sobre
as idéias e como vivê-las enquanto encarnados . O pensamento flui na ação, a mente e o corpo estão em
sua face. A despeito de décadas de religião comunista, Moscou parece ter reemergido, pelo menos em
sua própria imaginação, como a outra Constantinopla, um centro de ortodoxia de reluzentes domos
dourados. Por ora, é melhor deixar de lado a política da igreja ortodoxa sob o czar Putin. Muitos russos
estão tão secularizados como no ocidente, muitos estão espiritualmente famintos mas sentem-se
alienados da religiosidade, alguns deles teriam me expulsado das igrejas onde eu rezei, até que eu
tivesse sido rebatizado.
O racionalista Tolstoi exasperou-se com este misticismo profundo e levemente sombrio. A igreja ensinava
a orar pela morte dos inimigos da Rússia, isto foi demais para ele. Ele e o místico Dostoieviski estavam
em pontos opostos do espectro socio-religioso russo. Admiravam-se mutuamente mas nunca se
encontraram. Dostoievski, que nasceu em um apartamento pequeno e claustrofóbico de Moscou próximo
ao hospital pobre onde seu pai trabalhava era contra a negação da divindade de Cristo de Tolstoi. Estas
duas mentes poderosas são igualmente russas, para sempre irreconciliáveis e inseparáveis.Esta não é
uma cultura que pudesse se aproximar ou igualar ao catolicismo inglês
Como você lida com esta aversão à conciliação é sem dúvida uma questão de temperamento..
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Tolstoy, who was rather short-sighted, cut short the legs of the chair at his desk so that he could sit closer
to the page he was writing. Looking at the chair is enough to visualise his large bearded bulk hunched in
passionate concentration over his words.
His writing room in his Moscow house is on the top floor, at the end of a short narrow corridor, lined with
wood, off which are the rooms once occupied by his valet, his sister and other members of his teeming
household. The office is well-lit, surprisingly, for a writer’s solitude, crammed with leather sofas and chairs.
Nothing illustrates more vividly Tolstoy’s gregarious and intense aloneness. The bicycle leaning on the wall
outside his room, testifying to one his favourite hobbies is evidence of the powerful physicality of this man,
even in old age, tirelessly seeking truth. In the old daguerreotypes around the walls of the house he sits
surrounded by wife, children, friends and disciples, with a fierce and glowering look. But the blissful
expression on the face of his companions suggest that for all his awesomeness he was, in his immense
vulnerability

to

life,

remarkably

loveable.

To anyone who has read, and therefore probably loved, Tolstoy these domestic details are not trivial. Like
religious relics in a former age, they carry real presence in ordinary solidity. That presence, in turn,
deepens the devotee’s reverence for the kind of mastery in question – whether of sanctity (if such a
competence exists) or of the powers of thought and expression. Perhaps it is a sign of our weakness, but
we feel the need to come close to such greatness. And better this way than gossiping about the private
lives

of

the

rich

and

famous

of

Beverly

Hills.

Feeling Tolstoy’s presence like this awakens the longing to take time to re-read him and know him better.
Similarly, a pilgrimage to saint’s shrines is about mere spiritual celebrity unless it nourishes a deeper
motivation in us for the work of our inner journey. Knowing that we can come close to the simple humanity
of the masters’ minds and hearts can free us from the self-denigration of false comparison. It awakens an
awareness of our unique potential. As Simone Weil encouragingly remarked, everyone has genius though
not

all

have

talent.

Nevertheless touring the world of relics and museums is playing with fire. The great churches of Orthodox
Moscow and St Petersburg hit the drab Western Christian visitor with an unexpectedly intense, if not wild
religious experience. With our abbreviated ‘low’ mass, the masterpiece of Roman efficiency and brevity,
there is little competition with the complex liturgical density of an Eastern rite intoxicated with its own
religious

beauty

and

lost

in

time.

They would excommunicate me for saying so – as they excommunicated Tolstoy at the end of his life - but
the sheer religious power of these churches is reminiscent of an Indian temple operating in full force.
Worshippers in a Russian church are not neatly and passively stacked in pews, to be serviced. They stand
and participate. They walk from a baptism on one side of the church to a funeral rite conducted
simultaneously on the other. The icons, like the reserved sacrament in the West, invest the devotional
experience with a physical locality. Powerful spiritual magnets attracting worshippers icons are, unlike the

tabernacle,

physically

approachable.

They

demand

to

be

kissed.

The Russian psyche is hard to capture in one image or a few phrases. But it is passionate - about ideas
and living them incarnately. Thought flows in action, mind and body are in your face. Moscow, despite
decades of the Communist religion, appears to have re-emerged, at least in its own imagination, as the
other Constantinople, a centre of Orthodoxy, a city of glittering gold onion domes. Better to leave the
politics of the Orthodox Church under Tsar Putin to one side for the moment. Many Russians are as
secularized as in the West, many are spiritually hungry but feel religiously alienated, a few would have had
me

thrown

out

of

the

churches

that

I

prayed

in

until

I

had

been

re-baptised.

The rationalist Tolstoy was exasperated by this deep and slightly dark mysticism. A church instructed to
pray for the death of Russia’s enemies went too far for him. He and the mystical Dostoevsky were at
opposite social and religious ends of the Russian spectrum. They admired each other but never met.
Dostoevsky, who was born in a small, claustrophobic Moscow apartment near the poor hospital where his
father served, was aghast at Tolstoy’s denial of the divinity of Christ. These two mighty minds are equally
Russian, forever irreconcilable and inseparable. This is not a culture that could have come up with AngloCatholicism.
How you deal with this aversion to compromise is, no doubt, a matter of temperament.

