
D  1842

Almas Mortas, Nikolai Gógol
trad. Nina Guerra, Filipe Guerra 
O livro é centrado em Tchítchicov, um burocrata afastado do serviço público por 
desonestidade e que vai percorrer o interior da Rússia fazendo um retrato mordaz das 
autoridades das pequenas cidades e dos proprietários de terras. Gogol foi implacável 
na forma como escarneceu do funcionalismo corrupto, como denunciou a miséria do 
campesinato, e ridicularizou a hierarquia e burocracia da administração e justiça russas. 

BMAG 82 GOGNa  |  BPMP 8a 006884 
BPMP X3-1-43[1]  |  BPMP X3-1-43[2] (tradução em francês)

Porque é que literatura mundial não seria a mesma sem eles?
O excesso e o esplendor, a fúria e a crueldade, a melancolia e o riso. A vida, 
em suma. Os clássicos russos acrescentaram tanto mundo ao nosso mundo 
que nos é inconcebível pensar que o Raskolnikov, de Dostóievsky, ou o Pavel, 
de Gorki, ou Tchítchicov, o homem que colecionava almas mortas, de Gogol, 
não tenham existido mesmo. É quase uma afronta dizerem-nos que a Nina, de 
A Gaivota (Tchekhov), é apenas uma personagem de papel. São deles, são nossas, 
são personagens tão vivas, tão mais cheias de carne e osso do que certos seres 
que nos passeiam à frente, cheios de som e fúria. O que saberíamos nós das 
invasões francesas na Rússia e dos grandes príncipes da época czarista, senão 
fosse o Tolstói? E das tumultuosas inquietações, senão fosse o Dostoiésvky? 
E do absurdo antes do seu tempo e da grotesca subserviência dos burocratas 
manga-de-alpaca, se não fosse Gogol? E dos grandes desalentos, das vidas que 
se consomem sem sentido, se não fosse Tchekov? Eis as características de uma 
literatura em que até o pequeno é grande. 

(texto de Ana Margarida Carvalho, Feira do Livro do Porto, 2018)
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D  1859

Oblómov, Ivan Gontcharóv 
trad. e notas António Pescada
Illiá Ilitch Oblomov, membro da velha aristocracia latifundiária, é um preguiçoso. 
Habituado, desde a mais tenra idade, a uma corte de criados que lhe satisfaziam todos 
os desejos e necessidades, agora, trintão, é incapaz de fazer seja o que for. Passa os dias 
na cama, enrolado num velho roupão, enquanto traça grandiosos planos de exploração 
agrícola que nunca põe em prática. A Oblomov contrapõe-se Stoltz, o enérgico, vigoroso 
e empreendedor alemão, seu amigo de infância, que procura salvá-lo do atavismo em que 
mergulhou. Este romance é um épico da preguiça, a obra suscitou amplo debate ao retratar, 
através do protagonista, a elite russa em vésperas do fim da servidão.

BPMP 8a 032584

D  1862

Pais e Filhos, Ivan Turguéniev 
posf. Vladimir Nabokov; trad. russo António Pescada; rev. Joana Espírito Santo
A narrativa tem início em 1859. Aproxima-se o fim do regime de servidão na Rússia, ainda 
incerto mas já latente, e que vai abalar as relações pessoais e coletivas. O livro começa com 
o patriarca, típico fidalgo russo, à espera do filho Arkádi que, acompanhado do seu amigo e 
mentor Bazárov, volta à casa da família depois de se ter formado na universidade. Bazárov 
despreza qualquer autoridade, é antissocial e autoproclama-se “niilista”. As suas convicções 
contrastam com os princípios da família de Arkádi, provocando um conflito entre gerações.

BMAG 82 TURIp  |  BPMP 82-31 TURI

D  1866

Crime e Castigo, Fiódor Dostoiévski 
trad. Nina Guerra e Filipe Guerra
Este é o primeiro dos grandes romances que Dostoiévski escreveu já em plena maturidade 
literária, sendo, provavelmente, a mais famosa das suas obras. Recriando um estranho e 
doloroso mundo em torno da figura do estudante Raskólnikov, perturbado pelas privações 
e duras condições de vida, é uma das obras fundadoras da modernidade, pelo inexcedível 
alcance e profundidade psicológica, sobretudo no que implica a exploração das motivações 
não conscientes e a aparente irracionalidade nos comportamentos das personagens.

BMAG 82 DOSFc  |  BPMP 8b 002081

D  1867

Guerra e Paz, Leão Tolstói 
trad. Nina Guerra, Filipe Guerra
A obra-prima de Tolstói e talvez uma das maiores criações literárias de sempre. O enredo 
deste romance cobre toda a campanha de Napoleão na Áustria, a invasão da Rússia pelo 
exército francês e a sua retirada, entre 1805 e 1820. Neste quadro épico onde se movem 
centenas de personagens, além dos elementos das famílias aristocráticas principais, o autor 
criou um retrato realista e incisivo da sociedade russa de inícios do século XIX. Denuncia 
o preconceito e a hipocrisia da nobreza, a par da miséria dos soldados e servos, expondo 
também as suas reflexões filosóficas por uma sociedade mais justa.

BPMP 8b 007177(1)  |  BPMP 8b 007177(2)  |  BPMP 8b 007177(3)  |  BPMP 8b 007177(4)

D  1877

Anna Karenina, Leão Tolstói 
trad. Vasco Valdez
“Todas as famílias felizes são iguais, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira” começa 
assim o livro que é considerado uma obra-prima da literatura mundial, e que traça um 
vasto panorama da sociedade russa e da humanidade em geral. O enredo é centrado na 
personagem que dá nome à obra, Anna Karenina, uma mulher sofisticada que, seguindo a 
sua natureza apaixonada, abandona a sua sólida posição social, com trágicas consequências.

BMAG 82 TOLLa  |  BPMP 8b 009972
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D  1880

Os Irmãos Karamázov, Fiódor Dostoiévski 
trad. Nina Guerra, Filipe Guerra, João Barreto
Foi um dos últimos livros escritos por Dostoiévski e é uma das suas obras-primas. 
Considerado por muitos como um romance filosófico, nesta apaixonante história o autor 
explora as questões existenciais da fé religiosa e da dúvida, do livre-arbítrio e da moralidade. 
O enredo centra-se em três protagonistas irmãos, representantes dos mais diversos aspetos 
da realidade russa: Aliócha, o mais novo, que vive num mosteiro; Ivan, o intelectual e ateu; 
e Dimítri, militar e impulsivo. Através da família Karamázov, Dostoiévski retrata a Rússia do 
século XIX, naquela que foi a idade de ouro e no seu ponto de viragem. 

BMAG 82 DOSFi  |  BPMP 8b 008296(1)

D  1896

A Gaivota, Tchekov 
trad. Nina Guerra, Filipe Guerra
Considerado um dos maiores escritores russos, Anton Tchekhov, escreve no final da sua 
vida as três peças que o consagram como grande dramaturgo: A Gaivota em 1896, 
As Três Irmãs em 1900 e O Cerejal em 1903. Os seus dramas apresentam personagens 
intemporais e que estão impregnadas de vida e de atualidade. Em A gaivota, Irina Arkadina, 
uma conceituada atriz, decide ir passar um fim de semana na sua casa de campo. 
Aí, encontra-se com o seu irmão, Sorin, e com o seu filho, Konstantin, com quem não tem 
as melhores relações. Irina está acompanhada por Trigorin, um famoso escritor, por quem 
Nina acaba por se apaixonar. 

BMAG 82-2 TCHAg  |  BPMP 8a 016389

D  1899

Contos, Anton Tchekhov 
trad. Nina Guerra, Filipe Guerra; pref. Vladimir Nabokov  
Conhecido por revolucionar as narrativas curtas e por influenciar inúmeros autores do 
género, Tchekhov exibe nos seus contos um interesse constante em desvendar o estado 
psicológico dos personagens, os seus sentimentos e angústias, sejam eles camponeses, 
burgueses, nobres abastados ou aristocratas decadentes. (revistabula.com)

BMAG 82 BMAG TCHEa[1]v

D  1926

A Cavalaria Vermelha, Isaac Bábel  
trad. Maria da Graça Morais Sarmento
Isaac Babel foi um jornalista e escritor soviético, de origem judaica e autor de contos 
extraordinários, comparáveis ao que há de melhor em Gogol e Maupassant, que ele adotara 
como mestres. A Cavalaria Vermelha é a sua mais famosa coletânea de contos, e baseia-se 
nas experiências de Babel durante a campanha russo-polaca de 1920. Todos os contos deste 
livro refletem os factos por ele vividos durante a guerra. A sua própria vida teve um final 
trágico, foi preso e executado durante o Grande Expurgo de Estaline. A Cavalaria Vermelha é 
uma obra de vibrante crueza e realidade. Uma leitura emocionante. (Revistabula.com)

BPMP L6-5-76[12]

D  1957

Doutor Jivago, Boris Pasternak 
trad. António Pescada; rev. Clara Boléo 
Publicado originalmente em 1957, fora da União Soviética, após ser banido pela censura 
do Partido Comunista, Doutor Jivago, que só seria lido pelos seus conterrâneos em 1987, 
continua a ser o maior e mais importante romance da Rússia pós-revolucionária. Nele, 
Boris Pasternak relata o drama do médico e poeta Iúri Andréievitch Jivago no seu constante 
esforço de se colocar em consonância com a Revolução Russa. Através do seu olhar, o leitor 
testemunha a eclosão e as consequências deste que foi um dos eventos mais decisivos do 
século XX. O amor de Jivago por Lara e sua crença no indivíduo ganham contornos de um 
ato de resistência. (Companhia das Letras)

BMAG 82 PASBd  |  BPMP 82 PASTd
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D  1962

Poemas, Anna Akhmatova 
trad., selecção e notas Joaquim Manuel Magalhães, Vadim Dmitriev 
O séc. XX encontrou em Akhmatova, na sua linguagem, um dos declaradores cimeiros da 
devastação. Esta palavra reúne todos os sistemas políticos (mas também todas as religiões 
que se arrogam o direito de proibir e assassinar interiormente). Dizimaram, desfiguraram, 
impediram o indivíduo que não abdicasse de ter o direito de não se deixar padronizar, tal 
como abalaram, irremediavelmente, o mundo natural. A irónica dádiva do séc. XX, tão 
preocupado com curas científicas, foi a morte no alheamento a todo aquele que não se 
sujeitasse.” (Nota Introdutória)

BMAG 82-1 AKHAp  |  BPMP 82-1 AKHMp 

D  1966

O Mestre e Margarida, Mikhail Bulgákov 
intr. José Luís Giménez-Frontín; trad. António Pescada
É a última obra de Mikhaíl Bulgákov. O seu processo de criação foi extremamente 
conturbado, após inúmeras vicissitudes, o romance ficou concluído por volta de 1940, data 
da morte do autor, e publicado postumamente, em 1966. Inspira-se nos dois temas que 
marcavam a sociedade russa da época, uma campanha antirreligiosa acérrima e uma forte 
repressão da produção criativa livre. Em termos de composição, é um romance dentro do 
romance, onde espaços e ambientes se interpenetram com naturalidade. A narrativa situa-
se em Moscovo dos anos 1930, que o autor retrata recorrendo a um realismo fantástico 
profundamente satírico e humorístico.

BMAG 82 BULMm  |  BPMP 82 BULGm

D  1973

O Arquipélago de Gulag, Alexander Soljenitsin 
trad. Francisco Augusto Ferreira
Escrito clandestinamente, de 1958 a 1967, o manuscrito de O Arquipélago Gulag foi descoberto 
pelo KGB em 1973, na sequência da prisão da colaboradora de Soljenítsin que o datilografava. 
Na sequência disso, o autor, que tinha sido galardoado com o Prémio Nobel em 1970, decide 
publicar o livro no estrangeiro. A obra baseia-se no testemunho de 227 sobreviventes do 
Gulag, campo de prisioneiros soviéticos. «Devemos condenar publicamente a ideia de que 
homens possam exercer tal violência sobre outros homens. Calando o mal, fechando-o 
dentro do nosso corpo para que não saia para o exterior, afinal semeamo-lo.»

BMAG 82 SOLAa  |  BPMP L6-13-1[24]2

D  1970-1976

Os Contos de Kolimá, Varlam Chalámov 
trad. e pref. de José Manuel Milhazes Pinto
Em Kolimá, no extremo leste da Sibéria, onde as temperaturas alcançam 60 graus negativos, 
localizavam-se os campos de trabalhos forçados mais terríveis da era estalinista. Entre o final 
dos anos 1920 e o pós-guerra, milhões de pessoas foram deportadas e morreram nos campos 
de trabalhos forçados soviéticos. Foi em Kolimá que o escritor Varlam Chalámov (1907-1982) 
cumpriu a maior parte da sua pena, de quase 20 anos. Cumprida a pena regressa a Moscovo, 
e no ano seguinte, começou a escrever a sua obra-prima, Contos de Kolimá.

BMAG 82 CHAVc  |  BPMP 82 CHALc

D  CARTAS

Correspondência a três : verão de 1926 / Rilke, Pasternak, Tsvétaïeva 
coord. e org. Lily Denis; trad. Armando Silva Carvalho
Durante o verão de 1926, três dos maiores poetas do seu tempo vão trocar entre si uma 
correspondência extremamente apaixonada. Só dois deles se conheciam bem: Pasternak e 
Tsvétaïeva. Rilke nunca vira Tsvétaïeva e mal conhecia Pasternak: o verdadeiro elo deste 
triângulo era a admiração recíproca. Pasternak está retido em Moscovo pela revolução, 
Tsvétaïeva vive em França, emigrada, Rilke na Suíça, onde vai morrendo lentamente. A paixão 
amorosa está ligada ao arrebatamento poético. Imperiosa em Tsvétaïeva, mais discreta e plena 
de abnegação, em Pasternak. Rilke, é outra coisa, Rilke estava ocupado em morrer...

BMAG 82 RILRc  |  BPMP 8a 014055
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D

Sol enganador 
realização Nikita Mikhalkov; 
argumento Rustam 
Ibragimbekov, Nikita 
Mikhalkov
BMAG 791(47) MIKNs 

A infância de Ivan
realização Andrei 
Tarkovsky; argumento 
Vladimir Bogomolov
BMAG 791(47) TARAi

Moloch
realização Aleksandr Sokurov; 
argumento Yuri Arabov
BMAG 791(47) SOKAm

O sacrifício
argumento, 
realização Andrei 
Tarkovsky
BMAG 791(47) TARAs

Andrei Rublev
realização Andrei Tarkovsky; 
argumento Andrey Konchalovskiy
BMAG 791(47) TARAa

Solaris
realização Andrei 
Tarkovsky; argumento 
Fridrikh Gorenshtein
BMAG 791(47) TARAs

O couraçado
realização Sergei M. Eisenstein; 
argumento Nina Agadzhanova
BMAG 791(47) EISSc

A arca russa
realização Aleksandr Sokurov; 
argumento Anatoli Nikiforov, 
Aleksandr Sokurov
BPMP 7b 004504(2)CD 
BMAG 791(47) SOKAa

Nostalgia
realização Andrei Tarkovsky; 
argumento Tonino Guerra
BMAG 791(47) TARAn

Elena  
realização, Andrey 
Zvyagintsev; argumento 
Oleg Negin, Andrey 
Zvyagintsev
BMAG 791(47) ZVYAe

O regresso  
realização Andrey Zvyagintsev; argumento 
Vladimir Moiseenko
BMAG 791(47) ZVYAr

Mãe e filho 
realização Aleksandr 
Sokurov; argumento 
Yuri Arabov
BMAG 791(430)

O espelho
realização Andrei 
Tarkovsky; argumento 
Arseniy Tarkovskiy, 
Andrei Tarkovsky
BMAG 791(47) TARAe

Francofonia
realização, 
argumento 
Aleksandr 
Sokurov
BMAG 94 SOKAf

Pai e filho 
realização Aleksandr 
Sorukov; argumento 
Sergei Potepalov
BMAG 791(47) SOKAp
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