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RESUMO: Vassili Aksiónov (1932-2009) é considerado um dos escritores mais 

representativos do “degelo” soviético por sua escrita inovadora e dotada de contrastes profundos 

com a literatura de sua época. Entre as principais características de sua obra está a incorporação 

de um vasto corpo autobiográfico motivado, muitas vezes, pelo histórico das perseguições 

políticas vivenciadas por sua família. Esse fator teve impacto essencial nas relações entre 

literatura e história, ficção e realidade na obra do autor. A maneira como Aksiónov utiliza esse 

recurso caracteriza o que podemos chamar de uma poética autobiográfica. Porém, essa poética 

não representa uma mera reprodução dos fatos ocorridos em sua vida, mas ao incorporá-los, 

Aksiónov os transforma num debate mais amplo, em que os conflitos excedem a realidade do 

autor e conduzem a uma relação de tensão entre indivíduo e sociedade. Este trabalho pretende 

mostrar a problemática autobiográfica retratada pelo escritor e de que maneira ela se apresenta 

na sua prosa, especificamente em uma de suas obras iniciais, Zviózdnyi biliet, de 1961. Neste 

romance, Aksiónov retrata alguns aspectos da intelligentsia do “degelo”, da sua própria geração, 

por meio da representação da juventude da época e incorporando temáticas e influências 

culturais de seu grupo, como a linguagem, a música e a literatura, por exemplo. Pretende-se, 

então, compreender de que maneira as disputas individuais que impulsionam a narrativa são 

transpostas para o campo da desindividualização e, consequentemente, a uma crítica à sociedade 

e a cultura de sua época. 
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Vassili Aksiónov (1932-2009) nasceu em Kazan, formou-se em medicina, mas 

deixou de praticá-la para dedicar-se à literatura. Produziu uma obra extensa que possui 

mais de trinta títulos, incluindo seus escritos teatrais. É comumente identificado com a 

prosa da juventude russa das décadas de 1950 e 1960. Em sua obra encontramos os 

temas da rebeldia, da auto-reflexão, da sátira política, da corrupção ideológica, e na sua 

fase mais madura verifica-se aspectos do surrealismo e do grotesco. 

O termo poética autobiográfica para se referir de Aksiónov foi utilizado pela 

pesquisadora norte-americana Cynthia Simmons em seu artigo “The Poetic 

Autobiographies of Vasilij Aksenov” (1996). A autora argumenta (p. 311) que em todo 

o corpus autobiográfico de Aksiónov não ocorre o gênero autobiográfico de maneira 

estrita, isto é, com a introdução de fatos explícitos ocorridos em sua vida. Ao contrário, 



 

ele se apresenta de outra maneira, a autobiografia encontra-se mesclada com a ficção (o 

que constituiria um problema de gênero para teóricos mais tradicionalistas). 

Então, poderia-se dizer que essa poética se configura por meio de uma variedade 

de componentes autobiográficos, e Simmons (1996, p.309), destaca como temas 

utilizados em Aksiónov: a repressão do Gulag (para onde os pais foram enviados e onde 

o próprio autor viveu com a mãe durante algum tempo na adolescência), o isolamento 

nas províncias, o privilégio entre as elites e etc. E podemos acrescentar que não somente 

essa variedade de assuntos, mas também o modo como esses componentes se 

apresentam em cada obra do autor, seja como reflexão, sátira política e\ou auto-

reflexão, e questionamento filosófico, com maior ou menor ligação com as personagens 

principais, compõem também o quadro desta poética autobiográfica. Para Simmons, 

“[…] the embodiments or semi-embodiments of the writer deal with delimited questions 

of existence, and  these usually focus on  the  relationship  of  the  individual to society” 

(p. 311-312). Essa relação, de alguma forma, incorpora os termos do debate da época, 

vivenciado não somente por Aksiónov, mas também pelos seus contemporâneos.  

Encontramos alguns exemplos dessa poética em Kolliégui (Коллеги), a primeira 

novela do autor, publicada em 1959, que retrata a vida de um jovem médico na 

província. Neste texto, o componente autobiográfico estaria na época em que Aksiónov 

exerceu sua primeira formação, de médico, porém as relações não são factuais, mas 

contemplativas e reflexivas. Em Skaji izium (Скажи изюм), de 1983, o autor traz para 

as páginas de seu romance a recente polêmica do censurado almanaque literário 

Metropol, de 1979, que idealizou juntamente com outros escritores e poetas da época 

(Fazil Iskander, Bella Akhmadulina, Viktor Ereféev). Nesse caso, não há autoanálise, 

mas sim nomes ficcionais representando as pessoas reais. Em Ojog (Ожог), de 1975, há 

referências ao período em que viveu com a mãe no exílio quando adolescente e, além 

disso, o texto possui uma relação intertextual com as memórias da própria Evguenia 

Guinzburg sobre essa época (Krutói Marchút). Nesse romance, a personagem principal, 

Tolia, seria uma espécie de alter ego de Aksiónov. 

A maneira como esses exemplos de componentes autobiográficos se 

transformam ao longo do tempo na prosa de Aksiónov também, para Simmons (p.312), 



 

seguiriam rastros da vida do autor. Sua prosa inicial é marcada pela dúvida e auto-

reflexão, esse seria o momento em que Aksiónov decidia por abandonar a carreira de 

médico, pela constituição da família e a dedicação à literatura. A prosa do autor deixaria 

pouco a pouco de ser explicativa (ou didática como diz Simmons), deixa o realismo em 

direção ao surrealismo, por volta de 1963.  

Zviózdnyi biliet (Звёздный билет), de 1961, seu segundo romance retrata um 

grupo de jovens que fogem de Moscou em busca de liberdade na Estônia. Nessa 

narrativa, Aksiónov representa um pouco de sua própria juventude conturbada e das 

influências culturais e artísticas que o cercavam naquele período, como Ernest 

Hemingway, Scott Fitzgerald, Willian Faulkner e a música Ocidental, o jazz. Num 

contexto mais abrangente, a aceitação dessas influências externas ao seu ambiente, o 

comportamento mais ocidentalizado alude explicitamente não só à juventude de 

Aksiónov, mas à sua própria geração como um todo, que se rebelava contra os padrões 

sociais soviéticos adotando uma estética diferenciada de vestimentas, cortes de cabelo 

ao “incorporar” outras nacionalidades. Numa entrevista concedida a Per Dalgard e Inger 

Lauridsen  (MOZEJKO; BRIKER; DALGARD, 1986, p. 16), Aksiónov fala sobre esse 

comportamento “We went round in torn clothes, listened to jazz, we lived in a 

commune, we painted abstract pictures […] we drank, dance […], and that time girls 

used to come to us, creeping into the commune by the window”.   

Essa juventude a que se refere Aksiónov era chamada de cтиляги
1
 (stiliagui), 

esse era o termo utilizado para denominar o grupo de jovens da contracultura russa do 

final dos anos 1940 e dos anos 1960. Eram conhecidos pelo uso de roupas mais 

extravagantes, espalhafatosas e coloridas, cortes de cabelos diferentes criando um forte 

contraste com os costumes soviéticos da época. Também eram fascinados pela musica 

ocidental, como o jazz. Há uma frase comum do período que define em poucas palavras 

a indignação da política oficial com esse grupo: “Cегодня он танцует джаз, а 

завтра Родину продаст” (Hoje ele dança jazz, amanhã ele venderá sua Pátria). 

                                                             
1
 É possível encontrar as seguintes traduções para este termo: dândis, fashionistas, beatniks, hipsters. Na 

definição de cтиляга no dicionário russo temos:  

 денди, модник, франт, ферт, петиметр, фертик, пижон, форсун, провинциал, щеголь, модерняга.  

Em português encontramos também: extravagante, grã-fino. 



 

 Esse comportamento polêmico não era apenas controverso, mas acarretava 

sérias consequências na vida desses jovens. Quando Aksiónov foi expulso da 

Universidade de Kazan por supostamente não informar que seus pais eram “inimigos do 

povo”, o próprio autor indica que havia outras motivações (MOZEJKO; BRIKER; 

DALGARD, 1986, p.17), pois ele e os colegas demonstravam um comportamento 

transgressor para a época, utilizavam roupas e cabelos extravagantes, ouviam jazz e 

outras influências associadas ao Ocidente, o que provavelmente chamou a atenção da 

KGB, levando-os a serem interrogados.  

Na biografia composta pelos escritores Aleksandr Kabakóv e Evgueni Popóv 

(2013, p.43) sobre Aksiónov, os autores numa conversa sobre o Aksiónov stiliaga, o 

jovem Aksiónov, o descrevem como se ele fosse parte desse grupo, mas não uma figura 

típica dentre eles. Aksiónov tinha suas especificidades. E não é de maneira diferente que 

a personagem principal de Zviózdnyi biliet é apresentada: Я смотрю, как мелькают 

впереди его чешская рубашка с такими, знаете ли, искорками, штаны 

неизвестного мне происхождения, австрийские туфли и стриженная под 

французский ежик русская  голова (AKSIÓNOV, 2012, p.7).
2
 Nessa breve descrição, 

pode-se dizer que Dimka faz parte desse grupo de stiliagi, porém, no decorrer da 

narrativa, percebemos que, assim como o jovem Aksiónov, Dimka não quer ser inserido 

em nenhum grupo, mas afirmar sua individualidade. 

No processo de libertação vivenciado pelas personagens de Zviózdnyi biliet é 

que se origina a base do conflito da narrativa. Ele se manifesta no confronto entre o 

novo e o velho. As divergências entre as personagens e seu meio são representadas pelo 

choque entre as gerações de 1940 e de 1960 e se transfigura numa disputa de valores 

entre pais e filhos. Como pano de fundo dessa época, vivenciava-se um breve período 

de abertura política com o degelo, decorrente do processo de desestalinização e da 

destruição do legado deste líder (Stálin). Esse quadro deu a nova geração não apenas 

motivos, mas também oportunidade para confrontar a ordem das coisas, isto é, expor 

suas insatisfações com a sociedade, com a cultura e a arte da época.  

                                                             
2
Vejo como passa rapidamente sua camisa tchetchena, com calças não se sabe de onde, sapatos 

austríacos, sob um eriçado corte de cabelo francês, a cabeça russa. 



 

Em Zviózdnyi biliet, os mecanismos de resistência a esses padrões sociais são 

diversos. Pode-se destacar, primeiramente, a assimilação de novas influências culturais, 

como o exemplo contido na descrição de Dimka (como um stiliaga) no início do 

romance, mostrando o desapego deste com o nacionalismo; a presença significativa do 

jazz, não somente como uma influência externa à cultura russo-soviética, mas também 

com o seu caráter de arte espontânea, de improvisação; a linguagem distante da norma 

padrão e com a concepção de neologismos bem como palavras estrangeiras, sinalizando 

que a apropriação e individualização na vida das personagens se dá também no domínio 

da linguagem, criando uma própria e dissociada da oficial; a fuga do lar, representada 

não somente pela casa paterna, mas também pela Moscou enquanto capital e símbolo 

das instituições administrativas e também culturalmente envolvidas na ideia soviética de 

futuro. Nesse sentido, nos deparamos com a centralidade das relações privadas (em 

oposição às coletivas). A valorização do pequeno círculo de amigos do “eu” buscando 

autoconhecimento e a realização dos desejos pessoais, como o amor, a satisfação no 

trabalho, ou mesmo a pouca importância deste, o retorno à simplicidade, são fatores que 

também rejeitam a ideia de coletivo e de autossacrifício.    

Então, a auto-reflexão em Zviózdnyi biliet conduz a rejeição dos valores 

direcionados à construção de uma nova sociedade, cuja técnica, a ciência e o 

pragmatismo em prol do bem comum têm um papel central nessa realização. A rejeição 

desses valores, e até certo ponto do espaço impregnado por eles, obriga-nos a enxergar 

na personagem de Aksiónov um embrião do anti-herói positivo. A ausência de 

perspectiva, de um futuro certo na vida da personagem traz um questionamento 

inevitável, visto que a essência da sociedade soviética está baseada no porvir, na ideia 

de futuro contida na própria natureza desta:  

 



 

– Люди будущего!.. Ребята,  мы  с  вами люди коммунизма. 

Неужели вы думаете, что сквозь призму этой бутылочки  перед  

нами  открывается  сияющее будущее? 

 – А что ты думаешь, в коммунизме херувимчики будут жить? – 

спросил Игорь. – Рыбаки и в коммунизме выпивать будут. 

 – Ребята, – сказал я, – вы мне все очень нравитесь,  но  неужели 

вы думаете, что мы с вами приспособлены для коммунизма? 

В кубрике стало тихо-тихо.
3
 (AKSIÓNOV, 2012, p. 185) 

 

 

A fala de Dimka não se opõe de maneira categórica à ideia de comunismo, mas a 

simples e discreta dúvida é suficiente para fazer tremer a base de certezas na qual 

supostamente deveria estar fincada a sociedade. O próprio Aksiónov, poderíamos dizer, 

já nesta época tinha suas ressalvas quanto à situação política, não é à toa que lhe foram 

dados pela crítica os epítetos de “não soviético” e “não do povo” (KABAKÓV; 

POPÓV, p.13, 2013). 

Dentro da poética autobiográfica de Aksiónov, poderia-se afirmar que os 

componentes autobiográficos do autor não se restringem apenas ao momento da escrita 

desta ou daquela narrativa, mas certos motivos são permanentes e, poderia-se dizer que 

a busca em Zviózdnyi biliet continua, apenas toma formas diferentes, seja de denúncia 

da censura, de enfrentamento da repressão, e etc. Todas essas modalidades contem uma 

busca por um ideal, que em Aksiónov, muitas vezes é um ideal espiritual, na forma da 

arte ou de simbologia astronômica, no caso de Zviózdnyi biliet, esse ideal é representado 

pelas estrelas que o irmão da personagem via pela janela do quarto na casa que ele 

abandonou. E nessa busca, a dúvida é uma constante do início ao fim da narrativa, a 

única certeza é o agora, e não o porvir: 

 

Чего я хочу? Если бы я сам знал. Узнаю когда-нибудь. А сейчас 

дайте мне спокойно  ловить рыбку. Дайте мне почувствовать себя 

                                                             
3
 – Homens do futuro! Rapazes, nós somos todos homens do comunismo. Vocês acham que é possível 

que através do prisma dessa garrafa diante de nós se abra um futuro brilhante? 

– E você acha que no comunismo existirão pequenos querubins? – perguntou Igor. – Também no 

comunismo os pescadores poderão beber. 

– Rapazes – disse eu – gosto muito de todos, vocês acham que nós nos adaptaremos ao comunismo?   

O compartimento ficou completamente silencioso. 

 



 

сильным и грубым. Дайте мне стоять в рубке над темным морем 

и слушать симфонию. И пусть брызги летят в лицо. Дайте мне 

все это переварить. Поругаться с капитаном,  поржать с ребятами.  

Не задавайте мне таких вопросов. Я хочу, чтобы кожа на моих 

руках стала от троса такой, как подошва ваших ботинок.  Я  хочу,  

засыпая, видеть только кильку, кильку, кильку. Я хочу, я хочу... 

Хочу окончательно обставить 93-й. По всем статьям. И хочу на 

следующий год выйти в Атлантику.
4
 (AKSIÓNOV, 2012, p. 195) 

 

Aqui o “coletivo”, o “nosso” é recusado e o “eu” torna-se a questão principal, o 

que quer, o que almeja, mesmo que não tenha uma resposta definitiva para essas 

questões. O motivo da busca permanece, atravessa oceanos. 
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