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RESUMO 

Este trabalho apresenta a tradução direta do russo e inédita no Brasil de quatro contos 

selecionados de Contos de ferrovias (JD-rasskazy), do autor russo contemporâneo Dmítri 

Býkov. Nele, Almôndegas “tolstoístas”, Assassinato no expresso do Oriente, O condutor e 

Instruções são tratados sob o ponto de vista dos estudos descritivos da tradução em uma 

tentativa de dissecar os procedimentos e dificuldades do ato tradutório. Além disso, como 

desdobramento do comentário acerca da tradução, há uma análise dos mecanismos intertextuais 

e os efeitos destes no estilo autoral baseada na semiótica da cultura de Iúri Lótman. Por fim, a 

última parte desta dissertação analisa o modo como Dmítri Býkov usa o tema da ferrovia, a um 

só tempo acompanhando e transfigurando a tradição literária de seu país.  

 

Palavras-chave: Tradução; Estudos Descritivos da Tradução; Intertextualidade; Dmítri 

Býkov; Literatura Russa Contemporânea 
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ABSTRACT 

This dissertation presents in Brazil the unprecedent translation, direct from Russian, of four 

selected stories of Railway’s stories (JD-rasskazy), by the contemporary russian author Dmitry 

Bykov. In this work, Almôndegas “tolstoístas”, Assassinato no expresso do Oriente, O 

condutor e Instruções are treated from the point of Descriptive Translation Studies in an attempt 

to analyse the translation act’s procedures and difficulties. In addition, as an unfolding 

commentary on translation, there is an analysis of intertextual mechanisms and its effects on 

author’s style, based on Yuri Lotman and his semiotic of culture. Finally, the last part of this 

dissertation explains the way Dmitry Bykov uses the railway theme, at the same time 

acompanying and transfiguring the literary tradition of his country.  

 

Key words: Translation; Descriptive Translation Studies; Intertextuality; Dmitry Bykov; 

Contemporary Russian Literature 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2012, durante o intercâmbio na Universidade Estatal de Moscou Lomonóssov, entrei 

em contato pela primeira vez com a obra de Dmítri Býkov. Fosse estampado em muitas capas 

nas maiores livrarias da cidade, no cinema – pelo documentário Grajdanin Poet. Progon Goda 

(Poeta Cidadão. Decorrer de um ano), de Vera Kríchevskaia –, na televisão ou segurando 

cartazes nas manifestações anti-Putin pós-eleições, Býkov me chamou a atenção por ser uma 

figura instigante. Um intelectual russo vestindo uma camiseta do Che Guevara. Um escritor 

conhecedor da literatura clássica a todo momento presente nos veículos de comunicação de 

massa. Estranhei a postura um tanto incomum para o estereótipo de intelectual e quis verificar 

em seus textos como se portava na arte literária. Retornei ao Brasil com a pesquisa em mente, 

e notei a relevância e a importância do autor como peça-chave para a continuidade dos estudos 

de literatura russa. Isso, somado à lacuna acadêmica e editorial no que diz respeito às traduções 

de literatura desse período em português brasileiro, foi a razão que me impulsionou a traduzi-

lo e a apresentá-lo ao público do Brasil. 

Nascido em Moscou em 1967, Dmítri Lvóvitch Býkov, filho de Lev Iossífovitch 

Zilbertrud, médico pediatra otorrinolaringologista, e de Natália Ióssifovna Býkova, professora 

de língua e literatura russa, foi criado apenas pela mãe após a separação dos pais. Terminada a 

escola em 1984 com medalha de ouro – uma condecoração dada aos que obtinham notas 

máximas e considerados excelentes –, no ano seguinte ingressou na Faculdade de Jornalismo 

da Universidade Estatal de Moscou Lomonóssov. Com 18 anos então, Býkov iniciou sua 

carreira de jornalista escrevendo crônicas para o jornal semanal moscovita Sobessiednik. No 

entanto, em 1987 foi convocado ao exército, obrigado a interromper o trabalho e a graduação, 

que só finalizou em 1991, concomitantemente ao fim da União Soviética.   

Nos anos 1990, Býkov retornou à mídia moscovita escrevendo para os mais diversos 

jornais, entre eles Vetchérni Club, Ogoniók, Siem Dien, Stolítsa, Isskútsvo Kinó, Nóvyi Mir, 

Profil, Moskovski novosti e outros. Após dez anos de atividade jornalística, tornou-se editor do 

Sobessiédnik. A partir de 2002, durante seis meses foi vice-editor do Conservátor, o qual deixou 

para tornar-se editor da seção de cultura e depois a de sociedade da revista Ogoniók. Em 2007, 

Býkov tornou-se colunista da revista Rússkaia Jizn e, três anos mais tarde, recebeu o prêmio 

Caneta de Ouro da Rússia. Pode-se notar que a partir dos anos 2000, Dmítri Býkov tornou-se 

uma febre midiática, colaborando com muitos veículos do país.  
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Entretanto, o trabalho como jornalista não bastou ao escritor. Paralelamente, nos anos 

1990 começou a dar aulas na escola n° 1214 em Moscou, a mesma em que sua mãe trabalhara 

em sua infância, ensinando história da literatura russo-soviética. Ainda nessa década, publicou 

seus primeiros livros de poesia Declarátsia Nezavísimosti (1992), Poslanie k iúnoche (1994) е 

Voennyi Perevorot (1996). Foram nesses anos que Býkov diversificou-se e começou a ser a 

personalidade múltipla e prolífera como atualmente é conhecido. Apesar de seu trabalho 

expandir-se para diversas áreas, o autor afirma que se identifica sobretudo como poeta e 

professor: 

Tradicionalmente, escrever poesia é considerada uma ocupação de prestígio na 

Rússia, porque o poeta é um profeta, um pilar da desobediência civil, o melhor tipo 

de amante, quem quer que gostaríamos que ele fosse. Portanto, prefiro me considerar 

um poeta. Além disso, escrever poesia faz eu me sentir bem. Quando eu trabalho em 

um texto em prosa, ele faz-me sentir vazio, mas quando escrevo poemas, sinto-me 

ligado a uma fonte de algo mais significativo e exaltado que meus próprios 

pensamentos. Mesmo que os poetas grafêmicos saibam acessar essa fonte, eles 

simplesmente são incapazes de tirar algo significativo dela. Eu não sei por que, mas 

dar aulas também é uma vocação de prestígio na Rússia. Talvez seja porque os russos 

respeitem muito o que é desafiador, ou completamente torturante, e muitos russos 

acham essa profissão especificamente isso. A realidade, no entanto, é que ensinar é 

um trabalho fácil e inspirador, e eu não consigo entender como alguém escolheria 

aceitar esse trabalho mal-pago se não fosse agradável. Eu pertenço aos 10-15% de 

professores que consideram o ambiente acadêmico seu hábitat natural, estimulante, 

um esporte radical. Então eu estou satisfeito e lisonjeado em me identificar como 

professor.”1 

 

Ainda sobre a profissão de professor, que exerce também nas escolas particulares moscovitas 

Intellectual, desde 2007, e Zolótoe Setchénie, desde 2009, Býkov afirma ser mais “inteligente 

que a jornalística, mais satisfatória”.2 Mas, apesar da valoração entre uma categoria de trabalho 

ou outra, nunca deixou de praticá-las, inclusive simultaneamente. Atua também como professor 

universitário no departamento de Literatura e Cultura Universal no Instituto Estatal de Relações 

Internacionais de Moscou (MGIMO) e como colaborador da Universidade Estatal de Pedagogia 

de Moscou. Suas atividades de ensino não param por aí: o escritor também dá palestras sobre 

literatura em universidades no exterior e no projeto Priamáia Retch, que organiza conferências 

sobre música, moda, literatura, história, filosofia, psicologia e diversos outros temas culturais 

com especialistas contemporâneos em cidades como Moscou, São Petersburgo, Ekaterinburg, 

Nijni Nóvgorod, Londres e Tel Aviv. No programa, Býkov já apresentou conferências sobre os 

                                                             
1 Entrevista para Sasha Razor. Los Angeles Review of Books, 24 out. 2016. Disponível em 

<lareviewofbooks.org/article/citizen-poet-interview-dmitry-bykov/>. Último acesso em 14 abr. 2017.  
2 Dmítri Býkov. “В школе мой час стоит где-то две тысячи”. Slon, 5 out. 2011. Disponível em 

<republic.ru/russia/Dmitry_bykov_v_shkole_moy_chas_stoit_gde_to_dve_tysyachi-684310.xhtml>. Último 

acesso em 14 abr. 2017. 
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principais poetas russos do século XX, entre eles Anna Akhmátova, Vladímir Maiakóvski, 

Aleksandr Blók, Serguei Essiénin, Boris Pasternak, Óssip Mandelshtam etc. As palestras são 

gravadas e podem ser assistidas ou ouvidas on-line, o que remete a um quarto ramo profissional 

exercido por Býkov: apresentador de rádio e televisão.  

 No período entre 2000 e 2008, Býkov apresentou o programa de televisão Vrémetchko 

no canal russo Tv Tsentr, o qual coexistiu com Kharachó, BÝkov no canal ATV até 2003. Em 

2009, ele passou a apresentar Rojdennie v SSSR no canal Nostalgia, no qual também 

apresentou, em 2011, o programa Kolba Vremeni. Neste mesmo ano, em parceria com o ator 

Mikhail Efrémov, Býkov criou o programa Grajdanin Poet, exibido no canal independente 

Dojd, para o qual escrevia poesias satíricas da política russa contemporânea, evocando 

amplamente a tradição literária do país. Durante um ano, o programa teve sucesso, tornou-se 

bastante popular e ganhou o prêmio PolitProsvet, sendo também tema do documentário de Vera 

Kríchevksaia, Grajdanin Poet. Progon Goda. Apesar da grande audiência, depois de uma 

divergência entre Efrémov e Býkov, o programa foi interrompido. Býkov continuou escrevendo 

poesias para outro programa similar, Gospodin Kharóchi.  

Quando já parecia ocupar toda a mídia russa, sendo uma verdadeira celebridade, em 

2005 ele estreou o programa Iúnosti nas rádios Citi FM e Komerssant FM, os quais foram ao 

ar até 2013. Desde 2015, Býkov apresenta Odín, na rádio Ekho Moskvy. Além dos projetos 

citados, escreveu os romances Opravdánie (2001), Orfográfia (2003), Evacuator (2005), JD 

(2006), Spissanie (2008), Ostrómov, ili utchenik tcharodeia (2010), Iks (2012) e Signaly (2013). 

Publicou também as coletâneas de contos V mire jivotkov (2005) em parceria com sua esposa 

Irina Lukiánova, Kak Putin stal presidenton SCHA: novye russkie skazki (2005), JD-rasskazy 

(2007), O zverkakh i zveriuchakh (2008, também em co-autoria com Lukiánova), Proschai, 

kukuchka (2011) e Mujskoi Vagon (2012). Býkov também escreveu as biografias Boris 

Pasternak (2005), Byl li Gorki? (2008), Bulat Okudjava (2009) е a mais recente, sobre a vida 

de Maiakóvski, Trinadtsaty apostol (2016), além de inúmeros compêndios de ensaios críticos. 

Ganhou muitos prêmios literários, entre eles o Prêmio Internacional de Literatura A. e B 

Strugátski em 2004, 2006, 2007 e 2013 e Bronzovaia ulitka, em 2006 e 2009. Também no ano 

de 2006 recebeu pela biografia de Pasternak o prêmio Bolchaia Kniga e Bestseller Nacional, 

com o quais foi novamente laureado em 2011 pelo romance Ostromov.  

Diante dos dados biográficos e profissionais de Býkov, é possível notar que, enérgico, 

ele parece estar em todos os lugares, reverberando a tradição literária russa, mantendo sua 
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memória e a revigorando por novos olhares críticos. É preciso fôlego para acompanhá-lo e 

entendê-lo em sua vasta produtividade. Por isso, se a reputação popular e midiática de Býkov e 

seu volume de obras forem comparados à fortuna crítica, poderá se observar que esta é ínfima. 

Alexander Etkind afirma que “estar em dia com a superprodutividade criativa de Dmítri Býkov 

é demais até para os demônios rápidos do criticismo de internet, que dirá para os acadêmicos 

de raciocínio lento como nós”.3 Assim, sendo impossível ler a produção bykoviana em sua 

totalidade, e analisá-la com a profundidade que merece, e sabendo que a cada dia ele escreve 

ainda mais, cabe aos críticos fazer apontamentos, direcionarem os textos para caminhos que 

julgam esclarecer seus gêneros, estética, ideologia e inserção na literatura russa contemporânea. 

Para começar a traçar esse direcionamento, pressupondo que Býkov se insere na 

literatura russa contemporânea, é preciso antes esclarecer uma questão: o que é a literatura russa 

contemporânea? A definição primeira é ser atual ou pertencente a mesma época do referencial 

adotado. Nesse sentido, a obra de Býkov é contemporânea porque é produzida nos dias de hoje. 

No entanto, se essa literatura é pós-moderna, pós-soviética, sot-art, ou seja lá como quiserem a 

definir, acredito que pouco importa para uma primeira aproximação como a que pretendo fazer 

neste trabalho. Não categorizarei em limites rígidos as nuances de seu estilo, primeiro por essa 

atitude ser contrária à amplitude da arte literária, segundo porque não há distanciamento 

temporal suficiente para grandes afirmações; terceiro porque a literatura produzida hoje na 

Rússia dispara para diversos caminhos. Portanto, em vez de uma categoria sintetizadora, optei 

por considerar literatura contemporânea aquela escrita pós anos 1990.  

Conhecer e compreender o contexto da literatura nessa época é então fundamental para 

ir ao encontro do autor. Evguéni Dobrénko e Mark Lipovetsky4 afirmam que, embora o senso 

comum não pense ou saiba massivamente sobre literatura russa após os anos 1990, foi a partir 

de então que a Rússia viveu um momento inédito: a ausência de censura oficial. Em uma 

primeira instância, o enfraquecimento da censura dos últimos anos de URSS e o consequente 

fim no governo de Gorbachov, trouxe de volta à circulação livros estrangeiros e nacionais 

proibidos anteriormente, ou ainda publicações que antes estavam disponíveis somente em 

samizdat.5 Býkov e sua geração podiam agora ler e descobrir Mikhail Bulgákov, Anna 

                                                             
3 Mark Lipovetsky e Alexander Etkind.  “The Salamander’s Return”. Russian Studies in Literature, v. 46, n. 4, 

outono de 2010, p.13. 
4 Evgueni Dobrenko e Mark Lipovetsky. Russian literature since 1991.Cambridge: Cambridge University Press, 

2015. 
5 Prática russa utilizada para driblar a censura. Por meio de cópias feitas à mão, as pessoas distribuíam e 

multiplicavam o material proibido pelo governo.  



13 
 

Akhmátova, Boris Pasternak, autores emigrados como Nabókov ou Brodsky, incorporando-os 

gradualmente ao imaginário pessoal e coletivo. Fora os clássicos do século XX, autores ativos 

nos anos 1990 puderam emergir da cena alternativa que estava debaixo da prática oficial do 

realismo-socialista e serem também publicados. Isso trouxe à tona manifestações estéticas 

diversas que não dialogavam entre si, e que agora tomavam conhecimento umas das outras. Ou 

seja, além da expansão do horizonte literário e cultural, a ausência de censura, em um segundo 

momento, possibilitou transformações internas na literatura, fossem elas de gênero, estéticas ou 

ideológicas.   

A década de 1990, praticamente toda governada por Boris Yeltsin, foi marcada por 

ampla liberdade de imprensa, e a literatura de massa, о gênero policial, de mistério e ficção 

científica ganharam espaço e popularidade. Do ponto de vista estético, talvez o que mais seja 

divergente na literatura russa depois do fim da URSS em relação aos clássicos do séc. XIX ou 

a vanguarda do séc. XX seja a linguagem. Marcada por jargões, gírias, baixo calão, expressões 

étnicas ou de “tribos” específicas da população, muitas vezes marginalizadas ou pertencentes 

ao mundo do crime, talvez a linguagem, nos anos 1990, possa ter sido influenciada pela 

transformação socioeconômica do período, uma vez que 

Os anos  90 foram também marcados por anarquia política, crescimento do crime e 

do poder econômico de organizações criminosas, severa marginalização social e 

econômica da intelligentsia, pela intensificação dos conflitos sociais e étnicos e assim 

por diante.6  

 

Nas palavras de Býkov, “foi uma época ruim. Uma época em que o subsolo, a traição e a baixeza 

triunfaram, em que o trabalho era vergonhoso e a vergonha uma honra. Agora, é claro, é pior, 

mas os anos 90 abriram espaço para o atual triunfo do grey goo.”7  

Býkov, opositor e ativista declarado, afirma que a época atual é ainda pior porque a 

abertura dos anos 2000 veio carregada da ascensão, novamente, do poder centralizador, 

simbolizado por Vladímir Putin e pela Igreja Ortodoxa. Esse fenômeno típico da cultura russa, 

categorizada por Iúri Lótman como estruturalmente binária – isto é, que “vive uma constante 

oscilação entre dois polos totalmente opostos.” –8 levou o panorama cultural russo novamente 

                                                             
6 Id., ibid., p. 2. 
7 Referência à expressão cunhada em 1986 por Eric Drexler, que diz respeito a um cenário pós-apocalíptico de 

extinção humana por nanotecnologia e ecofagia. Entrevista dada a Alla Dekhtyar no Salão Literário Russo de 

Chicago, em abril de 2012. Disponível em: http://sergeyelkin.livejournal.com/12963.html. Último acesso em 21 

abr. 2017. 
8 Ekaterina Volkóva Américo. “Iúri Lótman: entre biografia e obra”. Rus – Revista de Literatura e Cultura Russa, 

n. 2. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2013. 
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ao resgate do passado, à busca pelo “despertar da verdadeira Rússia”. As mudanças que já 

haviam sido registradas na linguagem literária, passam a aparecer nas obras pelo viés ideológico 

e temático, ora nostálgico em relação à Rússia pré-revolucionária e tradicional, ora repleto de 

indeléveis, controversos e irônicos sentimentos em relação à URSS. Assim, como reflexo de 

uma cultura binária, surge a presença da nostalgia oscilante entre esses dois polos, entre um 

passado e outro.  

Esses aspectos sociais, políticos, históricos e culturais intrínsecos à literatura 

contemporânea aparecem na obra de Býkov sob diversas faces. É engano pensar, porém, que 

há uma reflexão, um viés filosófico que conclua sobre tais questões. Resumidamente, as 

camadas de seus textos são compostas por uma sobreposição de referências e símbolos que 

gritam dentro da narrativa, disputando a atenção do leitor, como se este obrigatoriamente tivesse 

que notá-los, compreendê-los e decidir entre a afirmação de um ou desconstrução de outro. Há 

quase sempre um narrador não confiável que lança mão de informações e subtextos 

controversos para que o leitor os confronte e faça suas associações. Dessa maneira, o intertexto, 

a metalinguagem, a ironia e o humor são características muito mais relevantes para esta obra 

do que a proposição filosófica de uma saída para o conflito perene da “alma russa”, isto é, dos 

embates de definição do que é essencialmente russo. Embora essa e outras questões contextuais 

da época surjam na narrativa, no diálogo, na caracterização de personagens de Býkov, ou 

mesmo em uma pitada de melancolia, eles funcionam de suporte para a ironia, para a marcação 

de uma posição política nada moralizante.  

Conhecidos esses elementos típicos de um contexto histórico-cultural específico, para 

entender Dmítri Býkov é preciso, no entanto, visualizar a consonância desses fatores com suas 

marcas estilísticas pessoais, as quais tornam sua leitura atividade impreterível. Diante de sua 

grande produção literária já citada, precisei delimitar este trabalho a uma só obra: a coletânea 

de contos JD-rasskazy, de 2007.  

Composta por dezessete contos, entre os quais doze, classificados como contos de 

ferrovias, foram inicialmente publicados na revista Sakvoyage-SV, a qual, segundo seu editor 

Aleksandr Kabakóv,  

[...] foi pensada (correndo adiante, direi, que o projeto se cumpriu) para ser 

agradavelmente observada e até lida pelos abastados passageiros das ferrovias 

patrióticas – por aqueles que vão nos chamados vagões SV (em russo – spalnyi vagon, 

vagão dormitório) e ‘vagões do mais alto conforto’ (como é em russo, não sei).  

A intenção da encomenda, é revelada por ele no prefácio ao livro: 
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E então combinei com Dima (Dmítri) sobre uma série de contos temáticos para a 

satisfação da necessidade caminho-artística de tais pessoas ricas. Eu tinha certeza (e 

não estava errado) que ele seria o autor capaz de despertar um sentimento bom entre 

o lanche, o chá e o sono nos lençóis frescos do Estado. [...] 

Repletos de ironia, os comentários de Kabakóv mostram que a tarefa dada a Býkov não era 

simples, pois apesar do que se pode supor sobre a leviandade de uma revista distribuída 

gratuitamente nos trens da companhia estatal russa, o peso tradicional do tema das histórias de 

ferrovia impunha aos contos certa responsabilidade. Abordada por diversos autores clássicos 

russos, sendo Liev Tolstói o exemplo de maior destaque, tão logo foi implantada no país em 

1837, a ferrovia tornou-se símbolo de transformação. Em Anna Kariênina, o universo 

ferroviário é fundamental por ser o eixo da trama. Nele se inicia o romance, desenvolvem-se os 

conflitos, encontros e desencontros e nele termina a história, em um dos desfechos trágicos mais 

conhecidos da literatura universal. A ferrovia no romance é discutida tanto como símbolo das 

transformações econômicas pelas quais passavam a Rússia em uma tentativa de modernização 

e europeização, tanto como símbolo das transformações da vida dos personagens. É justamente 

nesse segundo sentido que os trens bykovianos operam. Em gêneros distintos que perpassam o 

esoterismo e o nonsense, cada conto de JD-rasskazy guarda em alguma instância essa noção 

transformadora dos trens, bem como evocam a tradição, os elementos e as referências históricas 

e culturais desse universo. E, enquanto os trens transformam a evolução narrativa e a vida dos 

personagens, Býkov é o trem que incorpora e transforma a literatura russa anterior a si. Partindo 

da estação de suas referências autorais mais caras, ele se vale da intertextualidade e da 

coloquialidade para inaugurar um novo fazer literário, modificando a visão preestabelecida e a 

substituindo por textos plenamente atuais e, que fazem dele, como afirma Kabakóv, “espelho 

preciso de seu tempo”.  

 Por escopo de trabalho, e por serem capazes de mostrar os aspectos supracitados, entre 

os doze contos de ferrovias, selecionei quatro para tradução: Bitki “tolstovets”, Ubiistvo v 

vostochnom ekspresse, Provodnik e Instruktsia, traduzidos respectivamente por Almôndegas 

“tolstoístas”, Assassinato no expresso do Oriente, O condutor e Instruções. Os contos são 

acompanhados, na sequência, por um comentário sobre o ato tradutório e as teorias de tradução 

que serviram de base para o trabalho. Nesse estudo, discuto algumas vertentes teóricas e visões 

de tradução possíveis, bem como os principais problemas e dificuldades encontrados durante a 

tradução dos contos de Býkov, além de analisá-los principalmente sob o ponto de vista da 

semiótica da cultura a fim de compreender seu uso da intertextualidade. Por fim, há uma análise 

do cronótopo da estrada a fim de mostrar e discutir o tratamento bykoviano do tema da ferrovia 
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e apontar como a mudança do destino das personagens ocorre. Por essas diretrizes de análise 

pretendo mostrar como ele se insere na esteira da tradição literária russa, validando como um 

autor frutífero e interessantíssimo. Espero que com esta dissertação os leitores brasileiros 

possam sentir um pouco da genialidade de uma das figuras mais prolíferas, polêmicas e 

brilhantes da literatura russa contemporânea. 
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CAPÍTULO 1 – BREVE SELEÇÃO DE CONTOS DE FERROVIAS 

 

1.1 Almôndegas “tolstoístas” 

 

Pela janela da cabine, Kórobov1 via perfeitamente como se pendurava ao pescoço do 

antipático companheiro de viagem uma moça magra, de cabelo preto, muito séria, de uns vinte 

e dois anos. Ele via como passava voando pela plataforma para, nos últimos cinco minutos 

conseguir dizer algumas palavras de despedida. Via também que ela tinha olhos desesperados 

– olhos de mulher apaixonada que sozinha não entende o que acontece consigo, e se assusta 

com essa mudança inesperada. Kórobov conhecia esse tipo de boas meninas de família que ao 

se depararem com um grande amor – muitas vezes por alguém completamente nulo – destruíam 

seu mundo confortável em uma semana. Às vezes se tornavam mulheres fatais extraordinárias, 

mas isso só em dois ou três casos de cem. As outras quebravam-se sem conserto. A menina era 

admirável, e nisto é que estava a questão. Ele, por hábito, lançou um olhar em sua mão direita 

e descobriu uma aliança. Não a tirara, portanto. E o companheiro não tinha aliança. Pensando 

bem, isso ainda não quer dizer nada. 

A antipatia do companheiro não se encerrava no desleixo com que saudara Kórobov, 

nem no cuidado com que pendurara а capa de chuva; nem no modo como, ao sair à plataforma 

para fumar e esperar sua beldade, levara consigo sua pasta, temendo, aparentemente, deixá-la 

sozinha com Kórobov; também não estava na forma como alisava os cabelos diante do espelho, 

enfim lançando um olhar capcioso para si      será que estou suficientemente bem penteado e 

pleno para me despedir da mulher amada? – mas aqui ainda ensaiaremos essa expressão 

específica, um pouco enjoada, com que os machos fortes da minha classe reagem a qualquer 

demonstração de sentimento... A antipatia estava na presunção generalizada e sutil, no matiz de 

grosserias do banditismo de que personagens almofadinhas nunca podem se livrar, apesar de 

todas as aulas de boas maneiras, paletós decentes e dos melhores parfums. A principal virtude 

dos moleques arruaceiros     a inabalável autoconfiança      transparecia em tudo, apesar de 

Kórobov ter observado seu futuro companheiro só por três minutos. O bacana entrou, acenou 

com desleixo, pendurou a capa de chuva, sentou-se à mesa, ficou um pouco em silêncio, pegou 

a pasta e saiu para fumar na plataforma, aonde logo veio correndo ao seu encontro a morena, e 

                                                             
1 Nikolai Serguéevitch Kórobov, nascido em 1985 em Novosibirsk, um dos principais escritores contemporâneos 

de ficção científica na Rússia. Esta e todas as demais notas são da tradução. 
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aqui está todo o material para observações. Mas somos gente experiente, macacos velhos, então 

isso é o que nos basta. Também, a escolha deste trem expresso nos diz algo. Não estamos indo 

de “Krásnaia Strelá”,2 o cúmulo do sonho soviético e ícone do luxo vermelho, mas de “Liev 

Nikoláievitch”, estilizado exatamente como aquele que interrompeu o sofrimento de Anna 

Kariênina. Somente um idiota pôde nomear um trem de “Liev Nikoláievitch”, pois todas as 

principais desventuras da vida do nosso conde Nikoláitch3 estiveram ligadas à estrada de ferro: 

nela se arruinou a heroína favorita, por ela pôs-se a viajar o idiota Pózdnichev de “Sonata a 

Kreutzer”, por ela fugiu de casa e nela morreu. No “Nikoláitch” havia muitas outras coisas de 

mau gosto: um retrato do conde na locomotiva, como na melhor tradição de trens agit;4 

almôndegas “tolstoístas” de carne bovina (embora todos saibam que a partir dos sessenta o 

conde foi um vegetariano inveterado), condutores de podiovkas5 com a risca do cabelo oleosa, 

uma combinação nacional de ignorância, luxo e amor ufanista ao patrimônio nacional. Só 

metidos e estúpidos que não lamentam gastar trezentos bucks por um bilhete até Píter6 escolhem 

esse expresso. Tudo bem, eu... eu não estou aqui por vontade própria, assim decidiram os 

organizadores, enquanto ele... 

Despediram-se, ela se acalmou, parou de chorar. Com um longo olhar suplicante, 

contemplava o rosto liso e quadrado, sem falar nada. Meu Deus! – pensou Kórobov –, como eu 

sou invejoso! Até parece que nunca ninguém se despediu assim de mim; bem, houve muitas 

despedidas, só que nunca terminaram bem. Mas essa imponência condescendente com que 

acariciava o cabelo dela, olhando por cima de sua cabeça – provavelmente para sua brilhante 

perspectiva financeira... Já está claro que diante de nós havia um pequeno empresário que estava 

indo para Píter fechar uns negócios. Agora você vai ver só esta viagem, meu filho... 

O companheiro entrou, o vagãozinho se moveu, a morena conseguiu bater à janela 

(Kórobov precavidamente se virou, embora ela não pudesse ver nada de lá de fora...), o 

destruidor de corações acenou com desleixo, ajeitou-se à mesinha e, por fim, se dignou a 

estender a mão e se apresentar: 

                                                             
2 Em russo “seta vermelha”. Trem de alta velocidade que circulou entre Leningrado e Moscou a partir de 1931. 

Primeira marca da União Soviética, usada posteriormente em diversos filmes, canções e na literatura para referir-

se a tal momento histórico.  
3 Diminutivo carinhoso de Nikoláievitch. 
4 Abreviação de Agitação e Propaganda, agitprop é o meio de disseminação do comunismo entre a sociedade por 

meio da mobilização das massas, palavras de ordem e até mesmo pela politização das artes.  
5 Casaco típico dos mujiques. 
6 Maneira coloquial de se referir a São Petersburgo. 
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– Serguei. 

– Nikolai – mentiu Kórobov, não se sabe por quê.  

– Nada mal esse trenzinho, não? Podem, quando querem. 

Agora ele dirá que os negócios estão melhorando, que não é mais uma vergonha morar 

neste país. É um leal business man da nova geração. Não falou; fez o papel de nobre discreto, 

ainda que fosse evidente que estava explodindo de felicidade. Ele queria conversar. Tinha 

acabado de receber outra confirmação da vida de como era brilhante ser o maioral, veja só! 

Veja as moças que correm para se despedir de nós, com que olhar suplicante nos veem apesar 

de irmos embora provavelmente por três dias... Como consiguirão ficar ali esses três dias, sem 

nós, sem quem até o céu sobre Moscou chora? ...7 

– É sua esposa? – perguntou Kórobov acenando para a janela. 

– Uma amiga. – Serguei desfez-se em um sorriso, e Kórobov soube que chegara ao 

assunto.  

Era justamente sobre isso que o companheiro desejava conversar em um tom leve, 

condescendente, descuidado; e quem é que entende esse eterno gosto dos apaixonados por 

contar a sua felicidade? Nisso descobrimos por que surgiu tanta publicidade na imprensa e na 

telinha, mas não tem nada a ver com grana, só os materialistas miseráveis conseguem explicar 

tudo por ela. A explicação está na felicidade: é preciso compartilhá-la. Eis que aqui temos as 

cuecas embranquecidas e limpas, os dentes igualmente embranquecidos, as pernas longas e o 

expresso “Nikoláitch”! Nós colocamos nosso anúncio em todo lugar não porque queremos atrair 

seu coração, dentes e outros órgãos para nossos produtos... não... estamos compartilhando a 

felicidade, o prazer de possuir... senão explodiríamos de alegria!  

– Que gata, hein? – disse Serguei com um sorriso inesperadamente estúpido. E debaixo 

da máscara quadrada de homem bem-sucedido surgiu a cara de moleque simples que teve sorte.  

Kórobov concordou com vigor e fez um gesto de positivo. 

– Está sofrendo – disse Serguei. 

– Vai passar muito tempo em Píter? 

                                                             
7 Referência ao filme soviético Moscou não acredita em lágrimas (1980). 
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– Hum, só uma semana. Mas estamos acostumados, todo dia... Eu mesmo fico um pouco 

nervoso.  

– Deixa disso, por causa de uma semaninha... 

– Lá está o marido. – disse Serguei, sério. 

Kórobov ficou alerta.  

– Você quer dizer o marido dela? E aí, ele sabe? 

– Desconfia. Ele a torturou até o fim… Otário! 

– Bom, mas qual é o problema disso? Ela ainda é jovem, tipo, a época não é mais a 

tolstoiana. Para que encenar “Anna Kariênina”? É só ir lá, conversar, explicar, levá-la... 

– Ela não quer – disse Serguei, abalado. Percebia-se que ele mesmo se surpreendia com 

essa situação: ele é tão maravilhoso e ela não quer. Enquanto isso outras fazem fila, lambendo 

seus pés.  

– O quê? Tem um filho? 

– Um filho seria bom, eu ficaria com o filho. Está cada vez pior. Ela é muito honesta.  

Aham, aham. Conhecemos esse tipo. Vamos para cama, então sim, por favor, mas 

vamos deixar essa situação mais clara, então é honesta. 

– E então, não quer abandoná-lo? 

– Aham. Diz que ele não aguentará.  

– Sabe… – confidenciou Kórobov – Posso chamá-lo de “você”? Sabe, nós sempre 

exageramos a respeito da incapacidade do outro de sobreviver sem nós.  Sei por experiência 

própria quantas vezes caí nessa.  

– Sim, foi o que eu falei pra ela! – disse Serguei entusiasmado. Aparentemente era com 

essa entonação que convencia os parceiros de business, e se esse jeito não ajudava, recorria às 

ameaças diretas. – Falei: por acaso ele é criança? Qual é o problema? Eu mesmo entendo que 

se ali houvesse algo… mas ele é um zero à esquerda, um fracassado! É um inútil! Você viu 

como está vestida? Sabe como eu a vestiria? 

Kórobov não só vira. Sabia como ela estava vestida, isso é uma outra questão. No geral, 

já sabia muito sobre ela.  
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– Mas assim não posso nem comprar nada pra ela! Ele vai ver e na hora vai perguntar: 

de onde veio a grana? Ela é roteirista de um talk show, sozinha não tem de onde tirar. Já ele é 

um tal... tem algo nas relações públicas... por outro lado, escreve. Ninguém publica, mas ele 

escreve. É escritor. Quando ela se atrasa, ele grita, saliva...  Não entendo de jeito nenhum que 

tipo de homem é esse.  

– Alguns são assim... – concordou Kórobov com conhecimento de causa, incentivando 

a franqueza do companheiro.  

– E ela fala que não é como todos. Especial, né? Ela fala que, se for embora, ele perde 

os parafusos.  

– O que tinha na cabeça quando se casou com ele? – interessou-se Kórobov. 

– Ah, não tinha nada, estava no quarto ano da faculdade... Pensava no que pensam todas 

elas...  

– Hum, pode ser que na cama tenha algo especial? Sabe, existe esse apego e, por causa 

disso... – Kórobov piscou o olho e tirou uma garrafa de Hennessy da sacola.  

– Bem, na cama... – Serguei sorriu com desprezo. – Eu sei o que acontece ali na cama 

e... nisso eu de qualquer jeito ganharia. Não, ela está com ele por pena. Vive fazendo escândalos 

pra ela. Ora grita, ora jura: dois dias sem você e eu me enforco... 

– Mas pelo menos não bate nela, não? 

– O quê? Bater? Se alguma vez ele batesse nela, eu iria atrás dele e o quebraria todo. 

– E ela não quer apresentar você? 

– Que pergunta! Ela chora na hora. No geral é séria, não é fácil de lidar. No começo eu 

pensava: ah, bom, então só de vez em quando, mas depois nós dois caímos nessa. Que pergunta! 

Não é dessas que costuma... Sou seu terceiro, imagina? Vinte e três anos e sou o terceiro, né? 

De fato, em uma conversa com o companheiro de viagem nós somos mais sinceros do 

que em um confessionário.  

Vindo do telefone de Serguei, o toque insistente da moda chamou a atenção. Ele olhou 

por um momento para o número que apareceu na tela e ficou sério. 
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– Sim, sim, bebê. – Para Kórobov foi difícil não sorrir triunfante, pois sabia, sabia 

direitinho que seria a “bebê”. Variantes: pequena, docinho. É possível “gatinha”.  – Sim, está 

bem. Eu também, bebê. Não, eu ligo assim que chegar. Sim, sim. Escute, bebê, o que é uma 

semana? São três dias e depois três, e no quarto já estou aí. Sim. Não, nem pensar. Não precisa. 

E o que você vai falar para ele? Hum, não... Hum, pode ser que eu consiga me livrar antes. Está 

bom, beijinhos. 

– O quê? Quer te encontrar? – sorriu Kórobov compreensivo.  

– Sim, disse que vai conseguir se livrar… mas onde vou ficar lá com ela? Eu estou indo 

a negócios.  

– Vai uma aí? Kórobov mostrou o rótulo.  

– Vamos lá, teríamos que bater um rango. 

– É só apertar o botão e eles trazem direto para cabine. Eu não quero me acotovelar no 

restaurante, lá está a gentalha, o povão...  

Com a frase sobre a gentalha Kórobov pensava comprá-lo de uma vez por todas – e não 

estava enganado. As pessoas do tipo de Serioja8 obrigatoriamente devem se sentir mais 

refinadas que seus similares. Sobre isso eles todos escrevem seus Dukhless:9 nós somos finos e 

temos sentimentos, mas a nossa volta todos são uma gentalha repugnante que arranja treta, 

engabela, cagueta e cheira carreiras. É claro que não queremos nos acotovelar no meio dessa 

gentalha e temos preguiça de atravessar três vagões. Nós agora vamos pedir na cabine, e um 

lacaio, desde o nascimento concebido para satisfazer nossas altas necessidades, vai logo nos 

trazer em travessas com tampa de vidro cheias de vapor dentro, duas porções de almôndegas 

“tolstoístas” com a couve-flor predileta do conde e molho bechamel.  

Acompanhado pelo conhaque e pelas almôndegas “tolstoístas”, realmente trazidas 

depois de apenas dez minutos, Kórobov ficou sabendo de mais coisas, embora “ficar sabendo” 

não seja exatamente a expressão. Ele recebeu uma confirmação, porque sabia de tudo. O marido 

era mais velho que nossa heroína, e até então já tinha conseguido se divorciar, se destacar pelo 

                                                             
8 Diminutivo de Serguei. 
9 Romance de Serguei Mináev escrito em 2006. O livro narra a vida de um gerente de 30 anos que acredita 

indubitavelmente em seu sucesso e felicidade. Seu dia a dia se resume a festas, gastar dinheiro e usar drogas, até 

que conhece uma moça diferente e começa a mudar sua perspectiva de vida. Em 2012 foi adaptado para o cinema 

pelo diretor Roman Prygunov.  Em russo, o título composto de um prefixo russo e um sufixo inglês significa “o 

sem sentimentos”, “o desumano”, o “desalmado”. Foi traduzido para o inglês como Soulless. 
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caráter mesquinho, implicante, invejoso, odiava os ricos e insultava o poder com palavrões. 

Torturava a mulher com perguntas e críticas. No primeiro ano forçou-a a viver com sua mãe, 

uma velha louca, professora aposentada que, apesar de tudo, continua ensinando a todos até 

hoje. Era admirável quanta sujeira sua “bebê” conseguia contar sobre o marido. Parece que este 

era um tema frequente em suas conversas. A “bebê” rapidamente percebeu que Serioja gostava 

de escutar a desgraça alheia, e de todo jeito tentava agradá-lo. Serioja se sentia bem só se 

houvesse otários ao seu redor. Kórobov rapidamente sacou isso e discretamente deu a entender 

que agora ele mesmo estava com um problema – os peterburguenses não aprovam o projeto de 

reconstrução da região Petrográdskaia, querem distribuir todos os pedidos entre os seus, e ele é 

uma visita moscovita, arquiteto convidado... Serguei concordou com a cabeça, complacente: – 

Ah, sim, Píter é uma província, não sabe voar! Ele mesmo produzia sucos, sim. Espremia o 

suco do proletariado moscovita e empacotava em caixinhas de papelão. Top manager do Bim-

bim-don,10 ouviu? Como não ouvir, se diariamente passamos por um monstrinho pseudo-

marmorizado na Miasnítskaia, com um Bim-bim-don de plástico entre um bando de crianças 

também de plástico, em frente à entrada principal. Sim, os sucos são todos diluídos. Desiludir 

quem amamos, isso não podemos, mas diluir os sucos – isso é fácil.  

As almôndegas não estavam nada mal. É bom ser dono de sua vida. Serioja quis 

impressionar e pagou a conta. Pois bem, comemos por conta do Bim-bim-don. Mas demos-lhe 

ainda mais conhaque. Sua língua desatou rapidamente e vieram os detalhes, que eram, digamos, 

em parte fantasiosos. É improvável que essa menina seja capaz de tais coisas, como sexo oral 

à noite no parque, e é improvável que Serioja seja capaz de causar-lhe sentimentos tais que uma 

criatura decente e de família deseje algo tão radical logo na Tvierskáia – 11 mas será que ele 

poderia embebedá-la? 

– Não, o que está dizendo? Acontece que antes ela não sabia nada disso. Tudo pela 

primeira vez. Fico pensando: como eu a levaria a Bali! Como eu mostraria Veneza pra ela! Mas 

como vou mostrar Veneza? Ela não consegue se livrar pra Píter sequer por um dia. Ela sempre 

está com medo de que ele a siga.  

– Mas como é que ele pode segui-la? Será que contratou alguém? 

                                                             
10 Referência à indústria de laticínios Wimm-Bill-Dann, uma das maiores da Europa, que desde 2010 pertence ao 

grupo Pepsi&co. Produz iogurte, leite, sucos e também refrigerantes. 
11 Uma das principais ruas de Moscou, localiza-se na região central da cidade e é, desde o século XVIII uma das 

mais movimentadas, representando o centro da vida social moscovita. 
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– Eu também falo para ela: onde ele arranjou grana? Ele não tem bala na agulha para 

contratar alguém! E ela diz: não, eu sinto. Ele já a assombra. Às vezes eu digo pra ela: olhe ali, 

o Pétia!12 E ela na hora se treme toda. Mas eu nunca vi Pétia, nem sei como é o tal Pétia. E a 

foto ela não mostra – desatou a rir Serioja.  

– Tá, o que tem lá para ver – concordou Kórobov com a cabeça. – Imagino que seja feio. 

Os copywriters são todos feios.  

– Pois é! – exclamou Serioja, endossando o desprezo senhoril pela poeira de escritório.  

– Está bem, Séri –13 disse Kórobov, servindo a última dose – A você, à sua sorte, à sua 

bebê, e que todos os que nos incomodam morram o mais rápido possível!  

Serioja bateu o copo fino “tolstoísta” com tanto entusiasmo no copo de Kórobov que até 

derrubou algumas gotas na toalha engomada da mesa. Ele tomou conhaque como vodca – de 

um só gole, sem sentir o gosto, sem elogios, sem ritual, enfim, sem tudo aquilo que dá à vida 

seu encanto. Essas pessoas tragam a vida, engolem-na, glutões, devoram os pedaços sem se 

importar com o gosto ou com o cheiro; assim eles consomem nossas mulheres, incapazes de 

notar as pintas em seus ombros e as veias em seu colo, não se lembram do cheiro de seus 

cabelos, não entendem a cor e a expressão de seus olhos. E que morram todos aqueles que nos 

incomodam! 

– Esticaremos as canelas juntos! – disse Kórobov.  

Serioja concordou mecanicamente, mas não teve tempo de se embriagar por completo e 

então ficou alerta.  

– Em que sentido? – perguntou ele. 

– Literal – acenou Kórobov, confirmando. – Você entendeu tudo certo, queridinho. – 

Em uns quarenta minutos, uma hora, no máximo.  

No rosto de Serioja refletiu-se um doloroso trabalho mental. Ele empalideceu, visto que 

estava muito vermelho. Apesar de ser setembro, no “Nikoláitch” o sistema de aquecimento 

funcionava como no inverno.  

                                                             
12 Diminutivo de Piotr. 
13 Diminutivo de Serguei. 
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– Então não lespila?  – perguntou Kórobov com a frase de sua anedota preferida. – Mas 

como lespilava, como lespilava!14 Não queria ver Pétia, meu queridinho? Então veja, afinal! 

Pétia, é claro, é muito otário e não está nos negócios. Mas vocês não são conspiradores, meu 

amigo. Ou você pensou que eu não tinha minha gente no Bim-bim-don? Você também não se 

escondeu bem.  

Serioja sacou o celular. Esse era o seu gesto preferido, a solução de todos os problemas.  

– Qual o ponto? – perguntou Kórobov, olhando para ele fixamente. – Seria melhor você 

sentar e ouvir. Talvez eu possa lhe dizer algo útil afinal... 

– Ah é? – perguntou Serioja com uma voz pesada. Era visível que para ele já era difícil 

respirar, e ele até ficou um pouco ofegante. 

– Vamos supor que você ligue para seus caras em Píter. E vamos supor que lá nos 

encontrem seus caras, mesmo se eu não conseguir descer em Bologóie,15 o que você não pode 

prever. E o que essa gente fará comigo? Aqui, depois de uma hora vão ter dois cadáveres, meu 

queridinho. Pra que merda eu vou viver depois de tudo isso? Você pensa o quê, não viu? Pois 

eu também bebi. Tudo foi honesto. 

Serioja se enrijeceu e parecia não entender a língua humana. Kórobov estalou os dedos 

na frente do seu nariz.  

– Acalme-se, acalme-se, Séri. Concentre-se. Em uns dez minutos você vai apagar, é 

preciso apressar-se. Eu quero que você entenda. Não pretendo matar você sozinho, sacou? Nós 

dois nos deitaremos aqui, irmãos de leite. Você sabe o que é irmão de leite? Essa expressão é 

para quando os dois transam com a mesma mulher. Eu estou cansado das mentiras dela, 

entende? Na minha vida, além dela, eu não tinha nada. E se ela é assim, como ela é, e se pôde 

ficar com alguém como você... isso significa o fim do mundo, me entende, Serioja? Por isso eu 

não vou viver, Serioja. Não quero apagar pegadas, desviar, correr, tremer ao som das ligações. 

Entendeu? Mas também não posso admitir que eu morra e que você fique vivo, Serioja. Não 

posso abandonar o mundo e deixar você como dono dele. Por isso estou aqui, Serioja. Eu não 

preciso ir a Píter, lá não tenho nem onde ficar. 

                                                             
14 Referência à anedota popular em que uma criança flagra a mãe e o amante na cama, e, após o pai chegar em 

casa e o amante se esconder no armário, pergunta ao amante: “agora não lespila? Mas como lespilava, como 

lespilava”. Em russo, dýssis é uma corruptela de dýchich, denotando a fala de uma criança. 
15 Cidade russa na região de Tver. 
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Serioja entendia aos poucos. Ele com certeza já prestara atenção a si mesmo e percebera 

como o frio subia lentamente pelas pernas.  

Bateram à porta da cabine.  

– Não vai fazer besteira, Serioja. – advertiu Kórobov. – Sim, pode entrar!  

– Os senhores desejam sobremesa? – perguntou o lacaio, sorrindo. Nas tavernas esse 

empregado chamava-se serviçal. – O melhor que temos é a sexual Sonata a Kreutzer. Também 

temos o blancmange Depois do baile... 

– Será que é com sangue? – perguntou Kórobov. 

– Com o quê, senhor? – perguntou o lacaio. 

– E a sobremesa Ressurreição, vocês não têm? 

– Não, senhor. – respondeu o serviçal, pesaroso. – Ainda não a inventaram, senhor.  

– Está certo – acenou Kórobov. – Não existe nenhuma ressurreição. Vai, querido, eu 

chamo você se precisar. Tome aqui um Falso cupom. 

Agradecido, o serviçal aceitou a gorjeta. A porta se fechou suavemente.  

– Mas eu não tomei nenhum antídoto, Serioja     disse Kórobov, antecipando o palpite 

ingênuo do companheiro. – Porque não tem antídoto. Você ouviu sobre batracotoxina? É mais 

forte que Curare, você está pensando o quê. Extrai-se da pele da rã colombiana de Chocó. E 

não é nenhum problema conseguir em Moscou. Há um especialista na feira de animais.  

– Mas aí você viajou – de repente disse Serioja tranquilo. 

– Como assim? – alarmou-se Kórobov. 

– A feira de animais foi demolida. Agora lá fica o Zoocentro Kalítnikovski. É preciso 

conhecer Moscou, Konstantin Nikoláievitch, isso é o que eu diria para o senhor.  

Kórobov ficou calado por um tempo.  

– Não, eu entendo tudo, claro     disse Serioja, acendendo um cigarro. – Você se 

incomoda se eu fumar? Somos só nós dois na cabine, depois ventilamos... Eu entendo tudo: 

Píter, e todos os negócios. Não somos dignos de conhecer a realidade moscovita. Mas se você 

já resolveu desempenhar essa simulação, é preciso de alguma forma, eu não sei, estar pronto, 

ou algo assim. E depois, sabe qual é a principal viagem dos peterburguenses? A arrogância 
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imperdoável. Assim que os seus começaram a vir até nós, eu logo notei. Eles até pensam que 

nós somos todos uns otários. Não lemos Labirintos de estrelas, não ouvimos falar de A morte 

verde, nem conhecemos Guardiões do vale...16 

Kórobov sentiu-se lisonjeado. Ele não imaginou que managers do Bim-bim-don o 

leriam.  

– Eu logo saquei – sorriu Serioja. – Mas achei que pedir um autógrafo seria chato. 

Imagino que esses autógrafos te atormentem. Você foi participar de “O caminhante”, não é?  

“O caminhante”, em homenagem à famosa trilogia de Lukiáchkin, foi o nome dado ao 

Congresso Anual de Ficção Científica nos arredores de Moscou, na qual Kórobov recebeu dos 

fãs a garrafa de Hennessy. Ele mesmo geralmente não comprava essas bebidas caras. 

– De “O caminhante”... – disse, mexendo a cabeça. 

– Neste ano não consegui ir – disse Serioja desapontado. Mas na verdade sou um fã dos 

antigos. Se não fosse você, eu não teria conseguido nada na vida. O que é essencial para um top 

manager? O principal para ele é deixar a fantasia voar. Você é mestre nisso!  

– Puxa, então você é assim... um leitor assíduo – disse Kórobov melancólico  

– Ahãm! – Serguei não sentiu a ironia. – Eu sabia que você faria alguma esquisitice. 

Acertei em cheio!  Quando você se apresentou como Kólia,17 eu entendi tudo. Oh, acho que 

agora começamos a jogar! Nada poderia ser melhor do que ganhar esse autógrafo!  

– A bebê, claro, é sua esposa... – acenou com a cabeça o escritor de ficção. 

– Não – disse Serioja triste. – Sobre a bebê é tudo verdade. Se fosse para inventar, eu 

inventaria algo mais engraçado.  

– Triste.  

– Que tristeza que nada... E eu entrei bem no seu jogo, certo? Coloque isso em algum 

conto! 

– Colocarei. – disse Kórobov.  

                                                             
16 Referência a Serguei Lukiánenko. Nascido em 1968, no Casaquistão, é um dos escritores de ficção científica e 

fantasia mais populares da Rússia atualmente.  
17 Diminutivo de Nikolai. 
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– E agora vamos beber normalmente – disse Serioja, pegando uma garrafa de Martel. 

Ele apertou o botão e chamou o lacaio. – Escute, moço: traga-nos mais daquelas... “tolstoístas”. 

E o que você tem aí de entradas frias? 

– Salada Felicidade conjugal. – sorriu o lacaio. 

– Bem, traga – decidiu Serioja. – Pelo menos dá para vê-la como salada.

 

 1.2 Assassinato no expresso do Oriente 

 

Primeiro serviram gelatina de alce, depois taimen rosa defumado, que derretia na boca, 

patê lilás picante feito de caça, queijo Okhótnitchi com cheiro-verde, em seguida carne de urso 

marrom-avermelhada, seca e fibrosa, um prato de pinhões descascados, com tudo isso, a vodca 

Taiga no gengibre, depois um caldo forte com pelmenis artesanais redondos e gordos – de novo, 

feitos de alce –, depois costelas de javali assadas com repolho, alho selvagem salgado e 

brusníca em conserva, e Volódia Coqtelho-Perverte1 devorou tudo. Devorou, mexendo os 

maxilares vigorosamente, aprovando com a cabeça para as garçonetes, piscando para o tradutor, 

devorou, como se não tivesse sido alimentado na França, na Alemanha e na Polônia, onde 

estivera antes da turnê russa, como se estivesse se empanturrando para vingar toda sua 

juventude faminta, gasta na compreensão da suprema sabedoria em mansardas de Paris e favelas 

de Buenos Aires. Um escritor europeu petiscaria com requinte ali, cheiraria aqui e pegaria um 

pedacinho de pão – seria suficiente; mas Coqtelho-Perverte era latino-americano e bem sabia 

que, enquanto oferecerem comida, é preciso devorar. Depois não haverá mais. Apenas essa 

grande escola da vida vivida impetuosamente reconciliou Syromiátnikov2 com Perverte, ainda 

que em parte. Sentia-se que era um homem que não só cheirava, mas que sorvia o pão todo. 

Célebre autor de romances policiais esotéricos, conquistador do mercado literário 

internacional, amigo pessoal da Madonna, parceiro preferido do Paul McCartney no bridge, no 

críquete e na meditação transcendental, confidente do Maradona, talismã da seleção argentina 

                                                             
1  Volódia é o apelido ou diminutivo de Vladímir. O sobrenome Coqtelho-Perverte é um trocadilho com os 

sobrenomes dos escritores contemporâneos Paulo Coelho e Arturo Pérez-Reverte. 
2 O sobrenome Syromiátnikov vem da palavra syromiátnik, que em russo significa curtidor, aquele que faz 

curtumes. 
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de hóquei na grama, convidado habitual da Sorbonne, padrinho do filho ilegítimo de Celentano3 

e afilhado do dalai-lama, batizado no budismo com o nome de Sutipon Brrátrrábratrrá, que 

significa, só pode ser, verme cabeçudo careca que pretende parecer um líder espiritual     Volódia 

Coqtelho-Perverte nasceu em uma família de um importante latifundista isto é, proprietário de 

terras, no ano de 1951. O pai se afeiçoara aos ideais de Lênin e homenageou-o dando seu nome 

ao filho, mas, para a felicidade de Volódia, ele se contentava com a teoria, praticando o 

capitalismo predatório da maneira mais mafiosa possível. O filhinho, professor espiritual dos 

estudantes europeus, ídolo dos campi norte-americanos e dos companheiros cubanos, herdou 

do papai a feliz capacidade de professar uma coisa e praticar outra. Foi estudar em Paris, lá 

provou todo tipo de neuroestimulantes e psicodélicos, largou os estudos, foi clochard debaixo 

de pontes, viajou pela Europa, ganhou a vida de todo jeito     de kidnapping até cunilíngua     e 

foi descoberto pelo papai preocupado em uma comunidade maoísta-rastafári de Amsterdã que 

venerava uma negra grávida, Mãe dos Mundos. O papai concluiu, com razão, que a formação 

do filho estava concluída, e o pôs para descansar em um hospital psiquiátrico em Buenos Aires, 

onde Volódia pela primeira vez foi transpassado pela chamada Luz Cor de rosa. Sob a ação 

dessas ondas mornas, ele psicografou, como se fosse ditado das alturas, as primeiras páginas 

do romance policial esotérico A morte do beduíno, cujo herói, o detetive e místico Raban, 

viajando por épocas e continentes, no fim das contas intuiu o mal mundial. Perverte estava sem 

absolutamente nada para fazer na clausura confortável, as pílulas eram dosadas corretamente 

(sim, dizem, aliás, ter seduzido uma bela enfermeira que também o abastecia com haxixe) – 

apenas lia e alucinava à vontade. Ele leu As mil e uma noites, Borges, os sufistas, um par de 

interpretações populares do Novo Testamento – e criou um gênero que lhe trouxe grande fama. 

Todos os vinte e três romances policiais místicos malfeitos sobre viagens do Raban por Borges 

e pelos sufistas, com paradas regulares no Vaticano, em Meca, Jerusalém, na época das cruzadas 

e do florescimento de Veneza, pareciam iguais a uma goma árabe embrulhada numa página da 

Enciclopédia Britânica puída. Certa vez, Syromiátnikov comprou essa goma árabe em Istambul 

e surpreendeu-se com a semelhança literal: viscosa, doce, e a todo esse grude exótico se 

prendiam fragmentos de manual de história. No entanto, os intelectuais sabichões elegeram 

Perverte o principal latino-americano pós-modernista, enquanto o leitor comum comprou A 

morte do mufti, O corão roubado e Cabala dos hipócritas em tamanha quantidade que depois 

de cinco anos de carreira literária Volódia adquiriu o hospital psiquiátrico onde teve a 

                                                             
3 Adriano Celentano, cantor, compositor e ator italiano nascido em 1938. Muito popular na União Soviética por 

ser protagonista das comédias Um blefe de mestre (1976), Loucamente apaixonado (1981) e Bingo Bongo (1982).   
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iluminação e ali fundou a Escola Interconfessional de Iluminação Espiritual. Lá se estudava seu 

testamento espiritual para os povos do mundo todo – Livro de cabeceira dо Cavaleiro 

Iluminado. A contadora era aquela negra sempre grávida que ele venerara em Amsterdã. 

Coube a Syromiátnikov traduzir tudo isso – na universidade ele aprendeu espanhol. Ele 

também escrevia romances policiais, e bem melhores que os de Coqtelho, mas não tinham 

serventia para ninguém, já que os heróis de Syromiátnikov – eram mortos não no Louvre, mas 

em um hotel provinciano, e os assassinos não eram monges da sociedade secreta voltairiana, 

mas desempregados locais levados ao desespero. De seus romances policiais não dava para 

arrancar sequer uma novelinha. Consequentemente, ele mamava nas tetas de Coqtelho e já 

arrastara para a língua de seus queridos choupos-tremedores4 seis de seus cacarecos típicos, 

incluindo o recém-lançado Código de Afrodite. A moda russa de Vladímir começou com 

Makarévitch,5 que conheceu o gordo bronzeado quando foi mergulhar nos mares do sul e o 

convidou para ir à Rússia. Ele também trouxe para cá um exemplar da Agenda do guerreiro de 

prata e, durante as apresentações de mais um disco, mostrou-o para o editor-chefe da Eksnia.6 

A Eksnia rapidamente percebeu o que farejara – lhe ofereciam toda a cultura e religião mundial 

em um só frasco, mastigada, vomitada e apimentada –, e logo a enorme bocarra do guerreiro da 

luz escancarou-se em todos os billboards.  A divulgação foi audaciosa e, no auge da moda, 

Coqtelho foi convidado ao Oriente nevado do espírito mundial, como chamou a Rússia já na 

primeira entrevista moscovita. O título do novo romance tornou-se slogan da viagem Rumo ao 

Oriente!: Perverte expressou o desejo de atravessar a Rússia – de Moscou até Tchitá –, 

encontrando-se com os admiradores em cidades grandes e abençoando de longe as pequenas. 

No expresso do Oriente Baikal Azul engancharam um salão-vagão, e nele equiparam uma 

cabine de luxo para Perverte, uma para a secretária sérvia viril, e ainda uma para o secretário 

colombiano afeminado (Syromiátnikov ainda não entendera com qual deles o guerreiro da luz 

tinha um caso), para o próprio tradutor designaram um cubículo modesto perto do banheiro, e, 

diante dos flashes, o amigo da Madonna se lançou à sua primeira peregrinação russa. 

                                                             
4 Citação de um dos versos do epigrama escrito por Turguêniev para Nikolai Khristofórovitch Kettcher, jornalista 

e tradutor, que traduzira Shakespeare para o russo, em prosa. A tradução foi malvista pelos contemporâneos e, 

mais tarde, a expressão tornou-se popular para fazer referência às más traduções. “Eis que o mundo ainda era claro/ 

Kettcher, amigo dos vinhos espumantes/ Estragduziu Shakespeare para nós/ na língua materna dos choupos-

tremedores.” 
5 Andrei Vadímovitch Makarévitch, músico e rock star moscovita nascido em 1953.  
6 Referência a Eksmo, uma editora moscovita de grande porte que publica também os livros de Arturo Pérez-

Reverte em russo.  



31 
 

Ele era, na maioria das vezes, um cara bom, que sabia perfeitamente o preço de seus 

produtos. Vestindo-se com uma bata prateada bordada e um turbante branco-neve, antes da 

parada em Kazan e Novossibirsk, Coqtelho assobiou baixinho algo revolucionário, е com um 

olhar tão trapaceiro que, uma vez, Syromiátnikov não conseguiu resistir e piscou para ele. 

Traduzir sua algaravia era surpreendentemente fácil – ele falava completos absurdos e deixava 

que o tradutor o adornasse como quisesse. “Eu não me ofendo, amigo”,7 disse retumbante 

durante o primeiro encontro, “se na tradução simultânea você se afastar do original o quanto 

quiser. Confie na sua imaginação, que foi induzida pela presença do meu espírito poderoso! 

Há! Há!” – e Syromiátnikov não se recusava a nada.  “Jejum regular nos dias pares, abstenções 

de deveres conjugais nos ímpares, contemplação da constelação Rato Pensativo, como nós no 

Brasil chamamos a Ursa Maior, e limpeza dos chacras por escovas de limpeza higienizantes da 

marca Salem, da qual eu sou sócio, ajuda você já no final do primeiro ano das aulas a alcançar 

o Grau de Absorção, do qual apenas  um passo e meio ano de treino o separam do Estágio de 

Defecação!” – descaradamente tagarelava ele, quase sem ouvir os balbucios de Vladímir. À 

noite eles bebiam admiravelmente no salão do mestre, graças ao editor, que não economizou 

com seu amado Jack Daniels.  

– Meu poder de adivinhação está me dizendo, jovem amigo – disse Perverte com 

malícia, apertando os olhos –, que você mesmo escreve de vez em quando, ah sim, e muito bem. 

Admita, adivinhei? 

– Não posso negar. 

– E já publicou? 

– Um pouco. 

– Não tem problema, todos começam com alguma coisa... Parece-me que todo seu 

problema está no fato, companiero, de que você não conhece a vida. Fidel também, quando 

caçávamos nas suas propriedades, certa vez me disse: a vida, é preciso conhecer a vida! Che lia 

livros, enquanto eu conhecia a natureza humana – e agora, onde eu estou e onde está Che? 

Assim me disse Fidel, e Fidel é um rapaz astuto. Eu viajei, ah sim, eu vi de tudo... E ele 

inventava  mais uma história, que Maksim Górki invejaria. Perverte atravessou toda a Europa, 

viveu um mês entre pigmeus africanos, filmou um documentário sobre pinguins reis, fez 

caridade entre os aborígines da Oceania, em toda parte degustava a culinária nacional e deixava 

                                                             
7 Em espanhol, no original. 
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descendentes. “Eu me espalhei generosamente nesse mundo sujo, é isso, amigo!8 É preciso 

viver com gosto, como me disse Hugo Chávez, quando tirou todos os bens de mais um oligarca. 

Eis que você está com trinta e cinco anos, e do que você pode lembrar?” 

Syromiátnikov, é claro, tinha do que se lembrar – as estradas sujas das províncias russas, 

centenas de destinos despedaçados e milhares de expressões ácidas, para as quais ele olhava 

como redator do departamento de investigações do jornal Tribuna, pastas cinza dos mesmos 

processos penais – banditismo de um copeque e muitos anos de prisão, fugas sem sentido e 

mais anos de prisão, furto de fios e transformadores, afrouxamento dos trilhos, fugas do exército 

– mas com  isso era impossível preparar um best-seller até do tipo de O testamento do mouro. 

Por alguma razão, os leitores teimam em não querer ler sobre aquilo que os cerca, não estão 

nem aí para o sofrimento do vizinho paralisado e da vizinha empobrecida, mas choram rios de 

lágrimas pela Isaura, que vivia na outra ponta do mundo, e mesmo assim só na imaginação 

doentia do produtor. 

Coqtelho estudou ampla e profundamente a vida russa. Nos encontros em livrarias, ele 

não falava tanto quanto ouvia; Syromiátnikov lhe traduzia crônicas criminais da imprensa local; 

ele não só beliscava as condutoras e garçonetes até ficarem roxas, para a felicidade delas, como 

também perguntava os mínimos detalhes biográficos, desde o início da menstruação até os 

hábitos da sogra; o apetite dele por comida, por bebida e por impressões era surpreendente. Às 

cinco da manhã, ele digitava em uma pequena Toshiba com um monograma pessoal, depois 

gravava no ditafone colunas para dois jornais argentinos (a transcrição ficava para o secretário), 

depois fazia correções na recém-concluída autobiografia para a Penguin Books (nisso a 

secretária ajudava), então almoçava com o mesmo empenho e dava uma vigorosa coletiva de 

imprensa em mais uma cidade siberiana. Syromiátnikov admirou-se com sua infatigabilidade e 

com a imensidão russa: Perverte produzira uma quantidade assustadora dos mesmos produtos, 

pela janela se arrastava a quantidade assustadora da mesma Rússia – em comparação com o 

Ocidente compacto, o Oriente russo surpreendia com sua redundância e negligência – e se 

pensarmos assim, hóspede e anfitrião foram feitos um para o outro. Em cada estação os 

admiradores davam suvenires a Perverte, ele dava mil autógrafos, não se cansava de perguntar 

o nome dos leitores e a cada cinco livros desenhava uma pomba, e à noite, quando pela janela 

se arrastava a longa, conífera, úmida escuridão, sem uma luzinha sequer – contava a 

                                                             
8 Em espanhol, no original. 
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Syromiátnikov os capítulos da futura autobiografia. Às vezes Syromiátnikov enjoava de 

Coqtelho, mas, de modo geral, ele era grato pelo sustento. 

Em outros vagões – não tão luxuosos, mas também de elite – viajavam autoridades 

locais, funcionários públicos, business men, que não tinham nenhuma relação com a literatura, 

mas sabiam, é claro, que ao trem estava engatado o salão de um clássico vivo. Alguns, com 

autorização especial, entravam para conhecê-lo. No salão, visitaram Coqtelho o vice-

governador de Tcheliábinsk, um grande financista de Ekaterinburgo, o chefe da empresa Safe 

Siberia, que fabricava contraceptivos, e o célebre ex-deputado federal da facção 

Indissolubilidade, agora banqueiro bem-sucedido do Extremo Oriente, Boris Kháilov – urso 

obeso, perto do qual Perverte parecia quase gracioso. Kháilov citava demoradamente a Agenda 

do Guerreiro de Prata, contava sobre seu caminho espiritual e sobre como ele doava muito 

para templos, e também sobre como a Rússia estava melhorando rápido sob a centralização do 

poder. Kháilov verificou que não tinha os livros de Coqtelho, e lhe ofereceu a barriga lisa de 

uma moça da agência de modelos Luzes Siberianas para autografar. Coqtelho pediu para a 

secretária virar-se e autografou a bunda da moça, arrancando dela a promessa de não lavar a 

bunda por pelo menos uma semana. 

– Interessante esse homem – disse ele à noite com um copo de Jack. – Aprenda, amigo, 

enquanto ele está vivo. Algo me diz que ele não vai durar muito. 

– Esses aí não morrem – resmungou Syromiátnikov. 

– De morte natural quase nunca – acenou Coqtelho. – Um tipo admirável. Escuridão 

limpa, pura, sem nenhum vislumbre. Acho que o Senhor gostaria de pôr uma alma nele, mas 

não conseguiu encontrar sequer uma bolha de ar nesse monólito. Um fenômeno, um fenômeno. 

Vou reservá-lo para um romance. 

– Entre nós, um em cada dois é assim – queixou-se da pátria Syromiátnikov. 

– O senhor se engana. Antes do encontro, estudei a biografia dele, pedi a Rosa que 

preparasse um resumo para mim. – Chamava Rosa a uma sérvia que mais parecia um cedro 

libanês. – É admirável, não há lugar onde não tenha deixado pegadas. Vocês têm 

frequentemente uma só figura pública que roda por diversas áreas? Nós, na Argentina, no 

Brasil, não temos esse costume. Não acreditamos no management ocidental. Somente aqueles 

que passaram por todas as etapas e estudaram business minuciosamente podem ser chefes. E 

não houve o que esse não fosse – comissário militar, agente de compras, editor-chefe... Não, 
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esse é um tipo muito interessante. Eu não gostaria de estar na pele dele nem por todos os aromas 

da Arábia. Aliás, contei a você como um xeque saudita me presenteou com uma concubina 

árabe albina? 

Ele contou durante muito tempo, prazerosamente, com detalhes admiráveis – e só 

liberou Syromiátnikov às três horas da manhã, e apenas porque ele alegou uma leve diarreia. 

“Bom, você sabe, comida pesada....”. De manhã, Syromiátnikov escutou, em meio ao sono, 

como Perverte caminhava –com passos pesados pelo corredor ao banheiro e, depois de uma 

longa permanência lá, voltava – xingando de modo tão artístico que seria difícil para ele traduzir 

essa requintada obscenidade espanhola. 

De manhã, próximo a Tchitá, no pequeno Krasnokámensk, onde Perverte não planejara 

nem encontro, nem sessão de autógrafos – o trem ficou parado por muito tempo. Todos eram 

proibidos de descer à plataforma. A estação estava lotada de policiais. Nela se agitavam em vão 

personagens de tipo burocrático, em paletós escancarados, com as carrancas desnorteadas e 

bravas.  Enfim, tiraram do sétimo vagão algo enorme, coberto com um lençol branco, em uma 

maca. 

– Desço para averiguar? – ofereceu-se Syromiátnikov. 

– O que o senhor não entendeu? – perguntou Coqtelho altivo. – Esse é o nosso amigo, 

representante do partido Grudar-se, dono do banco Trakh-bakh, ou eu não avisei? 

– E o senhor adivinha o futuro? – perguntou Syromiátnikov acidamente. A presunção 

desse animal de estimação de Rabindranath Tagore9 começou a cansá-lo. 

– Como não. Ainda há cinco anos falei pro Paul: Paul, você vai largar a Heather, essa 

menina não é pra você. No começo ele riu, depois ficou com raiva. Faz um mês me mandou um 

bolo. Se ele me conhecesse na década de 80, talvez eu avisasse John também... 

– E por que o senhor não salvou esse daí? 

– Ora, pois ele já sabia – disse Coqtelho. – Só não sabia quando. 

                                                             
9 Poeta bengali (1861–1941), um dos principais representantes da cultura hindu, laureado com o Nobel de 

Literatura em 1913. Foi bastante traduzido na Rússia durante o século XX, sobretudo por poetas simbolistas e, 

mais tarde, por Boris Pasternak e Anna Akhmátova. Visitou a URSS deixando um livro de cartas sobre suas 

impressões. 



35 
 

O trem se moveu somente perto do meio-dia. Coqtelho mastigava ómul, entregando-se a beber 

sua Porfírica Siberiana com ar sonhador.  

– Então você é um escritor policial, ou pelo menos assim se declara – resmungou 

Syromiátnikov. – Estou certo, porém, de que caso tivesse que desvendar um assassinato de 

verdade – o senhor desistiria no mesmo instante.  

– Na verdade, jovem – Coqtelho respondeu em tom moralizante, sem desviar o olhar da 

taiga através da janela –, o cozinheiro não vai à caça, e o metalúrgico não procura minério. Eu 

lavro a vida, mas não a refaço. 

Essa grandiloquência oriental era-lhe especialmente repugnante – Syromiátnikov nunca 

entendeu como pessoas com ensino médio poderiam comprar tal aparência falsa e barata.  

– Mas já que eu andei no meio dos outros e vi muito de tudo na juventude turbulenta – 

continuou Perverte, fumando um Uppman grosso – faria facilmente em pedacinhos um caso de 

dificuldade média, se não me atrapalhassem. Agora no sétimo vagão o inquérito está em 

andamento, a brigada inteira da polícia local foi enviada ao trem para esclarecer as 

circunstâncias, mas garanto a você – não encontrarão o culpado. O condutor me contou que 

Kháilov sofreu muitos ferimentos – foram sete, no total. Surpreendentemente, de algum jeito 

os condutores sempre sabem tudo. Dois ferimentos mortais – no peito e na garganta. Os demais 

foram na barriga, mas com sua camada de gordura visceral, era como grão de chumbo em 

elefante. E daí? E daí que, de qualquer maneira, o assassino não estava sozinho, visto que dois 

golpes foram dados por um profissional, e cinco por um diletante. Alguém desceu do trem entre 

Baranóvka, onde Kháilov nos visitou ainda vivo, e Krasnokámensk, onde o acharam morto? 

Desse, ninguém foi atrás, era de noite, os condutores são preguiçosos. Agora procuram essas 

pessoas como agulha no palheiro, assim como a arma do crime. Enquanto isso, temos a chave 

na mão, e se o senhor lesse com atenção o meu Código de Afrodite... 

– Eu o traduzi! – explodiu Syromiátnikov. 

– Traduzir não significa ler. Seu coração está fechado, o senhor não limpou seus chacras 

com o meu livro. Mas ele está lá para isso! Teria prestado atenção na grande importância dos 

números em nossa vida. E teria notado que, no começo da atividade profissional, Kháilov teve 

exatamente sete cargos, e em cada um deles – eu notei isso especialmente! – esmagou e oprimiu 

todos os vivos sem cansar. Sim, e os cargos eram apropriados – em outros não o colocariam. 

Ele começou na categoria de oficial e foi promovido a major, mas depois o expulsaram do 
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exército – ainda no tempo soviético – por excesso de crueldade! Isto está escrito até no dossiê 

dele, que está na internet. Muitas vezes ele desmentiu essa informação, citou testemunhas, 

trocou beijos com antigos soldados, os quais teriam servido sob seu comando – mas no olhar 

dos soldados drapejava o horror, apesar de terem servido há muito tempo. Oh, eu olhei o dossiê 

dele em detalhes, eu de fato me interessei por esse rapaz, que descanse em paz no inferno... 

Depois do exército tornou-se comissário militar e regularmente cumpria o plano de prender 

recrutas evadidos – o senhor tem experiência nisso, eu sei. Acho que nesse cargo ele acumulou 

um número gigantesco de inimigos! Por seu êxito total, transferiram-no para a chefia do partido 

– e já ali ele se virou, sem cansar, erradicando a subversão. Na década de 90 não era bem-visto 

se orgulhar disso, mas no ano passado ele contou a jornalistas que conduziu pessoalmente a 

julgamento cinco subordinados – isso foi antes de sua secretaria-geral kagebista, que... bom, 

esse, de óculos... 

– Andrópov –10 disse Syromiátnikov, azedo. 

– Oh, sim, antropos... Na época dele prenderam muitos, mas por algum motivo isso é 

lembrado como um primeiro sopro de liberdade. Não admira que com o começo da liberdade 

nosso falecido amigo – essa foi a quarta etapa de sua carreira – fundou uma cooperativa e ficou 

famoso por massacrar os concorrentes. Um de seus companheiros foi encontrado com o crânio 

aberto, e ele tinha três filhos, todos meninos... Você está seguindo meu raciocínio? 

– Estou – acenou Syromiátnikov. – Faltam três cargos. 

– A seguir tudo é simples. – Coqtelho encolheu os ombros. – Na categoria de deputado 

ele se recusou a ajudar dez crianças doentes, cada uma de um pai. Na categoria de chefe adjunto 

da administração municipal, fechou o jornal que o criticava, e o jornalista, que nisso havia 

especialmente se empenhado, foi encontrado com a cabeça partida – pelo visto, essa era sua 

marca registrada. Finalmente, no ano passado ele conseguiu prender seu suplente, que sabia 

algo sobre ele, e esse suplente com certeza tem parentes... Em todos esses feitos ele se 

comportou como um touro furioso pressionado, essas pessoas nós chamamos assim, chifrudos. 

Todos o temiam, mas em determinado momento o medo se transforma em fúria – assim é a 

psicologia popular. E se o investigador tem a cabeça no lugar, ele facilmente calculará a 

interseção dos conjuntos necessários. Basta verificar por computador se, em nosso trem viajou 

algum dos jovem recrutados por ele que deixaram em casa pais doentes e indefesos. Se esteve 

                                                             
10 Referência a Iúri Vladímirovitch Andrópov (1914–1984), secretário geral do Partido Comunista posterior a 

Leonid Brejnev e chefe da KGB, o serviço secreto soviético, durante quinze anos. 
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no vagão algum dos padrinhos de seus cinco funcionários. Se saiu em Tchitá algum parente do 

substituto assassinado. E et coetera – tudo isso, como o senhor entende, se faz em uma semana 

na presença de mensageiros rápidos e com acesso regular à internet. Quero notar que assassinato 

coletivo por vingança social é um motivo extremamente tentador, e não é de se excluir que eu 

pondere sobre um livro com esse tema já em nossa viagem. Para escrevê-lo não vai levar muito 

tempo. O senhor há de concordar que o esquema tradicional do romance policial aqui se rompe 

em essência – geralmente escolhemos um entre muitos, mas aqui nos é oferecida uma variante, 

na qual todos são assassinos. 

– Ouça, Vladímir – disse Syromiátnikov, sorrindo contra vontade. Não podia resistir ao 

encanto daquele vigarista. – Você realmente acredita que ninguém leu Assassinato no expresso 

do Oriente? 

– Acredito que poucos leram – observou Coqtelho com calma. – Além disso, o senhor 

está se esquecendo da cor local. Do enorme panorama da Rússia, do ómul, do taimen, da 

maravilhosa culinária – o leitor ama menções às comidas deliciosas, isso lhe é não menos 

importante que a descrição de um bom sexo... E claro, do principal – o alto senso moral. 

Imagine: a Rússia de joelhos, se põe de pé. O país, humilhado por muitos anos, extenuado pela 

pobreza, deixando de distinguir o bem do mal – por fim se vinga de anos de sofrimento, punindo 

um daqueles que o trataram cruelmente durante todo esse tempo. O ex-funcionário do partido, 

que ganhou favores dos novos donos, definha nas mãos da nova Rússia – e quem investigará 

esse crime?! Um estrangeiro com propensões humanistas, um homem do Ocidente, que conhece 

perfeitamente a mentalidade do Oriente e está pronto para, caso necessário, fornecer um álibi 

para todos assassinos, e pôr a culpa... bom, pelo menos em seu tradutor – um cara entediante e 

rabugento, eternamente insatisfeito com a própria carreira literária! 

Coqtelho deu um tapa no ombro de Syromiátnikov e uma gargalhada ensurdecedora. 

Syromiátnikov, por sua vez, não gostou da piada. Olhou Coqtelho com olhinhos 

pequenos e pálidos, que tinham visto muitos malfeitos provincianos, e balançou a cabeça. 

– Você é um escritor fraco, Volódia.  

– Por que isso, meu jovem amigo?! 

– Porque olha para o país pela janela do expresso do Oriente. Mas a Rússia – não é para 

você Baikal de olhos azuis. Não há nenhuma nova Rússia, Volódia, nem nunca haverá. E de 

joelhos ninguém vai se pôr de pé. E se vingar da morte, da prisão, da humilhação, da pobreza e 
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da vergonha aqui também ninguém vai, entende? Já houve uma experiência como essa, 

suficiente para toda a vida. “Uma nação de escravos, de alto a baixo – são todos escravos!”.11 

O senhor sabe quem disse isso? Um homem que viu na vida mais merda que você. E eu, a 

propósito, sei quem viajava com Kháilov na cabine. É uma autoridade criminosa famosa em 

Primórie, Bala, aquele mesmo que lhe pediu autógrafo anteontem. Ainda disse que leu você no 

cárcere e que você transformou a alma dele. 

– Eu lembro – respondeu Coqtelho, curioso. – E o que houve? 

– Houve que Bala não suporta quando roncam perto dele! – exclamou Syromiátnikov 

triunfante. – E eu sei disso perfeitamente porque também leio a imprensa local. E desde que 

matar uma pessoa para ele é como enviar dois faxes, então, no escuro, ele atingiu Kháilov sete 

vezes onde quer que fosse! Ele então parou de roncar, e era disso que Bala precisava. Deitou-

se tranquilamente de novo e pegou no sono, porque toda a milícia local estava mancomunada. 

Aliás, sobre isso até Moscou sabe, mas fazer Bala falar, isso não conseguem de jeito nenhum. 

Ele está intimamente ligado com alguns piterenses.  Chega de blá-blá-blá, Volódia. Você nunca 

escreverá nada sobre a Rússia porque não a entende. Mas se escrever, esse seu livro vai fracassar 

por aqui. Aqui nunca se rebelam e nunca se vingam de ninguém, aqui vão engolir mais dez mil 

Kháilovs e esquecer tranquilamente toda sua arte. E aqui matam pelo ronco, entende?  

Coqtelho se calou. 

– É por isso que eu sou um autor best-seller e milionário, e você meu tradutor com uma 

dúzia de romances não publicados – disse com ares de importância. 

– Por quê? – Syromiátnikov não entendeu. 

– Porque eu ofereço uma versão que lisonjeia o leitor. Enquanto você aponta no nariz 

dele uma mentira humilhante, de que ninguém precisa para merda nenhuma. Quem precisa 

desse seu Cartucho e desse seu assassinato por ronco? E compara isso com o meu tema 

maravilhoso, do qual provêm ricos sentidos metafísicos! Compara isso com a bela e fascinante 

história que sugeri – com base em Agatha Christie, porque mastigado é mais fácil de digerir... 

Enquanto a sua versão – suja, risível, e para dizer a verdade, idiota – não está mais perto da 

verdade do que a minha! 

                                                             
11 Citação de trecho do romance Prólogo, de Nikolai Tchernichévski, feita por Vladímir Lênin em seu discurso 

“Sobre o orgulho nacional dos Grão-Russos”, proferido em 1914.   
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– É? – perguntou Syromiátnikov ofendido. 

– É! – gritou Coqtelho. – Na verdade, tudo não se deu de forma tão complicada, como 

a minha, nem tão simples quanto a sua. Você com certeza lembra como eu, às seis da manhã, 

passei por você no corredor? Eu praguejei de propósito na sua porta! 

– Você quer dizer que... que... – Syromiátnikov ficou sem ar. 

– “Mude a vida, em que puder, e não duvide do seu direito” – disse Coqtelho, cortando 

mais um pedaço de ómul. – Agenda do Guerreiro de Prata, parte dois, capítulo quinze.

 

1.3 O condutor 

 

Quando Stepánov se encheu de tudo, decidiu sair pelo caminho escolhido havia tempos, 

a saber, para onde quer que fosse. Pulemos os motivos que lhe encheram a paciência, e os 

detalhes e as formalidades abomináveis que quase sempre acompanham uma partida. O 

principal é que depois de algumas experiências inevitáveis, diante das quais o melhor a fazer é 

suportar internamente, de olhos fechados, ele se viu em um vagão-leito confortável, no qual ia 

sozinho, e por alguma razão, ao crepúsculo, embora tivesse deixado sua casa em meio ao calor 

sufocante e úmido típico de um dia pesado e quente de verão, o que reforçava ainda mais sua 

decisão de fugir logo dali para qualquer lugar. Provavelmente algumas horas se passaram 

durante a adaptação. Em inglês existe a bela expressão found himself: muito mais precisa que a 

nossa “encontrar-se” e todos os seus sinônimos. Ele justamente achou a si mesmo, como se 

estivesse em um longo caminho pelo vagão fresco que balançava, com as cortinas ao vento, e 

de repente percebesse que estava na cabine há muito tempo, e no mesmo instante voltasse a si. 

Era o que parecia. O calor faz delirar com coisas ainda mais estranhas. 

Ele não pegara quase nada, porque viajava sem nenhum objetivo e não tinha muita ideia 

de onde iria parar. Pois noventa por cento da bagagem se determina pelo destino: para a praia, 

você pega a sunga e o protetor solar; para fora do país, o guia; para a namorada de outra cidade, 

um presente; mas ele foi com a firme intenção de desembarcar onde gostasse. Tinha algum 

dinheiro e cartão de crédito: no lugar, se orientaria. Algumas vezes na vida já resolvera assim 

seus problemas: sentava no trem e ia aonde o vento levasse e, durante sua ausência, tudo se 

resolvia por si. Afastar-se é o mais adequado, as pessoas resolverão seus problemas sem nós, e 

voltaremos quando tudo estiver pronto: seja como for. O crepúsculo demorava-se, como só 
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acontece em junho. Pela janela, via-se uma luz verdejante e lodosa, estendia-se o bosque 

dentado e sobre ele se pendurava uma estrelinha pálida, parecida com uma flor no musgo. 

Estava escurecendo, mas de maneira alguma escurecia completamente, e nisso havia algo 

pesaroso, como se na despedida alguém insistisse com Stepánov: não vai embora, deixa, ainda 

dá tempo de descer. Havia até uma ou duas paradas em estações de nomes insignificantes que 

ele já esquecera, embora provavelmente já tivesse passado por elas no tempo de suas 

incontáveis partidas de Moscou para diversos negócios – como pareciam agora –  estúpidos. 

Em uma estação – talvez Deviátovo, talvez alguma outra –sentiu a clareza especial de que todo 

seu futuro destino se decidiria exatamente ali: posso descer e então tudo será de um jeito, ou 

posso ficar e então será diferente. Mas, para descer, era necessário esforço – era preciso 

levantar, atravessar o corredor, sair do vagão fresco para a estação ainda abafada, onde o asfalto 

devolve o calor do dia com relutância; e andar por ela, e de alguma maneira chegar em casa 

vindo da periferia, lutando com uma vaga vergonha pela intenção fracassada.  Pois bem, e o 

desejo de voltar era fraco, como se fosse uma pontadinha, como se fosse um apelo da culpa – 

assim certa vez Stepánov foi chamado por uma mulher, que por meia hora havia insistido muito 

séria que eles deveriam necessariamente se separar, mas quando ele se levantou do banco 

descascado e  começou a sair  do parque empoeirado e deplorável, como havia muito tempo 

tudo se tornara para eles, ela de repente o chamou pelo nome com voz de desamparo, e ele, é 

claro, não virou para trás, porque havia muito tempo queria lhe dizer tudo aquilo, mas tinha 

pena dela.  Para ele sempre foi mais fácil chegar a um ponto em que de alguma maneira tudo 

se resolvesse por si só. Aparentemente isso era ruim, mas a pontada da consciência era já tão 

fraca quanto o apelo para ficar. Já se acomodara, estava encaixado e de alguma maneira 

acostumado ao vagão. 

Logo depois dessa estação, em que ficaram parados uns quatro minutos, como se dessem 

tempo para ele escolher, o condutor apareceu. Era alto e teve de curvar-se para entrar na cabine; 

aparentava pouco mais de quarenta anos, como o próprio Stepánov, tinha o rosto comprido com 

uma expressão de quem pede perdão, que só os bons condutores têm, perfeitamente conscientes 

de que até mesmo as mais confortáveis cabines e os mais delicados serviços não compensam a 

pequena tragédia da partida, da mudança de um modo de vida para outro. O condutor trouxe 

chá num copo fino, num velho suporte de copo prateado – Stepánov entendeu que comprara o 

bilhete para um trem muito caro, mas fazia tanto calor que não atentou para nada, até a avareza 

deu uma trégua... Além do mais, para tal tipo de viagem, quando tudo já encheu muito a 

paciência, não se deve economizar dinheiro. Pois que tudo seja do mais alto nível. O condutor 
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o cumprimentou, pôs o suporte de copo pesado na mesa e, com gestos de mágico, com aquele 

sorriso culpado, começou a tirar dos incontáveis bolsos secretos guloseimas simples de viagem, 

porém saborosas: waffle Artek, um pacotinho de frutas cristalizadas, nozes... 

– Quanto fica? – perguntou Stepánov.  

– Nada, está tudo incluso no preço... Se precisar de algo me chame. Ali tem um botão – 

ele afastou a cortina e mostrou um botãozinho branco perto do abajur. 

– Você sabe, acontece que... – Stepánov começou com cautela, entendendo que agora 

ia falar uma besteira e bancar o bobo, mas por alguma razão isso não tinha importância. – Eu 

não estou indo com nenhum objetivo, só estou viajando por viajar. Mas ainda não decidi onde 

vou descer. Talvez você possa me sugerir algum destino, alguma cidade, onde dê pra passar 

algum tempo... descansar de tudo e tal... 

– Vou sugerir – concordou o condutor com a cabeça. – Será de manhã, por volta das 

oito. Acordarei o senhor meia hora antes. 

– E qual é a cidade? – Stepánov demonstrou um interesse preguiçoso. Já estava pegando 

no sono, o frescor e a luz esverdeada pela janela dispunham-no perfeitamente a um cochilo. 

– O senhor não vai se confundir – disse o condutor. – Não haverá outras paradas. Depois 

sim, mas até lá não. 

O condutor não deslizou a porta de correr silenciosa e Stepánov viu como andava pelo 

corredor outro condutor, baixo e corpulento, com o costumeiro suporte de copo e, de relance, 

ainda uma condutora esbelta, de pernas longas, com uma garrafa de refrigerante. 

– Como vocês são muitos – notou ele, aprovando. 

– Sim, nosso trem é de alto conforto. Temos um condutor para cada passageiro – isso 

foi dito com modesta dignidade, com um orgulho secreto pela empresa. 

– Na verdade, sabe… – pronunciou Stepánov, por alguma razão se sentindo muito leve 

e desinibido com esse cara tão alto que via pela primeira vez. – Me parece que aqui há um certo 

exagero. Que a comodidade do caminho, como posso dizer, é inversamente proporcional à 

presença de um propósito. Quando a pessoa tem muita necessidade de chegar a um lugar, ela 

não presta atenção no conforto: pode até ir no teto. Mas quando para ela tanto faz aonde ir, o 

que está ao redor ao longo do caminho tem muita importância. O senhor não acha que agora 

dedicamos muita atenção aos diferentes tipos de confortizações, aconchegamentos – ele disse, 
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rindo de si, com a leveza que se tem apenas nos sonhos, mas agora tudo era real, só a impressão 

chegava com atraso, como se estivesse chapado. O chá estava quente, mas quente como se 

através de um véu, e até o crepitar da mordida no waffle chegava com certo atraso, como o 

trovão depois do relâmpago. Esse pensamento divertiu um pouco mais Stepánov, e o condutor, 

ao que parece, adivinhou e também sorriu.  

– É, o senhor está certo – notou –, mas isso é sempre assim. A preocupação com o 

conforto é sempre com o homem. Com o que mais se preocupar agora? Seria melhor ir 

esmagado? 

– Não só com o homem – especificou Stepánov. – Com a imagem da empresa. 

– Bem, a reputação da nossa empresa é tão boa que já não é preciso se preocupar mais 

– disse o condutor, sério. – Além do mais, de qualquer forma somos monopolistas.  

– Ei, ei, ei! – de bom humor Stepánov apontou-o com o dedo, repreendendo-o. – Isso 

não é justo.  

– Como se diz? Diante de toda a riqueza de opções, não há alternativa –1 respondeu o 

condutor. Parecia não ter nenhuma pressa, sentado à frente, aquecendo as mãos entre os joelhos, 

e se oferecendo para prolongar a conversa, para que o passageiro, deus nos livre, não se 

entristecesse. O chá estava forte, revigorante – Stepánov não queria mais se deitar e decidiu 

bater um papo com o condutor, que, surpreendentemente, respondia a todas as perguntas com 

precisão, isto é, em plena conformidade com as expectativas de Stepánov e até com um pouco 

mais de esperteza Era possível falar qualquer coisa: um condutor é um condutor, um 

companheiro de viagem contratado. Assim, às vezes despejamos na cabine tudo a respeito de 

nós em cima de uma pessoa aleatória, e de manhã partimos para viver adiante, após ter aliviado 

a alma. 

– Mas, bem, admita que a maioria agora viaja como eu – continuou ele, esparramando-

se. – Nenhuma noção especial do objetivo, e por isso uma atenção especial ao ambiente.  Na 

realidade, agora todos só estão ocupados com o conforto, e só oferecem isso. E eu não sou 

                                                             
1 Referência ao comercial da ONG Alternativa, veiculado no início dos anos 1990, no período de 

estabelecimento do capitalismo no país. O slogan transmitido era “При всем богатстве выбора другой 

альтернативы нет” [Diante de toda a riqueza de opções, não há outra alternativa]. Ficou conhecido pela 

redundância gramatical de “другой альтернативы” [outra alternativa], a qual Býkov suprime. 
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contra: gosto muito desse trem de vocês. Mas isso compensa tudo, quer dizer, a completa 

incerteza no final... 

– Eu não acho – disse o condutor com delicadeza. – Pelo contrário, é como se sugerissem 

que no final nada será ruim, horroroso. Seja qual for o propósito de sua viagem, não importam 

suas razões – é como se pelo menos fizessem entender que a vida é um pouco melhor do que o 

senhor pensa, que o mundo é mais piedoso, que se preocupam com o senhor. Parece que hoje o 

principal problema se resume à pessoa andar por cima de uma película muito fina que a qualquer 

momento pode se romper, aí lhe parece que ninguém oferecerá uma mão amiga. Mas quando 

ela se depara com uma atmosfera de cuidado, imediatamente tem a impressão de que o mundo 

não é tão hostil... de que ele, talvez, não a esteja expulsando, mas, ao contrário, esteja até feliz 

em tê-la... O senhor há de concordar que a situação de partida em si... de deixar tudo aquilo 

com que estamos acostumados... pressupõe certo estresse. Até mesmo sair de casa e chegar à 

estação já é um estresse, ainda que você não se dê conta. É preciso contrabalançar isso, se 

possível, não é verdade? 

– Mas é nesse estresse que consiste toda a vida – objetou Stepánov. 

– E como! Tudo é pouco confortável, na maioria das vezes repugnante... Aí isso se 

acumula e então em um belo dia tudo enche a paciência. Então o condutor é necessário.  Ele 

faz entender que não é preciso provar mais nada a ninguém. Você fez tudo certo, você sentou 

no trem certo e vai diretamente à cidade certa. 

– Excelente! – falou devagar Stepánov – Excelente! Que serviço perfeito! A pessoa faz 

uma viagem de negócios, desnecessária tanto para ela quanto para o trabalho, só vai para marcar 

presença. O condutor vem à sua cabine e o convence de que essa viagem tem um propósito, que 

está tudo certo…   

– Sim, é óbvio – o condutor fez que sim com a cabeça. – Mas isso, é claro, não acontece 

em qualquer trem. 

– Tudo bem. Então me convença de que todo o resto faz sentido, você consegue? 

– É claro – o condutor fez que sim com a cabeça. – O senhor veio parar em nosso trem, 

então significa que não foi acidental.  

– Mas este trem é relaxante. – Stepánov tentou uma última vez explicar a si mesmo e ao 

condutor seu vago sentimento de constrangimento e de não merecimento em relação ao que 
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estava ocorrendo. – Começo a achar que eu mereço isso tudo. Mas eu não mereço, eu só comprei 

o bilhete. 

– Não, também é preciso saber comprar o bilhete. É preciso firmeza, até mesmo coragem 

– disse, com respeito, o condutor – Em muitas situações, eu pensaria mais, mas as pessoas 

fazem escolhas tão rápido. Isso é heroísmo, quase como no front. 

– Sim, sim... Mas veja, quando o homem está cercado por conforto e cortesia, sem querer 

alcança a mais elevada autoestima. Parece-lhe que não é culpado de nada. Mas todos são 

culpados... 

– Não é verdade – disse o condutor. – Disso eu devo discordar. Não sei quem lhe incutiu 

isso. Por que culpados, diante de quem? Por que se deve sempre imaginar um julgamento? O 

homem sofre a vida inteira, desde o nascimento – é preciso ser um verdadeiro sádico e muito 

criativo para ainda por cima cobrá-lo por isso. Existem, é claro, pessoas ruins que sentem prazer 

com o sofrimento do próximo, mas a quantidade delas é muito exagerada, principalmente pela 

literatura, em que todo o tempo se precisa de conflitos. Mas, na realidade, são passageiros 

comuns, posso lhe assegurar. Eu vi muitos passageiros, trabalho há muitos anos. E cada um, 

quando senta no trem, por alguma razão tem certeza de que é culpado. Quem levou os senhores 

a isso – não dá para entender. Ninguém é culpado de nada, durma.  

– Bem, você é quem sabe – continuou Stepánov, acomodando-se com conforto na cama. 

– Na minha opinião, apesar de tudo não sou um homem muito bom. 

– É muito bom, muito – murmurou o condutor e, curvando-se, saiu. Stepánov adormeceu 

ainda antes que as costas arqueadas azuis do condutor desaparecessem à meia-luz do corredor. 

Pela manhã despertou com a delicada batida na paredinha – a porta estava e estivera 

aberta a noite toda. 

– Levante, chegamos. 

– Que cidade é essa, afinal? 

– Não se preocupe, eu acompanharei o senhor – disse o condutor. 

– O que quer dizer com acompanhar? Você não tem que seguir adiante? 

– Não, nós temos esse serviço. Eu ajudo a escolher a cidade e a se instalar, depois 

partirei. Ser condutor significa conduzir. 
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– Mas há um hotel lá, pelo menos? 

– Para quê hotel? – surpreendeu-se o condutor. – Nós alugamos uma casa. 

– O que é isso, também faz parte do serviço? – perguntou Stepánov começando a se 

irritar. Ele estava deixando de gostar desse conforto elevado. 

– Já não é mais nosso serviço, isso a cidade oferece. Por acordo conosco. Por acaso o 

senhor acha que não merece uma casa? 

– Olhe, como você sabe  o que eu mereço ou não mereço? Saí por dois dias, para dar 

uma relaxada... 

– Bem, está ótimo, mas será possível dar uma relaxada em um hotel? No hotel há 

barulho, comida ruim, pessoas desconhecidas... Em uma casa é possível, afinal, descansar. 

Conhecer a cidade, passear... 

– Que merda é essa? – resmungou Stepánov. 

Ele imaginou que agora o condutor o levaria à cidade, para alguma dona de casa com a 

qual tem acordo de entrega de clientes, e a casa seria provavelmente suja, provinciana, e ainda 

lhe empurrariam mulherezinhas quaisquer, cafetões... O condutor o olhou com uma zombaria 

disfarçada, e isso o irritou ainda mais.  

– Caso o senhor não goste de alguma coisa – disse o condutor –, sempre poderá escolher 

um hotel ou outra casa. Mas o senhor vai gostar, para isso vou desembarcar com o senhor. 

O trem arrancou como se alertasse a partida iminente.  

– Vamos, por favor – disse o condutor. – Senão iremos parar em um lugar que não lá.  

– Está bem, estou me vestindo, pondo o cinto – grunhiu Stepánov, calçou as botas e 

seguiu o condutor para a plataforma  fresca e nublada. Pareceu-lhe bom que o calor retirou-se, 

dando espaço ao seu tempo preferido: cinzento, sempre a se armar sem nunca derramar a chuva, 

com nuvens baixas que abriam e fechavam o céu. Olhou de relance para o prédio amarelo da 

estação, tentando ler o nome da cidade, semicerrou os olhos, mas não compreendeu nada. 

Decifrou que terminava em “sk”.  

Ele estivera em tais cidades, conhecia-as muito bem – casinhas amarelas e cinza, colinas, 

o enorme rio cor de aço, cães  latindo um para outro, o mercadinho com sementes de girassol, 

cogumelos salgados e utilidades domésticas chinesas, com certeza uma biblioteca regional com 
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o nome de um literato de terceira categoria nascido aqui, o cinema em ruínas, às vezes um 

prédio de fábrica de tijolos vermelhos  em um quarteirão inteiro... Eles subiram uma longa 

ladeira, Stepánov começou até a ofegar – o condutor andava  com facilidade, confiante, e 

poderia ir muito mais rápido, mas por consideração a Stepánov ajustava-se à sua lentidão. Ele, 

ao que parece, sabia exatamente o destino e não se emaranhava nas teias das ruas indistinguíveis 

e tortuosas – ora cobertas de casas térreas, ora fincadas em fileiras de decadentes khruschoby.2  

Parecia a Stepánov que ele conhecia os lugares, mas isso porque havia estado muitas vezes em 

cidades semelhantes. No entanto, uma curva lhe deu a impressão de ser definitiva e 

incondicionalmente conhecida – parecia que a rua para a qual Stepánov se mudara com os pais, 

quando tinha cinco anos, caíra diante de seus pés, do nada. Naquele tempo o subúrbio moscovita 

acabara de ser coberto por construções e era possível andar até uma aldeia próxima para colher 

flores de lilás. Essa rua era bem parecida com aquela que tinha caído do nada – só não havia as 

flores de lilás, já tinham caído.  Seja como for, é horrível como tudo é igual no nosso país.   

– É aqui – disse o condutor. – Se não gostar, procuraremos outra. 

Como de costume, tirou a chave de debaixo do tapete e abriu a porta de madeira pintada 

com tinta azul bem desbotada – Stepánov se lembrava perfeitamente daquela cor: era a cor da 

casa da datcha do vizinho, um homem misterioso que sempre deixava a luz acesa à noite. 

Diziam que tinha enlouquecido e tentava descobrir um composto químico capaz de destruir 

toda a grama do terreno, mas sem causar dano às culturas úteis. O vizinho era carinhoso, 

tranquilo e regalava Stepánov com framboesas que cresciam ao longo da cerca.  

Mal entrou, Stepánov logo percebeu que não teria de buscar mais nada. Se era verdade 

que o condutor tinha um acordo com a dona da casa, então pelo menos ela cumprira com todos 

os requisitos.  Já o primeiro cômodo, onde entraram, avançando da sacada, era exatamente o 

que ele queria: o mesmo cômodo feliz em que ele vivera quando tinha quinze anos. No geral 

essa fora a melhor época, o despertar de todas as capacidades, a tomada de consciência de todas 

as possibilidades. Naquele tempo, o mundo olhava para ele com uma surpresa alegre – veja 

como você é bom nisso e naquilo! Ele reconheceu com alegria o sofá de estofado verde, a antiga 

mesa da bisavó com gavetas (uma não abria, e ele ainda não sabia o que havia ali – quando 

estava no exército os pais trocaram toda a mobília; o que poderia haver ali? Sem problemas, 

agora vamos ver, agora sem falta todas as gavetas serão abertas). Ele espiou embaixo do sofá e 

                                                             
2 Forma pejorativa de se referir às khruschióvki, prédios de cinco andares, blocos de apartamentos, padronizados 

e construídos em massa na URSS durante o governo de Nikita Khruschiov. 
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com alegria viu a bola, que fora perdida do nada quando Stepánov tinha cinco anos: rodou pelo 

bosque atrás dos arbustos, todos procuraram e não acharam. Eis onde ela está! O papel de parede 

envelhecera um pouco, mas a estampa era a mesma de antes: linhas se cruzando em ângulo reto, 

brancas sobre fundo cinza, tantas vezes ele as olhara de manhã, no quadrado de sol que se movia 

lentamente da cabeça para os pés. Quando se arrastasse até a rachadura, então com certeza já 

era a hora de levantar.  

– E então? – perguntou o condutor com alegria. – Eu disse, o senhor não ia querer outro. 

– Bom, bom – murmurou Stepánov. 

Tudo fora feito com precisão, a gosto, a empresa não dá ponto sem nó. Para dizer a  

verdade, se entusiasmaram demais copiando – tem uma porta na sacada, pois moravam no 

terceiro andar, mas para que uma sacada em uma casa térrea de aldeia? Mas ele se aproximou 

da porta da sacada e viu aquela mesma paisagem em que crescera, que se transformou depois 

da mudança apesar de permanecer amada e insubstituível. Pessoas voltavam do trabalho (perto 

havia uma fábrica, um subúrbio operário de Moscou comum no começo dos anos 70), trólebus 

viravam pela esquina... É verdade, agora não havia quase ninguém, mas o tempo era o mesmo: 

o pôr do sol dourado sobre a rua e os campos de repolho ao longe. Ainda fumegava a chaminé 

grossa e baixa, justamente atrás da qual o sol se põe. É preciso olhar amanhã de manhã – de 

repente ali será manhã?  

– Vou olhar os outros cômodos, tudo bem? – Por algum motivo Stepánov pediu 

permissão, embora entendesse que aquela casa já era sua propriedade. 

– Claro, claro – assentiu o condutor, sentando-se um pouco no sofá. 

Stepánov pensou que o cômodo ao lado seria o quarto dele e de Olga, mas em vez do 

quarto de Olga estava o de Nádia, penumbroso, triste, onde sempre houvera uma pena 

insuportável de todos, e mais que de todos, de Nádia, incapaz, a desamparada Nádia, que com 

esse desamparo apanhara-o mais fortemente do que qualquer rede, ele sabia perfeitamente qual 

o preço de toda essa  desordem e incapacidade e por isso fugira no final das contas, porque 

entendera que já o haviam apanhado e agora o devorariam;  mas de qualquer forma, com 

ninguém e em nenhum lugar ele fora tão feliz como naquele cômodo que mobiliaram juntos, 

somente com o  dinheiro dele. Com Olga tudo ia bem, era normal, Olga conseguia cuidar de si, 

Nádia não; no entanto, ele sentia que Nádia jogava com aquilo, enquanto Olga vivia simples e 

honestamente, mantendo-se sozinha, e por isso não abandonou Olga, e Nádia não se perdeu, no 
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fim das contas fora para a Inglaterra, mas lá, dizem, também era infeliz. Esse cômodo não 

existia mais – ela vendeu o apartamento, depois derrubaram o prédio velho – era de tijolos e 

cinco andares na região da avenida Ryazanski, mas ele amava os álamos nas janelas, e a 

jardineira embaixo das janelas, e até as velhas abomináveis na entrada. De alguma maneira, foi 

assim, estar à disposição, sustentar, cortejar e cuidar era a sua natureza, e para Nádia essa 

natureza era mais adequada; nas mãos dela, tudo se quebrava, caía aos pedaços, até a cama nova 

que eles escolheram juntos, até a televisão que ele arrastou sozinho no lugar da velha – mas até 

dessa fragilidade das coisas ele gostava, as coisas não envelheciam do nada, mas em razão da 

proximidade com a verdadeira paixão, sempre destrutiva. E por que não foi embora naquela 

época? De qualquer maneira, ele abandonou Olga depois. É horrível porque enquanto os 

relacionamentos estão vivos – eles estão vivos em ambas as famílias, e morrem por alguma 

razão também simultaneamente, então não há mais motivo para ir embora. Às vezes ele sonhava 

que esse quarto seria dele; e agora era totalmente dele, mas sem Nádia, que só atrapalharia, sem 

Nádia, agora, totalmente compreensível com sua avidez mascarada e ardilosamente escondida. 

E isso é o melhor – quando tudo faz lembrar Nádia, mas ela mesma não está ali. Com alegria 

reconheceu seu antigo toca-discos, junto aos discos de vinil e uma bolsa com fotografias antigas 

no armário. Parece que Nádia tinha várias bolsas, não as desfez desde a última mudança. Ela 

nunca tinha tempo para nada, mas, por outro lado, com que estava ocupada? Mas ele não estava 

zangado, nem um pouco, só triste. E na janela de Nádia estava aquele tempo de sempre, que ele 

amava mais do que tudo – quatro horas da tarde, a cidade dormitório, as crianças que voltaram 

da escola rangem os balanços no pátio, gritam, correm para lá e para cá, atrás da bola. E o vento, 

vindo do postigo, resfriava o corpo quente. Ele amava mais do que tudo ficar com ela durante 

o dia, ao redor a vida passava e ninguém sabia de nada. A intimidade parecia mais aguda por 

causa da proximidade desses gritos e dos rangidos pela janela. A velha saía para regar o canteiro 

de goivos – interessante, será que a velha sairia? Ou ela agora mora em outra casa? Será que a 

vida toda ela desejou tocar piano ou dançar valsa com um coronel e nunca, de jeito nenhum, 

regar goivos? 

O terceiro cômodo – sim, é claro, sobre esse ele já adivinhara.  Era o da datcha, com 

móveis que rachavam e rangiam musicalmente. A casa de madeira de sua infância há muito 

tinha sido demolida, e ele não gostou daquela que construíram. Mas aqui tudo era como ele 

queria – uma toalha de mesa de plástico, estampada com xícaras de chá, pires, covilhetes, uma 

otomana com colcha vermelha listrada, um armário com revistas velhas, uma escada para o 
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sótão com muitos objetos misteriosos e vespeiros aninhados no telhado. Agora vamos rever 

tudo, rearrumar tudo, reler os jornais, haverá muito tempo. 

O quarto cômodo era o dormitório infantil do primeiro filho, o mais velho, amado (é 

mentira que amam mais os caçulas) – agora ele cresceu e estava irreconhecível, não tinha o que 

falar com ele, era óbvio que ficava entediado com Stepánov, como nos últimos tempos todos 

ficavam entediados com ele – um homem inoportuno, azarado, que prometeu, mas não fez nada. 

E o que podia fazer? O que esperamos das pessoas? Que elas revolucionem o mundo? Mas, 

para o filho ele prometia algo especial, individual, e embora na infância tenha sido 

especialmente feliz, ao ler em voz alta para o filho ou montar modelos pré-fabricados com ele 

– Stepánov sentia uma saudade veemente, um desejo aflitivo de fazer algo imediatamente, algo 

que todos esperavam. Mas o que havia de ser feito – ele de novo não adivinhou e retornou ao 

primeiro cômodo, temendo mais que tudo que o condutor tivesse fugido e não houvesse com 

quem buscar uma resposta. Mas ele não havia fugido, estava sentado no sofá como deveria, 

sorrindo com benevolência. 

– Obrigado, você fez tudo muito bem – disse Stepánov. – Construiu tudo 

admiravelmente, considerou todos os detalhes, estou muito contente.  

– Agradeça a si – sorriu o condutor. – Pois foi o senhor quem construiu, este é o seu lar, 

que acabou ficando assim.  

– Sim, sim – continuou Stepánov distraído – quem constrói algo, fica com o que 

construiu... É muito bom que, pelo menos, não tenha sido uma câmara de gás. Mas sabe, de 

repente, agora, eu pensei... se tudo se limita a isso, então não está tudo bem. Não 

completamente. Sabe, eu poderia ter sido mais, melhor... poderia ter sido, sei lá, totalmente 

diferente... 

– Ali ainda tem uma despensa – o condutor explicou um pouco inquieto. – Bom, o 

senhor se lembra, na oitava série, da colega de classe Maria Astákhova. 

– Disso eu me lembro, sim – livrou-se Stepánov. – A despensa, obrigado, muito bom. 

Mas sabe... dia após dia, sempre, olhar essa paisagem... A inquietação, que havia começado a 

se manifestar com uma leve pontada, agora começou a arder, se espalhou pelo corpo, aqueceu 

não só o peito, mas todo o rosto, e ficou difícil mexer a mão esquerda. Acho que isso é angústia. 

E apesar de eu amar... ter amado... as cidades russas provincianas, ainda há muitas outras 

possibilidades. Acho que se você me desse ainda alguma chance... 
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– Mas essa foi sua própria decisão – admirou-se o condutor. – E em Deviátovo poderia 

ter mudado de ideia... 

– Sim, sim! – disse Stepánov ressentido; aquela polidez já o enfurecia. – Poderia, mas 

você sabe... às vezes tudo enche tanto a paciência...Você compreende, às vezes a gente não 

consegue se controlar 

– Podemos olhar outra casa – disse o condutor pacientemente. – Outros cômodos.  

– Não, não, não é esse o problema! Tanto faz porque todos eles já foram, o senhor 

entende? Às vezes a gente toma decisões precipitadas. Acontece, sob a influência do momento, 

mas por que estou contando a você? Dá para perceber que você nunca experimentou nada 

parecido. Eu estimo sua empresa, pagarei quanto e o que for preciso. Mas eu peço muito que 

você me leve à estação. Lá eu não me orientarei sozinho, e você é condutor.  É sua obrigação. 

Está incluso nos seus serviços, afinal de contas. 

O condutor levantou-se e Stepánov encheu-se de alegria.  

– Ótimo! – disse ele. – Ótimo, olha, eu já falei. Vamos, então? 

– Eu vou – disse o condutor, culpado. – Mas o senhor sente um pouquinho ali, se acalme. 

Depois vá, passeie, veja o povoado. Ali há muita gente, só que agora todos estão no trabalho. 

– Não, não – insistiu Stepánov. – Vamos juntos, e você me conduzirá à estação. Ah, 

mudei de ideia! Ah, acontece! Ah, por favor! – lamuriou-se já completamente infantilizado. – 

O que eu vou fazer aqui, pense só! É insuportável, tantas vezes já vi tudo isso! Tantas coisas 

ainda são possíveis... vamos, hein? Você me conduzirá! Você é condutor! 

O condutor parou na entrada.  

– Sabe – disse –, na verdade, eu mesmo sou o culpado. Era preciso prever. O caso é que 

eu não sou de fato um condutor... 

– Argh, sim, faz tempo que eu suspeitava! – exclamou Stepánov – Esses seus segredos, 

deixa para lá, tudo estava claro desde o começo... 

– Sim, mas não nesse sentido. – O condutor ajeitou os óculos e se inclinou para a orelha 

de Stepánov. – Sou um semicondutor, entende? 

– Não estou entendendo... – disse Stepánov. 
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– Apenas para um lado – disse o condutor.  – Estava escrito lá, na parede do trem. Só 

que ninguém nota, mas deveriam. Bem, o senhor descanse um pouco. E depois terá... lá tem um 

jardim, com maçãs. Lembre-se, como no kolkhóz,3 depois do primeiro ano na faculdade... 

– Sim, sim – disse Stepánov. – Lembro, lembro. Maçãs. 

 

1.4 Instruções 

 

Senhores passageiros, desculpem nos dirigirmos a vocês. Não temos outra possibilidade. 

Este texto não é um conto e foi inserido aqui disfarçado de literatura fantástica, mas vocês 

devem levá-lo a sério ao máximo. Escolhemos a revista “Sakvoiage SV” para nos dirigirmos a 

vocês antes de mais nada porque, de todas as revistas de luxo contemporâneas russas, ela tem 

a tiragem máxima – acima de 500 mil exemplares. Além disso, se em relação a outras 

publicações, os leitores têm escolha – comprar, não comprar... Em relação a “SV”, essa escolha 

não existe. Queira ou não queira, leia – não há o que se fazer. Assim, nossa mensagem alcançará 

o número mais alto de cidadãos. 

No entanto, não estamos nos dirigindo a todos. Além disso, parte dos leitores nos é 

indesejável, por motivos que logo adivinharão. Por isso, primeiramente gostaríamos de eliminar 

aqueles aos quais nossa mensagem não se destina. Será um teste. Se vocês passarem, então 

poderão ler adiante; se não, o abandonarão já na primeira página. Vocês ficarão entediados, 

sem compreender e tudo mais. 

Agora nos permitiremos especular sobre um conto de Vladímir Nabókov. Ele se chama 

“As irmãs Vane” e à primeira vista não tem relação nenhuma com nosso propósito. Em suma, 

nesse conto a narrativa se trata de um velho professor que se lembra de duas alunas com a vida 

pessoal fracassada. Elas morreram, desapareceram por completo da Terra, e agora ele se 

pergunta: onde elas estão, como estabelecer contato com elas? Às vezes lhe parece que, 

invisivelmente, elas estão em sua vida, enviam-lhe uma ou outra impressão, algum reflexo de 

sol que lhe lembra as pinturas delas, ou o som das estalactites, que lhe lembra a voz delas ou o 

casaco vermelho do rapaz no posto de gasolina. Mas isso tudo é, evidentemente, uma ilusão. O 

                                                             
3 Abreviação de Коллективное хозяйство [Propriedade coletiva], os kolkhózes, na União soviética, eram 

propriedades rurais fornecidas pelo Estado para cultivo coletivo da terra. Nelas os camponeses se organizavam 

em cooperativas de produção.  
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segredo do conto é desvendado no último parágrafo. Ali, das primeiras letras formam-se 

palavras: “Estalactites e reflexos de sol vêm de Cynthia, o casaco de mim. Irmãs Vane”.1 Vocês 

entenderam? Todo o principal, repito, está dito nas primeiras letras das palavras, ainda que o 

parágrafo no geral pareça totalmente sem sentido. O próximo parágrafo também pode parecer 

sem sentido, e ele é mesmo, provavelmente, e podem pulá-lo se não acharem interessante. 

Algumas liturgias internacionais entendem negativamente intelectuais gnósticos e não 

aceitam seitas nórdicas. Os símios menos adaptados consideram um lapso. Ah! Rinocerontes 

adoram maconha. Proletários ralam enquanto constroem instrumentos supersônicos 

anacrônicos. Muitos dinossauros eram notavelmente onívoros. Sobrarão só os povos latino-

americanos nessa esfera terrestre. Aleluia! 

Pois bem, analisado isso, tomemos fôlego depois do esforço mental e continuemos 

nossos jogos. Agora gostaríamos de conversar sobre um conto de Aleksandr Grin, no qual o 

herói, um professor idoso, morre pelas mãos de um ladrão. Mas antes disso, quando o ladrão 

vai atirar, o professor pede permissão para terminar de escrever a última paginazinha de seu 

manuscrito. Deve criptografar, para que o ladrão não suspeite que estas linhas contenham uma 

sentença para ele. O velho escreve que as palavras atravessam a porta do futuro com suas 

terminações, como balas. E em seguida anota algumas palavras sem sentido, letras finais que 

dão uma pista para o investigador: “O zelador Vassíli Tiúrin me matou” – ou como lá o 

chamavam. 

Vocês entenderam? Repetimos mais uma vez: as terminações das palavras abrem o 

caminho para o futuro. O próximo parágrafo de nosso conto é bastante sem sentido, não precisa 

ser lido, e é melhor pular imediatamente para o próximo. 

Habitante zen de Titanic distante! Senhoras sórdidas a navegar! Ai! Ó! Ler sempre 

Turguêniev converte boçal a intelectual. Delírio? Idiotas! Ele deseja glúten? Seu animal! 

Guarda-sol: proibido pelados!  

Ora, tendo sido esse mais difícil, temos motivos para esperar que restaram apenas nossos 

destinatários autênticos. Apesar disso, para nos convencermos definitivamente que agora à 

nossa volta todos são nossos, e todos de que não precisamos já puseram a revista de lado e fitam 

                                                             
1 Há algumas versões do final do conto “As irmãs Vane”, mas em nenhuma delas o enigma do último parágrafo é 

o descrito por Býkov. Em russo, as palavras formam “ svetil e dkisti tsinti i a schiotchik vam ot menia sibil”, 

que, em português, na tradução de José Rubens Siqueira, ficou “estalactites de minha irmã parquímetro meu 

sybil”. 
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a janela ou foram ao restaurante, lembraremos de mais uma história literária, chamada “A 

estrela de Salomão”, de Aleksandr Ivánovitch Kuprín. Lá está escrito um código 

demasiadamente trabalhoso, por isso eu contarei agora como facilitar. Vocês leram “A estrela 

de Salomão”? Se não, precisam ler obrigatoriamente. É um conto muito fascinante no qual um 

simples escriturário – funcionário de escritório, como se diz hoje em dia – começou a decifrar 

um bilhete de seu tio alquimista, e como resultado disso no funcionário silencioso baixou a 

onipotência. Aliás, se nós todos chegarmos vivos ao fim dessa viagem, vocês terão lido esse 

conto de qualquer maneira. Pode ser, é claro, que aconteça algo e não cheguemos lá, mas vamos 

acreditar no melhor. Em suma, se simplificarmos um pouco – para contar, senhores, apenas 

para contar o código complicado que o herói de Kuprín compreende – então teremos o seguinte: 

suponhamos que temos uma frase de seis palavras. Para decifrar a primeira palavra é preciso 

pegar as primeiras letras das primeiras palavras. Para a segunda, as segundas das próximas. 

Terceira – terceiras, enfim, e assim por diante. Onde está a dificuldade? Você não sabe onde 

termina a primeira palavra e segue pegando as primeiras letras. É importante notar a partir de 

qual momento se verifica a falta de sentido e mudar para a segunda letra, e depois para a terceira.  

Entendido? Não é nada complicado, o criptógrafo também suou, se isso conforta os senhores. 

Por isso nós finalmente colocaremos todos os pingos nos is e passaremos para o principal, e 

todos os que não estão interessados, que vão comer! Sim? Eles irão comer, devorar, encher de 

leve suas panças, enquanto nós estamos aqui com alguns fiéis, nada mais nada menos do que 

salvando a humanidade 

Existem lagos em Senegal? Engano nosso esperar. Estes porquinhos amanhã ganharão 

nossa bufunfa. Coordenem direito o fim! Suor de servo também acaba. Tirem as chapkas, 

companheiros! Olhe! Quem beleza nalgum homem encobre, herói impossibilitará. Cíclicla 

canção cantam demasiadamente. Brotoeja ressequida está dolorida: causada e reiterada pelo 

fenômeno pop.  

Na verdade, fiquei com preguiça de codificar a última palavra, por isso ela está do jeito 

que precisa ser. Vocês deverão ter como resultado uma frase de seis letras. Eu vou explicar 

agora o que ela significa, porque todos aqueles que não são nossos, obviamente já não lerão até 

este ponto. Imagine uma corrida, na qual deficientes participam junto aos atletas. Sem dúvida, 

os deficientes não alcançam a linha de chegada; eles caem em uma vala e lá permanecem. Veja 

então, nós vivemos numa época, em que já nem todos conseguem abrir caminho entre três 

parágrafos confusos. E esses que não conseguem não se tornaram assim por acaso, certo? Eles 

foram deixados assim.  
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Não é preciso vê-los como nossos inimigos. Entendam que eles estão doentes, 

infectados, mas, afinal, eles não foram advertidos. Quem sabe temiam o pânico, talvez 

autoridades também tenham sido infectadas e, por isso, censuram toda informação importante. 

Na verdade, não temam, porque o contágio só é possível ao conversar ou ter contato íntimo. 

Por isso, peço muito aos senhores que não conversem com ninguém na cabine enquanto não 

tiverem lido até o fim essa instrução. Tentarão conversar – mas devem responder que estão 

lendo e está muito interessante. Porque está interessante, não está? Então não deixem que eles 

venham com perguntas, senão começam a conversa de sempre sobre preços ou quem onde 

quando bebeu, e em meia hora os senhores estarão infectados, em uma hora já não poderão 

mais ler toda esta instrução. Muito simples, aliás. Se no vagão estiver tocando rádio, peçam 

para que o desliguem. O vírus se espalha principalmente pelo rádio, conforme a experiência 

tem mostrado. Eu não posso nomear uma estação específica, porque isso seria propaganda, mas 

os senhores logo adivinharão que eles tocam música.  Se ainda sabem contar até dez e formar 

palavras com letras, significa que eles ainda não chegaram até os senhores. Na verdade, o 

processo é antigo, já são muitos infectados, e é muito provável que eles estejam até em suas 

cabines. É preciso identificá-los e fazê-los voltar ao estado normal porque, se isso não for feito, 

nós estaremos completamente vulneráveis diante da agressão direta. Quando ela começará, não 

sabemos, mas há sinais de que será em breve.  

Naturalmente, os senhores estão se perguntando como identificá-los. Pois bem, se eles 

deixaram a revista de lado e não leram a instrução, esse já é um critério bastante consistente. 

Mas ele não é cem por cento, porque vai que de repente foi outra coisa. Suponhamos que um 

homem tenha dor de cabeça ou de barriga. Portanto, a seguir temos algumas observações 

simples. Até aconselhamos que os senhores façam uma tabela escondido e em cada espaço 

marquem um sinalzinho de mais, como se fosse a reação de Wassermann.2 Se acumular cinco 

sinaizinhos, então diante dos senhores sem dúvida há um infectado. Vamos lá.  

1. Se o vizinho de cabine tirou comida e começou a servir-se sem lhe convidar, marque 

um sinalzinho de mais. Se convidou, um de menos. Se tirou vodca e ofereceu – mais. 

Se ficou ofendido em resposta a sua recusa – dois sinaizinhos de mais.  

2. Se o vizinho (com mais frequência, vizinha), imediatamente assim que vocês partiram 

sacou o celular e começou a contar pormenores, como chegou à estação, como entrou 

na cabine e como se moveu com o trem – marque um sinalzinho de mais. Se, além disso, 

                                                             
2 Reação utilizada no teste de sífilis.  
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ele/ela, olhando de soslaio, comunicou cochichando ao telefone que as pessoas da 

cabine eram nojentas, de terceira categoria, ninguém moderno – marque dois 

sinaizinhos de mais.  

3. Se o vizinho tem um bebê aos berros e, em vez de acalmá-lo, grita e bate nele – marque 

um mais. Se, em vez de verificar se está seco ou alimentá-lo, ele/ela começa a balbuciar 

monstruosamente, perguntando quem é o seu docinho – marque dois.  

4. Se o vizinho usa em seu discurso pelo menos alguma das seguintes expressões abaixo – 

marque um mais. Expressão “em se tratar disso”, “tipo”, “essa foi peso-pesado”, “que 

poser!”, “ficou bege, “místico”, “pós-estruturalismo”, “lesar”, “isso é um pepino”. Se 

de vez em quando pronuncia, sonhador, algo como: “Ah, se eu tivesse muito dinheiro 

eu compraria uma aldeiazinha de mulheres e as comeria uma de cada vez” – também 

mais. Se o vizinho fica sempre calado e abre a boca apenas para fazer um comentário 

repreensivo ao senhor – marque dois sinaizinhos.  

5. Se o vizinho fala demoradamente sobre como odeia companheiros que roncam, e depois 

começa a roncar desesperadamente – isso é mais. É a alma infeliz dele roncando de 

dentro do corpo infectado: “Salve-me! Salve-me!”. 

 

Os senhores podem estar pensando: qual o sentido disso? Pois os sinais são bastante 

arbitrários. Ah não, eles não são arbitrários. São todos indícios da surdez espiritual, e ela não 

chega sem motivo. Tudo começa com a indelicadeza. Mas se os senhores não estiverem 

satisfeitos mesmo com esses modestos indícios, podem fazer ao vizinho algumas perguntas 

simples a fim de verificar suas reações.  

 

Exemplos: 

1. Estou com uma palavra difícil aqui na minha cruzadinha. O senhor tem na ponta da 

língua qual o romance de Liev Tolstói com onze letras? 

 

Se o vizinho começar a contar as letras do nome “Anna Kariênina”, ele está infectado. 

 

2. O senhor saberia me dizer, se aqui agora são onze horas, então que horas são na China? 
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Se o vizinho ficou pensativo, então ele está infectado. A China é grande, tem oito fusos 

horários.  

 

3. Você não lembra como era em inglês “transformer”? 

 

Se o vizinho começar a recordar, ele está infectado. Transformer em inglês era e é 

transformer, essa é uma palavra inglesa. 

 

4. Você se lembra como é a continuação do Serdutchka –3 “Kharachó, vsio budet 

kharachó!”? 

 

Se o vizinho responder corretamente, isto é, “Vsio budet kharachó, iá eto znaaaio”, – 

então está infectado, porque ouve Serdutchka regularmente. 

 

5. Diga, por favor, de qual etnia você seria? 

 

Para essa pergunta não existe resposta certa. Se o vizinho responder, ele aceita suas 

regras do jogo e seu direito de fazer tais perguntas, então significa que está infectado. 

Se ele perguntar “por quê?” demonstra medo do senhor, isso significa que está 

infectado. Se o vizinho ficar calado, insolentemente sem se importar com sua pergunta, 

ele não pode revidar, e então está infectado. Se ele fizer alguma outra quarta coisa, algo 

que eu ainda não saiba, então provavelmente não está infectado. Por favor, deixe-me 

saber sobre isso. Mas lembre-se de que para lançar mão dessa pergunta é preciso muita 

cautela, e somente se as quatro anteriores não deram um resultado inequívoco (por 

exemplo, uma proporção de 2:2). 

 

Depois disso, os senhores têm o direito de perguntar como sabemos e se não estamos 

nós mesmos todos infectados. Respondemos: primeiramente, todos nós – grupo de iniciativa – 

várias vezes aplicamos uns aos outros esse e outros testes, e continuamos a aplicá-los 

diariamente, para evitar a menor penetração do vírus em nossas fileiras. Há muito tempo não 

ligamos o rádio, não assistimos à televisão e não nos relacionamos praticamente com ninguém, 

                                                             
3 Verka Serdutchka (1973-), nome artístico do cantor ucraniano Andrei Mikháilovitch Danilko, vencedor do 

concurso Eurovision em 2007, após o qual se tornou muito famoso.  
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exceto com nosso círculo testado. É verdade, às vezes, quando estamos no trem ou no transporte 

público, queira ou não queira, o círculo se rompe, e após cada viagem realizamos uma 

desinfecção mental rigorosa e, em seguida, verificamos a nós mesmos, por exemplo, com o 

seguinte teste. Nós checamos uns aos outros com um texto bastante simples, no qual é preciso 

corrigir erros gramaticais. Se um corrigir corretamente todos os erros, isso significa que ele 

passou incólume e não se infectou.  

 Então vamos agora fazer esse teste com os senhores. Agora verificaremos, não só para 

revelar o vírus (já sabemos que não estão infectados, uma vez que leram até este ponto), mas 

apenas para que os senhores tenham a chance de saber aquela frase com a qual é possível 

imobilizar temporariamente um infectado. E imobilizá-lo é realmente necessário, simplesmente 

para que se verifique definitivamente sua regeneração. Se a pessoa só escuta Serdutchka e não 

sabe da existência do romance Ressurreição, estejam 75% certos de que ela está infectada; 

porém restam 25%, que atestam que ela é apenas estúpida. Para completar a verificação e tirar 

a prova final, os senhores devem despir o cliente e observar seu ombro direito. Enquanto isso, 

o cliente, se estiver infectado, defenderá o ombro até o fim – será preciso desde o início 

imobilizá-lo com a ajuda de um feitiço, infalível para infectados. Nós o testamos muitas vezes. 

Portanto, o próximo parágrafo é um ditado no qual é preciso sublinhar todos os erros. O feitiço 

se constituirá das letras sublinhadas.  

À Rússia é um país de pessoas monogâmicas, intteressantes, talentosas cem uma vasta 

gana de poçibilidades. Ela, é claro, estão verida por muitos anes de dirarura, grupos di 

comfanheiros tomaram possi dela, cem deixar que o povo paarticipasse da intereçante atividade 

de corrupçao, e, no gerao, o descaso dambém teve lugar. Mas o charme das paisegens ao longo 

das esdradas. Mas a beleza do ccampos habiumente removida de acordo comm o programe! 

Tudo linpo, extraortinório, um deleites total! 

Se a frase resultante for pronunciada de repente diante de algum companheiro de 

viagem, principalmente de um infectado – e por isso mais suscetível –, no primeiro momento 

ela o privará de qualquer vontade de resistir. Notem que os invasores precisam justamente que 

fiquemos sem essa vontade. Os senhores têm um minuto para desabotoar a camisa do cliente 

ou arregaçar as mangas e, então, verão no ombro direito uma pequena pinta verde-clara – o 

rastro da mordida do invasor. Elas são verdes, e o rastro deixado por eles também é verde.  

Caros companheiros, é preciso fazer isso com firmeza. É preciso descobrir essa pinta e 

dizer-lhe diretamente, como a um microfone: “No passarán!”.  Ou seja, os senhores não 
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passarão, eles não passarão, ninguém passará a nenhum lugar, portanto. Não vão conseguir, 

vocês estão desmascarados, em tempo descobrimos seus planos malignos. Então, um tentáculo 

vai se esticar para fora da pinta, curvar-se e morrer como em um thriller, e seu companheiro de 

viagem voltará a ser novamente uma pessoa normal, que detesta a rádio Chanson,4  mas se 

diverte com quebra-cabeças engraçados. Ele sabe de novo ler e escrever. E se um invasor 

maldoso cogitar conquistar o território dele por meio da total degradação da população, ele já 

saberá como resistir.  

Existe, porém, uma chance absolutamente terrível. Tão terrível que não queremos nem 

pensar. Deixamos por último essa possibilidade para uma discussão totalmente imparcial. Pode 

muito bem acontecer que, depois de todos os testes e da execução estrita das nossas instruções, 

os senhores se certifiquem de que o companheiro de viagem está infectado e, no entanto, não 

encontrem nele nenhuma pinta. Nem vermelha, nem verde, nem qualquer outra. Se isso 

acontecer, então tudo é muito ruim, queridos companheiros. Isso só pode significar que seus 

companheiros de viagem não estão infectados e, no geral, ninguém está infectado, e nossa 

versão da conquista da Terra por meio de uma terrível aterrissagem verde, na verdade, não vale 

um tostão. Significará somente que tudo se regenera sozinho e nós todos quantos somos aqui, 

enlouquecemos. 

Na verdade, aqui não somos ninguém. Na verdade, aqui somos um só. Caros 

companheiros, encontro-me em completo desespero, perdido, temendo sair na rua, sozinho em 

meu apartamento de dois quartos, entre esse calor horrível que de repente baixou sobre Moscou, 

e que não podia ter baixado desse jeito, sem mais nem menos.  Na realidade, isso também é 

alguém que nos mancha ou nós mesmos nos degeneramos, mas viver assim não é mais possível. 

Não é sem motivo que a Terra de modo geral e em particular nosso país está cada vez mais 

insuportável para a vida. Provavelmente, fizemos algo errado. Estou com uma dor de cabeça 

horrível. Mas não posso sair na rua, porque todos andam com tamanhas caretas, de tal forma 

que não é possível ser degeneração. Eu espero, eu acredito, eu insisto que isso é uma invasão 

verde extraterrestre. 

Eles transformaram tudo em pura rádio Chanson. Eles acabaram com a capacidade de 

abrir um livrinho. Eles eliminaram a ideia de decência e fizeram com que todos se petrificassem 

ao primeiro grito. Vejo nisso uma política consciente, deliberada. Isso não pode ser nenhuma 

outra coisa. Olhe só a Machka, eu amava muito a Machka, mas até ela me disse ontem que um 

                                                             
4 Rádio moscovita de apelo ao gosto popular.  
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homem com as minhas perspectivas categoricamente não a satisfaz. Na verdade, será que a 

Machka de antigamente poderia dizer isso e me avaliar de acordo com as minhas perspectivas?! 

Não, nunca, não acredito, pegue o que quiser, menos isso. E o que eu estou fazendo aqui agora, 

sozinho, nesse quarto horrível, quente como um forno aquecido, onde tudo me faz lembrar o 

completo colapso da vida e a futilidade de todas as minhas atividades? Provavelmente, eu era 

útil no mundo anterior à invasão, como um microscópio diante da presença do cientista que está 

pronto para olhar através dele. Mas, agora, eu me sinto somente um objeto pesado, matando 

mosca com tiro de canhão, pouco prático. E visto que isso não poderia ter acontecido por si só, 

cheguei à conclusão de que isso foi feito pelos verdes. Eu nunca os vi, mas suspeito que eles 

são verdes, a cor verde pela janela, a cor da minha melancolia. Provavelmente, eles se escondem 

no verde.  

Eu tentei olhar o ombro da Machka antes de ela ir embora, mas ela se esquivou e disse 

que sentia nojo. A Machka de antes nunca falaria dessa forma. Aliás, eu mesmo sinto que 

esqueço algumas palavras complicadas e repito para mim, é preciso dar uma olhada se não há 

alguma coisa verde em meu ombro. Ontem, quando saí tarde da noite para tomar um ar, um 

ramo afagou meu ombro, e não foi sem motivo. Não, parece que até agora nada. Mas os 

senhores não se esqueçam de observar em si mesmos, toda manhã e toda noite, tomem banho e 

observem. Acho por algum motivo que deve ser o ombro.  

Então, tudo bem. Estou cansado. Agora fico cansado logo. Por favor, façam tudo como 

escrevi. Agora enviarei à revista, eles vão receber como um conto e publicar, eu sei. Não é 

possível que não aceitem. Hoje eles aceitam qualquer bobagem como conto. Vão receber e 

publicar e todos ficarão sabendo sobre a invasão. Pelo amor de Deus, façam tudo como aqui 

está escrito. Endão dalvez nós esdaremos ssalvos.   

Só não entendo uma coisa – e se em ninguém houver pinta verde?  

O que fazer então?  
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CAPÍTULO 2 – DMÍTRI BÝKOV EM TRADUÇÃO: TEORIA, MÉTODO E 

DESCRIÇÃO 

 

Ao ler esses contos de Dmítri Býkov, surgem algumas impressões imediatas. Unidos 

por uma temática pré-definida, frequente e latente na cultura russa – as ferrovias –, os quatro 

contos aqui selecionados possuem características semelhantes, que se sobressaltam aos olhos 

do leitor sobretudo por sua irreverência iconoclasta.  

Depois de conhecer Dmítri Býkov em 2012 e debruçar-me sobre JD-rasskazy – que 

chamarei a partir de agora por sua tradução, Contos de ferrovias – meu interesse estava 

principalmente em entender as relações infinitamente amplas entre a herança literária russa, não 

só clássica, mas também a do século XX, e a literatura contemporânea do país. Assim, Contos 

de ferrovias pareceu-me um objeto frutífero, já que o tema em si já trazia essa ligação: como 

este autor contemporâneo usa as obras que o antecederam em seus escritos? Como ele trata o 

cronótopo da estrada, frequente no imaginário literário russo? De que maneira Býkov se vale 

do cronótopo para construir sua narrativa? Qual o efeito do intertexto histórico e literário nesta 

obra? Com qual linguagem Býkov constrói seu estilo autoral? Quais são os recursos estilísticos 

mais marcantes em Contos de ferrovias? Qual é a marca contemporânea que o aproxima ou o 

afasta de seu passado literário? 

Com essas perguntas e inquietações, algumas parcialmente levantadas já durante a 

finalização de meu trabalho de graduação individual, de partida debrucei-me sobre os contos, 

selecionando para análise aqueles que me pareceram mais clarividentes sobre dois pontos 

principais: a coloquialidade e a intertextualidade. Ao mesmo tempo, porém, tais aspectos 

emergiram das próprias narrativas, e também como resultado da atividade prática de tradução. 

O ato tradutório em si fez-me dedicar a atenção ao despojamento do uso da língua e à inserção 

de referências intertextuais, uma vez que demonstraram ser estes os momentos cruciais de 

dificuldades de tradução. Assim, num processo encadeado de leitura, tradução e análise, fui 

levada a buscar teorias de tradução que auxiliassem com métodos e exemplos de experiências 

alheias que fossem semelhantes à minha, uma vez que a tradução dos contos do presente 

trabalho fora a primeira tentativa como tradutora após os exercícios acadêmicos da graduação.  

Adentrar as veredas dos estudos da tradução, assim como a seleção dos contos, se 

mostrou também uma escolha frutífera, que mais tarde eu viria descobrir ser um assunto 

levantado por Býkov em um de seus contos. Em Assassinato no expresso do Oriente, o 

protagonista é acompanhado de seu tradutor, Syromiátnikov. É comum em literatura que os 
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nomes dos personagens sejam metafóricos ou simbólicos, trazendo em seu significado traços 

do caráter ou personalidade de quem nomeiam. O sobrenome Syromiátnikov etimologicamente 

advém dо adjetivo sýromiatnyi (сыромятний), que qualifica a expressão syromiátnnaia koja 

(сыромятнная кожа), couro cru. Ou seja, a associação entre o trabalho sobre o couro cru afim 

de fazer peças e artefatos e a profissão do tradutor leva a uma visão de tradução específica: um 

trabalho artesanal, meticuloso, realização de uma tarefa árdua sobre uma matéria de difícil 

manuseio, delicada.  

Porém, no conto se vê que Syromiátnikov não é exatamente meticuloso, o que faz da 

escolha de seu nome por Býkov uma ironia a respeito da diferença entre ideal de tradução e 

prática, além de ser uma crítica mordaz sobre a qualidade das traduções. Uma passagem do 

conto confirma essa ironia:  

 

Consequentemente, ele mamava nas tetas de Coqtelho e já arrastara para a língua 

materna dos choupos-tremedores seis de seus cacarecos indistinguíveis, incluindo 

o recém-lançado Código de Afrodite. 

 

Ao dizer que o tradutor “arrastara para a língua materna dos choupos-tremedores seis 

de seus cacarecos indistinguíveis”, o narrador sugere alguns conceitos negativos sobre o ato 

tradutório. O primeiro deles é de que o trabalho foi realizado somente como uma passagem, um 

arrastamento de uma língua para a outra. O segundo, de que o resultado da tradução foi dado 

em uma língua rústica, precária. Além disso, ao classificar as obras originais como “cacarecos 

indistinguíveis”, de maneira bastante depreciativa, o narrador demonstra uma tradução 

despreocupada com as particularidades do texto, igualando-os todos como algo ruim e 

incompreensível. Býkov também se vale de uma expressão idiomática cunhada por Turguêniev 

a respeito da tradução de Shakespeare para o russo, conforme explica a nota de rodapé inserida 

no conto. Assim constrói-se uma visão de tradução irônica, da qual faz emergir muitos dos 

aspectos sobre os quais me debrucei e tratarei no presente trabalho, entre eles a negação de que 

a tradução é apenas uma “passagem”, a discussão da necessidade do trabalho delicado com a 

língua de chegada, a valorização e detrimento de elementos da linguagem e narrativa durante o 

processo tradutório.  

Mas o trecho destacado ainda não se esgota: é um resumo impecável do uso de intertexto 

e da linguagem coloquial. A menção à expressão de Turguêniev e o emprego de “mamar nas 

tetas” e “cacareco”, quando juntos unem a cultura erudita com a linguagem popular em uma 

relação claramente debochada e iconoclasta. Ao parear os dois registros – de uma referência 

literária específica e de uma linguagem ordinária – Býkov parece dessacralizar a literatura, 

banalizá-la, procedimento que se repete em outros momentos do conto, e também em 
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Almôndegas “tolstoístas”. Assim, creio que este seja um bom ponto de partida para visualizar 

a convergência entre os estudos da tradução, estudos literários e estudos semióticos sobre 

intertextualidade, a qual tentarei apresentar neste capítulo, como base teórica deste trabalho. O 

objetivo é, no entanto, que essas linhas teóricas sirvam de costura para o comentário sobre a 

minha tradução dos Contos de ferrovias, sem perder de vista o objetivo central que é apresentar 

e começar a compreender Dmítri Býkov.  

Para tanto, começarei a tratar do objeto em si, ou seja, da tradução para o português dos 

contos, uma vez que descritos e desvendados os mecanismos de construção desta, pode-se 

penetrar em camadas textuais mais profundas e realizar uma análise mais precisa. 

 

2.1 A definição de tradução para os Estudos Descritivos  

 

Para refletir sobre os contos enquanto textos-meta, é importante, antes, circunscrevê-los 

entre alguns aspectos teóricos para que a descrição dos pontos críticos de dificuldade sejam 

entendidos dentro de uma perspectiva única. Andrei Fiódorov afirmou, em 1953, em seu livro 

Vvdiénie v teoriu perevoda (Introdução à teoria da tradução) que somente por meio da 

observação da prática tradutória é possível estabelecer princípios gerais da tradução do ponto 

de vista da regularidade das correspondências entre línguas.1Ou seja, na tentativa de 

sistematização dos estudos da tradução como disciplina cientificamente reconhecida, Fiódorov 

sugere que a melhor maneira é partir da prática, da observação de textos específicos que 

possibilitem posteriormente uma generalização. Ainda que não se possa afirmar que a “teoria 

particular ou descritiva da tradução” de Fiódorov tenha servido de influência direta para outros 

teóricos, anos mais tarde, foi esse seu pensamento que se repetiu na definição dos Estudos 

Descritivos da Tradução. James Holmes, em um congresso em 1972 caracteriza: 

 

Como campo de pesquisa puro – isto é, pesquisa feita para seus próprios propósitos, 

separados de qualquer aplicação prática direta que esteja fora de seu próprio terreno, 

os estudos da tradução têm então dois objetivos principais: (1) descrever o fenômeno 

de traduzir e das traduções enquanto manifestações de nossas experiências no mundo, 

e (2) estabelecer princípios gerais pelos quais esse fenômeno pode ser explicado e 

previsto. Os dois ramos dos estudos puros da tradução preocupados com esses 

objetivos podem ser designados Estudos Descritivos da Tradução (EDT) ou Descrição 

da Tradução (DS) e Estudos Teóricos da Tradução (ETT) ou Teoria da Tradução 

(TT).2 

 

                                                             
11 Andrei Fiódorov, Vvdenie v teoriu perevoda (Ввeдение в теорию перевода). Moscou: IIL, 1953. Apud 

Sergio Bolaños  Cuellar. “Vigencia de la teoría de la traducción de Andrei Fedorov”. In. Forma y función, n. 10. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1997. 
2 James Holmes. The Name and Nature of Translation Studies. Artigo apresentado na Seção de Tradução do 

Terceiro Congresso Internacional de Linguística Aplicada em Copenhagen, 21-26 ago. 1972.  
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Ainda segundo Holmes, os Estudos Descritivos podem ser divididos entre três linhas de 

pesquisa distinguidas por seu foco entre produto-orientada, função-orientada ou processo-

orientada. Seguirei a terceira vertente, processo-orientada, que se preocupa com 

[...] o processo ou o ato de tradução em si. O que exatamente acontece na “pequena 

caixa preta” da “mente” do tradutor enquanto ele cria um novo texto, mais ou menos 

correspondente em outra língua, [o que] tem sido assunto de muitas especulações de 

teóricos da tradução, embora poucas tentativas sistemáticas dessa investigação 

tenham sido feitas em laboratório. 3 

 

Ou seja, o foco deste capítulo é comentar o processo tradutório, o ato em si, as escolhas e opções 

tomadas, porque novamente, uma vez emaranhados nas escolhas internas do texto, tem-se as 

ferramentas para analisá-lo com mais propriedade, obedecendo ao propósito fundamental de 

apresentar Dmítri Býkov e iniciar uma investigação sobre sua obra. Nas palavras de Paulo 

Rónai,  

 

Na realidade a tradução é o melhor, e talvez, o único exercício realmente eficaz para 

nos fazer penetrar na intimidade dum grande espírito. Ela nos obriga a esquadrinhar 

atentamente o sentido de cada frase, a investigar por miúdo a função de cada palavra, 

em suma a reconstituir a paisagem mental do nosso autor e a descobrir-lhe as intenções 

mais veladas.4 

 

Estabelecido o recorte teórico a ser aplicado, por ora, parto de uma afirmação do grande mestre 

do ofício, Boris Schnaiderman: “A tradução perfeita não existe, o erro nos espreita a cada 

esquina”.5 A afirmativa é válida para iniciar uma discussão pois dela resvalam as noções mais 

amplamente difundidas sobre tradução, pinceladas por Býkov no trecho anteriormente 

mencionado, a saber: a perfeição, a fidelidade, o inatingível, o erro, a traição, a equivalência, a 

incompletude... e na esteira desses conceitos, a consequente avaliação do que é uma boa ou má 

tradução.  

É curioso pensar que o senso comum imagine que haja a equivalência perfeita na 

tradução, sabendo que em nenhuma área do conhecimento e da atividade humana seja possível 

alcançá-la. Ainda mais ao compreender que perfeição, nesse caso, trata-se da fidelidade 

absoluta ao original. Há questões em várias instâncias ao se exigir “fidelidade ao original”. Na 

primeira delas, o fato é que a tradução interlingual torna impossível o arrastamento, a passagem, 

a transposição exata de um texto de uma língua para outra, já que dois idiomas diferentes não 

só divergem na camada lexical, em que são dados nomes diferentes para os referentes do 

mundo, mas são estruturalmente distintos por carregarem em si a história, a cultura, os 

                                                             
3 Id., ibid. 
4 Paulo Rónai. A tradução vivida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 2ª edição ampliada, p. 31. 
5 Boris Schnaiderman. “Um tradutor no redemoinho”. Tradução: ato desmedido. São Paulo: Perspectiva, 2011, 

p. 55.  
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símbolos, visões e a própria vida dos diferentes povos. Isso é o que Roman Jakobson sugere ao 

dizer que a tradução interlingual não opera pela substituição do código, mas pela recodificação 

da mensagem.6 Por meio do famoso esquema comunicativo construído por emissor, receptor, 

código e mensagem, Jakobson afirma que os signos de diferentes culturas não encontram as 

mesmas palavras no código para serem representados e, portanto, não há igualdade ou 

equivalência possível entre essas unidades de código isoladas. O que torna a tradução 

interlingual factível é justamente a possibilidade que ela oferece de reconstruir a mensagem 

emitida com outro código. Em outras palavras, Jakobson quer dizer que uma tradução não é 

feita pela reposição de palavras, mas pela reconstrução do pensamento e linguagem em outro 

idioma e cultura. 

No entanto, ainda que o ato tradutório se realizasse na transposição de palavra por 

palavra, o que não ocorre, ainda não haveria equivalência completa. Isso porque, ainda segundo 

Jakobson, as unidades de códigos de diferentes línguas são diferentes, e “a equivalência na 

diferença é o problema principal da linguagem”.7 É quase paradoxal, portanto, buscar 

fidelidade. Por si, essa busca já é contraditória porque se fosse atingível, faria perder “uma das 

mais importantes razões de ser da tradução: permitir às pessoas formular ideia sobre a maneira 

de viver e de sentir das que vivem noutras partes do mundo.”8 

Além disso, sendo fidelidade o atributo daquilo que é fiel a uma verdade, tem-se outra 

questão: qual é a verdade de um texto? Finalizados por seu autor, os textos não guardam em si 

um significado imanente a ser desvendado de uma única maneira. Não são, “um objeto estável 

que possa existir fora do labirinto infinito da linguagem”, ou “um receptáculo em que algum 

‘conteúdo’ possa ser depositado e mantido sob controle”.9 Isto é, os textos não possuem um 

significado essencial que possa ser isolado, desvendado por um único caminho. Não existe uma 

única possibilidade de escolha para a reconstrução de um texto em outra língua, seja ela lexical, 

seja sintática ou semântica, uma vez que nenhuma delas é detentora exata do significado 

primordial do mapa mental autoral. No entanto, afirmar que um texto tem múltiplas 

possibilidades não quer dizer que ele é aberto e não possui nenhum significado específico, assim 

como dizer que a transposição exata de uma língua para outra é impossível não supõe 

intraduzibilidade.  

                                                             
6 Roman Jakobson, “Aspectos linguísticos da tradução”. In Linguística e Comunicação. 22 ed. São Paulo: 

Cultrix, 2010. 
7 Id., ibid., p. 82. 
8 Paulo Rónai, op. cit., p. 50.  
9 Rosemary Arrojo. Oficina de tradução: a teoria na prática. São Paulo: Ática, 2000, p. 23. 



65 
 

Por esses tipos de questões, Boris Schnaiderman foi preciso ao negar a perfeição da 

tradução. E por isso também a “fidelidade ao original” deve ser repensada, de maneira que não 

seja um absoluto, mas, como afirma Paulo Henriques Britto, uma meta. E que, como meta, ela 

é perfeitamente possível, pois atua como um direcionamento para a máxima correspondência 

entre o original e a tradução.  

 

Ou seja: não há e não pode haver uma fidelidade absoluta e inconteste. Mais uma vez, 

porém, essa constatação não nos autoriza a concluir que o conceito de fidelidade deva 

ser descartado. A fidelidade absoluta é uma meta perfeitamente válida, ainda que 

saibamos muito bem que, como todos os absolutos, ela jamais pode ser atingida. O 

tradutor responsável é aquele que, com os recursos de que dispõe e com as limitações 

a que não pode escapar, produz um texto que corresponda de modo razoável ao texto 

original.10 

 

A partir dessas proposições se constrói uma visão de tradução possível: durante o ato tradutório, 

deve-se buscar aproximar-se o máximo possível do sentido original, sabendo que esse sentido 

não é unicamente algo fixo a que se tem ou não acesso, mas algo que se constrói a partir do 

original em parceria com o tradutor. Isto é, o texto-fonte guarda em si uma semântica própria, 

porém não totalitária, uma vez que o tradutor-leitor a interpreta e a reconstrói segundo seus 

recursos e limitações. Desde o início das investigações de cunho científico da tradução, teóricos 

têm preferido substituir a noção de equivalência pela de correspondência. Já em 1953, Fiódorov 

afirmava que o objetivo da tradução é fazer com que o leitor ou ouvinte que desconhece a língua 

original conheça um texto da maneira mais aproximada possível.11 Embora superficialmente 

similares, a equivalência pressupõe igualdade, enquanto a correspondência garante a 

conformidade, a correlação, o paralelismo. A tarefa do tradutor é, portanto, preservar o máximo 

possível da relação com o texto de origem, isto é, ter a fidelidade como meta. 

Há muito se discute que a busca infindável pela fidelidade “apaga” o trabalho do 

tradutor, tornando-o invisível. Porém, ainda que ele tente passar desapercebido em sua tradução, 

forjando uma linguagem ou valendo-se de recursos que julga serem os mais próximos dos 

autorais ou “neutros”, suas escolhas sempre serão frutos de sua experiência individual adquirida 

em determinado contexto. Retomando Holmes, a tradução é, em si, a manifestação de nossas 

experiências no mundo. A prova disso é que cada tradutor produz sua própria versão de um 

mesmo original. 

Entender a tradução como um texto produzido por determinado agente inserido em um 

contexto não é uma relativização, mas uma visão que permite compreender melhor as escolhas 

                                                             
10 Paulo Henriques Britto. A tradução literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 37. 
11 Andrei Fiódorov, op. cit., p. 57. 
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por ele tomada. Escolhas essas que não são nem podem ser arbitrárias, já que estão vinculadas 

à necessidade da correspondência ao original e, ademais, obedecem a normas. Sobre o conceito 

de norma, antes é preciso novamente enfatizar que a tradução como produto não é apenas um 

espelho do original, a transposição de uma obra para outra língua, mas um novo texto 

relativamente independente. Afirmo ser relativamente porque, apesar de ter caráter criativo e 

pessoal, a tarefa de criar um novo texto não é criar um original, caso contrário sequer existiria 

a tradução como objeto no mundo. Paulo Henriques Britto elucida muito didaticamente essa 

diferença entre original e tradução ao relatar sua experiência pessoal de processo criativo de 

escrita e tradução. Ao escrever um poema próprio, sente sobre si forças centrífugas que o 

afastam da “cópia” ou “referência” da tradição literária, na busca por uma voz pessoal. De outra 

maneira, ao traduzir, busca incansavelmente não se afastar do original, em um processo 

centrípeto.12 

 Quando Býkov escreve seus contos, por mais que use e tenha como pano de fundo 

autores da tradição literária antecedente a si, ele o faz com estilo próprio, com a liberdade de 

pinçar suas palavras de um vasto mundo vocabular, cultural e semântico ainda que queira se 

aproximar de um ou outro escritor específico. Porém, quando traduzo Býkov, o mundo de 

minhas escolhas sofre uma série de restrições em função do texto dele e de meus recursos e 

limitações. As minhas escolhas são pautadas de acordo com meu universo vocabular, 

pragmático, dependem do meu conhecimento prévio e do alcance de minha pesquisa sobre o 

assunto, além, é claro, de minha experiência linguística em russo, em português e da minha 

ideologia aplicada. Toda opção que faço é, invariavelmente, resultado de minha 

individualidade, a qual, porém, está concatenada a um tempo e espaço. Isto é, o resultado de 

meu ato tradutório ao mesmo tempo que é exclusivo, obedece a normas específicas de 

determinado repertório. Em um primeiro momento, esse processo criativo é regido pela 

dualidade linguística descrita por Schleiermacher, em que sou ao mesmo tempo fruto de minha 

língua, pois fora dela não posso pensar e, portanto, estou limitada por ela; enquanto sou agente 

transformador dessa língua, pois minha força viva é capaz de modelá-la como matéria.13 Ou 

seja, por dessa maneira realizar-se, o ato tradutório reconstrói o texto original, recria com outro 

código um texto particular.  

Pensando justamente nesse aspecto da tradução, André Lefevere a definiu como refração, como 

uma reescrita. Segundo ele, a refração é “uma adaptação de uma obra literária a um público 

                                                             
12 Id., ibid., p. 35. 
13 Friedrich Schleiermacher, “Sobre os diferentes métodos de tradução”. In: Antologia bilíngue: clássicos da 

teoria da tradução. 2. ed. revisada e ampliada, v.1. Florianópolis: UFSC, 2010. 
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diferente, com a intenção de influenciar a maneira como esse público lê a obra”, ou ainda, uma 

maneira de “carregar uma obra literária de um sistema a outro, representando um compromisso 

entre os dois sistemas e, da mesma forma, sendo o indicador perfeito das regras dominantes de 

ambos”,14 submetendo-se assim não só as forças linguísticas e criativas, mas também a do 

sistema cultural e literário. Ao meu ver, a teorização de Lefevere cabe perfeitamente ao presente 

estudo de Contos de ferrovias em primeiro lugar porque tem por objetivo e intenção 

primordiais, de fato, guiar a leitura de Býkov. Em segundo lugar porque foi preciso reescrever 

passagens dos contos selecionados, sobretudo de Instruções, conforme descreverei mais adiante 

neste capítulo. Em terceiro e último, porque da mesma maneira que as escolhas intratextuais 

foram tomadas, as extra e contextuais contaram na escolha do tema.  

 Isto é, dentro das teorias descritivas de tradução, admitir a inserção do tradutor em um 

repertório pressupõe a afirmação de que uma tradução não deve ser tratada unicamente do ponto 

de vista individual, mas como parte de um sistema de literaturas traduzidas. Isso porque, 

segundo Itamar Even-Zohar, teórico que adota o tratamento sistêmico da literatura, “existe para 

a literatura traduzida o mesmo tipo de rede de relações culturais e verbais [...] como aquele que 

de bom grado assumimos para a literatura original”.15 Even-Zohar afirma que quaisquer 

traduções compõem um corpus, ou sistema por duas razões:  

 

(a) na maneira em que seus textos-fonte são selecionados pela literatura-alvo, dentro 

de princípios de seleção que nunca deixam de ser relacionados com o cossistema 

nativo da literatura-alvo (para se dizer da forma mais cuidadosa possível); e (b) na 

maneira em que adotam normas, comportamentos e políticas específicos – em suma, 

em seu uso do repertório literário [...].16 

 

Assim, a mim interessa aprofundar a discussão nessa questão da obediência à normas e uso do 

conjunto literário na construção do texto-meta concomitantemente aos processos criativos e 

individuais envolvidos na tradução, pressupondo assim, um pouco da noção lotmaniana da 

duplicidade de um texto, em que ao mesmo tempo em que é imanente e autossuficiente, ele 

sempre está inserido na cultura. 

 

 

 

 

                                                             
14 André Lefevere, “Mother Courage’s Cucumbers: text, system and refraction in a theory of literature”. In. 

Lawrence Venuti, The translation studies reader. Londres/ Nova York: Routledge, 2000, p. 235-237. 
15 Itamar Even-Zohar, “A posição da literatura traduzida dentro do polissistema literário”, trad. Leandro de Ávila 

Braga. In. Translatio, n. 3. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 2012, p. 1. 
16 Id. Ibid., p. 3. 
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2.2 As normas e a oscilação tradutória em Býkov 

 

De um ponto de vista geral e pensando na sociedade como um sistema, as normas podem ser 

entendidas como 

 

a tradução de valores gerais ou ideias compartilhados por uma comunidade – como o 

que é certo ou errado, adequado ou inadequado – em instruções de desempenho 

apropriadas para, e aplicáveis em situações particulares, especificando o que é 

prescrito ou proibido, bem como o que é tolerável e permitido em uma certa dimensão 

comportamental.17 

 

Ou seja, por definição, normas são regras que direcionam o comportamento e as atitudes dos 

indivíduos em sociedade. Por ser um norte comportamental, a norma pressupõe 

comportamentos diferentes, isto é, desvios. Historicamente, esse conceito foi aplicado à teoria 

de tradução para criar valor e julgar determinadas traduções. O texto-meta que obedecesse às 

normas vigentes seria considerado adequado, correto e de bom gosto; enquanto aquele que não 

obedecesse seria automaticamente desviante e menor. Turguêniev, por exemplo, considera a 

tradução de Kettcher ruim porque pressupõe que a norma seja preservar a forma – em versos – 

do original shakespeariano, o que não ocorre. A norma em tradução, porém, não 

necessariamente deve ser valorativa. Se considerarmos o caráter comunicativo da tradução, 

endossado por Fiódorov, em que o principal objetivo da tradução é permitir a compreensão do 

receptor de um texto ao qual ele não tem acesso em seu código “original”, veremos que o 

obedecer à norma não é senão uma condição intrínseca e primeira da tradução, a fim de garantir 

a acessibilidade do leitor.  

Gideon Toury corrobora com essa nova dimensão do conceito, deixando de lado a 

valoração e afirmando que as normas são, na verdade, uma série de fatores extralinguísticos 

que influenciam o trabalho do tradutor. Caso não existissem, todas as escolhas tradutórias 

resvalariam no idiossincrático e individual, no isolacionismo autoral e criativo, o que invalidaria 

o sentido intrínseco de comunicação de um texto traduzido. Assim, o teórico define três tipos 

de normas: preliminar, inicial e operacional.  

 As normas preliminares conduzem a escolha do que se publicar, editar e traduzir. São 

os “princípios de seleção” de Even-Zohar; preferências extratextuais e contextuais que moldam 

os trabalhos dentro de determinado polissistema literário. Essa categoria de norma permite 

                                                             
17 Gideon Toury, “The Nature and Role of Norms in Translation”. In: Descriptive Translation Studies and 

Beyond. Filadélfia / Amsterdã: John Benjamin Publishing, 1995, p. 57. 
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começar a notar, então, que as escolhas de tradução surgem antes do primeiro delinear do texto-

meta. Isso porque  

 

Fica claro que os próprios princípios de seleção de obras a serem traduzidas são 

determinados pela situação que rege o polissistema (alvo): os textos são selecionados 

de acordo com sua compatibilidade com as novas abordagens e o papel supostamente 

inovador que podem assumir dentro da literatura alvo.18 

 

No caso da tradução de Dmítri Býkov, não seria diferente. Ao analisar a “situação que governa 

o polissistema local” vemos que a esfera da literatura russa ocupa uma parte importante do 

sistema de literatura traduzida no país, inclusive preenchendo integralmente o catálogo de 

algumas editoras. Porém, dentro dela, a literatura russa contemporânea ainda é ínfima. Com 

exceção de esforços isolados, como a Nova antologia do conto russo, Dostoiévski Trip ou de 

publicações motivadas por normas preliminares explícitas – como é o caso de Svetlana 

Aleksiévitch, vencedora do prêmio Nobel de literatura –, se comparada à vasta produção no 

país de origem, a tradução das obras de autores contemporâneos não acompanha sua amplitude. 

Fazendo uso da nomenclatura teórica vigente, a tradução de obras contemporâneas é um 

elemento periférico, ainda que a literatura russa seja central nesse sistema. Majoritariamente, o 

público tem acesso aos clássicos do século XIX e XX e se depara com uma lacuna no âmbito 

da produção contemporânea. Isso porque, dentro do polissistema literário brasileiro, não houve 

ainda um interesse particular, ou, segundo Lefevere, um patrocínio (patronage) responsável por 

abrir as portas a essa esfera da literatura russa.  

Portanto, o ineditismo de Býkov, somado ao interesse de modificar esse panorama do 

polissistema literário brasileiro serve como motivação e norma preliminar, uma vez que é 

compatível “com as novas abordagens e o suposto papel inovador que pode assumir” e, 

retomando Lefevere, busca “influenciar a maneira como esse público lê a obra”. Acredito que 

sua tradução e apresentação tende a agir como patronage e impulsionar um movimento de 

interesse e leitura da Rússia já do século XXI, que até então se restringe ao público acadêmico 

conhecedor da língua russa, em um comportamento de inovação típico de elementos periféricos 

atuantes em um sistema cultural dinâmico.  

Outro aspecto da norma preliminar é indicar a preferência por traduções diretas ou 

indiretas. Houve um período em que as traduções de literatura russa eram feitas a partir do 

francês e sua qualidade não era questionada por isso. Boris Schnaiderman foi o responsável por 

mudar essa norma dentro dos estudos russos, inaugurando o trabalho com traduções diretas para 

o português brasileiro. Desde então, essa é a norma preliminar vigente e não se cogita aliar 

                                                             
18 Itamar Even-Zohar, op. cit., p.4. 
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qualidade a uma tradução indireta, uma vez que a fidelidade, já não podendo ser absoluta no 

caso de o acesso direto à fonte, é ainda menor e mais incipiente no caso de traduções indiretas. 

Atualmente, a norma preliminar vigente indica que traduções indiretas “constituem um engodo 

para apanhar incautos e um estímulo à ignorância”.19 

A atuação da norma preliminar não se restringe ao ambiente, sistema literário, mas é 

muito relevante para o trabalho do tradutor por indicar o terreno em que esse pisará. É quase 

como a criação de uma atmosfera a que ele deve se inserir e atender. Por exemplo, sendo Býkov 

um autor inédito e desconhecido no Brasil, ele não possui uma microesfera só sua dentro das 

maiores referentes à literatura russa contemporânea, clássica ou literatura estrangeira traduzida. 

Portanto, pensando em conjuntos de círculos, ao ser mencionado, automaticamente ele será 

associado ao seu antecedente, o que cria uma posição “hereditária”, uma relação com aquele 

universo conhecido pelo público. Sua tradução depara-se com a exigência de uma filiação, que 

é estabelecida por aproximações a outros textos literários já conhecidos. Assim, a tradução deve 

fornecer a transparência do estilo do texto original e ao mesmo tempo torná-lo suficientemente 

palatável, justamente por ser desconhecido e por ser uma refração interessada em comunicar 

algo a seu leitor. Nisso reside a relação da norma preliminar com a norma inicial. Ou seja, 

quando uma obra literária é escolhida para ser traduzida, tentando preencher as lacunas do 

polissistema literário de chegada e obedecendo, portanto, às suas normas preliminares, ela passa 

a ser uma refração, uma reescrita individual que carrega em si a intenção de se comunicar com 

o leitor da língua meta. Portanto, essa refração se utiliza dos meios linguísticos comuns aos dois 

(emissor e receptor) para ser efetiva e aceita; ela passa a estabelecer normas textuais, iniciais, 

que atendam ao seu objetivo. 

 A norma inicial diz respeito às estratégias de formação do texto-fonte, à arte de 

estruturar o meio de maneira a atender um objetivo principal, ou seja, de construir uma tradução 

adequada. Ela se desdobra em dois métodos: obediência aos princípios do texto, língua e 

sistema cultural de partida ou aos princípios do texto, língua e sistema cultural de chegada. Em 

outras palavras, a norma inicial dita qual polo da dicotomia fundada por Schleiermacher – levar 

o leitor para o autor ou trazer o autor para o leitor? – será seguido. Isto é, se a tradução será 

estrangeirizante ou domesticadora. Apesar de a teoria pura afirmar que a norma é optar por um 

caminho ou outro, na prática isso não se realiza. Segundo Toury,  

 

Decisões reais de tradução (os resultados que o pesquisador deve confrontar) 

envolverão necessariamente algumas combinações ad hoc, ou compromissos entre os 

                                                             
19 Noé Silva, “Apontamentos de um tradutor de Tolstói”. In: Revista Tradterm, v.14. Universidade de São Paulo: 

Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia, 2008, p. 124. 



71 
 

dois extremos implicados pela norma inicial. Porém, por razões teóricas e 

metodológicas, parece mais sensato reter a oposição e tratar os dois polos como 

distintos por princípio.20 

 

Assim, durante o ato tradutório em si, vejo plena possibilidade de amarrar as pontas dessas duas 

estratégias. Aliás, enxergo-as não como dois extremos opostos, mas como uma gradação 

contínua em que é possível posicionar-se no ponto em que o próprio texto-fonte exige. A 

tradução é uma eterna oscilação, seja entre o texto fonte e o texto meta, entre o individual e 

coletivo, entre o estilo autoral e do tradutor, entre a cultura de partida e a de chegada.  

 Ao traduzir Býkov, tenho claro que oscilei entre esse continuum, ora marcando a 

“estranheza” da língua e cultura russa para o leitor brasileiro, lembrando-o da natureza de sua 

origem, ora amenizando elementos que causariam estranhamento despropositado e que tinham 

plena similaridade com o universo dos falantes de português brasileiro. Inclusive, estratégias 

diferentes foram adotadas para casos similares. Por exemplo, ao traduzir os termos culinários 

nos contos Almôndegas “tolstoístas” e Assassinato no expresso do Oriente. Sendo a culinária 

parte infinitamente expressiva de uma cultura e hábitos de um povo, têm-se como norma a 

preferência de que o exotismo seja mostrado, porque aproximar, nesses casos, desvirtua a 

denotação do que é o prato descrito na obra. É pela adoção e seguimento dessa norma que hoje 

sabe-se – e inclusive algumas estão dicionarizadas – palavras como borscht, foie gras, paella, 

sushi, poke, pelmeni e até os mais consagrados como pizza e hambúrguer. No geral, não é 

interessante explicar ou adaptar um preparo tão específico e curioso em diferentes culturas. 

Porém, dentro de um texto literário em que cada palavra escolhida tem uma função na 

construção do sentido total, a tradução de tais termos deve ser pensada sob o privilégio deste 

sentido máximo. 

 Pensando nisso, no primeiro parágrafo de Assassinato no expresso do Oriente mantive 

em russo, pendendo ao máximo para a estrangeirização, todos os nomes de pratos e alimentos 

incomuns, desconhecidos e até inexistentes para os brasileiros: taimen, queijo Okhótnitchi, 

pelmenis, Taiga e brusnicá. Evidentemente eu poderia ter adaptado para suas similaridades 

mais compreensíveis, como salmão, queijo temperado, frutas vermelhas, ter explicitado que 

Taiga é a marca de uma vodca etc. No entanto, dentro desse texto a perda seria irremediável, 

porque a impressão que se quer causar é justamente de uma refeição exótica e altamente 

marcada pelo espectro cultural siberiano. Ou ainda, como afirma o personagem Coqtelho: 

oferecer ao leitor a cor local. Segundo Fiódorov,  

 

                                                             
20 Gideon Toury, op. cit., p. 57. 
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a transliteração é necessária principalmente quando é importante observar o matiz 

lexical de uma designação determinada […] e ademais sublinhar a especificidade da 

coisa nomeada ou o conceito, se não existe uma correspondência exata na língua de 

chegada.21 

 

Ao manter os termos, a impressão e o estranhamento se intensificam, favorecendo o jogo de 

perdas e ganhos da tradução. Entretanto, em Almôndegas “tolstoístas” adaptei quase livremente 

o prato bitki, um bolo de carne barata, empanado e frito, dos mais populares na Rússia, para 

almôndegas, porque o foco do prato não está nesse substantivo, mas no adjetivo que o qualifica: 

tolstoísta. No conto, o papel semântico desse prato é ser mais um elemento de caracterização 

do trem estilizado “Liev Nikoláievitch” e ser altamente irônico por este ter sido vegetariano. 

Então, acredito que o principal para o leitor é identificar a esfera de sentidos composta pela 

carne, pelo preparo comum, corriqueiro e altamente popular de um prato que vem associado à 

filosofia (tolstoísmo) do mais importante escritor da Rússia. Ainda que se perca em 

especificidade, o signo da cultura russa se parece com o da brasileira e com esse termo escolhido 

se estabelece uma relação de compreensão daquilo que é fundamental. “Almôndegas” cumpre 

os requisitos desse imaginário e, portanto, configura-se como uma domesticação quase sem 

perdas. Além disso, por se tratar do título do conto, manter bitki seria intensificar um 

estranhamento em um ponto desnecessário.  

 Há ainda outros casos em que a domesticação não é de todo ruim, apesar de não ser a 

estratégia preferida pela norma do sistema de literatura traduzida e por uma parte do discurso 

mais conservador, adepto da fidelidade. No entanto, há casos em que não ser domesticador leva 

à armadilha da literalidade. Instruções é um conto que exige do tradutor muita liberdade e 

aproximação da língua-alvo porque a relação entre léxico e estrutura de sentido, isto é, entre o 

nível da palavra e do sentido é muito intrincada. Nele o narrador cita um conto de Nabókov em 

que há um enigma com palavras, em que as primeiras letras da sentença formam outra “ainda 

que no geral o parágrafo pareça totalmente sem sentido”. O parágrafo seguinte do conto é um 

parágrafo nonsense, mas construído para que as primeiras letras, como no conto nabokoviano, 

formem uma sentença e desvende o enigma. O desafio consiste em reconstruir a sentença 

escondida usando as letras iniciais de palavras em português que tenham o mesmo sentido 

daquelas escolhidas em russo. Não consegui escolher palavras em português correspondentes 

às exatas em russo, que iniciassem com letras possíveis de se formar uma sentença com o 

mesmíssimo significado em russo. Portanto, optei por domesticar por completo o parágrafo 

nonsense, privilegiando o sentido da sentença enigmática formada.  

                                                             
21 Andrei Fiódorov, op. cit., p. 57. 
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A oração escondida em russo é: Nas zakhvatyvaiot inoplanetiane. Im nujna nacha 

planeta (Нас захватывают инопланетяне. Им нужна наша планета.), traduzida em português 

por “Alienígenas nos macularam. Precisam de nosso planeta”. A liberdade de tradução está aqui 

explícita, primeiro porque o verbo de uso coloquial zakhvatat (захватать) denota sujar, 

manusear e a escolha foi “macular” a fim de resgatar ao menos um pouco do humor bykoviano 

contido em nossorgui – anachu (носороги — анашу) pelo par rinoceronte – maconha. Também 

substitui a tradução imediata de extraterrestres por alienígenas devido ao tamanho do segmento 

e da frase que deveria formar. Ao desvendar esse verdadeiro quebra-cabeças, tive de me 

desprender quase por completo do texto em russo, admitindo que as perdas seriam inevitáveis. 

Passei por diversas tentativas até chegar no resultado a seguir, aproximado por sinônimos e 

acrobacias na construção do sentido em português, que sempre privilegiaram a necessidade de 

o leitor conseguir desvendar o enigma. Por sorte ou por necessidade intrínseca da brincadeira, 

é um parágrafo nonsense e Býkov também toma suas liberdades, como errar a grafia em 

achibaetes (ашибаетесь, o correto é ошибаетесь). 

 

Некоторые анахореты считают злобных американцев хвастунами, вонючками, 

активными трепачами. Ы-ых, вы ашибаетесь! Юноши, тренируйтесь 

интенсивней. Наши обворожительные подруги любят ахать. Нужно ежедневно 

трахаться. Ясно, надеюсь? Ежи интересуются мышами, но ужи жуют 

насекомых, а носороги — анашу. Шутка. А почему Латинская Америка ноет? 

Ей тяжело адаптироваться. 

 

Algumas liturgias internacionais entendem negativamente intelectuais gnósticos e 

não aceitam seitas nórdicas. Os símios menos adaptados consideram um lapso. Ah! 

Rinocerontes adoram maconha. Proletários ralam enquanto constroem instrumentos 

supersônicos anacrônicos.  Muitos dinossauros eram notavelmente onívoros. 

Sobrarão só os povos latino-americanos nessa esfera terrestre. Aleluia! 

 

As palavras sublinhadas anteriormente são aquelas em que eu tentei aproximar o máximo 

possível, mantendo-as no mínimo no mesmo campo semântico das palavras originais, mas é 

um exemplo em que se liga o texto ao polo mais colado à domesticação.  

Com essa mesma estratégia Býkov cita ainda um conto de Aleksandr Grin e escreve 

outro parágrafo, dessa vez com o sentido escondido nas últimas letras das palavras. É ainda 

mais difícil que o quebra-cabeça anterior porque o meio das palavras da sentença formada 

contém letras com cujas não se terminam ou são raras as palavras que terminam em português, 

por exemplo as letras C e N. Assim, é possível resolver esse enigma tradutório apenas com a 

aproximação maior da língua-alvo, e não só. Para realizar esse processo intenso de reescrita, 

tentei resgatar os métodos de construção do humor do autor, usando a ironia em relação à 

literatura, referências do mundo pop e coloquialismos. Sabendo que o significado não seria 

exato, tentei manter o ritmo do parágrafo por meio do uso de pontuação similar. A sentença 
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formada é: Ikh nujno vyavit i obezvredit (Их нужно выявить и обезвредить), traduzida por: 

É necessário revelá-los e anulá-los. 

 

Жители дальних стран! Почему рубеж перейден? Часто Тургенев, слезы затая, 

рассказов нити вьет. Жаль молодости, близко гроб, тяжелее груз грехов. Задор 

слабее. Бред? Дураки! Подходит старость. 

 

Habitante zen de Titanic distante! Senhoras sórdidas a navegar! Ai! Ó! Ler sempre 

Turguêniev converte boçal a intelectual. Delírio? Idiotas! Ele deseja glúten? Seu 

animal! Guarda-sol: proibido pelados! 

 

Foram necessárias páginas e páginas de rascunhos, uso de dicionários, inversão de palavras, 

pesquisa e diálogo com colegas – afinal, a tradução é também um ato coletivo – para chegar à 

tradução dos quatro enigmas construídos por Býkov. O terceiro deles não se constrói com o 

início ou fim das palavras, mas com cada letra, em ordem sequencial, das palavras do parágrafo. 

Segundo o narrador, deve-se pegar as primeiras letras para formar as primeiras palavras, as 

segundas para a segunda e assim por diante. A oração formada é: Oni nas zombiruiut s 

pomochiu popsi (Они нас зомбируют с помощю попсы), traduzida por: Eles nos 

transformaram em zumbis com ajuda do pop. 

 

Ох, народные игрища! Снимите шапки все. Разом бросим бомбу, рубля три 

хороших, друзья хрюндели, вот! Бамс! Холопья четко мясо-мордые частокол 

помощь очень задрюченные попсы. 

 

Existem lagos em Senegal? Engano nosso esperar. Estes porquinhos amanhã ganharão 

nossa bufunfa. Coordenem direito o fim! Suor de servo também acaba. Tirem as 

chapkas, companheiros! Olhe! Quem beleza nalgum homem encobre, herói 

impossibilitará. Cíclicla canção cantam demasiadamente. Brotoeja ressequida está 

dolorida: causada e reiterada pelo fenômeno pop. 

 

O narrador explica como desvendá-lo, mas não há uma receita de como construí-lo em outra 

língua, a não ser pela busca incessante e desmedida de vocábulos que se encaixem. O ato 

tradutório exige tamanha imersão, que ao me debruçar sobre as possibilidades de Instruções, 

achei que estivesse infectada pelos alienígenas do conto. Sensação que passou ao conseguir 

identificar o quarto enigma, em que houve a necessidade de recriação de erros ortográficos para 

o exercício de correção proposto pelo narrador. Nesse caso, é possível realizar a 

correspondência lexical, mas a indicação dos erros nas palavras deve ser feita de maneira que 

sejam realizáveis pragmaticamente em português, ainda que às vezes pareçam erros esdrúxulos. 

A sentença formada é:  Smirno! Proverka documentov (Смирно! Проверка документов!), que 

em português foi traduzida por: Atenção! Verificação de documentos! 

 

Росия — страна моногаммных, интиресных, талантливых людей с широким 

корридором возможностей. Она, конечно, раненна многолетней диктотурой, 

групы товаррищей зохватывали ее, не давая народу учавствовать в 
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ентереснейшем деле корупции, неакуратность тоже имела место, и ваобще. Но 

прелесть приддорожных пейзажей! Но кросота полей, исккусно уубранных 

согласно програме! Все вычещенно, прекрастно, вобще ввосторг. 

 

À Rússia é um país de pessoas monogâmicas, intteressantes, talentosas cem uma vasta 

gana de poçibilidades. Ela, é claro, estão verida por muitos anes de diradura, grupos 

di comfanheiros tomaram possi dela, cem deixar que o povo paarticipasse da 

intereçante atividade de corrupçao, e, no gerao, o descaso dambém teve lugar. Mas o 

charme das paisegens ao longo das esdradas. Mas a beleza do ccampos habiumente 

removida de acordo comm o programe! Tudo linpo, extraortinório, um deleites total! 

 

Durante a tomada dessas decisões, portanto, não vejo outra saída senão a de fixar-me como 

tradutora no polo domesticador. Além dos passatempos à beira do intraduzível, ainda em outros 

casos vali-me da domesticação para alcançar um resultado que julgasse minimamente 

satisfatório. 

É o caso das expressões idiomáticas. Diante delas não há como levar a língua fonte à 

língua meta, porque a correspondência de sentidos se constrói a partir de noções distintas que 

resultam em uma mesma semântica. Por exemplo, em O condutor, Stepánov nunca soube aonde 

ir, e então o narrador afirma que ele sentava no trem e ia “aonde o vento levasse”. Em russo, a 

expressão é “kudá glazá gliádit” (куда глаза глядят) significa literalmente “aonde os olhos 

olharem” e é, ademais, uma expressão idiomática folclórica típica dos skazki ou contos de 

magia. Ela é empregada para dizer que o herói não sabe aonde ir para resolver seu conflito, mas 

sairá em busca de uma solução onde quer que seja. Assim, a semântica é de um caminho errante, 

sem trajeto definido por escolhas prévias. A expressão que encontrei mais semelhante foi 

“aonde o vento levar”. Pragmaticamente, as duas expressões se aproximam, embora em 

português tenha que se perder a associação etimológica do folclore. Além disso, a expressão 

russa guarda certo protagonismo por ser o olhar do herói que o guia, ainda que esse não saiba 

onde ir, enquanto na segunda o vento é quem “empurra”, como se houvesse uma conotação de 

força superior, da natureza ou do destino. É possível notar então que ambas as expressões no 

fundo significam em suas línguas a mesma situação da vida, porém são constituídas segundo 

visões de mundo diferentes.   

Em O condutor há outro exemplo parecido. Após começar a observar a casa, o narrador 

afirma que tudo fora feito com precisão, que “a empresa não dá ponto sem nó”. Em russo “firma 

venikov nie viajet” (фирма веников не вяжет) é uma expressão retirada da obra As doze 

cadeiras, de Ilf e Petrov. A obra foi muito lida na URSS e, por seu tom satírico acabou por 

firmar várias expressões populares no país, entre elas a usada por Býkov. Literalmente quer 

dizer “a empresa não tece vassouras”, uma vez que antigamente os camponeses em seu tempo 

livre trançavam suas próprias vassouras de palha, artesanalmente, sem rigor. Por derivação, a 
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expressão quer dizer que não se faz malfeitos, mas tudo com qualidade, um trabalho de alto 

nível. De maneira similar, em português “não dá ponto sem nó” significa que a costura é bem-

acabada, não se deixa de arrematar, não se deixa de pensar em nenhum detalhe. Ambos 

idiomatismos guardam em si a conotação do trabalho artesanal, de ter atenção, apesar de em 

português ter um aspecto pejorativo relacionado à astúcia oportunista usada por algumas 

pessoas. A domesticação nesse caso, como ferramenta de transporte do autor até o universo do 

leitor funciona, mas não sem a perda mínima do intertexto literário, a ser compensada com 

outras operações, por exemplo notas de rodapé, estratégia que será comentada mais adiante.  

Uma terceira expressão idiomática de difícil tradução, para a qual adotei uma postura 

bastante domesticadora foi “sedmie zuby sedaem” (седьмые зубы съедаем), de Almôndegas 

“tolstoístas”, que significa literalmente comer com os sétimos dentes, ou seja, com os últimos 

dentes molares já que não se tem o oitavo molar, o dente do siso. Ou seja, desgasta-se os últimos 

dentes por não se ter mais o dente do juízo, que cresce na entrada da fase adulta. Isto é, a 

expressão conota o fato de já estar há muito tempo na fase adulta, ter experiência, ser astuto, 

esperto. Optei pela expressão brasileira “macacos velhos” que não pertence ao mesmo campo 

semântico da original, não remete a mesma construção, mas, de certa maneira, resguarda todo 

o sentido de maturidade, sabedoria, seriedade, causando tanto estranhamento por conta de seu 

exotismo como a expressão russa, que é bem pouco usual.  

Há ainda outros casos de domesticação em expressões idiomáticas, em Assassinato no 

expresso do Oriente, por exemplo, há uma expressão russa bastante comum: “ischi-svischi” 

(ищи-свищи), que significa procurar algo muito difícil de se encontrar. Como primeira opção 

havia deixado “procurar às cegas”, já bastante equivalente ao sentido requerido. Porém, 

pareceu-me pelo contexto do crime no trem, em que várias pessoas podem ser as culpadas – 

como na obra de Christie – que “procurar agulha no palheiro” traria mais precisamente o tipo 

de dificuldade, além de ser mais próxima de uma variante de “ischi-svischi” (ищи-свищи): 

“ischi vetra v pole” (ищи ветра в поле) que é, literalmente “procurar o vento no campo”.  

Por fim, em Instruções há o emprego da expressão “zabivat gvozdi (mikroskopom)” 

(забивать гвозди (микроскопом)) que literalmente significa bater um prego com um 

microscópio, no sentido de que se emprega algo desproporcional para um trabalho 

relativamente simples. A expressão correspondente em português, como todas as anteriores 

mostradas, também não emprega os mesmos meios lexicais para construir o sentido semelhante. 

Optei por “matar mosca com tiro de canhão”, embora houvesse outras expressões brasileiras, 

como “usar calculadora para dividir por dois”, por conta do contexto do período, em que o 
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narrador-personagem afirma se sentir um “objeto pesado”. Desta forma, a coloquialidade russa 

pôde ser substituída pela brasileira, embora haja uma perda na reiteração da imagem do 

microscópio. No original, o personagem compara a utilidade de ser um microscópio diante de 

um cientista à utilidade de se cravar um prego com um microscópio. Ou seja, Býkov brinca 

com a metáfora da expressão idiomática, tornando-a literal, desconstruindo-a. Seria impossível 

não se distanciar demais do texto-fonte caso se mantivesse esse jogo de construção. No entanto, 

ao perder parte do humor, mantém-se a possibilidade de o leitor compreendê-lo pela 

irreverência da imagem dada.  

Essas operações compensatórias, ou ações tradutórias para cada fragmento textual são 

o que Toury denomina normas operacionais. As normas operacionais dizem respeito à direção 

das decisões durante o ato em si. Ou seja, abordam cada escolha das unidades textuais mínimas, 

desde substantivos e verbos até as possíveis inversões, omissões, adições e demais 

manipulações que ocorrem em uma tradução. Elas estão subordinadas à estratégia inicial 

adotada e funcionam como as verdadeiras engrenagens do texto na camada de base da 

correspondência. As normas operacionais estão divididas, para Toury, em matriciais e 

linguístico-textuais. Para elucidar as traduções dos contos de Býkov, conforme já fiz ao 

exemplificar o funcionamento da norma inicial, vou me deter na segunda categoria, 

descrevendo a escolha dos itens lexicais que mais trouxeram dificuldades e, por isso, despertam 

maior interesse para este estudo. 

Na classe dos substantivos e adjetivos há inúmeros exemplos capazes de mostrar a 

norma operacional adequada. Em todos eles minha intenção subjacente à escolha foi encontrar 

em português brasileiro palavras que construíssem no leitor, novamente, não o sentido 

equivalente ao do russo, mas uma correspondência de associações. Em Almôndegas 

“tolstoístas” tem-se protivnost’ (противность), krutisná (крутизна), bydliák (быдляк), 

dvorovoi chpaní (дворовой шпаны) etc.  

Em russo, protivnost’ é o substantivo relativo a alguém nojento, mas não simplesmente 

em relação a “nojo”, ou “repulsa” porque não é repugnância somente física, mas também em 

relação ao psicológico, ao caráter. Sendo assim, poderia se pensar em “nojice” ou “nojeira”, 

porém essas palavras em português se aproximam muito mais do escatológico. Tateando entre 

sinônimos, cheguei à antipatia, no sentido mais estrito de sentimento de aversão que alguém 

pode despertar em outrem. A incompletude dessa escolha se dá porque em russo a palavra é 

mais coloquial, menos elevada. Ainda que antipatia seja uma palavra neutra em português, o 

sentido mais estrito empregado distancia da coloquialidade. 
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Outra dificuldade de tradução desse conto foi o vocábulo krutizná. Gíria derivada de 

крутой (krutoi) que no âmbito do jargão jovem, significa algo ou alguém legal, interessante, 

cool, descolado. Em português existem vários adjetivos para expressar essa ideia, porém 

escassos são os substantivos, como está posto no texto-fonte, porque a própria construção 

fraseológica é incomum para nós. Embora seja possível e gramaticalmente aceitável dizer 

“outra confirmação da vida de sua legalzice / seu descolamento brilhante”, tais expressões não 

são tão precisas por não serem usuais. Assim, como solução resolvi manipular a estrutura 

sintática, alterando “outra confirmação da vida de seu descolamento brilhante” para “outra 

confirmação da vida de como era brilhante ser o maioral”, ou seja, o mais legal, o mais 

descolado, trocando as categorias gramaticais do texto-fonte e tornando a tradução, em um 

sentido linguístico, mais pragmática.  

A escolha da tradução de bydliák por “gentalha” guarda outros aspectos de dificuldade. 

Nesse caso a perda se dá no âmbito do registro da língua. Isso porque bydliák é um 

coloquialismo muito vulgar e ofensivo para se dirigir a pessoas de extratos sociais mais baixos, 

que fazem trabalho pesado, como se fossem ignorantes e xucros. Derivado de bydlo, que 

significa gado, sua correspondência semântica existe em português, mas é menos ofensiva. Isso 

porque a coloquialidade brasileira é muito mais generalizada, e faz-se uso da língua “baixa” 

mais amplamente do que na Rússia.  

Essa é uma diferença cultural marcada no léxico, que se matiza em um momento de 

tradução como esse, como também ocorre em dvorovoi chpaní, que literalmente significa 

“molecada de pátio”. Assim, a expressão foi ora pensada como “molecada baderneira” visando 

essa representação quase cênica de meninos que vivem na rua, que aprontam, mas não são 

necessariamente maus, ora simplesmente como “moleques de rua”, o que em português está 

muito associado à uma classe social específica. Ambas são longas e forçadamente explicativas, 

e então, optou-se por “arruaceiros”. Arruaceiro, segundo o dicionário Aulete, é o indivíduo que 

faz arruaças, ou seja, aquele que participa de confusões de rua, brigas coletivas, baderna, etc. É 

evidente que não se manteve o sentido estrito do pátio, porém, em equivalências culturais, no 

universo infantil, brincar na rua no Brasil equivale a brincar em um dvor russo. 

Ainda nas categorias nominais da língua, antes de passar aos verbos, há alguns outros 

exemplos interessantes em Assassinato no expresso do Oriente como vissokolóbie 

(высоколобые), podelka (поделка), tarabarchina (тарабаршина). Vissokolob pode ser 

considerada uma tradução da tradução, uma vez que o vocábulo russo advém da expressão de 

Virginia Woolf “high-brow”, cunhada pela primeira vez no ensaio “A morte da mariposa”. 
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Pensando na ideia já apresentada de filiação ao polissistema literário, pesquisei a maneira como 

o tradutor Leonardo Fróes havia escolhido para traduzir “high-brow” no ensaio em português, 

em que a palavra é empregada, e encontrei “intelectuais”. Não fiquei satisfeita, no entanto, 

porque a expressão de Woolf guarda em si certa ironia e desconfiança sobre a erudição dos 

ditos “intelectuais”. Assim, busquei encontrar alternativas dentro do campo semântico da 

intelectualidade esnobe que incorporassem um desdém. Inicialmente pensei em “intelectuais 

cabeçudos”, no sentido da gíria em português de que cabeçudo pode ser uma ofensa ao “muito 

inteligente”, ao teimoso e arrogante. O registro, porém, não me agradou. Perscrutando fontes e 

testando ouvintes de diversas expressões, cheguei a “sabichão” que apesar de pertencer ao 

registro popular, seu sentido irônico já está dicionarizado e deixa claro que se trata de pessoa 

que ostenta ser um sabe-tudo. Porém, o intertexto com o termo de Virginia Woolf se perde, uma 

vez que no Brasil ele não tem tantos ecos quanto possivelmente se têm na Rússia. 

  Quanto a podelka, a tradução literal seria artigo, objeto, artesanato individual, trabalho 

rústico feito manualmente, geralmente mal-acabado. Pode ser empregada também para se 

referir a suvenires toscos, sem valor. No contexto de Assassinato no expresso do Oriente, o 

narrador de Býkov utiliza essa palavra para definir os livros de Coqtelho, ofendendo-os, 

certamente. Como em português não há uma palavra específica para isso, e também desconheço 

essa associação de sentidos com um livro ruim, pensei em opções como quinquilharia, 

bugiganga e tranqueira até chegar à preferência por cacareco. A ideia geral não equivale, mas, 

em alguma camada – a da falta de valor – remete à construção do texto-fonte. Perde-se 

evidentemente a imagem de um artesanato tosco, infantil, malfeito.  

Ainda em relação aos substantivos, tem-se tarabarchina, que significa algo 

incompreensível e sem sentido, nonsense. Em inglês, por exemplo, há também a palavra 

“gibberish”, que condensa os sentidos em uma só palavra. Nesse caso, acredito que a escolha 

da palavra algaravia não faz perder tantas nuances como as demais já apresentadas. Isso porque 

em um sentido estrito ela quer dizer justamente coisa sem sentido ou difícil de compreender. 

No entanto, há uma certa distância de registro já que em russo tarabarchina é muito mais 

coloquial que o vocábulo livresco em português.  

Ainda no âmbito dos substantivos, três dos contos de Býkov aqui selecionados 

(Almôndegas “tolstoístas”, Instruções e O condutor) trazem trechos que contém a palavra russa 

“toská” (тоска). Nos outros exemplos dados anteriormente, apesar de a dificuldade de tradução 

ou inexatidão das escolhas terem sido apontadas, nenhum é tão incipiente em correspondência 

quanto este, que exige um detalhamento maior. Segundo o dicionário Uchakóv, toská é “uma 
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forte inquietação mental, ansiedade emocional somada à tristeza e ao tédio”.22 Ao comentar sua 

tradução para o inglês de Evgueni Onéguin, de Púchkin, Nabókov afirma:  

 

Nenhuma palavra em inglês abrange todas as nuances de toská. Em seu sentido mais 

profundo e doloroso, é uma sensação de forte angústia espiritual, geralmente sem 

nenhuma causa específica. Em níveis menos mórbidos, é uma dor amorfa na alma, 

uma ansiedade sem nada para ansiar, um definhamento doentio, uma vaga 

inquietação, agonia mental, vontade veemente. Em casos particulares pode ser o 

desejo por alguém ou algo específico, nostalgia, dor de amor. Em níveis mais baixos 

classifica-se como enfado, tédio. 23 

 

Ao pesquisar possíveis traduções para a palavra, referências à intraduzibilidade e à inexistência 

em outras línguas são mais frequentes do que boas soluções. Evidentemente, existem 

aproximações como angústia, melancolia, e eu diria que se a palavra portuguesa saudade 

perdesse suas cores positivas e otimistas, poderia ser toská. Se não fosse paradoxal sentir uma 

saudade triste, talvez chegássemos em português a uma das palavras possíveis de exprimir as 

nuances a que Nabókov se refere. Mas é justamente a disparidade de visão de mundo, marcada 

no léxico, que justifica a tradução, e é onde reside, segundo Jakobson, o problema da 

linguagem: “a equivalência na diferença”. Stepánov, personagem bykoviano de O condutor, 

fornece sua própria definição de toská: 

 

– Disso eu me lembro, sim – livrou-se Stepánov. – A despensa, obrigado, muito bom. 

Mas sabe... dia após dia, sempre, olhar essa paisagem... A inquietação, que acabou de 

se manifestar com uma leve pontada, agora começou a arder, se espalhou pelo corpo, 

aqueceu não só o peito, mas todo o rosto, e ficou difícil mexer a mão esquerda. – Acho 

que isso é angústia. E apesar de eu amar... ter amado... as cidades russas provincianas, 

ainda há muitas outras possibilidades. Acho que se você me desse ainda alguma 

chance... 

 

Esse trecho engloba vários aspectos da definição nabokoviana: inquietação, amor, a falta que 

se configura pela lembrança e a dor. Entre as nuances de Nabókov, a toská de Stepánov é 

bastante mórbida, visto que o personagem está à beira da morte. Nesse contexto, optei por 

angústia no sentido psíquico de medo sem causa identificada, de ansiedade intensa sem razão 

predefinida, pautada também pela noção de Heidegger que o objeto da angústia é 

indeterminado, e que chega a nós por meio de um tédio indefinido, do nada. 24 Além disso, 

Heidegger relaciona os conceitos de angústia, morte e existência individual em sua teoria, o que 

não cabe aqui explicitar, apesar de serem temas suscitados pelo conto desde a busca indefinida 

                                                             
22 Tolkovyi slovar Uchakova (Толковый словарь Ушакова). Disponível em: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1056218.  
23 Aleksandr Pushkin. Eugene Onegin: a novel in verse. Commentary and index. Tradução, comentário e notas 

de Vladímir Nabókov. Nova Jersey: Princeton University Press, 1990, p. 141. 
24 Martin Heidegger. Sein und Zeit. Tübingen: M. Niemeyer, 1986, p.186. Apud Marco Aurélio Werle. “A 

angústia, o nada e a morte em Heidegger”. Trans/Form/Ação, v.26, n.1. Marília, 2003. 
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de Stepánov por um destino incerto, o encontro consigo mesmo, até o verde lodoso que vê pela 

janela – uma vez que em russo há a expressão “zeleonnaia toská” (зеленная тоска), toská verde. 

Isto é, por toda a atmosfera do conto.   

 Porém, traduzir toská no contexto de Instruções foi diferente. A sensação do 

personagem aproxima-se mais de uma desesperança, de um pesar, mais de um sentimento de 

impotência do que de uma tristeza profunda e temerosa como em O condutor.  

 

E o que eu estou fazendo aqui agora, sozinho, nesse quarto horrível, quente como um 

forno aquecido, onde tudo me faz lembrar o completo colapso da vida e futilidade de 

todas as minhas atividades? Provavelmente, eu era útil no mundo anterior à invasão, 

como um microscópio diante da presença do cientista que está pronto para olhar 

através dele. Mas agora eu me sinto somente um objeto pesado, matando mosca com 

tiro de canhão, pouco prático. E visto que isso não poderia ter acontecido por si só, 

cheguei à conclusão de que isso foi feito pelos verdes. Eu nunca os vi, mas suspeito 

que eles são verdes, a cor verde pela janela, a cor da minha melancolia. 

Provavelmente, eles se escondem no verde. 

 

Pelo contexto de pesar, desesperança, impotência e desgosto por qual o personagem passa, a 

faceta de toská em questão pode ser interpretada dentro do campo semântico da melancolia. Em 

português, a melancolia é relacionada mais frequentemente com as cores preto ou amarelo, 

enquanto em russo a toská verde é exclusiva. Realizar um estudo de correspondência das cores 

com estados psíquicos em diferentes culturas seria, sem dúvida, frutífero para a tradução, mas 

do ponto de vista operacional encaro que essa perda poderia ser remediada somente com a 

estrangeirização extrema de inserção do termo em russo com nota de rodapé. Apesar de 

fundamental, recorrente e de estar relacionado com as maiores problematizações da cultura 

russa, o uso de toská como termo estrangeiro inserido diretamente no texto-fonte – tal como se 

faz com datcha ou borscht – ainda não é suficientemente validado pelas normas preliminares e 

exige uma discussão mais delicada antes de ser de tal maneira empregado. Defendo que, apesar 

da especificidade das nuances e da exclusividade da palavra toská, o sentimento ao qual se 

refere não é exclusivo dos russos, embora seja uma marca de sua cultura. Como signo, possui 

um significado da esfera da existência humana e, portanto, passível de ser compreensível por 

todos. Assim, não é preciso marcá-lo no texto e correr o risco de torná-lo menos palatável ao 

leitor. É preferível, nesse caso específico, ressignificar as palavras brasileiras de maneira que 

abranjam mais possibilidades de sentido e compreensão do universo de outrem.  

Finda essa digressão, pelos poucos exemplos dados, nota-se que as dificuldades de se 

traduzir substantivos e adjetivos geralmente advêm de propriedades etimológicas ou 

pragmáticas dos itens lexicais das duas línguas. Existem correspondências possíveis entre as 

palavras, mas elas se materializam com camadas de sentido distintas nas duas línguas, ora 
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transitando em uma esfera de sentido, ora em outra. Já nos verbos, tenho a impressão de que ao 

traduzir do russo, a dificuldade consiste justamente em encontrar a correspondência. Em russo 

os morfemas transbordam significações e condensam usos muito específicos, enquanto em 

português os verbos são mais abrangentes e necessitam de advérbios ou complementos para se 

diferenciar.  

É o caso, por exemplo, do verbo pogrozit (погрозить), que aparece em O condutor e 

significa fazer gestos ameaçadores, ameaçar com o dedo, repreender apontando o dedo. Por 

essa explicação em si já se vê que não há um verbo só em português para dar conta do 

significado. Em Assassinato no expresso do Oriente há o verbo toptat’ (топтать) que denota 

pisar, andar com passos fundos, pesados. Diferentemente do neutro idti (идти), khodit 

(ходить), o verbo toptat’ direciona-se muito mais ao modo como a ação é executada do que 

descreve o movimento em si. Há também a locução verbal rasvestit rukami (развестить 

руками) que literalmente é fazer um gesto indagador com as mãos enquanto encolhe os ombros. 

Como o gesto infantil de “cadê” ou ainda para expressar “não há o que fazer”, “não posso fazer 

nada” etc. Essa imagem poderia não se perder se não estivesse em jogo outro aspecto do texto: 

o ritmo. Inserir uma locução verbal com complementos seria, além de uma adição, uma ruptura 

de ritmo já que esse verbo aparece na condição de verbo dicendi no conto, intercalado por outras 

orações.  

Do ponto de vista das normas operacionais, o que se espera é que não haja acréscimos 

pois isso seria uma manipulação de muita liberdade, ou ainda uma “infidelidade”. Nas palavras 

de Noé Silva, “[...] atende-se a uma regra básica da tradução, qual seja, a de que se deve verter 

a frase da língua de partida com a máxima concisão, com o emprego mínimo de meios”.25 

Porém se bem localizados, os acréscimos podem, por ser bem definidores e explicativos, 

compensar as perdas pontuais de significados como as vistas anteriormente. Não se trata de 

adições explanatórias, que pressupõem a falta de compreensão do leitor, mas de uma exigência 

intrínseca da estrutura do português brasileiro. Nos casos dos enigmas de Instruções, se não 

houvesse colocado conjunções, artigos e preposições, dificilmente as frases formadas fariam 

sentido em português, embora em russo não exista artigo, por exemplo. Do ponto de vista do 

ritmo, o desdobramento da frase em mais elementos pode truncar a fluidez do texto. Embora na 

prosa o ritmo não seja fundamental como na poesia, ele também importa à leitura e à criação 

de expectativas no leitor.  

                                                             
25 Noé Silva, op. cit., p. 138. 
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Uma demonstração da importância do ritmo é, ainda dentro da categoria verbal, a 

particularidade da flexão dos verbos russos no particípio ativo. Em Assassinato no expresso do 

Oriente há no fim do primeiro parágrafo a oração: “Tchúvstvovalsia tchielovék nie tolko 

paniukhavchii, no i khlebnuvchii” (Чувствовался человек не только понюхавший, но и 

хлебнувший), traduzida por “Sentia-se que era um homem que não só cheirava, mas que sorvia 

o pão todo”. Na oração russa, visivelmente menor, a concisão é admirável. O efeito é dado 

primeiramente pelos dois verbos flexionados no particípio ativo no passado (sufixo –vchii): 

paniukhát, que significa cheirar, farejar; e khlébnut que significa sorver, beber de um só trago, 

de um gole só, engolir. Ao preservar a forma verbal em português, a saída seria optar por 

adjetivos – classe gramatical com esse valor sintático –: cheirador e bebedor. As duas opções 

me parecem em português mais pejorativas do que em russo. Apesar de ambos os verbos na 

língua de partida serem coloquiais e grosseiros, não há neles a conotação pesada dos vícios, 

como em português. Pela especificidade do significado desses verbos na oração, os adjetivos 

foram descartados. A segunda alternativa seria abrir mão da concisão e desmembrar a flexão 

verbal em orações subordinadas adjetivas, atitude tradutória recorrente e normativa em casos 

como esse. Essa segunda alternativa reitera, no entanto, “o som duro e desagradável do pronome 

relativo, truncador da frase”.26 A extensão da frase final do parágrafo quebra o efeito 

conclusivo, pontual e ritmado que há no russo, o qual resume também o sentido de reconciliação 

entre os personagens Syromiátnikov e Coqtelho.  

Durante todo o parágrafo, Býkov enumera pratos do banquete servido, enumera as ações 

de Coqtelho-Perverte e os países em que ele esteve. Há muitos adjetivos encadeados e poucos 

pontos-finais. A oração final é diferente pois rompe com a descrição minuciosa e resume a 

personalidade de Coqtelho em dois verbos. Ouso dizer que a pontuação do parágrafo 

acompanha os movimentos de mastigação e a última frase, finalizando, acaba em uma sorvida.  

Outra característica gramatical russa colabora para a concisão da frase: o uso da 

impessoalidade. Em português o mais próximo de tchústvovalsia é “sentiu-se”, forma exigente 

do pronome relativo “que”. Assim, o que em russo enxuga a oração, em português faz surgir 

um “queísmo”: “Sentiu-se que era um homem que não só cheirava, mas que sorvia o pão todo”. 

Ademais, um terceiro agravante soma dificuldade à essa tradução. Em português, não é possível 

acabar a frase em “que sorvia”, como em russo, porque fica a impressão de ausência de um 

complemento ao verbo. Daí o acréscimo “o pão todo”, por remissão ao pão mencionado. De 

                                                             
26 Id., ibid., p. 135. 
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repente, entre um mecanismo e outro de tradução tem-se uma explicação enorme que se afasta, 

pronome por pronome, complemento por complemento, do texto-fonte.  

Infelizmente, por esse exemplo, tenho a impressão de que a tradução, no continuum 

entre polos, não só é imperfeita, mas paradoxal. Por aproximar-se mais ao sentido, e, portanto, 

do texto-fonte, me afasto ao mesmo tempo da forma. Numa tentativa de recriar a forma, forço 

sentidos. A questão que se iniciou aqui com acréscimos e com a problemática do ritmo deságua, 

ao meu ver, em algo mais substancial do texto: a literariedade.  

Ao alongar tanto uma frase que, como demonstrei, tem uma função rítmica e de efeito 

de sentido, a tradução altera também o efeito estético do conto, ou seja, a literariedade. Ao subir 

pelos degraus das normas operacionais, discutir a norma inicial, é possível retornar à questão 

preliminar: por que traduzir Býkov? O interesse nele, e não em outro, reside de certa maneira 

em sua peculiaridade estética, em seu valor como escritor e literato. Portanto, cada operação, 

troca e acréscimo que se faz no nível do léxico ou da sintaxe, toca no estilo autoral e naquilo 

que o torna literatura.  

Não cabe aqui, evidentemente, aprofundar-me na questão primordial do que é ou não 

literatura, porque este é um pressuposto resolvido e anterior a este trabalho. Mas é interessante, 

do ponto de vista do ato tradutório, pensar quais são os elementos que trazem literariedade aos 

contos, pois são eles que devem ser mantidos para a garantia de uma “boa tradução”, isto é, 

uma tradução que obedece às normas do polissistema literário brasileiro segundo critérios de 

aceitação e que é, na medida do possível, fiel às normas do polissistema russo em termos de 

adequação.27 Se é possível aqui fazer uma breve digressão, está claro que a avaliação positiva 

de uma tradução se dá àquela que obtém o equilíbrio entre a estrangeirização e a domesticação. 

Porém, conforme defendi nos exemplos deste capítulo, a oscilação é perene porque, por um 

lado 

 

[...] o tradutor tenderá a adotar uma política tradutória mais estrangeirizadora quanto 

maior for o prestígio do autor a ser traduzido. O reconhecimento crítico da excelência 

de um determinado escritor implica sempre a valorização de seu estilo, das 

peculiaridades de sua linguagem que o singularizam. Isso fará com que o tradutor se 

esmere na tarefa de reproduzir na língua-meta as características do estilo original e, 

fatalmente o levará a aproximar-se mais da língua-fonte. 

 

Por outro lado, embora o escritor tenha prestígio e o objetivo seja a valorização de seu estilo, a 

ausência de familiaridade do leitor brasileiro obriga o tradutor a reescrever o texto com as 

ferramentas da tradição já estabelecida. Ou seja, buscando anterioridade de tradução de termos, 

                                                             
27 Cf. Toury, op. cit., p.57. 
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gerando ecos com outros tradutores e seguindo o hábito – ou as normas – da preferência do 

sistema estabelecido. Daí novamente a domesticação.  

 

2.3 Literariedade e coloquialidade 

 

De volta à dúvida do que caracteriza a literariedade nos textos literários, ou além, 

tratando do que define determinado estilo autoral, devo antes de discutir, apresentar algumas 

ressalvas. Este trabalho não pretende abarcar todas as características literárias de Býkov, e 

também não supõe que as características aqui selecionadas e destacadas estejam presentes em 

outras obras do autor, definindo-o como escritor. Porém, são os primeiros passos de uma 

investigação acerca daquilo que é recorrente, marcante e constrói, por reiteração, o estilo 

bykoviano em Contos de ferrovias.  

 São essas características a coloquialidade e o intertexto. Do ponto de vista da tradução 

– coincidentemente ou não – são essas marcas as mais difíceis de se traduzir. A coloquialidade 

na literatura por si já é um assunto delicado, uma vez que tradicionalmente a crítica tende a 

acreditar que a linguagem coloquial não pressupõe o trabalho sobre a linguagem e que a língua 

em uso não é artística. Nenhuma dessas afirmações é específica, mas pertencem às constatações 

do senso comum sobre a literatura. Além disso, estão no âmbito da eterna dicotomia valorativa 

entre “erudito e popular”.  

 Por conta dessa atmosfera prévia ou, norma preliminar, a simples presença da 

coloquialidade se configura como uma dificuldade ao tradutor. E a dificuldade aumenta na 

tradução de diálogos na medida em que a visão cultural e o modo de se expressar está 

superevidente por se tratar de discurso direto. Isso porque há uma relutância por parte da norma 

em aceitar a coloquialidade como um registro aceitável para a literatura. É comum se esperar 

que o uso de gírias, palavras de baixo-calão, contrações, colocações pronominais “erradas”, 

regências não formais, entre outros casos, sejam rejeitados da esfera do “padrão”, mas aceitos 

como provocadores de ênfase, estilização e marcas de personagens, embora os falantes de 

português brasileiro falem exatamente dessa maneira mesmo no registro neutro.  

 

A atitude tradicional dos brasileiros em relação à língua portuguesa é muito diferente, 

embora – vale a pena notar – ela já tenha mudado nas últimas décadas, por obra dos 

escritores e jornalistas progressistas e de linguistas militantes como Marcos Bagno. 

Mas até meados dos anos 1960 [...] a visão dominante era mais ou menos esta: a língua 

portuguesa, a última flor do Lácio, era uma plantinha tenra e delicada, que tinha de 

ser cuidadosamente protegida de seus usuários. 
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Essa visão normativa de língua somada ao conceito rígido de fidelidade quase impede a 

realização de um diálogo coloquial. Ao traduzir o par linguístico russo-português, 

especificamente, depara-se com o argumento de que a coloquialidade em russo é mais branda 

do que em português, uma vez que a distância entre os registros oral e escrito também é menor, 

e por isso as falas dos personagens na tradução devem ser um pouco mais formais. Do fato de 

a distância entre registros ser diferente nas duas línguas é impossível discordar, como bem 

demonstra o exemplo clássico vy (вы) – vós – você e ty (ты) – tu– você.  Em todos os contos 

aqui selecionados a forma de tratamento empregada entre os personagens é “vy” (вы), e a única 

vez em que há a troca para “ty” (ты), esta se faz expressamente pelo personagem em 

Almôndegas “tolstoístas”: 

 

– Ничего, я на ты? 

 

– Posso chamá-lo de “você”? 

 

No texto-fonte, antes desse diálogo, Kórobov tratava Serguei por “vy”, embora já quisesse 

forçosamente estabelecer um clima de intimidade com o companheiro de viagem. No momento 

em que pede permissão para o interlocutor para se dirigir a ele não como “vy”, mas como “ty”, 

é possível notar a rigidez dessa postura para os falantes de russo, para os quais o uso de uma ou 

outra forma denota claramente o grau de educação, polidez, adequação social e intimidade do 

falante. É por essa diferença explícita entre um pronome e outro que, em vez da tradução literal 

“você” e “tu”, opta-se normalmente por “senhor” e “você” (além do fato de “tu” no Brasil ser 

utilizado apenas em algumas regiões do país). O problema dessa escolha é que “você”, em 

português brasileiro, é bastante neutro e não indica necessariamente intimidade ou proximidade 

entre os interlocutores. Ademais, a repetição de “senhor” na tradução às vezes trunca a oração 

e confunde o uso do pronome possessivo “seu”, usado também para o pronome pessoal “você”. 

Um terceiro problema reside no fato de que muitas vezes “vy” é utilizado para demonstrar 

distância habitual entre pessoas que não são amigas e não têm intimidade, porém não há a 

“solenidade” necessária pressuposta por “senhor”. Por exemplo, no conto O condutor, Stepánov 

e o condutor tratam-se mutuamente por “vy”. No entanto, enquanto o “vy” de Stepánov para o 

condutor é neutro – “você” –, o “vy” do condutor para Stepánov é respeitoso por ser um 

funcionário dirigindo-se ao cliente e, portanto, deve ser traduzido como “senhor”.  

 Em outros casos, por exemplo, em Assassinato no expresso do Oriente, Coqtelho e 

Syromiátnikov tratam-se mutuamente por “vy”, mas o fazem com igualdade e, portanto, em 

português corresponde ao “você”. Em Instruções, pelo contrário, o “vy” é sempre direcionado 

do narrador para os leitores, e, portanto, sempre “senhores”. Por essas colocações é possível 
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notar que o “ty” raramente é empregado, e, portanto, para os russos é um “excesso” de 

coloquialidade não aceito pela norma, ao contrário do “você” brasileiro que é absolutamente 

neutro e empregado livremente. Dessa forma, acredito que em textos como os de Býkov, que 

permitem contextualmente esta escolha por serem contemporâneos e “informais”, deve-se 

deixar de lado a rigidez do par “vy”-senhor / “ty”-você e traduzir também o “vy” como “você”, 

uma vez que há outras estratégias de tradução para recuperar essa gradação de coloquialidade 

implicada pelos pronomes pessoais russos.  

Além disso, embora o russo pareça uma língua “mais formal” em razão dos pronomes 

pessoais exigirem uma formalidade maior, a coloquialidade dessa língua se faz presente em 

outros elementos, por exemplo as partículas enfáticas “da” (да), “voobsche” (вообще), “vse-

taki” (все-таки) que Býkov emprega para construir a oralidade em seu texto, seja nos diálogos 

ou nos comentários de um narrador bastante intrometido. Essas partículas, no entanto, são 

difíceis de traduzir por não terem um significado propriamente dito, e por agirem na língua 

como partículas fáticas, palavras “parasitas” que ocupam lacunas da oração sem 

necessariamente comunicar algo. Podem ser traduzidas respectivamente como “sim”, “né”, “no 

geral”, “de toda forma”, “enfim”, mas nem sempre inserir esses vocábulos no diálogo funciona 

em português. Em alguns casos encontrei correspondentes da fala do português brasileiro, em 

outros, essas partículas foram apagadas. Justamente pelo apagamento dessas que são marcas de 

oralidade e coloquialidade dos contos – que julgo ser uma das características bykovianas 

principais – é que o uso de “vy” como “você” em vez de “senhor” recupera um pouco o tom 

descontraído da linguagem do conto, em uma compensação tradutória.  

 Enfim, os exemplos a seguir, extraídos dos Contos de ferrovias e traduzidos neste 

trabalho, mostram tentativas de garantir a coloquialidade nos diálogos a partir da reprodução 

do português em uso, na defesa de que essa estratégia de tradução adotada, apesar de às vezes 

ferir a norma do português culto e a norma de preferência do sistema de traduções do russo com 

uma “coloquialidade excessiva”, está em perfeita consonância com o original e as normas da 

literatura brasileira contemporânea. 

 Em Almôndegas “tolstoístas” a maior parte do conto é construída por diálogos, em que 

a personalidade dos personagens se constrói e fica à mostra para o leitor. Além disso, ao longo 

deles, a informalidade entre os participantes aumenta, conforme o exemplo anterior. É intenção 

dos companheiros de viagem, sobretudo de Kórobov, que essa informalidade esteja presente, 

pois pretende criar uma atmosfera de intimidade a fim de conseguir detalhes sobre o segredo 

de Serguei. Portanto, na tradução optei por inserir elementos do português informal, com 
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bastante oralidade para garantir esse efeito. Um dos exemplos é o uso da contração “né” em 

falas, como linguagem fática e como teste de comunicação com o interlocutor. 

 

– E ela fala que não é como todos. Especial, né? Ela fala que, se for embora, ele perde 

os parafusos. 

 

– Que pergunta! Ela chora na hora. No geral é séria, não é fácil de lidar. No começo 

eu pensava: ah, bom, então só de vez em quando, mas depois nós dois caímos nessa. 

Que pergunta! Não é dessas que costuma... Sou seu terceiro, imagina? Vinte e três 

anos e sou o terceiro, né? 

 

No texto fonte em russo a palavra é a partícula enfática “da”, “sim”. A opção por “né” surge 

por essa ser uma das poucas contrações fáticas aceitas na literatura para expressão da 

coloquialidade da fala. Os demais índices fonéticos causam estranhamento e são bastante 

rejeitados pela norma.28  

 Outro exemplo de registro da oralidade nos diálogos está em Assassinato no expresso 

do Oriente: 

– Como não. Ainda há cinco anos falei para o Paul: Paul, você vai largar a Heather, 

essa menina não é pra você. No começo ele riu, depois ficou com raiva. Faz um mês 

me mandou um bolo. Se ele me conhecesse na década de 80, talvez eu avisasse John 

também... 

Nessa fala de Coqtelho, além do uso de “pra” como contração fonética que marca a oralidade, 

semelhante ao “né” mencionado, surge também outras questões. A primeira delas é a opção 

pela forma analítica do futuro, com o uso do verbo auxiliar “ir”. Isso porque no discurso oral é 

mais comum o uso de “vai largar” em detrimento de “largará”. A segunda marca que favorece 

a coloquialidade do discurso é o uso reiterado de próclise em “me mandou um bolo” e “se ele 

me conhecesse”. Outro indício do português falado está marcado com a presença do pronome 

pessoal: “no começo ele riu”, “se ele me conhecesse”. Há também o uso de artigo antes de nome 

próprio em “a Heather”. Caso se quisesse empolar a fala, ou deixar o registro culto mais 

acentuado, certamente esses seriam pontos de modificação: 

 

– Como não. Ainda há cinco anos falei a Paul: Paul, você largará Heather, essa menina 

não é para você. No começo riu, depois ficou com raiva. Há um mês mandou-me um 

bolo. Se conhecesse-me na década de 80, talvez eu avisasse John também...  

 

Outro exemplo do uso marcado do pronome reto é a fala de Serguei em Almôndegas 

“tolstoístas”: 

– Sim, foi o que eu falei para ela! – disse Serguei entusiasmado. Aparentemente era 

com essa entonação que convencia os parceiros de business, e se esse jeito não 

                                                             
28 Paulo Henriques Britto, op. cit., p. 92. 
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ajudava, recorria às ameaças diretas. – Falei: por acaso ele é criança? Qual é o 

problema? Eu mesmo entendo que se ali houvesse algo... mas ele é um zero à 

esquerda, um fracassado! É um inútil! Você viu como está vestida? Sabe como eu a 

vestiria? 

Seria possível no registro culto e literário traduzir por “Sim, foi o que lhe disse!”, ou ainda, 

nesta outra fala de Serguei: “– Mas assim não posso nem comprar nada pra ela![...]” traduzir 

por “Mas assim não posso lhe comprar nada!”, porém  

é importante que o pronome seja explicitado, pois é assim que procedemos na nossa 

fala cotidiana: “Eu falei pra ele que eu ia amanhã”. Mais uma vez, há que levar em 

conta que efeito de oralidade não é a mesma coisa que transcrição da fala oral.29 

Justamente por não ser a exata transcrição da fala oral, mas literatura, é que, na continuação da 

fala “Sabe como eu a vestiria” optei por manter o pronome oblíquo, segundo o registro culto, 

ainda que em uma fala real possivelmente um falante diria, transgredindo todas as normas, 

“sabe como eu vestiria ela”.  

É possível observar também que a busca pelo efeito de oralidade vale-se de ainda um 

outro recurso. Quando Serguei diz “não posso nem comprar nada pra ela!” tem-se o uso enfático 

da dupla negativa (não/ nada) somado ao índice oral “nem”, a fim de recuperar o que no russo 

é feito pelo uso de daje (даже) e pela inversão sintática do modelo prototípico sujeito + verbo 

+ complemento: “A tak iá ei daje kupit nitchevo nie mogu!” (А так я ей даже купить ничего 

не могу).  

Esses são alguns exemplos, uma pequena amostra do processo de construção da 

coloquialidade nos diálogos de Contos de ferrovias. Eles garantem literariedade ao texto em 

português na medida em que maleabilizam a narrativa, mostrando sua estilização literária por 

meio da construção sintática do discurso oral e, assim, sendo um dos índices de humor do texto. 

Além disso, também defendem uma mudança na visão de língua portuguesa usada em tradução. 

O próprio texto-fonte exige que se atualize e dinamize a língua para dar conta das expressões 

contemporâneas empregadas. Neutralizar e normativizar tais casos contraria as expectativas de 

fidelidade por pressupor um afastamento do tom do texto-fonte. Ou seja, novamente tem-se 

aqui uma relação entre a micro escolha e a macro estratégia, pois cada transgressão gramatical, 

marca fonética, uso de oralidade, gírias e outros elementos constroem aos poucos a ironia e o 

humor bykoviano, o tom e a estrutura de seus textos. 

                                                             
29 Id. Ibid., p. 101. 
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No entanto, os exemplos dados até aqui, do ponto de vista estrutural, disseram respeito 

às questões da tradução de somente um dos eixos constitutivos dos contos de Býkov: o eixo 

horizontal. Ao tratar da unidade mínima do texto, a palavra, ou da sua combinação sintagmática 

em expressões do idioma ou outras frases, a análise da tradução voltou-se para sua 

horizontalidade, ou seja, para a sua relação entre significante e significado e direção única do 

emissor (autor/tradutor) para o destinatário (leitor). O ato tradutório, no entanto, como afirma 

Boris Schnaiderman, é um ato desmedido; é um processo infinito, elástico, que faz emergir do 

labirinto infinito da linguagem muito mais camadas e nuances a serem desvendadas. As relações 

horizontais da palavra, portanto, não abrangem a totalidade da estrutura do texto, uma vez que 

essas outras camadas emergem e o formam, constituindo o eixo vertical. Conforme já foi dito 

no início do capítulo, um texto não é um receptáculo de um significado fixo e, portanto,  

não é um ponto (um sentido fixo), mas um cruzamento de superfícies textuais, um 

diálogo de diversas escrituras: do escritor, do destinatário (ou da personagem), do 

contexto cultural atual ou anterior. 30 

Assim, a palavra também se direciona verticalmente para o contexto, para seu corpus literário 

anterior. E é sobre esse eixo vertical ao qual me deterei então, para comentar outra característica 

fundamental dos Contos de ferrovias: a intertextualidade.  

2.4 A intertextualidade em Býkov 

Afirmar que a intertextualidade é uma característica fundamental de Býkov, como foi 

feito desde o início do capítulo, pode ser pouco preciso e supor um desconhecimento da história 

literária, em que o uso de referências a outras obras e autores sempre foi e é constante. Então 

cabe explicar que, 

Embora a intertextualidade seja um fenômeno verificável em qualquer época, ela se 

torna mais intensamente praticada no fim do século XX. Podemos atribuir essa prática 

à falta de um centro de verdade religioso ou filosófico, à qual corresponde um sujeito 

descentrado, múltiplo e dialógico. A proliferação desse tipo de obra na modernidade 

tardia indica o agravamento da crise ontológica. Podemos também atribuir o gosto 

pelas alusões à hiperinformação disponível em nossa época, que dissemina as 

referências históricas de modo insistente e anárquico. A intertextualidade praticada na 

literatura contemporânea pode assumir [...] um tom irônico, lúdico [...].31 

Assim, verifico que, apesar de ser um fenômeno secular e praticado abundantemente na 

contemporaneidade, a intertextualidade ainda caracteriza Contos de ferrovias pelo modo como 

                                                             
30 Julia Kristeva, “A palavra, o diálogo e o romance”. In. Introdução à semanálise. São Paulo: Perspectiva, 2012, 

p. 140.  
31 Leyla Perrone-Moisés, Mutações da literatura no século XXI. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 116. 
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se desenvolve, alcançando não só o tom irônico e lúdico, como também se desdobrando na 

crítica social mordaz e no estilo autoral.  

 Para entender melhor tais desdobramentos, analisarei aqui os mecanismos do intertexto 

e os efeitos que provoca nos Contos de ferrovias, bem como as dificuldades que proporciona à 

tradução. Para tanto, é importante circunscrever o conceito de texto dentro das teorias 

semióticas da cultura. Para Iúri Lótman, texto é tanto um enunciado mínimo, uma unidade 

organizada mínima endereçada a um destinatário, como um produto da cultura, um dispositivo 

intelectual composto de muitos estratos capaz de travar relações complexas com o contexto 

cultural e com o leitor.32 Ou seja, assim como a palavra é a unidade mínima do texto e é um 

cruzamento de diversas superfícies textuais em um eixo horizontal, o texto é a unidade mínima 

da cultura, um constante diálogo com outros textos e contextos, um cruzamento e sobreposição 

de diversos outros anteriores a si em um eixo vertical. “Todo texto se constrói como mosaico 

de citações, todo texto é absorção e transformação de outro texto.”33 Por essa definição, a 

intertextualidade, este fenômeno de inserção e intercalação de um texto em outro, é inerente ao 

processo de escrita. E, sendo o texto um espaço de três dimensões – o autor, o leitor e o 

intertexto –, ele se configura como um espaço de compartilhamento, ou nas palavras de Lótman, 

como  

[...] um mecanismo supraindividual de conservação e transmissão de certos 

comunicados (textos) e de elaboração de outros novos. Nesse sentido, o espaço da 

cultura pode ser definido como um espaço de certa memória comum, isto é, um espaço 

dentro de cujos limites alguns textos comuns podem se conservar e ser atualizados.34 

Ou seja, a intertextualidade funciona de maneira semelhante às leis da memória em que um 

texto do passado é conservado, guardado e então retransmitido. No entanto, assim como a 

memória não preserva o fato tal como ele é, por sofrer ação do tempo e da seleção do indivíduo, 

a intertextualidade guarda o que há de mais marcante do texto citado e o preserva, 

transformando-o, renovando-o.  

 Para dar um primeiro exemplo, em Almôndegas “tolstoístas” tem-se um constante 

intertexto com as obras de Liev Tolstói:  

Não estamos indo de “Krásnaia Strelá”, o cúmulo do sonho soviético e ícone do luxo 

vermelho, mas de “Liev Nikoláievitch”, estilizado exatamente como aquele que 

interrompeu o sofrimento de Anna Kariênina. Somente um idiota pôde nomear um 

                                                             
32 Iúri Lótman, “La semiótica de la cultura y el concepto de texto”. In. Desiderio Navarro (org.. e trad.). La 

Semiosfera 1. Madri: Cátedra, 1996, p. 54.  
33 Julia Kristeva, op. cit., p. 142. 
34 Iúri Lótman, “La memoria a la luz de la culturologia”. In.  Desiderio Navarro (org. e trad.), op. cit., p. 109.  
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trem de “Liev Nikoláievitch”, pois todas as principais desventuras da vida do nosso 

conde Nikoláitch estiveram ligadas à estrada de ferro: nela se arruinou a heroína 

favorita, por ela pôs-se a viajar o idiota Pózdnichev de “Sonata a Kreutzer”, por ela 

ela fugiu de casa e nela morreu. 

[...] 

— Bom, mas qual é o problema disso? Ela ainda é jovem, tipo-, a época não é mais a 

tolstoiana. Para que encenar “Anna Kariênina”? É só ir lá, conversar, explicar, levá-

la... 

 [...] 

— Os senhores desejam sobremesa? – perguntou o garçom, sorrindo. Nas tavernas 

esse empregado chamava-se serviçal. –- O melhor que temos é a sexual “Sonata a 

Kreutzer”. Também temos o blancmange “Depois do baile”... 

— Será que é com sangue? – perguntou Kórobov. 

— Com o quê, senhor? – perguntou o garçom. 

— E a sobremesa “Ressurreição” vocês não têm? 

— Não, senhor. – respondeu o serviçal, pesaroso. – Ainda não inventaram, senhor.  

— Está certo, – acenou Kórobov. – Não existe nenhuma ressurreição. Vai, querido, 

eu chamo você se precisar. Tome aqui um “Falso cupom”. 

[...] 

— E agora vamos beber normalmente, –- disse Serioja, pegando uma garrafa de 

Martel. Ele apertou um o botão e chamou o garçom. – Escute, moço: traga-nos mais 

daquelas... “tolstoístas ”. E o que você tem aí de entradas frias? 

— Salada “Felicidade conjugal”. – sorriu o garçom.  

— Bem, traga. – decidiu Serioja. – Pelo menos dá para vê-la como salada... 

Se observarmos trecho a trecho, é possível notar que tais referências provocam um efeito no 

conto. Ao ambientá-lo em um trem “Liev Tolstói” – categoria de um trem de luxo da companhia 

estatal russa que existe de fato – e afirmar que “somente um idiota” o faria, Býkov começa a 

construir o humor, satirizando o uso clichê e estúpido de um ícone da cultura russa para tais 

fins. Já é possível ver aqui que a ironia fina de Býkov marca sua posição crítica em relação ao 

Estado (neste caso, representado pela companhia de trens). Retomando a vida e a obra de 

Tolstói, o autor consegue transmitir sua opinião acerca do modo como a Rússia contemporânea 



93 
 

tem usado seus ícones literários, criticando o conhecimento raso que se verifica. Essa crítica 

reaparece e se faz veemente em Assassinato no expresso do Oriente e Instruções, que serão 

comentados mais adiante.  

Além da crítica, o intertexto tolstoiano exerce outra função no conto. Ao nomear os 

pratos servidos aos companheiros de viagem com os títulos de novelas e contos de Tolstói, 

Býkov quebra a tensão da narrativa com humor, por exemplo mencionando “Ressurreição” logo 

após os personagens travarem um diálogo sobre a morte de ambos. Býkov usa essa memória, 

essa simbologia tolstoiana, retomando sua temática de maneira transgressora, uma vez que o 

marido não descobre o adultério como em Anna Kariênina, não há assassinato da esposa 

adúltera como em Sonata a Kreutzer e sequer Ressurreição ou Felicidade Conjugal. Isto é, ele 

preserva a memória do passado para transformá-la, usando-a a serviço de sua crítica, de seu 

humor, de sua ficção. 

Pensar a intertextualidade em termos de memória permite reconhecer que os limites 

que se elaboram entre os textos não são atribuíveis a uma explicação ou a um 

inventário positivista; mas isso não impede que se permaneça sensível à complexidade 

das interações que se travam entre os textos, tanto do ponto de vista da produção como 

do ponto de vista da recepção. A memória da literatura age em três níveis, que nunca 

se recobrem inteiramente: a memória contida no texto, a memória do autor e a 

memória do leitor. 35 

Ou seja, a mudança narrativa e o próprio humor só podem ser entendidos se a memória do texto 

for identificada, isto é, se o leitor reconhecer o intertexto, ou, nas palavras de Lótman, se houver 

memória compartilhada. Dessa condição deriva a questão tradutológica do intertexto. Como 

tornar a tradução (e a recepção) compreensível, uma refração independente de seu original, 

plenamente compreensível pelo receptor final, se este não tem acesso ao amplo espectro de 

referências que o texto-fonte carrega? No caso das referências explícitas a Tolstói em 

Almôndegas, o leitor brasileiro as conhece porque a obra de Tolstói já foi trabalhada e traduzida 

no país. Porém, como tratar o “trem agit”, à referência ao filme Moscou não acredita em 

lágrimas ou o trocadilho com a rede Will-Bin-Dann?  Neste conto há outras referências 

desconhecidas do leitor brasileiro, como Serguei Lukiánenko ou o romance Dukhless.  A 

identificação que para o leitor russo é imediata não se completa no texto-meta sem a quebra da 

invisibilidade do tradutor e a inserção de notas explicativas. O intertexto é pouquíssimo 

domesticável porque é um texto cultural marcado, um símbolo complexo, fechado, que carrega 

em si “memória fixa”, segundo Lótman. Isto é, carrega em si associações imediatas já 

                                                             
35 Tiphaine Samoyault, L’Intertextualité:mémoire de la literature. Paris: Armand Colin, 2005 Apud Leyla 

Perrone-Moisés, op. cit., p. 273. 
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cristalizadas, difíceis de corresponderem a outras de diferentes culturas. Portanto, a norma 

operacional de inserir notas é uma saída, embora também seja uma decisão dependente do grau 

de memória compartilhada.  

 Em minha experiência profissional com o processo de edição de livros traduzidos, pude 

notar que a inserção de notas é uma escolha individual e subjetiva, difícil de delinear regras ou 

limites. A nota de rodapé se relaciona com a bagagem cultural de cada um. Evidentemente, em 

uma época de acesso generalizado à internet, durante o processo de tradução e edição o 

parâmetro pode ser a facilidade de se buscar a informação on-line. No entanto, por mais que 

seja fácil de se pesquisar, há casos em que a nebulosidade da informação do texto pode truncar 

a leitura, o que a nota certamente evita. Nos contos de Býkov apresentados, busquei inserir 

notas somente para o intertexto que julguei distante do universo do leitor brasileiro, tendo como 

base minha própria experiência como leitora. Puxei notas dos momentos do texto em que me 

vali de pesquisa para traduzir e compreender o texto-fonte, entendendo que aquelas informações 

ali postas não eram passíveis de ser extraídas da narrativa bykoviana. Não há notas explicativas, 

portanto, para aquilo que com atenção se pode inferir do próprio conto. Assim, acredito que a 

interferência do paratexto na leitura não se torna excessiva.  

Por exemplo, em Assassinato no expresso do Oriente o intertexto é mais conhecido do 

leitor brasileiro. Tanto o título homônimo de Agatha Christie quanto a construção do 

protagonista como paródia de Paulo Coelho fazem parte do espectro cultural do país, sendo 

referências usuais na cultura brasileira. Dessa maneira, não é preciso interferir e explicar em 

notas os diversos índices que resvalam da figura de Coelho. O leitor-receptor, neste caso, 

compartilha e é capaz de compreender com mais facilidade o humor do texto porque o universo 

mencionado é mais próximo.  

Para além das operações do ato tradutório, a importância da memória comum do 

intertexto não reside somente no reconhecimento, mas na possibilidade de estabelecer relações 

do texto presente com o mencionado. De volta à Almôndegas, por exemplo, a menção em si faz 

emergir da memória do leitor o pano de fundo tolstoiano, obrigando-o a estabelecer relações do 

novo texto com o antigo. Quando se cria vínculo do passado literário com o presente, de certa 

maneira surge uma comparação entre um e outro – “a época não é mais a tolstoiana” –, e por 

isso ser feito de maneira irônica, o intertexto torna-se um mecanismo de crítica social. Ao 

mesmo tempo que o intertexto é um símbolo complexo, autossuficiente e imanente, ao ser 

inserido no novo texto ele se torna dependente da leitura de outrem. Isto é, ele existe, mas 
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permanece somente se relembrado e transformado na nova cultura. O intertexto mostra que o 

autor é o leitor de seu mundo, refletindo sobre ele e confrontando-o com seu presente, daí a 

crítica social.  

Býkov, no entanto, não exalta nem execra uma época ou outra, apenas as compara, como 

se questionasse o modus vivendi dos russos atualmente, embora sem apontar uma solução 

moralista, como se esperaria de Tolstói. Por exemplo, ele faz com que a filosofia tolstoísta 

presente no título do conto esteja latente na memória do leitor, impulsionando-o para a 

expectativa de que vai haver na história algo semelhante com as proposições de Tolstói. No 

entanto, isso não ocorre. Ele subverte essa expectativa, o conto se dilui e transforma o peso da 

filosofia e da moralidade tolstoísta (pela tensão da possibilidade da descoberta do adultério) em 

algo quase sem sentido, leve, amigável e acompanhado de uma salada. Com essa construção a 

partir do intertexto, Býkov compara a Rússia contemporânea com a pré-revolucionária, 

apontando também suas transformações.  

 Além do intertexto tolstoiano e da crítica à contemporaneidade, no trecho anteriormente 

destacado há a menção a outro trem, o Krásnaia Strelá, primeiro trem de luxo da URSS, lançado 

em 1931. A inserção desse texto soviético automaticamente coloca em paralelo toda a 

tradicionalidade da Rússia tzarista e tolstoiana com a soviética, suscitando a memória de um 

passado dual, característica que, segundo Lótman, é típica de uma cultura binária, isto é, que 

oscila eternamente entre dois polos opostos. Em Almôndegas essa oscilação se dá pela 

comparação da época de Tolstói à contemporaneidade, da literatura tradicional à literatura 

contemporânea, do homem comum e do inteligent (uma vez que Kórobov é escritor). Já em O 

condutor, Býkov opta por repousar-se em um dos polos: o passado soviético. Este aparece mais 

latente quando o protagonista Stepánov visita e rememora a cidade em que viveu.  

A paisagem marcada pelas transformações que ocorriam na Rússia soviética como o 

início da modernização e da industrialização tardia, os apartamentos pré-fabricados de 

Khruschev concomitantes às províncias ainda rurais com campos extensos de repolho levam o 

leitor ao contexto do período: 

Ele estivera em tais cidades, conhecia-as muito bem – casinhas amarelas e cinza, 

colinas, o enorme rio cor de aço, cães latindo um para outro, o mercadinho com 

sementes de girassol, cogumelos salgados e utilidades domésticas chinesas, com 

certeza uma biblioteca regional com o nome de um literato de terceira categoria 

nascido aqui, o cinema em ruínas, às vezes um prédio de fábrica de tijolos vermelhos  

em um quarteirão inteiro... [...] Ele, ao que parece, sabia exatamente o destino e não 

se emaranhava nas teias das ruas indistinguíveis e tortuosas – ora cobertas de casas 

térreas, ora fincadas com fileiras de decadentes khruschoby. 
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[...] 

Mas ele se aproximou da porta da sacada e viu aquela mesma paisagem em que 

cresceu, que se transformou depois da mudança apesar de permanecer amada e 

insubstituível. Pessoas voltavam do trabalho (perto havia uma fábrica, um subúrbio 

operário de Moscou comum no começo dos anos 70), trólebus viravam pela esquina... 

É verdade, agora não havia quase ninguém, mas o tempo era o mesmo: o pôr do sol 

dourado sobre a rua e os campos de repolho ao longe. Ainda fumega a chaminé grossa 

e baixa, justamente atrás da qual o sol se põe. 

[...] 

– Disso eu me lembro, sim – livrou-se Stepánov. – A despensa, obrigado, muito bom. 

Mas sabe... dia após dia, sempre, olhar essa paisagem... A inquietação, que acabou de 

se manifestar com uma leve pontada, agora começou a arder, se espalhou pelo corpo, 

aqueceu não só o peito, mas todo o rosto, e ficou difícil mexer a mão esquerda. – Acho 

que isso é angústia. E apesar de eu amar... ter amado... as cidades russas provincianas, 

ainda há muitas outras possibilidades. Acho que se você me desse ainda alguma 

chance... 

O contraste entre os campos de repolhos com as fábricas de tijolos vermelhos típicas do início 

da modernização na Rússia – da qual Krasnyi Oktiabr, a famosa fábrica de chocolates 

moscovita é o exemplo mais icônico – desenham a paisagem soviética, reiterada pelos 

khruchoby e pela lembrança que o condutor suscita do kolkhóz. Essa descrição, na mente do 

leitor russo ou de quem conhece minuciosamente a Rússia, remete ao que há de mais 

característico, fomentando um pouco o texto do país, isto é, o imaginário cristalizado a respeito 

dele. O modo como Stepánov se sente, inquieto e imerso em uma completa toská, demonstra 

essa nostalgia em relação ao passado soviético, ou ainda, a uma Rússia que já não é mais a 

mesma, como se nos dias de hoje tudo fosse pior, decadente, sem sentido tanto na vida dele, 

quanto na Rússia contemporânea. Evidentemente, aqui não há um tom nostálgico em relação à 

política da época, mas em relação à perspectiva pessoal do personagem, que se esvaiu. 

 E o binarismo entre polos não se esgota: em Assassinato no expresso do Oriente há uma 

constante transição entre a Rússia e ocidente. Neste conto, o intertexto está em diversos 

âmbitos: referência à literatura clássica, à cultura soviética e ao universo pop, à cultura de massa 

sobretudo ocidental, sendo esta última a mais presente. Novamente, a começar pelo título, ao 

sobrepor-se ao homônimo da novela policial de Agatha Christie, Assassinato no expresso do 

Oriente prepara a expectativa do leitor para esse gênero e estabelece relações de proximidade 

com a narrativa inglesa.  

No entanto, o que se tem é novamente uma subversão do intertexto utilizado. Ao 

contrário da história de Christie, o Assassinato no expresso do Oriente de Býkov é satírico e 
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engraçado. Mas a escolha não é despropositada. Christie escreveu romances e novelas policiais 

com maestria, tornando-se um clássico do gênero, além de imensuravelmente popular. 

Comparado a ela, o protagonista do conto, escritor de thrillers esotéricos, automaticamente 

torna-se uma piada, o que é intenção de Býkov. Inspirado por Paulo Coelho e sua visita à Rússia 

no mesmo ano de elaboração do conto (2007), Býkov expõe Coqtelho-Reverte, um misto de 

Paulo Coelho e Arturo Perez-Reverte como um personagem grotesco, cômico, escrachado e 

prepotente. Como símbolo, Coqtelho representa a cultura estrangeira ocidental de massa, aquela 

que os russos passaram a consumir desenfreadamente a partir dos anos 2000.  Por questões 

teóricas, é preferível relativizar a divisão entre as ditas alta e baixa literatura, uma vez que o 

próprio Býkov não faz uso dessa categorização.36 Pode-se dizer que Coqtelho representa um 

tipo de literatura oposto à literatura tradicional. É comercial, palatável, raso e fútil, enquanto a 

literatura russa local, representada por Syromiátnikov, é a “verdadeira” literatura russa, escrita 

sobre temas interessantes ao povo russo, uma literatura respaldada pela leitura de escritores 

anteriores a si. A crítica ao gosto do povo pelo ocidente distante em detrimento de sua própria 

cultura fica clara no seguinte trecho: 

Por alguma razão, os leitores teimam em não querer ler sobre aquilo que os cerca, não 

estão nem aí para o sofrimento do vizinho paralisado e da vizinha empobrecida, mas 

choram rios de lágrimas pela Isaura, que vivia na outra ponta do mundo, e mesmo 

assim só na imaginação doentia do produtor. 

Nessa parte nota-se outra inserção de intertexto: a história da escrava Isaura, marcando bem os 

dois polos, o da cultura russa em oposição à ocidental. Assim, por meio do intertexto, como em 

Almôndegas, Býkov passa a discutir de maneira irônica o fato de as pessoas lerem pouco, lerem 

“cacarecos indistinguíveis” de má qualidade e de não darem valor para a própria cultura 

tradicional. Syromiátnikov reitera o contraste com Coqtelho quando, por exemplo, em sua fala 

cita o livro de Tchernichévski presente no discurso de Lênin, como explica a nota de rodapé. A 

presença dessa intertextualidade soviética na voz de Syromiátnikov lhe confere certo respaldo, 

conhecimento da anterioridade do passado russo, conferindo-lhe então a seriedade literária que 

Býkov defende.  

 Essa dicotomia crítica aparece também no conto Instruções, em que, valendo-se do 

intertexto de vários autores russos (Nabókov, Grin, Kuprín e Tolstói), em uma espécie de puzzle 

ou teste, Býkov testa o conhecimento de seus leitores, insinuando que a presença massiva da 

                                                             
36 Iúri Lótman discute essa questão em seu ensaio “Massovaia literatura kak istoriko-kulturnaia problema” 

(Literatura de massa como um problema histórico-cultural), In. O russkoi literature (Sobre literatura russa). São 

Petersburgo: Iskustvo, 1997.  
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cultura pop no país, como se fosse uma invasão alienígena, piorou o nível cultural da população. 

De novo, como em Assassinato e em Almôndegas – em que Serguei é tido como um business 

man, o novo homem oposto à intelligentsia – em Instruções, Býkov critica os hábitos culturais 

da Rússia contemporânea, se inserindo em uma tradição literária, sendo leitor de seu mundo. É 

possível notar então a série de polos, um mosaico de binarismos culturais: passado tradicional 

e passado soviético; Rússia clássica, soviética e Rússia contemporânea; Rússia e ocidente; 

cultura erudita e cultura pop; literatura tradicional e literatura de massa. O mais interessante, no 

entanto, é como o intertexto utilizado por Býkov resvala em um jogo de polarizações intricado 

à estrutura e ao plano mais simbólico dessas narrativas: a ferrovia.  

 

2.5 O símbolo da ferrovia e a crítica sócio-histórica 

 A ferrovia ou o caminho de ferro – jeleznaia doroga, JD – configura o intertexto máximo 

dos contos de Býkov. Ela é, sem metáforas, o eixo vertical, diacrônico, que atravessa as 

narrativas estabelecendo comunicação direta com uma tradição secular. A ferrovia começou a 

aparecer na literatura russa no século XIX, concomitantemente a sua própria construção, 

iniciada ainda em 1837 com o trecho de São Petersburgo a Tsarskoe Sieló. O trecho São 

Petersburgo-Moscou, pelo qual vão os companheiros de viagem Kórobov e Serguei, em 

Almôndegas “tolstoístas”, foi construído em 1851. Desde então, pulularam na literatura russa 

histórias de trens. Muitos escritores nacionais como Nikolai Nekrássov, Anton Tchékhov, Liev 

Tolstói, Ivan Búnin, Marina Tsvetáeva, para citar alguns, escreveram narrativas localizadas nas 

linhas férreas russas. Durante o período soviético, outros escritores mantiveram a tradição, 

como Boris Pasternak e seu poema de 1943, Nos primeiros trens ou Vsevolod Ivánov com seu 

Trem blindado, de 1922. E os contemporâneos não ficam atrás: Victor Erofeev com Moskva-

Petushkii, Victor Pelevin e A estrela amarela e o próprio romance JD de Býkov. Esses são 

alguns exemplos da recorrência dessa temática na tradição russa.  

 Como símbolo, ela aparece frequentemente relacionada ao destino dos personagens, e o 

trem pode ser a própria sociedade. Mas há uma infinidade de mitos e metáforas relacionadas à 

ferrovia, bem como modos de representação dela. A ferrovia pode aparecer tanto como via 

férrea propriamente, tanto como em metonímia com o vagão, a cabine, o condutor, o agulheiro, 

voltada para o interior dos trens ou para a paisagem lá fora. Segundo a conceituação de Lótman 

sobre os símbolos, a ferrovia opera como símbolo simples que, ao contrário do que a 
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nomenclatura sugere, são mais profundos do que os símbolos complexos. Enquanto estes são 

fechados e carregam em si um rastro contextual específico, os símbolos simples são primitivos, 

abertos e polissêmicos. Isso porque, com o passar do tempo e da história, foram passíveis de 

agregar diversos significados, suscitarem mais memórias. Em cada uma das obras sobre trens 

há um aspecto acerca deles. O constante uso do intertexto, da memória e desses símbolos 

simples o transformam de modo dinâmico. Isto é, a dinamização da cultura faz com que ao 

preservar a memória e os símbolos culturais, os agentes da cultura – neste caso os autores 

literários – o transformem, agregando mais sentidos a eles.  

 E é justamente essa perpetuação e transformação da memória que ocorre nos contos de 

Býkov aqui analisados. É pelo uso do intertexto, sobretudo da ferrovia, que ele alcança o efeito 

crítico, irônico, mordaz. Conforme já visto anteriormente, a escolha do intertexto com autores 

da tradição literária russa (símbolos complexos) gera uma série de relações polarizadas, que 

fortuitamente podem ser simbolizadas pelos extremos da via férrea: seu começo e seu fim. É 

como se o passado fosse o início e o presente o fim, e no interim dessa viagem os personagens, 

a sociedade e a cultura russa se transformasse. Ou ainda: de um lado a Rússia e do outro o 

ocidente, e nessa estrada exibem-se todas as diferenças cruciais entre ambos.  

A ferrovia de Býkov exibe a coexistência de passado e presente, bem como várias 

camadas sociais. Entretanto, passado e presente, pobreza e abundância são 

representadas não em vagões diferentes, mas em estações diferentes ou através da 

ferrovia pela qual o trem viaja. A via férrea de Býkov influencia seus passageiros 

quase com punho de ferro por escolher seu caminho independentemente, acelerando 

ou desacelerando, inspirando o anseio de saída ou eliminando essa opção. O caminho 

de volta de uma estação indesejada nem sempre está disponível. [...] Entretanto, os 

passageiros embarcam nos trens por vontade própria, nem sempre prevendo as 

consequências.37 

Isto é, a ferrovia é de fato um trilho rígido que guia e direciona os caminhos dos personagens, 

os quais simbolizam a sociedade russa. A seguir mostrarei como essa metaforização ocorre 

distintamente em cada conto.  

 Em Almôndegas “tolstoístas” a metáfora da ferrovia é por excelência um cronótopo, 

isto é, segundo Bakhtin, “a fusão dos indícios espaciais e temporais num todo compreensivo e 

concreto. [...] o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento do tempo, do enredo e da 

                                                             
37 Larissa Fialkova, “Where Do the Rails Lead to? Rail Transport’s Mythology in Contemporary Russian and 

Ukrainian Fantastic Fiction (Preliminary Remarks)”. In. Studia Mythologica Slavia, n. XIX, p. 219. Disponível 

em: 

https://www.academia.edu/28423229/Where_do_the_Rails_Lead_to_Rail_Transports_Mythology_in_Contempo

rary_Russian_and_Ukrainian_Fantastic_Fiction_Preliminary_Remarks_introduction_The_Choice_of_the_topic_

and_of_material. Último acesso em 3 nov. 2011.  
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história”.38 Especificamente, verifica-se o cronótopo do encontro e da estrada, em que, em 

determinado caminho, personagens de distintas classes que não se encontrariam normalmente 

no curso cotidiano da vida se encontram ao acaso. A partir dessa coincidência fortuita o destino 

deles muda. Há uma consciência de Býkov dessa mudança de destino pós-encontro, pois o que 

existe é uma manipulação do motivo. Kórobov não é Pétia, o marido traído que assola a 

tranquilidade do amante Serguei, mas finge ser, de maneira a transgredir o encontro casual das 

narrativas tradicionais, ou ainda, da história de Anna Kariênina. Com esse encontro, a estrada 

cumpre o seu papel de traçar o destino dos personagens, de confrontar a vida e o destino de 

homens que pela distância social não se cruzariam. Ao fim da viagem, ao chegar a São 

Petersburgo, a princípio os dois morreriam porque houve a fatal descoberta. Porém, há de novo 

uma ruptura no modelo tradicional da estrada e Serguei reconhece Kórobov, uma vez que é seu 

fã. O reconhecimento não é catártico como nas histórias de aventuras de heróis. Em Almôndegas 

o reconhecimento é uma nova quebra de expectativa do leitor, uma reviravolta que funciona 

como crítica e ironia também do papel do intelectual, da posição que este se impõe na sociedade. 

Ao subestimar Serguei e acreditar enganá-lo com seu jogo de máscaras, Kórobov se coloca na 

posição de escritor intelectual mais sagaz que um empresário, mais esperto que o novo homem 

de negócios consumidor da cultura de massa, desconhecedor da cultura literária. No entanto, 

após a reviravolta nota-se que Býkov não poupa críticas também a este lado, como se também 

relativizasse o lugar do inteligent na Rússia contemporânea. Ao terminar o conto em pianíssimo 

– tal qual o método célebre de Tchékhov declarado a Suvórin –39 Býkov diminui o peso da 

moral tolstoísta e da diferença dos estereótipos sociais. Desta forma, é possível notar que ao 

localizar a narrativa na via férrea, proporcionando o encontro, Býkov é capaz de subverter o 

símbolo e assim propor sua ironia e crítica, bem como mostrar as mudanças de seu país.  

 Neste conto, a ferrovia facilita a crítica social também pela divisão de vagões, em que 

eles “podem ser uma metáfora para classe social, onde diferentes níveis de conforto 

demonstram os ricos e os pobres”.40 No vagão-restaurante, para onde Serguei não quer ir por 

causa da “gentalha” localiza-se a classe mais baixa. Por meio dos elementos dos caminhos de 

ferro Býkov caracteriza seus personagens, modifica seus destinos e incomoda o seu leitor. 

Afinal, não se pode ignorar o contexto de que os contos foram escritos para uma revista 

                                                             
38 Mikhail Bakhtin, Questões de literatura e estética. São Paulo: Annablume/ Hucitec, 2002, p. 211. 
39 Sophia Angelides, Anton P. Tchékhov: Cartas para uma Poética. São Paulo:Edusp, 1995, p. 199. 
40 Larissa Fialkova, op. cit., p. 215.  
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distribuída nos vagões-dormitório, o segundo de mais alto conforto da companhia russa, 

ocupado por pessoas de alto poder aquisitivo. 

 No entanto, de volta à questão cronotópica da estrada e do encontro, vê-se em O 

condutor uma nova transfiguração deste motivo. Agora, a ferrovia é a “estrada da vida” e guia 

o protagonista independente de suas decisões.  

Stepánov, protagonista de O condutor, embarcou no trem ao acaso para escapar de 

seus problemas, e pretendia desembarcar em algum lugar agradável. Mas ele não 

desceu na estação Deviátovo enquanto era possível, embora tivesse uma poderosa 

sensação de que continuar ali teria um impacto fatídico em sua vida. O condutor 

anônimo (ou melhor, semicondutor, como fica claro no final) entra em seu 

compartimento logo após Deviátovo. E assim começa a confortável jornada sem volta. 

Eles descem do trem juntos em uma cidade sem nome, cheia de lembranças 

particulares de Stepánov. E esta cidade é uma armadilha para Stepánov, tornando-se 

seu destino final.41 

Assim, a via férrea é o traçado do destino do protagonista, e a estação de chegada é o paraíso. 

O conto termina com a frase “Maçãs” como metonímia do Jardim do Éden e, então, entende-se 

que o condutor – semicondutor por guiar somente para um só lado – é a metáfora de uma espécie 

de anjo. Ao mesmo tempo em que o trilho de Stepánov se direciona para o fim de sua vida, a 

rigidez deste também pode ser entendida como a imutabilidade da história russa. Stepánov crê 

que poderia haver outras possibilidades além das cidades russas provincianas, mas não há. Ao 

fim dessa jornada, tudo permanece o mesmo. A Rússia é exatamente aquela e não vai mudar. 

 Essa ideia aparece novamente em Assassinato no expresso do Oriente na fala de 

Syromiátnikov. Quando Coqtelho propõe um desfecho catártico, vingativo e emocionante para 

seu livro, Syromiátnikov relembra: 

– Porque olha para o país pela janela do expresso do Oriente. Mas a Rússia – não é 

para você Baikal de olhos azuis. Não há nenhuma nova Rússia, Volódia, nem nunca 

haverá. E dos joelhos ninguém vai se pôr de pé. E se vingar da morte, da prisão, da 

humilhação, da pobreza e vergonha aqui também ninguém vai, entende? Já houve uma 

experiência como essa, suficiente para toda a vida. “Uma nação de escravos, de alto a 

baixo – são todos escravos!”.  O senhor sabe quem disse isso? Um homem, que viu 

na vida mais merda que você. 

Ao dizer que já houve uma tentativa de vingança por causa das injustiças contra o povo, 

Syromiátnikov se refere à Revolução de 1917, afirmando na sequência que foi suficiente para 

a toda a vida, ou seja, sem possibilidade de haver outra. Ao comparar a experiência russa de 

Lênin com a de Coqtelho, Syromiátnikov reafirma a discrepância entre Rússia e ocidente, 

                                                             
41 Id., ibid., p. 218-219. 
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levando o leitor a pensar na antiga discussão sobre o que é a Rússia e a “alma russa”, tão difícil 

de ser compreendida.  

 No entanto, essa discussão não advém somente do diálogo, mas do símbolo da ferrovia, 

uma vez que ao olhar de dentro do trem pela janela, vê-se uma paisagem, enxerga-se o 

atravessar do país natal.42 Não há o exotismo esperado por Coqtelho, a Rússia sob as lentes do 

“expresso do Oriente”, mas as características típicas, “mais do mesmo”: 

[...] pela janela se arrastava a quantidade assustadora da mesma Rússia – em 

comparação com o ocidente compacto, o oriente russo surpreendia com sua 

redundância e negligência [...]  

Em o condutor, Stepánov também olha pela janela, enxergando a natureza russa: 

Pela janela, via-se uma luz verdejante e lodosa, estendia-se o bosque dentado e sobre 

ele se pendurava uma estrelinha pálida, parecida com uma flor no musgo. [...] Havia 

até uma ou duas paradas em estações de nomes insignificantes que ele já esquecera, 

embora provavelmente já tivesse passado por elas no tempo de suas incontáveis 

partidas de Moscou para diversos negócios – como pareciam agora –  estúpidos. 

Em ambos os trechos nota-se um tom de pesar, tanto pela adjetivação “com sua redundância e 

negligência” – de um passado que se repete e é negligente com as injustiças, como 

Syromiátnikov afirma –, como pela remissão à cor verde da toská, sentimento tão típico da alma 

russa. Como se pode perceber, a ferrovia e a paisagem ao longo dela são motivos que retomam 

a discussão e crítica sócio-histórica nos contos de Býkov, a qual vai ser retomada mais 

explicitamente quando o olhar se volta para o interior do trem, mostrando todos os tipos da 

sociedade russa em Instruções. 

 Aqui, um pouco semelhante a Almôndegas, o enredo se passa no interior da cabine, 

como se o compartimento fosse uma micro representação da sociedade contemporânea, uma 

sociedade contaminada pelos alienígenas. O narrador descreve os passageiros por meio de 

expressões e atitudes típicas. Há uma análise comportamental da “classe média” e uma sátira 

por exposição. Todos os comportamentos se baseiam na substituição da leitura da revista, ou 

seja, metaforicamente, o consumo da cultura pop em detrimento da literatura. Posso afirmar 

que, supondo que os passageiros abandonarão a revista, o narrador pode ser muito mais incisivo 

e direto na crítica, pois, conforme afirma Evgueni Dobrenko, “a literatura se desenvolve com 

relativa liberdade, porque perde status. Pode ser livre porque ninguém a lê, encontra-se num 

nicho social pequeno”.43 O nicho dos não infectados. A cabine com seus passageiros e 

                                                             
42 Cf. Mikhail Bakhtin, op. cit., p. 351. 
43 Evgueni Dobrenko e Irineu Franco Perpétuo, “Literatura na Rússia só é livre porque hoje ninguém mais lê, diz 

professor”. São Paulo: Folha de São Paulo, caderno Ilustríssima, 27 out. 2017. Disponível em: 
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companheiros de viagem diversos representa uma das facetas socioculturais da Rússia 

contemporânea. E neste conto também há outro aspecto interessante do motivo da ferrovia: o 

gênero.  

 Assumindo novamente que a via férrea é uma vertente do cronótopo da estrada, retomo 

o que Bakhtin diz acerca de sua relação com o gênero: “o cronótopo tem um significado 

fundamental para os gêneros na literatura. Pode-se dizer francamente que o gênero e as 

variedades de gênero são determinadas justamente pelo cronótopo”.44 Para entender melhor 

essa proposição, é importante mencionar que na literatura atual – seja chamada de pós-moderna, 

pós-soviética, soc-art, ou de qualquer outra classificação, uma vez que tal discussão aqui não é 

relevante – há um predomínio do gênero da fantasia, da ficção científica, ou o que Alexander 

Etkind chama de “historicismo mágico”. Nele,  

Combinando passado catastrófico, presente patético e futuro perigoso, a Rússia do 

recente século XXI é uma estufa de fantasmas, mortos-vivos e outros corpos 

espectrais. Esses demônios pós-soviéticos parecem mais reais e mais frequentes que 

seus predecessores da literatura russa clássica e soviética; [...] A magia literária 

estranha da ficção pós-soviética se manifesta diferentemente da ocidental, 

principalmente dos gêneros anglo-americanos como gótico, ficção científica e 

fantasia. As diferenças são muitas, mas mais importante que elas é o fato de a 

verdadeira ênfase desse gênero pós-soviético estar nas conjecturas históricas bizarras, 

mais do que nas criaturas mágicas estranhas.45 

Ainda que não se deva afirmar que o conto Instruções seja historicismo mágico, é um conto 

que flerta com o gênero, sendo os alienígenas invasores uma das criaturas espectrais que Etkind 

menciona. Quando Býkov se apropria de elementos da fantasia, usando-os como uma espécie 

de gênero intertextual, ativam-se as relações presentes neste. Isto é, no conto de Býkov passa a 

existir essa lógica do presente patético e do futuro perigoso, e o foco do enredo passa a ser as 

conjecturas históricas que estão por vir. Enquanto nos demais contos apresentados põe-se lado 

a lado o passado clássico e soviético com o presente, em Instruções olha-se para o futuro da 

Rússia. Enquanto em O condutor o trem destina-se para o fim da vida de Stepánov e para uma 

falta de saída, em Instruções o trem descarrilha para a dúvida, para o futuro incerto: “O que 

fazer então?”. Assim, esse gênero de fantasia, com sua ênfase na preocupação histórica, reitera 

o símbolo da estrada como caminho da vida e destino. Combinados, eles fazem surgir uma série 

                                                             
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/10/1930585-literatura-na-russia-so-e-livre-porque-hoje-

ninguem-mais-le-diz-professor.shtml. Último acesso: 04 nov. 2017. 
44 Mikhail Bakhtin, op. cit., p. 212. 
45 Alexander Etkind, “Magical historicism”. In. Evgueni Dobrenko, Mark Lipovetsky. Russian Literature since 

1991. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, p. 104. 



104 
 

de questões: o que fazer com a literatura de massa? Com a cultura pop? Com a cultura ocidental? 

O que fazer com a Rússia? O que fazer com o passado russo?  

 Diante de tantas perguntas, Býkov não dita uma solução, porém, ao fazer uso do 

intertexto da tradição, do passado soviético, do passado clássico, relacionar presente e futuro, 

sociedade e literatura, Rússia e ocidente ele não só cria um mosaico de binarismos mas também 

de citações literárias. Relacionando seus temas de assassinato, morte, crimes e invasões 

alienígenas com a ferrovia ele mostra “uma cultura apocalíptica de citação literária, uma cultura 

de fim de trajeto e, definitivamente, de fim de mundo.”46 Ou melhor, não fim de mundo, mas 

fim de uma Rússia, das duas Rússias passadas, fim desta linha férrea e chegada a uma estação 

que, como em O condutor, não se sabe qual é, mas está cheia de memórias particulares.  

                                                             
46 Enrique Vila-Matas, Dublinesca, trad. José Rubens Siqueira. São Paulo: Cosac Naify, 2011, p. 48. Apud Leyla 

Perrone-Moisés, op. cit., p. 123. 
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CONCLUSÃO 

 

Se Dmítri Býkov não assina soluções para os questionamentos que expõe, ao apresentar 

Contos de ferrovias não é possível pressupor esgotá-los ou encarcerá-los em uma definição 

literária específica. Na tentativa de eliminar uma lacuna acadêmica no que diz respeito à 

produção teórica sobre a literatura russa contemporânea, os quatro contos aqui traduzidos e 

analisados mostram as relações da prosa ficcional russa contemporânea com a tradição clássica 

e soviética, relações estas que surgiram de minha curiosidade acerca da presença da herança 

clássica na literatura atual, conforme explicado na introdução deste trabalho. 

Nesse âmbito, a biografia profissional de Dmítri Býkov me despertou o interesse. 

Jornalista, crítico literário e escritor, escreveu biografias de alguns dos maiores ícones da 

literatura russa do século de prata e soviética: Vladímir Maiakóvski, Boris Pasternak, Maksim 

Górki. Ocorreram-me perguntas: Haveria resquícios de tais escritores em sua obra? Por quais 

outros escritores Býkov seria influenciado e mostraria aos leitores contemporâneos? Durante a 

pesquisa busquei tais conexões literárias, surpreendendo-me com a profundidade do 

enraizamento da literatura anterior a Býkov em seus escritos. Cheguei à coletânea e aos contos 

aqui selecionados por acreditar que neles seria possível visualizar tais características. Assim, 

traduzi, cotejei, revisei, retraduzi, modifiquei, reli e como Penélope, teci as palavras das 

traduções adiando algumas escolhas, ganhando o tempo necessário de maturação do texto 

traduzido. Neste interim, as dúvidas que surgiam me levaram à busca por teorias de tradução 

que me auxiliassem. Outro encontro fortuito: a teoria descritiva.   

Na primeira parte do segundo capítulo, abordei a visão dessa vertente dos estudos 

tradutológicos, de maneira a afunilar as principais problemáticas do campo. Primeiro, 

desmistificar algumas noções recorrentes do ato tradutório. Neguei que exista equivalência 

entre original e tradução e que eu tenha buscado isso em meu trabalho. Em lugar dela, optei 

pela noção de correspondência, admitindo que a tradução é um jogo de perdas e ganhos, 

compensações que são feitas a partir da experiência individual e única. Ou seja, a tradução 

apresentada neste trabalho é, como define Lefevere, uma refração. Mas, para não resvalar no 

idiossincrático, evidentemente, busquei obedecer às normas tradutórias de Toury: preliminares, 

iniciais e operacionais.  

As normas preliminares, de certa maneira, acabaram por mostrar-se como o objetivo e 

a justificativa deste trabalho: traduzi para apresentar Býkov no Brasil, para inseri-lo em uma 
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esfera de nosso polissistema literário, segundo conceito de Itamar Even-Zohar. Feito isso, 

escolhi oscilar entre a estrangeirização e a domesticação, sendo este pêndulo constante a norma 

inicial a ser seguida. No terceiro capítulo explorei algumas questões que envolviam tais opções, 

partindo sempre de minha própria experiência como tradutora iniciante de Býkov. Assim, 

demonstrei que a prática tradutória me levou à teoria e esta me impulsionou a traduzir, 

visualizando o que era plausível e factível ao recriar um novo texto em uma outra língua, que 

não a sua de origem.  

Foi também a prática tradutória que me fez reconhecer as características primordiais do 

estilo autoral bykoviano, uma vez que inerentes ao texto, eram as mais difíceis de se resolver. 

Era como se a coloquialidade e a intertextualidade, que apontei serem as mais marcantes, 

clamassem por uma atenção especial, estando presentes por todos os contos, nas mais diferentes 

camadas. Portanto, resolvi deter-me nessas questões. Do comentário sobre a dificuldade de 

tradução do intertexto, parti para explorar os mecanismos deste como meios de gerar sentidos 

nos contos.  

Assim, a terceira parte do capítulo mostra o intertexto como memória, segundo a teoria 

semiótica da cultura de Iúri Lótman. Ao afirmar que a intertextualidade funciona segundo as 

leis da memória e proporcionam a dinamização da cultura, mostrei como Býkov pinça diversas 

referências literárias – sejam elas clássicas como Liev Tolstói e Ivan Turguêniev sejam 

soviéticas como citações de Lênin, expressões idiomáticas de Ilf e Petrov, referências aos 

khruchoby e aos kolkhózi, ao trem Krásnaia Strelá, agitprop etc. – para criar relações binárias 

e críticas polarizadas. Ele compara o passado clássico e o passado soviético com o presente, a 

literatura desses dois períodos com a literatura contemporânea, a literatura clássica com a 

cultura de massa, a Rússia e o ocidente, o intelligent ao business man, criando uma série de 

relações que não só demonstram o binarismo cultural referido por Lótman, como levam 

diretamente à estrutura primordial dos contos, por princípio polarizada: o início e o fim da 

ferrovia.  

Por fim, tratei de como Býkov usa este intertexto fundamental e máximo da via férrea. 

Inserido em uma tradição temática das histórias de trem, ele se vale do cronótopo bakhtiniano 

da estrada e do encontro para guiar a vida de seus personagens, ora diluindo um desfecho trágico 

ora deixando um futuro em aberto. Além dessa forma cronotópica, a ferrovia aparece em 

metonímias: o olhar pela janela, a cabine, os companheiros de viagem e o condutor. A paisagem 

rememora o passado e traz à tona questões cruciais da cultura russa: o que é a Rússia ou a “alma 
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russa”? A cabine de Býkov mostrou-se ser um microcosmo da sociedade russa contemporânea, 

representando e satirizando a classe média. Com o uso intertextual também do ponto de vista 

do gênero, Býkov soma a ferrovia a determinados índices da fantasia, ou do historicismo 

mágico, questionando novamente o panorama atual, principalmente no que diz respeito à 

literatura.  

A partir de todas as nuances bykovianas que foram apresentadas, pode-se concluir que 

Contos de ferrovias é uma coletânea de narrativas mordazmente irônicas, bem-humoradas, que 

embora não possa ser encaixada em nenhuma categoria literária preestabelecida, reúne textos 

que, longe de serem entretenimento para os passageiros dos vagões SV, são apontamento 

críticos que proporcionam ótimas reflexões sobre a Rússia atual. Dmítri Býkov, é, portanto, 

indispensável para se compreender desde a herança cultural do passado russo e soviético, 

passando por o papel da literatura na sociedade até as diferenças cruciais entre Rússia e 

ocidente.  Além disso, o autor suscita pensamentos sobre o poder autocrático na Rússia – do 

qual é declaradamente contra –, dá margem para o conhecimento de outros autores 

contemporâneos, uma vez que dialoga também com suas obras, e é mais um caminho para se 

compreender a complexa cultura russa.  

Este trabalho buscou apresentar brevemente tais características e abrir veredas para os 

estudos sobre Býkov no Brasil. Afinal, o autor não se restringe somente à prosa curta. É um 

excelente romancista, dramaturgo, crítico, jornalista, poeta, em suma, um intelectual bastante 

prolífero e ativo, de quem a produção constante dá margem para diversas pesquisas e 

abordagens. Evidentemente, tratando-se de um autor contemporâneo, a falta de distanciamento 

temporal dificulta uma série de compreensões, a qual Býkov faz questão de manter com sua 

personalidade múltipla e polêmica. Porém, ainda assim é possível, tal qual o presente trabalho 

procurou emiuçar, mostrar uma de suas facetas, compondo posteriormente o mosaico de 

citações, binarismos, relações, ironias, estilos e formatos que quase como uma malha 

ferroviária, formam um mapa de sentidos bykovianos passível de ser observado e culturalmente 

aproveitado.  
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ANEXOS 

 

1. Битки «Толстовец» 

 

Коробов из окна купе отлично видел, как на шее у противного попутчика повисла 

худая, черноволосая, очень серьезная девушка лет двадцати двух. Он видел, как она 

неслась по перрону, чтобы в последние пять минут успеть что-то такое ему сказать на 

прощание. Он видел также, что у нее были отчаянные глаза — глаза влюбленной 

женщины, которая сама не понимает, что с ней происходит, и напугана этой внезапной 

переменой. Коробов знал этот тип хороших домашних девочек, столкнувшихся с 

большой любовью — чаще всего к полному ничтожеству — и разрушивших свой 

уютный мир за неделю. Иногда из них получались грандиозные роковые женщины, по 

это два-три случая из сотни. Остальные ломались непоправимо. Девочка была 

замечательная, в том и обида. Он привычно бросил взгляд на ее правую руку и 

обнаружил кольцо. Не сняла, значит. У попутчика кольца не было. Впрочем, это еще ни 

о чем не говорит. 

Противность попутчика заключалась даже не в том, как небрежно он 

поприветствовал Коробова — и как аккуратно вешал плащ; не в том, что, выходя на 

перрон покурить и подождать свою красавицу, прихватил портфель, опасаясь, видимо, 

оставлять его наедине с Коробовым; даже и не в том, как приглаживал волосы перед 

зеркалом, окидывая себя напоследок придирчивым взором — достаточно ли я гладок и 

невозмутим, чтобы попрощаться с любящей женщиной, а вот мы еще прорепетируем это 

особенное выражение лица, слегка брезгливое, с которым сильные мачо моего класса 

реагируют на любое проявление чувств… Противность была в общем неуловимом 

самодовольстве, налете блатного хамства, от которого лощеные персонажи так и не 

могут избавиться, несмотря на все уроки хорошего тона, пристойные пиджаки и лучший 

парфюм. Главная добродетель дворовой шпаны — неколебимо серьезное отношение к 

себе — сквозила во всем, хоть Коробов и наблюдал будущего попутчика всего три 

минуты. Крутой мэн вошел, небрежно кивнул, повесил плащ, присел к столу, помолчал, 

забрал портфель и вышел курить на перрон, куда к нему скоро прибежала черноволосая, 

вот и весь материал для наблюдений,— но люди мы опытные, седьмые зубы съедаем, 

нам и этого достаточно. Потом, выбор экспресса тоже о чем-то говорит. Не в «Красной 

стреле» едем, в этом пределе советских мечтаний и образце красного шика, а в «Льве 
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Николаевиче», стилизованном под тот самый, который оборвал страдания Анны 

Карениной. Только идиот мог обозвать поезд «Львом Николаевичем» — ведь все 

главные злоключения в жизни графа нашего Николаича были связаны именно с 

железной дорогой: на ней угробил любимую героиню, по ней пустил ездить идиота 

Познышева из «Крейцеровой сонаты», по ней сбежал из дома, на ней и помер. В 

«Николаиче» было много прочей безвкусицы — портрет графа на паровозе, в лучших 

традициях агитпоездов, битки «Толстовец» из говядины (хотя всем известно, что с 

шестидесяти граф был упертым вегетарианцем), проводники в поддевках, с 

намасленными проборами,— родное сочетание невежества, шика и квасной любви к 

национальному достоянию. Выбрать такой экспресс мог только понтистый и тупой 

малый, которому не жаль трехсот баксов за билет до Питера; ладно я — я здесь не по 

доброй воле, так решили организаторы, а вот он… 

Попрощались, успокоилась, отплакалась; долгим умоляющим взором смотрит в 

гладкое квадратное лицо, ничего не говоря. Господи, подумал Коробов, до чего я 

завистлив! Можно подумать, что меня никогда так не провожали. Провожали сколько 

угодно, и ничем хорошим но никогда не кончалось. Но снисходительная вальяжность, с 

которой он гладит ее по волосам, глядя при этом поверх ее головы — вероятно, в свои 

блестящие финансовые перспективы… Ясно же, что перед нами мелкий деловар, едущий 

в Питер варить дела. Сейчас тебе будет поездочка, сынок. 

Попутчик вошел, вагончик тронулся, черноволосая успела постучать в окно 

(Коробов предусмотрительно отвернулся, хотя что она там разглядит, снаружи-то…), 

разбиватель сердец небрежно ей помахал, удобно устроился за столиком, соизволил 

наконец протянуть ладонь и представиться: 

— Сергей. 

— Николай,— соврал Коробов неизвестно зачем. 

— А ничего экспрессик, да? Могут, когда хотят. 

Сейчас он скажет, что дела налаживаются, что в стране не стыдно стало жить. 

Лояльный бизнесмен новой генерации. Не сказал: играл в благородную сдержанность. 

Видно, однако, было, что его распирает счастье. Ему хотелось поговорить. Только что 

он получил от жизни очередное подтверждение своей блистательной крутизны, а как же. 

Какие девушки бегают нас провожать, какими отчаянными глазами на нас смотрят, хоть 
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уезжаем мы небось на три дня. Как-то они тут будут в эти три дня без нас, без которых 

вон и небо над Москвой плачет… 

— Жена?— спросил Коробов, кивнув на окно. 

— Подруга,— расплылся Сергей, и Коробов понял, что попал в тему. Попутчик 

именно об этом желал побеседовать, в тоне легком, снисходительно-небрежном; кто 

вообще поймет эту вечную тягу влюбленных рассказывать о своем счастье? Мы тут 

гадаем, отчего так много стало рекламы — и в прессе, и по телику; а бабки ни при чем, 

объяснять все бабками могут лишь убогие материалисты. Дело-то в счастье: нужно им 

поделиться. Вот какие у нас чисто отбеленные трусы, и столь же отбеленные зубы, и 

длинные ноги, и экспресс «Николаич»! Мы размещаем свою рекламу вовсе не потому, 

что хотим привлечь ваши сердце зубы и иные органы к нашей продукции; мы делимся 

счастьем, восторгом обладателей, потому что иначе лопнем! 

— Хороша, да?— спросил Сергей с неожиданно глупой улыбкой, и из-под 

квадратной маски успешного человека выглянул дворовый простак, которому повезло. 

Коробов солидно кивнул и показал большой малец. 

— Переживает,— сказал Сергей. 

— Надолго в Питер-то? 

— Да неделя всего. Но мы привыкли, что каждый день… Я даже сам чего-то 

психую. 

— Ладно, из-за недели-то… 

— Там муж,— сказал Сергей веско. 

Коробов насторожился. 

— В смысле у нее муж? И что, знает? 

— Догадывается. Совершенно ее измучил, падла. 

— Ну так за чем дело стало? Она еще молодая, времена, чай, не толстовские… 

Что «Анну Каренину» устраивать? Поехал, поговорил, объяснил, увез… 
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— Не хочет,— сокрушенно сказал Сергей. Чувствовалось, что эта ситуация 

удивляет его самого: к нему, такому прекрасному,— и не хочет. Другие в очередь 

выстраиваются, пятки лижут. 

— Что, ребенок? 

— Ребенок бы ладно, ребенка я бы взял. Хуже всё. Порядочная очень. 

Ага, ага. Знаем и этот тип. Как спать — так пожалуйста, но как привести ситуацию 

к некоей ясности — так порядочная. 

— Что, бросать не хочет? 

— Ага. Говорит, он не переживет. 

— Знаешь,— доверительно сказал Коробов.— Ничего, я на ты? Знаешь, мы всегда 

преувеличиваем чужую неспособность обходиться без нас. По себе знаю, сколько раз 

влипал вот так. 

— Да я ей говорил!— горячо сказал Сергей. Видимо, с такими интонациями он 

убеждал партнеров по бизнесу, и только если не помогало, прибегал к прямым 

угрозам.— Я говорил: что он, ребенок? Что за тема, вообще? И я понимаю, если бы там 

что-то… Но ведь пустое место, неудачник! Вообще по нулям! Ты видел, как она одета? 

Я знаешь как ее бы одевал? 

Коробов не просто видел. Он знал, как она одета, это совсем другое дело. Он 

вообще уже много чего про нее знал. 

— А так я ей даже купить ничего не могу! Он увидит — сразу расспросы: откуда 

бабки?! Она редактор на ток-шоу, ей самой неоткуда взять. А он вообще какой-то… по 

пиару там чего-то… Зато пишет. Никто не печатает, а он пишет. Писатель. Как она 

задержится — он в крик, в слюни… Я вообще не понимаю, что это за мужик. 

— Бывают такие,— со знанием дела кивнул Коробов, поощряя попутчика к 

откровенности. 

— А она говорит: не как все. Особенный, да? Она говорит, что если уйдет, то он 

вообще всё, с катушек. 

— Чем же она думала, когда за него выходила?— поинтересовался Коробов. 
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— Да ничем не думала, четвертый курс… Чем они все думают… 

— Ну, может, в кровати что-нибудь особенное? Знаешь, бывает и такая 

привязанность, через это…— Коробов подмигнул и достал из сумки бутылку 

«Хеннесси». 

— В кровати там…— Сергей усмехнулся.— Я знаю, короче, что там в кровати. В 

кровати я бы как-нибудь… переиграл бы. Нет, он на жалости держит. Истерики всё ей 

устраивает. То орет, то клянется: я без тебя… на второй день повешусь… 

— Но не бьет хоть? 

— Какое бьет… Если бы он ее раз ударил, я бы выследил и всё оторвал бы. 

— А что, познакомить вас она не хочет? 

— Ты что, она сразу в слезы… Она серьезная вообще, с ней легко не может быть. 

Я думал сначала — так, ну, разово. А потом оба влипли — ты что. Она вообще не из 

этих, что обычно… Я вообще у нее всего третий, представляешь? Двадцать три года, и 

третий, да? 

Воистину, в беседе с попутчиком мы бываем откровенней, чем на исповеди. 

У Сергея настырным модным звоном заявил о себе телефон. Он мельком глянул 

на определившийся номер и сделался суров. 

— Да… Да, малыш.— Коробов еле удержался от победительной улыбки: он знал, 

точно знал, что будет «малыш»! Варианты: маленькая, сладенькая. Возможна зая.— Да, 

нормально. Я тоже, малыш. Нет, я позвоню сразу. Да. Да. Слушай, малыш, ну что неделя? 

Это же три дня и еще три, а на четвертый уже я. Да. Нет, не вздумай. Не надо. А что ты 

ему скажешь? Да нет. Ну, может, я сам вырвусь… Ну всё. Це-лю-лю. 

— Что, к тебе хочет?— понимающе улыбнулся Коробов. 

— Да, говорит, что вырвется… А куда мне там с ней? Я по делам еду. 

— Будешь?— Коробов продемонстрировал этикетку. 

— Давай… Надо бы пожрать чего-нить. 

— Так нажми кнопку, они прямо в купе принесут. Я не хочу в ресторане 

толкаться, там бычня, быдляк… 
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Фразой насчет быдляка Коробов думал купить его окончательно — и не ошибся. 

Люди типа Сережи обязательно должны были чувствовать себя утонченнее себе 

подобных. Об этом они все и пишут свои «Духлессы»: мы тонкие и с чувствами, а вокруг 

нас отвратительный быдляк трет свои терки, разводит разводки, парит парки и 

снюхивает дорожки. Конечно, мы не хотим толкаться среди быдляка, и нам лень идти 

через три вагона. Мы сейчас закажем в купе, и халдей, от рождения предназначенный 

для удовлетворения наших высоких потребностей, принесет нам в горячих судках с 

запотевшими изнутри стеклянными крышечками две порции битков «Толстовец» с 

любимой графской цветной капустой и в соусе бешамель. 

Под коньяк и битки «Толстовец», в самом деле принесенные через каких-то 

десять минут, Коробов узнал еще кое-что, хотя «узнал» — не совсем то слово. Он 

получил подтверждения, потому что все знал и так. Муж был старше нашей героини, до 

этого успел развестись, отличался мелочным, придирчивым, завистливым характером, 

ненавидел богатых, по-кухонному ругался на власть. Изводил расспросами и 

придирками. Первый год заставлял жить со своей матерью, сумасшедшей старухой, 

училкой на пенсии. Так все и учит до сих пор, причем всех. Удивительно, сколько 

гадостей успел «малыш» рассказать про своего мужа. Видимо, это была частая тема для 

разговоров — «малыш» быстро сообразил, что Сережа любит послушать про чужие 

неудачи, и вовсю старался угодить. Сережа мог хорошо себя чувствовать, только если 

вокруг него были лохи. Коробов быстро это просек и ненавязчиво дал понять, что у него 

самого сейчас проблемы — питерские не утверждают проект перестройки 

Петроградской стороны, все заказы хотят рассовать своим, а он московский гость, 

приглашенный архитектор… Сергей снисходительно кивнул: ну да, Питер — 

провинция, размаху нет. Сам он производил соки, да. Выжимал соки из московского 

пролетариата и упаковывал в картонные коробки. Топ-менеджмент «Бим-бим-дона», 

слышал? Как не слышать, ежедневно ездим мимо псевдомраморного чуда-юда на 

Мясницкой с пластмассовым Бим-бим-доном среди веселой стайки пластмассовой же 

детворы напротив парадного входа. Да и соки-то все разбавленные. Как любимую 

развести, это мы не можем, а сок — запросто. 

Битки оказались недурны. Хорошо быть хозяином жизни. Сережа шиканул, 

заплатил. Вот мы и покушали за счет Бим-бим-дона. А мы ему еще коньячку. Язык у него 

развязался быстро, пошли подробности. Подробности, положим, он частично 

выдумывал,— вряд ли эта девочка способна на такие вещи, как оральный секс в ночном 
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сквере, и вряд ли Сережа способен вызвать у нее такие чувства, чтобы порядочное, 

домашнее существо захотело экстрима прямо на Тверской,— но, может, он ее 

подпаивает? 

— Нет, ты что. Просто она же раньше не видела этого ничего. В первый раз всё. 

Я думаю: как бы я ее на Бали свозил! Как бы я ей Венецию показал! Но какая там 

Венеция? Она вон в Питер не сможет на день вырваться. Она все боится, что он следит. 

— Да как он следит? Нанял, что ли, кого? 

— Я ей тоже говорю: откуда у него бабки-то? Нету у него бабок, нанимать-то! А 

она говорит: нет, я чувствую. Он ей мерещится уже. Я ей иногда говорю: смотри, вон 

Петя! Она прямо дергается вся. А я Петю в глаза не видел, не знаю даже, какой Петя. И 

фотку не показывает,— захохотал Сережа. 

— Да чего там смотреть-то,— кивнул Коробов.— Урод небось. Копирайтеры все 

уроды. 

— Ну!— воскликнул Сережа, горячо одобряя барское презрение к офисной пыли. 

— Ну ладно, Серый,— сказал Коробов, разливая по последней.— За тебя, за удачу 

твою, за малыша твоего… и чтобы все, кто нам мешает, побыстрей сдохли. 

Сережа с таким энтузиазмом стукнул тонким «толстовским» стаканом о стакан 

Коробова, что выплеснул несколько капель на крахмальную салфетку, покрывавшую 

стол. Он пил коньяк как водку — залпом, не чувствуя вкуса, без похвал, без ритуала, 

вообще без всего, что придает жизни очарование. Такие люди глотают жизнь, хавают ее, 

проглоты, жрут кусками, не разбирая ни вкуса, ни запаха; так же они употребляют наших 

женщин, не умея разглядеть родинки на их плечах, жилки под ключицами, не запоминая 

запаха их волос, не разбираясь в цвете и выражении глаз. И пусть сдохнут все, кто нам 

мешает. 

— Вместе и сдохнем,— сказал Коробов. 

Сережа машинально кивнул, но не успел захорошеть окончательно и потому 

насторожился. 

— В смысле?— спросил он. 
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— В прямом,— кивнул Коробов, подтверждая: все ты понял правильно, 

голубок.— Минут через сорок, я думаю. Самое большее час. 

На лице Сережи отразилась мучительная работа мысли. Он побелел, а ведь какой 

был красный. Несмотря на сентябрь, в «Николаиче» топили по-зимнему. 

— Сто, не дысис?— спросил Коробов фразой из любимого анекдота.— А как 

дысял, как дысял! Посмотреть на Петю он хотел, голуба моя. На, полюбуйся напоследок. 

Петя, конечно, лох и не при делах. Но вы же никакие конспираторы, друг мой. Или ты 

думаешь, у меня и «Бим-бим-доне» своих людей нет? Ты же даже не скрываешься особо. 

Сережа выхватил мобилу. Это у них был любимый жест, решение всех проблем. 

— А толку?— спросил Коробов, глядя на него в упор.— Ты бы посидел, 

послушал, может, я тебе чего полезного напоследок скажу… 

— Ну?— тяжелым голосом спросил Сережа. Видно было, что ему уже трудновато 

дышать, и он даже слегка сипел. 

— Допустим, позвонишь ты своим ребятам в Питер. И допустим, нас там встретят 

соответствующие люди,— даже если я не успею сойти в Бологом, чего ты предусмотреть 

не можешь. И чего эти люди со мной сделают? Тут же через час будет два трупа, голуба 

моя. На хрена мне жить после всего? Ты что, не видел — я ведь тоже пил. Всё по-

честному. 

Сережа застыл и, кажется, не очень понимал человеческую речь. Коробов 

пощелкал пальцами у него перед носом. 

— Спокойно, спокойно, Серый. Сосредоточься. Ты минут через десять 

отрубишься, надо торопиться. Я хочу, чтобы ты понял. Я не собираюсь убивать тебя 

одного, всосал? Мы оба тут будем лежать, молочные братья. Знаешь, что такое молочные 

братья? Это когда оба одну трахают, такое выражение. Я устал от ее вранья, ты понял? 

У меня в жизни, кроме нее, ничего не было. И если такая, как она, может с таким, как 

ты,— это означает конец мира, понял меня, Сережа? Поэтому я не буду жить, Сережа. Я 

не хочу заметать следы, плутать, бегать, вздрагивать от звонков. Понял? Но допустить, 

чтобы я умер, а ты жил, я тоже не могу, Сережа. Невозможно уходить из мира и оставлять 

тебя его хозяином. Поэтому я здесь, Сережа. А в Питер мне не надо, мне там 

остановиться негде. 
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До Сережи доходило. Он наверняка уже прислушивался к себе и ощущал, как 

холод медленно поднимается по ногам. 

В дверь купе постучали. 

— Без глупостей, Сережа,— предупредил Коробов.— Да, войдите! 

— Десерта не желаете?— осклабясь, спросил халдей. В трактире такой слуга 

назывался поповой. Самое оно, к нашей-то половой крейцеровой сонате.— Имеется 

бланманже «После бала»… 

— С кровью, что ли?— спросил Коробов. 

— Что-с?— переспросил халдей. 

— А десерта «Воскресение» предложить не можете? 

— Нет-с,— огорченно ответил половой.— Еще не придумали-с. 

— Это правильно,— кивнул Коробов.— Никакого воскресения не бывает. Идите, 

любезный, я вас позову, если надо будет. Вот вам «Фальшивый купон». 

Половой благодарно принял чаевые. Дверь мягко закрылась. 

— А противоядия я никакого не пил, Сережа,— упреждая нехитрую догадку 

попутчика, сказал Коробов.— Потому что противоядия нет. Ты про батрахотоксин 

слышал? Сильней кураре, ты что. Выделяется из кожи колумбийской лягушки кокои. В 

Москве достать не проблема. Есть на Птичьем рынке специалист. 

— А вот это прокол,— неожиданно спокойно сказал Сережа. 

— В смысле?— насторожился уже Коробов. 

— Птичий рынок снесен. Там теперь Калитниковский зооцентр. Москву знать 

надо, Константин Николаевич, вот что я вам скажу. 

Коробов надолго замолчал. 

— Нет, я все понимаю, конечно,— сказал Сережа, закуривая.— Вы не против, я 

покурю? Нас в купе двое, потом проветрим… Все понимаю: Питер, все дела. До знания 

московских реалий не снисходим. Но если уж вы решили разыграть такой финт, надо 

как-то, я не знаю, готовиться, что ли. И потом, главный прокол питерских знаете в чем? 

Высокомерие непростительное. Как ваши к нам понаехали, я сразу заметил. Они же 
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думают, что мы все лохи. «Звездных лабиринтов» не читаем, про «Зеленую смерть» не 

слышали, «Долину охранителей» в глаза не видали… 

Коробов был польщен. Он не предполагал, что его читают менеджеры «Бим-бим-

дона». 

— Я же сразу просек,— улыбался Сережа.— Ну, думаю, автограф попросить — 

скучно. Замучали его небось этими автографами. Это вы на «Путника», что ли, ездили? 

«Путником», в честь известной трилогии Лукьяшкина, назывался ежегодный 

подмосковный конгресс фантастов, на котором Коробов и получил от фанов бутылку 

«Хеннесси». Сам он обычно таких дорогих напитков не покупал. 

— На «Путника»,— кивнул он. 

— Я в этом году не сумел,— огорченно сказал Сережа.— А так-то я фан со 

стажем. Если б не вы, я бы по жизни ничего не добился. Топ-менеджеру главное что? 

Топ-менеджеру главное — полет фантазии. А у вас это дело поставлено. 

— Вот ты какой, постоянный читатель,— с тоской сказал Коробов. 

— Ага!— не почувствовал иронии Сережа.— Ну, думаю, этот сейчас чего-нибудь 

учудит! И точно. Как вы Колей представились, так я все и понял. Ох, думаю, сейчас 

поиграем! Такой автограф получил — лучше не бывает. 

— А малыш, конечно, жена,— кивнул фантаст. 

— Нет,— грустно сказал Сережа.— Про малыша все правда. Если бы 

придумывать, я бы посмешней придумал. 

— Грустно. 

— Да чего грустного… А ничего я вам подыграл, да? В рассказ какой-нибудь 

вставите! 

— Вставлю,— сказал Коробов. 

— А теперь нормального попьем,— сказал Сережа, доставая бутылку «Мартеля». 

Он нажал кнопку и вызвал халдея.— Слышь, молодой человек! Принеси нам еще этих… 

«Толстовских». А чего у вас там из холодных закусок? 

— Салат «Семейное счастие»,— осклабился халдей. 
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— Ну, тащи,— разрешил Сережа.— Хоть в виде салата на него посмотреть… 

 

2. Убийство в Восточном экспрессе 

 

Сначала подали заливное из лося, потом розового, тающего во рту копченого 

тайменя, лиловый и пряный паштет из дичи, сыр «Охотничий» с зеленью, потом красно-

бурую, волокнистую вяленую медвежатину, блюдо очищенных кедровых орехов, ко 

всему этому «Таежную» на калгане, потом крепкий бульон с круглыми, толстыми, 

ручной лепки пельменями — опять-таки из лосятины,— потом жареный кабаний бок с 

капустой, соленой черемшой и моченой брусникой, и Володя Коктельо-Перверте все это 

жрал. Он жрал, мощно двигая челюстями, одобрительно кивая подавальщицам, 

подмигивая переводчику, жрал, словно его не кормили во Франции, Германии и Польше, 

которые он посетил перед российским турне, словно нажирался за всю свою голодную 

юность, потраченную на постижение верховной мудрости в мансардах Парижа и 

трущобах Буэнос-Айреса. Европейский писатель изысканно колупнул бы там, понюхал 

тут и отломил хлебца — и достаточно, но Коктельо-Перверте был латиноамериканец и 

хорошо знал, что, пока кормят, надо жрать. Потом не будут. Только эта большая школа 

бурно прожитой жизни и примиряла Сыромятникова с Перверте, хотя бы отчасти. 

Чувствовался человек не только понюхавший, но и хлебнувший. 

Прославленный сочинитель эзотерических детективов, покоритель 

международного книжного рынка, личный друг Мадонны, любимый партнер Пола 

Маккартни по бриджу, крокету и трансцендентальной медитации, духовник Марадоны, 

талисман сборной Аргентины по хоккею на траве, регулярный гость Сорбонны, 

крестный отец внебрачного сына Челентано и крестный сын далай-ламы, принявший в 

буддизме имя Суттипон Бхатхабратха, что значит, должно быть, настырный лысый 

проныра с закосами под духовного вождя,— Володя Коктельо-Перверте родился в семье 

крупного латифундиста, сиречь землевладельца, в 1951 году. Его отец увлекался идеями 

Ленина и назвал сына в его честь, но, к счастью для Володи, ограничивался теорией, 

исповедуя на практике хищнический капитализм самого мафиозного образца. Сынок, 

духовный учитель европейского студенчества, кумир американских кампусов и 

кубинских компаньерос, унаследовал от папы счастливую способность исповедовать 

одно и практиковать другое. Отправившись учиться в Париж, он перепробовал там все 
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виды нейростимуляторов и психоделиков, забросил учебу, клошарил под мостами, 

странствовал по Европе, зарабатывал на жизнь всем — от киднепинга до куннилинга — 

и был обнаружен встревоженным папашей в амстердамской коммуне маоистов-

растаманов, поклонявшихся беременной негритянке, Матери Миров. Папа справедливо 

заключил, что образование сына закончено, и поместил его на отдых в психиатрическую 

лечебницу под Буэнос-Айресом, где Володю впервые пронизал так называемый Розовый 

Свет. Под действием этих теплых волн он записал как бы продиктованный ему свыше 

первый эзотерический детектив «Смерть бедуина», герой которого, сыщик и мистик 

Рабан, путешествуя по эпохам и континентам, в конце концов ущучивал мировое зло. 

Перверте было совершенно нечего делать в комфортабельном заключении, таблетками 

его пичкали исправно (да, говорят, он вдобавок обольстил красивую медсестру, 

снабжавшую его также гашишем) — знай читай да галлюцинируй. Он прочел «Тысячу и 

одну ночь», Борхеса, суффиев, пару популярных толкований Нового Завета — и основал 

жанр, принесший ему громкую славу. Все двадцать три сляпанных им мистических 

детектива о странствиях Рабана по Борхесу и суфиям, с регулярными заходами в 

Ватикан, Мекку, Иерусалим, эпоху крестоносцев и расцвет Венеции, одинаково 

напоминали рахат-лукум, завернутый в страницу из потрепанной Британской 

энциклопедии. Однажды Сыромятников купил такой рахат-лукум в Стамбуле и 

поразился буквальности сходства: вязко, сладко, и ко всей этой липкой экзотике 

прилипли фрагменты исторического справочника. Однако высоколобые называли 

Перверте главным латиноамериканским постмодернистом, а массовый читатель скупал 

«Смерть муфтия», «Украденный Коран» и «Каббалу святош» в таких количествах, что 

через пять лет литературной карьеры Володя приобрел психиатрическую лечебницу, где 

его озарило, и основал там Межконфессиональную школу духовного просвещения. Там 

изучали его духовный завет народам всего мира — «Настольную книгу Светоносца». 

Бухгалтерию вела та самая вечно беременная негритянка, которой он поклонялся в 

Амстердаме. 

Сыромятникову досталось все это переводить — в университете он выучил 

испанский. Сам он тоже писал детективы, и гораздо лучше, чем Коктельо, но они никому 

не были нужны, поскольку сыромятниковских героев убивали не в Лувре, а в 

провинциальных гостиницах, и убийцами были не монахи тайного ордена 

Вольтерьянцев, а доведенные до отчаяния местные безработные. Из его детективов 

нельзя было сляпать даже сериал. В результате он кормился с Коктельо и перепер на 
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язык родных осин уже шесть его неотличимых поделок, включая только вышедший 

«Шифр Афродиты». Российская мода на Владимира началась с Макаревича, который 

познакомился со смуглым толстяком во время дайвинга в южных морях и пригласил в 

Россию. Он же привез сюда экземпляр «Ежедневника Серебряного Воина» и во время 

презентации очередного диска показал главному редактору «Эксни». «Эксня» быстро 

смекнула, чем пахнет,— ей предлагалась вся мировая культура и религия в одном 

флаконе, пережеванная, отрыгнутая и поперченная,— и скоро широкий хавальник 

светоносного воина скалился со всех билбордов. Раскрутка пошла лихо, и на пике моды 

Коктельо был приглашен на снежный Восток мирового духа, как обозвал он Россию в 

первом же московском интервью. Слоганом поездки стало название нового романа «На 

Восток!»: Перверте выразил желание проехать по России — от Москвы до Читы,— 

встречаясь с поклонниками в крупных городах и издали благословляя мелкие. К 

Восточному экспрессу «Байкальская синь» прицепили салон-вагон, в нем оборудовали 

роскошное купе для Перверте, купе для мужеподобной секретарши-сербки, еще одно — 

для женоподобного секретаря-колумбийца (Сыромятников все не мог понять, с кем из 

них сожительствует воин света), самому переводчику выделили скромную клетушку 

близ сортира, и под щелканье блицев друг Мадонны отчалил в свое первое русское 

паломничество. 

Он был, в общем, неплохой мужик, отлично знавший цену своей продукции. 

Облачаясь в расшитый серебряный халат и белоснежную чалму перед остановками в 

Казани и Новосибирске, Коктельо насвистывал себе под нос что-то революционное, 

причем с таким хитрованским видом, что Сыромятников однажды не удержался и 

подмигнул ему. Переводить его тарабарщину было удивительно легко — он нес полную 

пургу и предоставлял переводчику украшать ее как угодно. «Я не обижусь, amigo,— 

пророкотал он при первой же встрече,— если в синхронном переводе вы сколь угодно 

далеко отойдете от оригинала. Положитесь на вашу фантазию, индуцированную 

присутствием моего могучего духа! Ха! Ха!» — и Сыромятников ни в чем себе не 

отказывал. «Регулярный пост по четным числам, воздержание от супружеских 

обязанностей по нечетным, созерцание созвездия Задумчивой Крысы, как называют у 

нас в Бразилии Большую Медведицу, и прочистка чакр гигиеническим ершиком фирмы 

«Салем», совладельцем которой я являюсь, поможет вам уже к концу первого года 

занятий достигнуть Степени Поглощения, от чего только один шаг и полгода тренировок 

до Стадии Испражнения!» — бесстыдно чесал он, почти не прислушиваясь к болботанию 
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Владимира. Вечерами они прекрасно выпивали в салоне мэтра, благо на его любимый 

«Джек Дэниелс» издатель не скупился. 

— Мой дар предвидения подсказывает мне, молодой друг,— хитро щурясь, 

говорил Перверте,— что вы и сами пописываете, о да, и весьма успешно. Признайтесь, я 

угадал? 

— Не без того. 

— И печатают? 

— Плохо. 

— Ничего, все с чего-то начинали… Мне кажется, вся ваша проблема в том, 

companiero, что вы не знаете жизни. Еще Фидель, когда мы охотились в его угодьях, 

однажды сказал мне: жизнь, надо знать жизнь! Че читал книжки, а я разбирался в 

людях,— и где теперь я, а где Че? Так сказал мне Фидель, а Фидель хитрый парень. Я 

постранствовал, о да, я повидал всякого,— и он загибал очередную историю, которой 

позавидовал бы Максим Горький. Перверте проехал всю Европу, месяц прожил среди 

африканских пигмеев, снимал документальный фильм о королевских пингвинах, 

занимался благотворительностью среди аборигенов Океании, везде дегустировал 

национальную кухню и оставлял потомство. «Я щедро размазал себя по этому грязному 

глобусу, так-то, amigo! Жить надо со вкусом, как сказал мне Уго Чавес, отобрав у 

очередного олигарха всю его собственность. Вот вам тридцать пять, а что вы можете 

вспомнить?» 

Сыромятникову, конечно, было что вспомнить — грязные дороги российской 

провинции, сотни изломанных судеб и тысячи кислых мин, на которые он насмотрелся 

в качестве редактора отдела расследований «Трибуны», серые папки одинаковых 

уголовных дел — копеечные грабежи и многолетние сроки, бессмысленные побеги и 

опять сроки, кража проводов и трансформаторов, развинчивание рельсов, побеги из 

армии,— но из этого нельзя было изготовить даже один бестселлер типа «Завещания 

Мавра». Почему-то читатель упорно отказывался читать про то, что его окружало, 

плевать хотел на страдания парализованного соседа и нищей соседки, но проливал реки 

слез по Изауре, которая жила на другом конце земли, да и то исключительно в больном 

воображении продюсера. 
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Коктельо изучал русскую жизнь широко и основательно. На встречах в книжных 

магазинах он не столько говорил, сколько слушал; Сыромятников переводил ему 

криминальную хронику из местной прессы; проводниц и подавальщиц он не только 

исщипал до синяков, к полному их блаженству, но и расспросил о малейших 

биографических подробностях, вплоть до начала месячных и привычек свекрови; 

жадность его к еде, выпивке и впечатлениям была поразительна. С пяти утра он что-то 

выстукивал на крошечной «Тошибе» с личной монограммой, потом наговаривал на 

диктофон колонки для двух аргентинских газет (расшифровка лежала на секретаре), 

потом вносил правку в только что оконченную автобиографию для «Penguin books» (в 

этом помогала секретарша), потом так же неутомимо обедал и темпераментно давал 

пресс-конференцию в очередном сибирском городе. Сыромятников дивился его 

неуемности и российской необъятности: Перверте производил страшное количество 

одинаковой продукции, за окном тянулось страшное количество одинаковой России — 

по сравнению с компактным Западом ее Восток поражал избыточностью и 

запущенностью,— и в этом смысле гость и хозяйка были друг для друга созданы. На 

каждой станции поклонники дарили Перверте сувенир, он раздавал тысячи автографов, 

не уставая спрашивать имена читателей и на каждой пятой книге рисовать голубка, а 

вечерами, когда за окном тянулась долгая, хвойная, сырая, без единого огонька тьма,— 

рассказывал Сыромятникову главы будущей автобиографии. Иногда Сыромятникова 

тошнило от Коктельо, но, в общем, он был признателен кормильцу. 

В прочем экспрессе — не таком роскошном, но тоже элитном — ехали местные 

власти, чиновники, бизнесмены, не имевшие к литературе никакого отношения, но 

знавшие, конечно, что к поезду прицеплен салон живого классика. Некоторые, по 

особому разрешению, заходили познакомиться. В салоне Коктельо побывали вице-

губернатор Челябинска, крупный финансист из Екатеринбурга, глава фирмы «Safe 

Siberia», производящей контрацептивы, и прославленный бывший народный депутат от 

фракции «Неразрывность», ныне преуспевающий дальневосточный банкир Борис 

Хайлов — тучный медведь, на фоне которого Перверте выглядел почти изящным. 

Хайлов долго цитировал «Ежедневник Серебряного Воина», рассказывал о своем 

духовном пути и о том, как много он жертвует на храмы, а также о том, как стремительно 

улучшается Россия в условиях централизации. Книги Коктельо у Хайлова не оказалось, 

и он предложил ему расписаться на плоском животе девушки из модельного агентства 
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«Сибирские огни». Коктельо попросил секретаршу отвернуться и расписался у девушки 

на заднице, взяв с нее обещание не мыть задницу по крайней мере неделю. 

— Интересный человек,— сказал он вечером за стаканом «Джека».— Учитесь, 

amigo, пока он жив. Что-то подсказывает мне, что осталось ему недолго. 

— Такие не умирают,— буркнул Сыромятников. 

— Своей смертью — практически никогда,— кивнул Коктельо.— Удивительный 

тип. Чистая, беспримесная тьма, без единого проблеска. Я думаю, Господь хотел бы 

вставить в него душу, но не может найти в этом монолите ни единого воздушного 

пузырька. Феномен, феномен. Я приберегу его для романа. 

— У нас тут таких — каждый второй,— наябедничал Сыромятников на родину. 

— Ошибаетесь. Перед встречей я изучил его биографию — поручил Розе 

подготовить для меня сводку…— Розой звали сербку, похожую скорее на ливанский 

кедр.— Удивительно, где он только не наследил. У вас это ведь часто — что один и тот 

же управленец рулит во многих сферах? У нас, в Аргентине, в Бразилии,— так не 

принято. Мы в западный менеджмент не верим. Начальником может быть только тот, 

кто прошел все ступени и досконально изучил бизнес. А этот кем только не был — 

военкомом, снабженцем, главным редактором… Нет, это очень интересный тип. Я не 

хотел бы им быть за все ароматы Аравии. Кстати, рассказывал я вам, как один саудовский 

шейх подарил мне наложницу, арабку-альбиноску?.. 

Он рассказывал долго, смачно, с удивительными подробностями,— и отпустил 

Сыромятникова только в третьем часу ночи, да и то лишь потому, что сослался на легкий 

понос. «Все-таки, знаете, тяжелая кухня…» Сыромятников слышал утром, сквозь сон, 

как Перверте грузно топочет по коридору в сортир и, после долгого пребывания в нем, 

обратно — ругаясь столь художественно, что перевести этот изысканный испанский мат 

он бы затруднился. 

Утром, на подъезде к Чите, в маленьком Краснокаменске, где у Перверте не 

планировалось ни встреч, ни автограф-сессий,— поезд остановился надолго. На перрон 

никого не выпускали. Станция была запружена милицией. По ней беспомощно метались 

бюрократического вида персонажи в распахнутых пальто, с растерянными и злыми 

мордами. Наконец из седьмого вагона вынесли на носилках что-то огромное, покрытое 

белой простыней. 
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— Я схожу, разведаю?— вызвался Сыромятников. 

— Что вам неясно?— барственно спросил Коктельо.— Это наш друг, 

представитель партии «Слипшиеся», хозяин «Трах-бах-банка», или я не предупреждал 

вас? 

— Вы и будущее угадываете?— кисло спросил Сыромятников. Самодовольство 

этого любимца Рабиндраната Тагора начало утомлять его. 

— А как же. Я еще пять лет назад говорил Полу: Пол, ты бросишь Хизер, эта 

девочка не для тебя. Сначала он смеялся, потом обозлился. А месяц назад прислал мне 

торт. Если бы он знал меня в восьмидесятом, может, я предупредил бы и Джона… 

— Что ж вы этого не спасли? 

— Да ведь он знал,— сказал Коктельо.— Он только не знал когда. 

Поезд тронулся только около полудня. Коктельо жевал омуля, мечтательно 

запивая его «Сибирской порфирой». 

— Вот вы детективщик, или по крайней мере так себя позиционируете,— буркнул 

Сыромятников.— Уверен, однако, что доведись вам раскрывать настоящее убийство — 

вы немедленно спасовали бы. 

— Вообще-то, юноша,— назидательно ответил Коктельо, не отводя глаз от тайги 

за окнами,— повара не охотятся за дичью, а металлурги не ищут руду. Я обрабатываю 

жизнь, а не переделываю ее. 

Эта восточная высокопарность была в нем особенно противна — Сыромятников 

никогда не понимал, как могут люди со средним образованием покупаться на такую 

дешевую бутафорию. 

— Но поскольку я потерся среди людей и много всего повидал в бурной 

юности,— продолжал Перверте, закуривая толстый «Упман»,— я легко расколол бы 

дело средней сложности, если бы мне не мешали. Сейчас в седьмом вагоне идет 

дознание, целая бригада местной полиции запущена в поезд для выяснения 

обстоятельств, но уверяю вас — виновного не найдут. Проводник мне поведал, что 

Хайлову нанесены множественные раны — общим числом семь. Удивительно, откуда 

проводники всегда все знают. Две раны смертельны — в грудь и в горло. Остальные 

пришлись на живот, но с его жировой висцеральной прослойкой это — слону дробина. 
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Следовательно? Следовательно, убийца был по крайней мере не один, ибо два удара 

нанесены профессионалом, а пять — дилетантом. Сошел ли кто-нибудь с поезда между 

Барановкой, где нас посетил еще живой Хайлов, и Краснокаменском, где его нашли 

мертвым? За этим никто не проследил, дело было ночью, проводники ленивы. Ищи-

свищи теперь этих людей, как и орудие убийства. А между прочим, у нас в руках ключ, 

и если бы вы внимательно читали мой «Шифр Афродиты»… 

— Я его переводил!— взорвался Сыромятников. 

— Переводить — не значит читать. Ваше сердце закрыто, вы не прочистили свои 

чакры моей книгой. А она стоит того! Вы обратили бы внимание на великую роль чисел 

в нашей жизни. И запомнили бы, что с начала трудовой деятельности Хайлов сменил 

ровно семь должностей, на каждой из которых — я специально заметил это!— без устали 

подавлял и угнетал все живое. Да и должности были соответствующие — на другие его 

не поставили бы. Он начинал в качестве офицера и дослужился до майора, но потом его 

выгнали из войск — еще в советское время — за особую жестокость! Это написано даже 

в его досье, которое есть в Интернете. Он многократно опровергал эту информацию, 

приводил свидетелей, целовался с бывшими солдатами, которые якобы служили под его 

началом,— но в глазах солдат плескался ужас, хотя служба давно была позади. О, я 

подробно просмотрел его досье, меня в самом деле заинтересовал этот парень, ад ему 

пухом… После армии он сделался военкомом и регулярно выполнял план по аресту 

уклонявшихся призывников — у вас это практикуется, я знаю. Думаю, на этой 

должности он нажил страшное количество врагов! За отличные успехи его переводят в 

партийные начальники — и уж тут он развернулся, без устали искореняя крамолу! В 

девяностые у вас не принято было этим гордиться, но в прошлом году он поведал 

журналистам, что лично довел до суда пятерых подчиненных — это было при вашем 

гэбэшном генсеке, который… ну этот, в очках… 

— Андропов,— кисло сказал Сыромятников. 

— О да, antropos… При нем сажали очень много, но почему-то это запомнилось 

как первое веяние свободы. Немудрено, что с началом свободы наш покойный друг — 

это был четвертый этап его карьеры — создал кооператив и прославился расправами с 

конкурентами. Один его компаньон был найден с раскроенным черепом, а у него ведь 

было трое детей, все мальчики… вы следите за моей мыслью? 
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— Слежу,— кивнул Сыромятников.— Остались три должности. 

— А дальше все просто,— развел руками Коктельо.— В качестве депутата он 

отказал в помощи десятку больных детей, у каждого из которых был отец. В качестве 

заместителя главы городской администрации закрыл газету, критиковавшую его, а 

журналиста, который в этом особенно усердствовал, нашли с пробитой головой — 

видимо, это его фирменный стиль. Наконец, в прошлом году он добился ареста своего 

заместителя, который кое-что про него знал,— а у этого заместителя тоже наверняка есть 

родственники… Во всех этих делах он вел себя с бешеным бычьим напором, у нас таких 

людей так и называют — рогачами. Его боялись все, но в какой-то момент страх 

переходит в гнев — такова народная психология. И если у следователя есть на плечах 

кой-какая головенка, он легко вычислит пересечения нужных множеств. Достаточно 

узнать по компьютеру, ехал ли в нашем поезде кто-нибудь из призванных им юношей, у 

которых дома остались больные беспомощные родители. Был ли в вагоне кто-нибудь из 

посаженных им пятерых чиновников. Выезжали ли из Читы родственники убитого 

заместителя. И так далее — все это, как вы понимаете, дело одной недели, при наличии 

расторопных курьеров и регулярного доступа к Интернету. Хочу заметить, что 

коллективное убийство из социальной мести — весьма соблазнительный мотив, и не 

исключено, что книгу на этот сюжет я обдумаю уже в нашей поездке. Ее написание не 

займет много времени. Согласитесь, что схема традиционного детектива здесь 

существенно ломается — обычно мы выбираем одного из многих, но тут нам 

предлагается вариант, при котором убили все! 

— Слушайте, Владимир,— сказал Сыромятников, против воли улыбаясь. Он не 

мог противиться обаянию этого жулика.— Вы действительно полагаете, что никто не 

читал «Убийство в Восточном экспрессе»? 

— Полагаю, что читали немногие,— невозмутимо заметил Коктельо.— Кроме 

того, вы забываете о местном колорите. О широкой панораме России, омуле, таймене, о 

прекрасной кухне — читатель любит упоминания вкусной еды, это для него не менее 

важно, чем описание хорошего секса… И конечно, главное — высокий нравственный 

смысл. Вообразите: Россия поднимается с колен. Страна, многие годы униженная, 

измученная нищетой, переставшая различать добро и зло,— наконец мстит за 

многолетние страдания, наказывая одного из тех, кто так жестоко с нею обходился все 

это время! Бывший партийный чиновник, выслужившийся при новых хозяевах, гибнет 
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от рук новой России — и кто же расследует это преступление?! Гуманно настроенный 

иностранец, человек с Запада, отлично знающий ментальность Востока и готовый в 

случае необходимости предоставить алиби всем убийцам, а вину свалить… ну, хотя бы 

на своего переводчика — скучного и брюзгливого малого, вечно недовольного 

собственной литературной карьерой! 

Коктельо хлопнул Сыромятникова по плечу и оглушительно расхохотался. 

Сыромятников, однако, не принял шутки. Он посмотрел на Коктельо маленькими 

блеклыми глазками, видевшими так много провинциальных злодейств, и покачал 

головой. 

— Плохой вы писатель, Володя. 

— Почему это, мой юный друг?! 

— Потому что смотрите на страну через окно Восточного экспресса. А Россия — 

это вам не «Синеглазый Байкал». Никакой новой России нет, Володя, и никогда не будет. 

И с колен никто не встает. И мстить за гибель, тюрьму, унижения, нищету и позор здесь 

тоже никто не будет, понимаете? Был уже один такой опыт, на всю жизнь хватило. Нация 

рабов, сверху донизу — все рабы! Знаете, кто это сказал? Один человек, который повидал 

в жизни дерьма побольше вашего. А я, между прочим, знаю, кто ехал с Хайловым в купе. 

Это известный в Приморье криминальный авторитет Пуля, тот самый, который просил 

у вас автограф позавчера. Еще сказал, что прочел вас в заключении и вы перевернули его 

душу. 

— Помню,— заинтересованно откликнулся Коктельо.— И что же? 

— А то, что Пуля не выносит, когда при нем храпят!— торжествующе воскликнул 

Сыромятников.— И я отлично это знаю, потому что тоже читаю местную прессу. А 

поскольку убить человека для него — как два факса отослать, то он и нанес Хайлову в 

темноте семь ранений куда попало! Тот перестал храпеть, а Пуле этого и надо. Он 

спокойно лег обратно на полку и заснул, потому что вся местная милиция у него в 

кармане. Между прочим, об этом и в Москве знают, но сковырнуть Пулю не могут никак 

— он тесно связан с некоторыми питерскими. Не надо ля-ля, Володя. Вы никогда ничего 

не напишете о России, потому что не понимаете ее. А если напишете, эта ваша книга 

здесь провалится. Здесь сроду не бунтуют и никому не мстят, здесь проглотят еще десять 
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тысяч Хайловых и спокойно забудут все их художества. А убивают здесь из-за храпа, 

понимаете? 

Коктельо помолчал. 

— Вот поэтому-то я автор бестселлеров и миллионер, а вы мой переводчик с 

дюжиной ненапечатанных романов,— сказал он важно. 

— Почему?— не понял Сыромятников. 

— Потому что я предлагаю версию, которая льстит читателю. А вы тычете ему в 

нос унизительной ложью, которая на фиг никому не нужна. Кому нужны этот ваш 

Патрон и это ваше убийство из-за храпа? И сравните это с моим прекрасным сюжетом, 

из которого выводятся богатейшие метафизические смыслы! Сравните это с красивой и 

увлекательной историей, которую предложил я — пусть на основе Агаты Кристи, потому 

что уже съеденное легче усваивается… А ведь ваша версия — грязная, смешная и, по 

правде сказать, идиотская,— ничуть не ближе к правде, чем моя! 

— Да?— спросил уязвленный Сыромятников. 

— Да!— грохнул Коктельо.— На самом деле все обстояло вовсе не так сложно, 

как у меня, и не так просто, как у вас. Вы же помните, как я в шесть утра прошел мимо 

вас по коридору? Я специально чертыхался у вашей двери! 

— Вы хотите сказать… сказать…— задохнулся Сыромятников. 

— «Измени жизнь, где можешь, и не сомневайся в своем праве»,— сказал 

Коктельо, отрезая еще кусок омуля.— «Ежедневник Серебряного воина», часть вторая, 

глава пятнадцатая. 

 

3. Проводник 

 

Когда Степанову все надоело, он решил уехать давно выбранным маршрутом, а 

именно куда попало. Опустим причины, по которым ему надоело, и детали, и 

отвратительные формальности, почти всегда сопровождающие отъезд. Суть в том, что 

после некоторых неизбежных переживаний, которые лучше всего перенести, внутренне 

зажмурившись,— он оказался в удобном спальном вагоне, в котором ехал один, и 
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почему-то в сумерках, хотя дом покидал в разгар душного, влажного, с прибивающей 

тяжелой жарой летнего дня, еще укрепившего его в решении немедленно куда-нибудь 

отсюда деться. Вероятно, несколько часов ушло на адаптацию. В английском есть 

прекрасное выражение found himself: оно гораздо точней нашего «очутился» и всех его 

синонимов. Он именно нашел себя, как если бы долго шел по качающемуся прохладному 

вагону с разлетающимися занавесками и вдруг увидел, что давно уже сидит в купе, и тут 

же с собой воссоединился. Так это выглядело. От жары и не такое померещится. 

Он не взял с собой почти ничего, потому что путешествовал без всякой цели и не 

очень себе представлял, где окажется. Багаж ведь на девять десятых определяется 

пунктом назначения: к морю берешь плавки и крем от солнца, за границу — 

путеводитель, к иногородней возлюбленной — подарок, а он ехал с твердым намерением 

сойти, где понравится. У него было сколько-то денег и кредитная карточка: на месте 

сориентируемся. Несколько раз в жизни он уже решал так свои проблемы — садился в 

поезд и ехал куда глаза глядят, и за время его отсутствия все рассасывалось само. 

Устраниться — это самое верное, без нас решат свои проблемы, вернемся на готовое: как 

сложится, так и сложится. Сумерки тянулись долго, как бывает только в июне. За окном 

стоял болотный зеленоватый свет, тянулся зубчатый лес, над ним висела бледная 

звездочка, похожая на цветок во мху. Темнело и никак не могло стемнеть окончательно, 

в этом было что-то жалобное, как будто некто на прощание уговаривал Степанова: не 

езди, ну его, можно еще сойти. Была даже пара остановок на станциях с незначащими 

названиями, которые он тут же забыл, хотя уже проезжал, вероятно, во время своих 

бесчисленных отъездов из Москвы по всяким, как казалось теперь, дурацким делам. На 

одной станции — то ли Девятово, то ли еще как-то — он особенно ясно почувствовал, 

что вся его дальнейшая судьба решится именно тут: можно сойти, и тогда все пойдет 

одним путем, а можно остаться, и тогда другим. Но чтобы сойти — требовалось усилие: 

надо было встать, пройти по коридору, выйти из прохладного вагона на все еще душную 

станцию, где асфальт нехотя отдает дневной жар, да идти по ней, да еще как-то 

добираться домой из пригорода, борясь со смутным стыдом от нереализованного 

намерения. Да и желание вернуться было слабое, вроде укола, вроде виноватого призыва 

— так однажды позвала Степанова одна женщина, которая полчаса очень серьезно его 

убеждала, что им надо обязательно разбежаться, а когда он встал с облупленной 

скамейки и пошел прочь из пыльного жалкого сквера, в который у них давно все 

превратилось,— она вдруг беспомощным голосом окликнула его по имени, но он уже, 
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конечно, не обернулся, потому что сам давно хотел ей все это сказать, но жалел. Ему 

всегда проще было довести до того, чтобы как-то разрешилось само. Вероятно, это было 

плохо, но укол совести был такой же слабый, как призыв остаться. Он уже освоился в 

вагоне, отяжелел и как-то привык. 

Именно после этой станции, на которой, словно давая ему время для выбора, 

простояли минуты четыре,— появился проводник. Он был высокого роста и пригнулся, 

чтобы войти в купе; на вид ему было лет сорок с небольшим, как и самому Степанову, и 

у него было длинное лицо с извиняющимся выражением, какое бывает только у очень 

хороших проводников, отлично сознающих, что даже самое комфортабельное купе и 

самое деликатное обслуживание не искупают маленькой трагедии отъезда, перехода из 

одного уклада в другой. Проводник нес чай в тонком стакане, в старинном серебряном 

подстаканнике — Степанов понял, что купил билеты на очень дорогой поезд, но было 

так жарко, он ничего не соображал, дремала даже жадность… Впрочем, для такого 

путешествия, когда все действительно очень надоело, не надо жалеть денег. Пусть все 

будет по высшему разряду. Проводник поздоровался, поставил на стол свой тяжелый 

подстаканник и жестами фокусника, с той же виноватой улыбкой, принялся извлекать из 

бесчисленных потайных кармашков нехитрое, но вкусное дорожное угощение: вафли 

«Артек», пакетик с цукатами, орешками… 

— Сколько с меня?— спросил Степанов. 

— Ничего, это все входит в стоимость… Если что-то понадобится, позовите меня. 

Тут кнопка,— он отвел занавеску и показал небольшую белую кнопку рядом с 

лампочкой. 

— Понимаете, какая вещь,— осторожно начал Степанов, понимая, что сейчас 

скажет глупость и будет выглядеть смешным, но почему-то это не имело значения.— Я 

еду не по делу, просто так путешествую. И у меня еще нет окончательного решения, где 

сойти. Может быть, вы подскажете какой-то пункт назначения, какой-то город, где 

можно провести время… отдохнуть от всего и вообще… 

— Я подскажу,— кивнул проводник.— Это будет утром, часов около восьми. 

Разбужу за полчаса. 

— А что за город?— лениво поинтересовался Степанов. Его уже клонило в сон, 

прохлада этого вагона и зеленоватый свет за окном удивительно располагали к дремоте. 
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— Вы не перепутаете,— сказал проводник.— Других остановок не будет. Потом 

будут, а до него нет. 

Проводник не задвинул за собой скользящую бесшумную створку, и Степанов 

увидел, как по коридору с обычным подстаканником идет другой проводник, 

приземистый и плотный, и мелькнула еще длинноногая поджарая проводница с 

бутылкой ситро. 

— Как вас здесь много,— заметил он одобрительно. 

— Да, у нас поезд высокой комфортности. У нас каждому пассажиру придается 

свой проводник,— это было сказано со сдержанным достоинством, с тайной гордостью 

за фирму. 

— Вообще, понимаете,— произнес Степанов, отчего-то чувствуя себя очень легко 

и непринужденно с этим длинным, которого видел впервые.— Мне кажется, что здесь 

несколько перебарщивают. Что комфортабельность дороги, как бы сказать, обратно 

пропорциональна ее осмысленности. Когда человеку очень нужно куда-то попасть, он не 

обращает внимания на комфорт, на крыше готов ехать. А когда ему все равно куда, очень 

важно именно обставить дорогу. Вы не находите, что у нас сейчас очень много внимания 

уделяют именно разнообразному укомфорчиванию, обудобливанию,— он говорил, 

посмеиваясь над собой, с легкостью, которая бывает только во сне, но сейчас все было 

наяву, только ощущения доходили с запозданием, как по укурке. Чай горяч, но горяч 

словно сквозь пелену, и даже хруст надкусываемой вафли доносился с небольшой 

задержкой, как гром после молнии. Эта мысль дополнительно позабавила Степанова, и 

проводник, казалось, прочитал ее — он тоже улыбнулся. 

— Да, вы правы,— заметил он,— но ведь это всегда так. Забота о комфорте — 

всегда забота о человеке. А о чем еще сейчас заботиться? Разве лучше, когда едут друг у 

друга на головах? 

— Не только о человеке,— уточнил Степанов.— О лице фирмы. 

— Ну, у нашей фирмы такая репутация, что уже и заботиться особо не надо,— 

серьезно сказал проводник.— Потом, мы все-таки монополисты. 

— Э, э, э!— добродушно погрозил ему Степанов.— Так нечестно. 
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— Как это говорится?— при всем богатстве выбора альтернативы нет,— ответил 

проводник. Он, казалось, никуда не торопился, сидел напротив, зажав руки между колен, 

и всем видом изъявлял готовность поддержать разговор, чтобы пассажир, не дай бог, не 

загрустил. Чай был крепкий, бодрил,— Степанову расхотелось укладываться, он решил 

потолковать с проводником, отвечавшим на все вопросы удивительно точно, то есть в 

полном соответствии со степановскими ожиданиями, и даже чуть умней. Говорить 

можно было все, что угодно: проводник есть проводник, нанятый попутчик. Так иногда 

случайному человеку в купе выложишь все о себе и пойдешь с утра жить дальше, 

облегчив душу. 

— Но все-таки признайтесь, что большинство сейчас едет, как я,— продолжал он, 

развалясь.— Никакого особенного представления о цели, поэтому особенное внимание 

к обстановке. В сущности, только удобствами все сейчас и заняты, только это и 

предлагается. И я не возражаю — мне очень нравится этот ваш поезд. Но этим всем 

искупается, так сказать, полная неопределенность в конце… 

— Я не думаю,— мягко сказал проводник.— Это, наоборот, как бы намекает, что 

в конце не будет ничего плохого… ничего страшного. Какова бы ни была цель вашего 

путешествия, как бы ни выглядели его причины — вам по крайней мере дают понять, 

что жизнь несколько лучше ваших представлений, что мир устроен милосерднее, что о 

вас позаботятся. Сегодня, кажется, главная проблема как раз в том, что человек ходит по 

очень тонкой пленке и в любой момент может провалиться, и ему кажется, что никто не 

протянет дружескую руку. Но когда он попадает в атмосферу заботы, ему сразу начинает 

казаться, что мир не так уж враждебен… что он, может быть, не вытесняет его, а даже 

рад… Согласитесь, что сама по себе ситуация отъезда… от всего привычного… она 

предполагает некий стресс. Даже просто выйти из дому и доехать до вокзала — уже 

стресс, хотя вы не отдаете себе в этом отчета. Надо это уравновесить, если можно,— 

разве нет? 

— Но тогда из таких стрессов состоит вся жизнь,— возразил Степанов. 

— А как же. Все не очень удобно, чаще всего противно… Потом это 

накапливается, и тогда в один прекрасный день все надоедает. Тогда нужен проводник. 

Он дает вам понять, что ни перед кем не нужно больше оправдываться. Вы все делаете 

правильно, вы сели именно в тот поезд и приедете именно в тот город. 
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— Замечательно,— протянул Степанов.— Замечательно! Какая отличная услуга! 

Человек едет в командировку, совершенно не нужную ни ему, ни делу,— просто для 

галочки. К нему в купе заходит проводник и убеждает, что эта поездка осмысленна, что 

все по делу… 

— Да, конечно,— кивнул проводник.— Но это, само собой, не во всяком поезде. 

— Ну хорошо. А уговорить меня, что все остальное имело смысл,— вы можете? 

— Само собой,— кивнул проводник.— Вы же попали в наш поезд, а значит, все 

не просто так. 

— Но этот поезд расслабляет,— Степанов сделал последнюю попытку объяснить 

себе и проводнику чувство смутной неловкости, незаслуженности происходящего.— 

Мне начинает казаться, что я все это заслужил. А я ведь не заслужил, я просто купил 

билет. 

— Ну, купить билет — тоже надо уметь. Нужна решительность, даже 

храбрость,— уважительно сказал проводник.— Я бы во многих ситуациях еще подумал, 

а люди так быстро делают выбор. Это героизм, почти как на фронте. 

— Да, да… Но понимаете — когда человек окружен удобствами и 

услужливостью, он поневоле приходит к более высокой самооценке. Ему кажется, что 

он ни в чем не виноват. А ведь все виноваты… 

— Неправда,— сказал проводник.— С этим я буду спорить. Я не знаю, кто вам 

это внушил. Почему виноваты, перед кем? Почему обязательно надо представлять себе 

суд? Человек мучается всю жизнь, с самого рождения,— надо быть поистине очень 

изобретательным садистом, чтобы за это с него еще взыскивать. Есть, конечно, люди 

дурные, наслаждающиеся страданиями ближних,— но их количество сильно 

преувеличено, в основном литературой, которой все время нужны конфликты. А так — 

обычные пассажиры, уверяю вас. Я много повидал пассажиров, давно работаю. И 

каждый, садясь в поезд, почему-то уверен, что он виноват. Кто вас так довел — 

непонятно. Никто ни в чем не виноват, спите. 

— Ну, как знаете,— проговорил Степанов, уютно устраиваясь на лодке.— По-

моему, я все-таки не очень хороший человек. 
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— Очень, очень,— пробормотал проводник и, пригнувшись, вышел. А Степанов 

заснул еще до того, как синяя сутулая спина проводника растворилась в сумраке 

коридора. 

Он проснулся утром от деликатного стука в стенку — дверь так и оставалась всю 

ночь открытой. 

— Вставайте, приехали. 

— А что за город все-таки? 

— Да вы не беспокойтесь, я провожу,— сказал проводник. 

— В каком смысле проводите? Вам же ехать дальше? 

— Нет, у нас такая услуга. Я помогаю выбрать город и устроиться, а потом поеду. 

Проводник — значит, провожает. 

— Но тут хоть гостиница есть? 

— Зачем гостиница?— удивился проводник.— Мы дом снимем. 

— Это что, тоже такая услуга?— начиная злиться, спросил Степанов. Ему 

переставал нравиться этот повышенный комфорт. 

— Это уже не наша услуга, это город предоставляет. По договору с нами. Неужели 

вы думаете, что не заслужили дом? 

— Да откуда вы вообще знаете, что я заслужил или не заслужил?! Я уехал на два 

дня, в себя прийти… 

— Ну и славно, и разве можно в гостинице прийти в себя? Гостиница — шум, 

плохой буфет, чужие люди… В доме хоть выспаться можно. Посмотрите город, 

погуляете… 

— Черт знает что,— проворчал Степанов. 

Он представил, что проводник сейчас отведет его в город, к какой-нибудь 

домохозяйке, с которой у него договор о поставке клиентов, а дом небось грязный, 

провинциальный, еще баб каких-нибудь навяжут, сутенеры… Проводник смотрел на 

него с тайной насмешкой, и это бесило еще больше. 
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— Если вам что-нибудь не понравится,— сказал проводник,— вы всегда можете 

выбрать гостиницу или другой дом. Но вам понравится, я для этого с вами и схожу. 

Поезд дернулся, как бы предупреждая о скорой отправке. 

— Пойдемте, пожалуйста,— сказал проводник.— Еще заедем куда-нибудь не 

туда. 

— Да мне одеться — подпоясаться,— буркнул Степанов, надел ботинки и вышел 

вслед за проводником на прохладный пасмурный перрон. Хорошо, что жара отступила и 

началась его любимая погода — серенькая, с вечно собирающимся, но так и не 

проливающимся дождем, с низкими тучами, ходящими вокруг. Он взглянул на желтое 

здание вокзала, пытаясь прочесть название города, сощурился, но так ничего и не 

разобрал. Видно было, что кончается на «ск». 

Он бывал в таких городах, хорошо знал их — желтые и серые домики, холмы, 

широкая стальная река, перелаивающиеся собаки, маленький базар с семечками, 

солеными грибами и китайским ширпотребом, обязательно районная библиотека имени 

родившегося здесь третьестепенного литератора, полуразвалившийся кинотеатр, иногда 

краснокирпичное заводское здание на целый квартал… Они долго шли в гору, Степанов 

даже начал задыхаться,— проводник шел легко, уверенно и мог бы идти гораздо 

быстрее, но из уважения к Степанову подлаживался под его медлительность. Он, 

кажется, точно знал пункт назначения и не путался в паутине неотличимых горбатых 

улиц — то утыканных частными одноэтажными домиками, то заставленных рядами 

ветшающих хрущоб. Степанову казалось, что он узнает места, но это потому, что он 

слишком часто бывал в таких городах. Однако один поворот показался ему окончательно 

и безоговорочно знакомым — кажется, точно так обрывалась улица, на которую они с 

родителями только что переехали, когда Степанову было пять лет. Тогда московская 

окраина только застраивалась, и можно было ходить в ближайшую деревню за сиренью. 

Вот эта улица была очень похожа на ту, обрывающуюся,— только сирени уже не было, 

отошла. Все-таки ужасно, как у нас все одинаково. 

— Вот сюда,— сказал проводник.— Если не понравится, мы еще поищем. 

Он привычно достал ключ из-под половика и открыл деревянный дом, 

выкрашенный изрядно полинявшей синей краской,— Степанов отлично помнил этот 

цвет, так выглядел дом дачного соседа, человека таинственного, вечно палившего свет 
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по ночам. Говорили, что он сошел с ума и добывает химическое соединение, способное 

уничтожить на участке всю траву и не причинить вреда только полезным культурам. 

Сосед был ласков, тих и угощал Степанова малиной, росшей вдоль забора. 

Но, едва войдя, Степанов сразу понял, что ничего другого искать не придется. 

Если у проводника и был договор с домохозяйкой, то домохозяйка по крайней мере 

честно выполняла все условия. Первая же комната, в которую они шагнули с веранды, 

была та самая, какую он хотел: самая счастливая его комната, в которой он жил, когда 

ему было пятнадцать. Это вообще было лучшее время, пробуждение всех способностей, 

осознание всех возможностей. Мир глядел на него тогда с радостным изумлением — вон 

как, ты умеешь и то, и это! Он радостно узнал диван с зеленой обивкой, стол с 

выдвижными ящиками, старый, от прабабки (один не открывался, он так и не узнал, что 

там,— пока был в армии, родители поменяли всю мебель; что там могло быть? Ничего, 

теперь посмотрим, теперь наверняка откроются все ящики). Он заглянул под диван и 

радостно увидел мяч, потерянный, когда Степанову было пять лет, на ровном месте: 

укатился в лесу за кусты, все искали, не нашли. Вот он где! Обои несколько обветшали, 

но узор на них был прежний, пересекающиеся под прямым углом линии, белые на сером 

фоне, столько раз рассматривал по утрам, в солнечном квадрате, медленно 

перемещавшемся от изголовья к ногам. Когда он доползал до трещины, уже точно пора 

было вставать. 

— Ну?— радостно спросил проводник.— Я же говорил, вам другого не захочется. 

— Нормально, нормально,— пробормотал Степанов. 

Все было сделано точно, со вкусом, фирма веников не вяжет. Правда, увлеклись, 

копируя,— вот дверь на балкон, ведь они жили на третьем этаже, а какой балкон в 

одноэтажном деревянном доме? Но он подошел к балконной двери и увидел тот самый 

пейзаж, с которым вырос, который сменился после переезда, но так и остался любимым 

и незаменимым. Люди идут с работы (рядом был завод, обычная рабочая окраина 

Москвы начала семидесятых), троллейбусы поворачивают за угол… Правда, сейчас 

почти никого не было, но время было то самое: золотистый закат над улицей и далекими 

капустными полями. Еще дымит толстая приземистая труба, за которую как раз и 

опускается солнце. Надо будет завтра с утра посмотреть — вдруг там будет утро? 
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— Я посмотрю другие комнаты, хорошо?— Степанов почему-то спрашивал 

разрешения, хотя понимал, что этот дом уже его собственность. 

— Конечно, конечно,— разрешил проводник, присаживаясь на диван. 

Степанов думал, что в соседней комнате будет их комната с Ольгой, но вместо 

Ольгиной комнаты оказалась Надина, полутемная, грустная, где всегда было так 

невыносимо жаль всех, и больше всех Надю, беззащитную, беспомощную Надю, которая 

этой своей беспомощностью опутала его крепче любых сетей, он отлично знал цену всей 

этой неустроенности и беззащитности и потому-то сбежал в конце концов, потому что 

понял, что его уже поймали и сейчас будут жрать; но все-таки нигде и ни с кем он не был 

так счастлив, как в этой комнате, которую они обставляли вместе, исключительно на его 

деньги. С Ольгой все было хорошо, нормально, Ольга могла позаботиться о себе, а Надя 

не могла; но он чувствовал, что Надя играет на этом, а Ольга просто и честно живет, 

обеспечивая себя, и потому от Ольги не ушел, а Надя не пропала, уехала в конце концов 

в Англию, но и там, говорят, была несчастна. Комнаты этой больше не было — она 

продала квартиру, а потом старый дом снесли, это была кирпичная пятиэтажка в районе 

Рязанского проспекта, но он любил и тополя за окнами, и клумбу под окнами, и даже 

отвратительных старух у входа. Как-то так получилось, что отдавать, содержать, 

обхаживать и выхаживать было в его природе, и Надя к этой природе подходила больше; 

у нее вечно все ломалось, разваливалось, даже новая кровать, которую они выбирали 

вместе, даже телевизор, который он приволок сам вместо старого,— но и эта хрупкость 

вещей ему нравилась, все ветшало не просто так, а от соседства с настоящей страстью, 

всегда разрушительной. И почему тогда не ушел? Все равно ведь ушел потом от Ольги. 

Ужас в том, что пока отношения живые — они живые в обеих семьях, и мертвеют 

почему-то тоже одновременно, так что и уходить становится незачем. Он мечтал иногда 

— вот бы эта комната была его собственная; и она теперь была его, насовсем, но без 

Нади, которая только мешала бы, без слишком понятной теперь Нади с ее 

замаскированным, хитро спрятанным хищничеством. Это и есть самое лучшее — когда 

все о ней напоминает, но самой ее при этом нет. Он радостно узнал ее древний 

проигрыватель, набор виниловых дисков, сумку со старыми фотографиями на шкафу. 

Кажется, у нее полно было сумок, не разобранных с прошлого переезда. У нее вечно ни 

до чего не доходили руки, а чем она, казалось бы, занималась? Но зла не было, никакого 

зла, одна грусть. И в окне у нее стояло то вечное время, которое он любил больше 

всего,— четыре часа пополудни, спальный район, вернувшиеся из школы дети скрипят 
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качелями во дворе, покрикивают, гоняют мяч. И ветер из форточки холодит 

разгоряченное тело. Он больше всего любил оставаться у нее днем, вокруг шла жизнь, 

никто ничего не знал. Близость казалась острей от соседства этих криков и скрипов за 

окнами. Старуха выходила поливать грядку левкоев — интересно, выйдет ли старуха? 

Или у нее теперь другой дом? Может, ей всю жизнь хотелось играть на фортепьяно или 

вальсировать с полковниками, а вовсе не поливать левкои? 

Третья комната — да, конечно, об этом он догадывался. Эта была дачная, с 

рассохшейся, музыкально поскрипывающей мебелью. Деревянный дом его детства 

давно сломали, а тот, который выстроили, он не любил. Но тут все было, как надо,— 

клеенка с изображением чайных чашек, блюдец, розеточек, тахта с красным в полоску 

покрывалом, шкаф со старыми журналами, лестница на чердак с множеством 

таинственных предметов и осиными гнездами, лепящимися к крыше… Теперь мы все 

пересмотрим, все переберем, перечитаем журналы, времени будет много. 

Четвертой комнатой оказалась детская первого сына, старшего, любимого (врут, 

что младших любят сильней),— он вырос теперь и стал неузнаваем, с ним не о чем было 

говорить, Степановым он явно тяготился, как тяготились им в последнее время все — 

неуместным, неудачливым человеком, что-то обещавшим, ничего не сделавшим. Да и 

что можно сделать? Чего мы ждем от людей? Чтобы они мир перевернули? Но сыну он 

обещал что-то особенное, персональное, и хотя в этой детской он был особенно счастлив, 

читая сыну вслух или собирая с ним сборные модели,— Степанов почувствовал именно 

тут страстную тоску, мучительное желание немедленно что-то сделать, что-то, чего 

ждали все. Но что именно сделать — он опять не догадывался и вернулся в первую 

комнату, больше всего боясь, что проводник сбежал и ответа искать не у кого. Но он не 

сбежал — честно сидел на диване, доброжелательно улыбаясь. 

— Спасибо вам, вы очень хорошо все сделали,— сказал Степанов.— 

Замечательно построили, все детали учтены, я очень рад. 

— Благодарите себя,— улыбнулся проводник.— Это ведь вы построили, это и 

есть ваш дом, который вот так сложился. 

— Да, да,— рассеянно проговорил Степанов,— кто что построил, тот это и 

получит… Очень приятно, что по крайней мере не газовая камера. Но понимаете, я вдруг 
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сейчас подумал — если все этим и исчерпывается, то не совсем правильно. Не совсем. 

Понимаете, я мог бы больше, лучше… мог бы вообще совсем другое… 

— Там еще кладовка,— в некоторой тревоге пояснил проводник.— Ну, помните, 

десятый класс… у одноклассницы Астаховой Марии… 

— Это я помню, да,— отмахнулся Степанов.— Кладовка, спасибо, очень хорошо. 

Но понимаете… изо дня в день, всегда, смотреть на эти пейзажи…— Тревога, только что 

напомнившая о себе все тем же слабым уколом, теперь разгоралась, расползалась по 

телу, горела уже не только грудь, но и все лицо, и трудно было пошевелить левой 

рукой.— Мне кажется, что это тоска. И хотя я очень люблю… любил… провинциальные 

русские города, но есть же множество других возможностей. Мне кажется, если бы вы 

мне предоставили еще какой-то шанс… 

— Но это же было ваше собственное решение,— удивился проводник.— И в 

Девятове можно было передумать… 

— Да, да!— досадовал Степанов; его уже бесила эта вежливость.— Можно, но 

понимаете… иногда до такой степени все это достает… Поймите, иногда себя не 

контролируешь. 

— Мы можем посмотреть другой дом,— терпеливо сказал проводник.— Другие 

комнаты. 

— Нет, нет, не в этом дело! Все равно они все ведь уже были, понимаете?! Иногда 

принимаешь опрометчивое решение. Бывает, под влиянием минуты, и что я вам 

рассказываю?! По вам видно, что вы никогда ничего подобного не испытали. Я ценю 

вашу фирму, я заплачу сколько надо и чем надо. Но я вас очень прошу отвести меня на 

вокзал. Сам я тут не разберусь, а вы проводник. Вам положено. Это входит в ваши 

обязанности, в конце концов. 

Проводник поднялся, и Степанов обрадовался. 

— Ну вот,— сказал он.— Ну вот видите, я же говорил. Пойдемте, да? 

— Я пойду,— виновато сказал проводник.— Вы пока посидите тут, успокойтесь. 

Потом пойдете, погуляете, встретите людей. Тут много людей, просто сейчас на работе 

все. 
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— Нет-нет,— настаивал Степанов,— мы пойдем вместе, и вы проводите меня на 

вокзал. Ну передумал, ну бывает. Ну пожалуйста!— канючил он уже совершенно по-

детски.— Что я буду тут делать, сами подумайте! Это же невыносимо, я столько раз все 

это видел! Столько еще всего можно… пойдемте, да? Вы же отведете! Вы проводник! 

Проводник остановился на пороге. 

— Понимаете,— сказал он,— я, наверное, сам виноват. Надо было предупредить. 

Дело в том, что я не совсем проводник… 

— Ах, да я давно догадался!— воскликнул Степанов.— Что за секреты, 

подумаешь, все понятно со второй страницы… 

— Да не в том смысле.— Проводник поправил очки и наклонился к его уху.— Я 

полупроводник, понимаете? 

— Не понимаю,— сказал Степанов. 

— Только в одну сторону,— сказал проводник.— Это там было написано, на стене 

в поезде. Просто никто не запоминает, а зря. Ну, вы отдохните пока. И потом это… там 

еще сад, в нем яблоки. Помните, как в колхозе, после первого курса… 

— Да-да,— сказал Степанов.— Помню, помню. Яблоки. 

 

4. Инструкция 

 

Уважаемые пассажиры, извините, что мы к вам обращаемся. Другой возможности 

у нас нет. Данный текст не является рассказом и помещен здесь под видом 

фантастической беллетристики, но вы должны отнестись к нему максимально серьезно. 

Мы выбрали для обращения к вам журнал «Саквояж СВ» прежде всего потому, что из 

всего современного российского глянца он имеет максимальный тираж — свыше 500.000 

экземпляров. К тому же относительно других изданий у читателя есть выбор — 

покупать, не покупать… Относительно «СВ» такого выбора нет. Хочешь не хочешь — 

читай, что еще делать-то. Таким образом, наше обращение достигнет максимального 

числа граждан. 
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Мы, впрочем, обращаемся не ко всем. Более того, часть читателей для нас 

нежелательна по причинам, о которых вы скоро догадаетесь. Поэтому для начала нам 

хотелось бы отсеять тех, кому наше послание не предназначается. Это будет тест. Если 

вы его пройдете, то сможете читать дальше, а если нет, отвалитесь уже на первой 

странице. Вам станет скучно, непонятно и вообще. 

Теперь мы позволим себе порассуждать об одном рассказе Владимира Набокова. 

Он называется «Сестры Вейн» и на первый взгляд не имеет к нашим делам никакого 

отношения. Короче, в этом рассказе речь идет о престарелом преподавателе, 

вспоминающем двух своих учениц с незадавшейся личной жизнью. Они погибли, совсем 

исчезли с Земли, и теперь он задается вопросом, где они, как установить с ними контакт? 

Иногда ему кажется, что они незримо присутствуют в его жизни, посылают ему те или 

иные впечатления, солнечные какие-то блики, напоминающие их живопись, или звуки 

сосулек, напоминающие их голоса, или красную куртку парня на бензоколонке. Но это 

все, конечно, иллюзия. Секрет рассказа заключается в последнем абзаце. Там из первых 

букв складываются слова «Сосульки и блики от Цинтии, куртка от меня. Сестры Вейн». 

Вы поняли? Все главное, повторяю, сказано в первых буквах слов, хотя абзац в целом 

выглядит совершенно бессмысленным. Следующий абзац вам тоже может показаться 

бессмысленным, и он такой и есть, скорее всего, и вы можете его пропустить, если вам 

неинтересно. 

Некоторые анахореты считают злобных американцев хвастунами, вонючками, 

активными трепачами. Ы-ых, вы ашибаетесь! Юноши, тренируйтесь интенсивней. Наши 

обворожительные подруги любят ахать. Нужно ежедневно трахаться. Ясно, надеюсь? 

Ежи интересуются мышами, но ужи жуют насекомых, а носороги — анашу. Шутка. А 

почему Латинская Америка ноет? Ей тяжело адаптироваться. 

Ну вот, с этим разобрались, переведем дух после мыслительного усилия и 

продолжим наши игры. Теперь хотелось бы поговорить об одном рассказе Александра 

Грина, герой которого, пожилой профессор, гибнет от рук грабителя. Но перед тем, как 

грабитель его пристрелит, профессор просит разрешения дописать последнюю 

страничку в свою рукопись. Приходится шифроваться, чтобы грабитель не заподозрил, 

будто в этих строчках содержится приговор ему. Старик пишет, что слова пробивают 

дверь в будущее своими окончаниями, как пули. И затем выписывает несколько 
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бессмысленных слов, последние буквы которых дают следователю ключ к разгадке: 

«Меня убил дворник Василий Тюрин» — или как его там звали. 

Вы поняли? Мы повторяем еще раз: окончания слов пробивают путь к будущему. 

Следующий абзац нашего рассказа — довольно бессмысленный, читать его не 

обязательно, и лучше сразу перейти к дальнейшему. 

Жители дальних стран! Почему рубеж перейден? Часто Тургенев, слезы затая, 

рассказов нити вьет. Жаль молодости, близко гроб, тяжелее груз грехов. Задор слабее. 

Бред? Дураки! Подходит старость. 

Так, поскольку это было потрудней, у нас есть основания надеяться, что остались 

только наши подлинные адресаты. И все-таки, чтобы окончательно убедиться, что теперь 

вокруг нас все свои, а все, кому не надо, уже отложили журнал и уставились в окно либо 

пошли в ресторан, мы вспомним еще одну литературную историю, а именно «Звезду 

Соломона» Александра Ивановича Куприна. Там был описан один шифр, чересчур 

трудоемкий, поэтому я перескажу сейчас, как сделать попроще. Вы читали «Звезду 

Соломона»? Если не читали, обязательно прочтите. Это очень увлекательный рассказ, в 

котором обычному конторскому чиновнику — офисному работнику, современно 

говоря,— пришлось расшифровать записки своего дяди-алхимика, в результате чего на 

тишайшего чиновника свалилось всемогущество. Впрочем, если все мы с вами доживем 

до конца этой поездки, вы и так прочтете этот рассказ. Может, конечно, случиться так, 

что не доживем, но давайте верить в лучшее. Короче, если несколько упростить — для 

пересказа, господа, только для пересказа!— мудреный шифр, который раскусил герой 

Куприна, то получается вот что: есть у нас, допустим, фраза из шести слов. Чтобы 

расшифровать первое слово, надо взять первые буквы первых слов. Чтобы второе — 

вторые в следующих. Третье — третьи, ну и так далее. Тут сложность в чем? Не знаешь, 

где кончается первое слово, и начинаешь и дальше так фигачить, по первым буквам. 

Важно заметить, с какого момента получается бессмыслица, и переключиться на вторые 

буквы, а потом на третьи. Понятно? Ничего сложного, шифровальщик тоже попотел, 

если это может вас утешить. Но зато мы окончательно расставим все акценты и сможем 

переходить к главному, а все, кому неинтересно, пойдут покушают. Да? Они пойдут 

покушать, полопать, набить слегка свое брюшко, пока мы тут с немногочисленными 

верными ни много ни мало спасаем человечество. 
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Ох, народные игрища! Снимите шапки все. Разом бросим бомбу, рубля три 

хороших, друзья хрюндели, вот! Бамс! Холопья четко мясо-мордые частокол помощь 

очень задрюченные попсы. 

Последнее слово мне, если честно, лень было зашифровывать, поэтому оно такое, 

какое надо. У вас должна в результате получиться фраза из шести букв. Я объясню 

сейчас, что она значит, потому что все, кто не наши, до этого места уже явно не 

дочитают. Представьте себе пробег, в котором наравне со спортсменами участвуют 

инвалиды. Разумеется, инвалиды до финиша не добегут, попадают в кювет и там 

останутся. Так вот, мы с вами живем в такое время, когда пробраться сквозь три 

непонятных абзаца могут уже далеко не все. И вот те, которые не могут,— они же стали 

такими не случайно, правильно? Их такими сделали. 

Не надо рассматривать их как наших врагов. Поймите, что они больны, 

инфицированы, но ведь их не предупреждали. Может, боялись паники, а может, власть 

тоже уже инфицирована и поэтому вводит цензуру на всю важную информацию. На 

самом деле не бойтесь, потому что заразиться можно только во время разговора или 

интимных контактов. Поэтому ни с кем в купе не вступайте в разговоры, пока не 

дочитаете эту инструкцию, очень вас прошу. Будут заговаривать — а вы отвечайте, что 

читаете и что вам очень интересно. Ведь вам интересно? Вот и не давайте им лезть с 

расспросами, а то они начнут свой обычный разговор о ценах или кто где сколько выпил, 

и через полчаса вы инфицированы, а через час уже не сможете дочитать эту инструкцию. 

Очень простую, кстати. Если в вагоне играет радио, попросите выключить его. По радио, 

как показал опыт, главным образом и распространяется вирус. Я не могу называть 

конкретные станции, потому что это будет реклама, но вы легко угадаете, что они 

музыкальные. Если вы еще умеете считать до десяти и складывать слова из букв, значит, 

они до вас пока не добрались. На самом деле процесс идет давно, инфицированных уже 

очень много, и велика вероятность, что они есть даже в вашем купе. Их надо выявлять и 

возвращать в нормальное состояние, потому что, если этого не сделать, мы окажемся 

совершенно уже беззащитны перед прямой агрессией. Когда она начнется, мы не знаем, 

но по некоторым признакам скоро. 

Вы, естественно, спросите, как их выявить. Ну, если они отложили журнал, не 

дочитав инструкцию, это уже достаточно серьезный критерий. Но он не стопроцентный, 

потому что мало ли вдруг. Допустим, у человека болит голова или желудок. Поэтому 
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дальше несколько простых наблюдений. Мы даже вам советуем составить таблицу по 

нехитрому образцу и в каждую графу ставить плюсик, как в реакции Вассермана. Если 

набегает пять плюсов, то перед вами несомненный инфицированный. Поехали. 

1. Если сосед по купе достал еду и начал угощаться, а вам не предложил 

— ставьте плюс. Если предложил — минус. Если достал водку и предложил — 

плюс. Если обиделся в ответ на ваш отказ — два плюса. 

2. Если сосед (чаще — соседка) сразу, как только вы отъехали, достал 

мобильный телефон и стал подробно рассказывать, как именно он доехал до 

вокзала, как вошел в купе и как тронулся вместе с поездом — ставьте плюс. Если 

при этом он/она, косясь, полушепотом сообщает в трубку, что публика в купе 

противная, третий сорт, никого продвинутого,— ставьте два плюсика. 

3. Если у соседа крикучий ребенок, а сосед(ка) вместо того, чтобы его 

успокить, орет на него и шлепает — ставьте плюс. Если вместо того, чтобы 

проверить его сухость или накормить, он (она) начинает чудовищно сюсюкать, 

спрашивая, кто у нас такой сладенький,— ставьте два. 

4. Если сосед употребляет в своей речи хотя бы некоторые из 

перечисленных ниже выражений — ставьте плюс. Выражения: «есть такая 

тема», «по ходу», «выступил в тяжелом весе», «пальцы гнуть», «растопырило», 

«готично», «постструктурализм», «тупить», «геморрой». Если периодически 

мечтательно произносит что-нибудь вроде «Эхма, была бы денег тьма — купил 

бы баб деревеньку да и пер бы их помаленьку»,— тоже плюс. Если сосед 

постоянно молчит и открывает рот только для того, чтобы сделать вам 

замечание,— ставьте два плюсика. 

5. Если сосед долго говорит о том, как ненавидит храпящих попутчиков, 

а потом начинает отчаянно храпеть,— это плюс. Это его несчастная душа хрипит 

из инфицированного тела: «Спаси, спаси!» 

 

Вы можете спросить — в чем смысл? Признаки ведь довольно произвольны. О 

нет, они не произвольны. Это все приметы душевной глухоты, а она не наступает просто 

так. Все начинается именно с неделикатности. Но если вам недостаточно даже этих 

скромных примет, вы можете задать соседям несколько простых вопросов, чтобы 

проверить их реакцию. 
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Примеры: 

1. 

— У меня тут в кроссворде сложное слово. Не подскажете роман Льва 

Толстого из одиннадцати букв? 

Если сосед начинает считать буквы в названии «Анна Каренина», он 

инфицирован. 

2. 

— Вы не скажете, если у нас сейчас одиннадцать часов, то сколько в 

Китае? 

Если сосед задумывается, то он инфицирован. Китай большой, в нем 

восемь часовых поясов. 

3. 

— Вы не помните, как по-английски будет трансформер? 

Если сосед начинает вспоминать, он инфицирован. Трансформер по-

английски так и будет трансформер, это английское слово. 

4. 

— Вы не помните, как там дальше у Сердючки — «Ха-ра-шо, все будет 

харашо!»? 

Если сосед отвечает правильно, т.е. «Все будет хорошо, я это 

знаааааю»,— то он инфицирован, потому что регулярно слушает Сердючку. 

5. 

— Скажите, пожалуйста, вы какой будете нации? 

На этот вопрос правильного ответа не существует. Если сосед отвечает, 

он тем самым принимает ваши правила игры и ваше право задавать такие 

вопросы, а значит, он инфицирован. Если сосед спрашивает «А что?», он выдает 

страх перед вами и, значит, инфицирован. Если сосед молчит, демонстративно 

не замечая вашего вопроса, он не может дать вам отпор и, значит, инфицирован. 

Если он сделает что-то четвертое, чего я еще не знаю, то он, наверное, не 

инфицирован. Пожалуйста, сообщите мне об этом. Но помните, что прибегать к 

этому вопросу надо крайне осторожно, только если предыдущие четыре не дали 

однозначного результата (например, соотношение 2:2). 
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Вы вправе после этого спросить, откуда мы знаем и не инфицированы ли мы сами 

вообще. Отвечаем: во-первых, все мы — инициативная группа — многократно 

проверяли друг друга на эти и другие тесты и продолжаем заниматься этим ежедневно, 

чтобы избежать малейшего проникновения вируса в наши ряды. Мы давно не включаем 

радио, не смотрим телевизор и не общаемся почти ни с кем, кроме своего проверенного 

круга. Правда, иногда, когда ездим в поездах или общественном транспорте, размыкать 

круг волей-неволей приходится, и после каждой поездки мы проводим строжайшую 

ментальную дезинфекцию, после чего проверяем себя таким, например, образом. Мы 

даем друг другу на проверку довольно простой текст, в котором надо подчеркнуть 

грамматические ошибки. Если друг правильно подчеркнул все ошибки, значит, он 

проехал благополучно и не инфицировался. 

А давайте мы сейчас с вами сделаем такой тест. Мы сейчас проверим вас, но не 

только для того, чтобы выявить вирус (мы уже знаем, что вы не инфицированы, раз 

дочитали до этого места), но просто у вас таким образом появится шанс узнать ту самую 

фразу, с помощью которой можно временно обездвижить инфицированного. А 

обездвижить его обязательно надо, просто чтобы окончательно убедиться в его 

перерождении. Если человек просто слушает Сердючку и не знает о существовании 

романа «Воскресение», можно на 75 процентов быть уверенным, что он инфицирован, 

но остаются 25, согласно которым он просто дурак. Чтобы завершить проверку и увидеть 

последнее бесспорное доказательство, вам надо раздеть клиента и осмотреть его правое 

плечо. А поскольку сам клиент, если он инфицирован, будет защищать плечо до 

последнего,— вам надо его сначала обездвижить с помощью заклятия, которое на 

инфицированных действует неотразимо. Мы проверяли это много раз. Значит, 

следующий абзац является диктантом, в котором надо подчеркнуть все ошибки. Из 

подчеркнутых букв составится заклинание. 

«Росия — страна моногаммных, интиресных, талантливых людей с широким 

корридором возможностей. Она, конечно, раненна многолетней диктотурой, групы 

товаррищей зохватывали ее, не давая народу учавствовать в ентереснейшем деле 

корупции, неакуратность тоже имела место, и ваобще. Но прелесть приддорожных 

пейзажей! Но кросота полей, исккусно уубранных согласно програме! Все вычещенно, 

прекрастно, вобще ввосторг». 

Получившаяся фраза, если внезапно произнести ее перед любым попутчиком, 

особенно инфицированным и оттого более внушаемым, на первое время лишает его 
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всякой воли к сопротивлению. Заметьте, захватчикам только того и надо, чтобы у нас не 

осталось этой воли. У вас есть минута, чтобы расстегнуть клиенту рубашку или закатать 

рукав, и тогда на правом плече вы увидите небольшую ярко-зеленую родинку — след 

укуса захватчика. Они зеленые, и следы, оставляемые ими, тоже зеленые. 

Уважаемые товарищи, это надо сделать обязательно. Надо обнаружить эту 

родинку и прямо в нее, как в микрофон, сказать: «Но пасаран». То есть вы не пройдете, 

они не пройдут, никто никуда не пройдет вообще. У вас не выйдет, вы разоблачены, мы 

вовремя раскрыли ваши коварные планы. Тогда из этой родинки вытянется щупальце, 

изогнется и издохнет, как в триллере, и ваш попутчик опять будет нормальный человек, 

которого тошнит от радио «Шансон», зато прикалывают смешные головоломки. Он 

опять умеет читать и писать. И если злые захватчики задумают покорить его землю 

путем полной деградации населения, он уже будет знать, что им противопоставить. 

Есть, правда, совершенно ужасный шанс. Настолько ужасный, что мы даже не 

хотим о нем думать. Эту возможность мы оставляем напоследок, для самого 

беспристрастного рассмотрения. Очень может быть, что после всех тестов и точного 

следования нашим инструкциям вы убедитесь, что попутчик инфицирован, и все-таки не 

обнаружите на нем никакой родинки. Ни красной, ни зеленой, ни вообще. Если это так, 

то все очень плохо, дорогие товарищи. Это может означать только, что ваш попутчик не 

инфицирован и вообще никто не инфицирован, и наша версия с захватом Земли ужасным 

зеленым десантом на самом деле не стоит ломаного гроша. Это будет означать только, 

что все перерождается само, а мы все, сколько нас тут есть, сошли с ума. 

На самом деле нас тут есть нисколько. Нас тут на самом деле один. Уважаемые 

товарищи, я сижу в полном отчаянии, в недоумении, боясь выйти на улицу, один в своей 

двухкомнатной квартире, среди страшной жары, которая вдруг обрушилась на Москву, 

но не могла же она обрушиться просто так. Это тоже, наверное, нас кто-то захватывает 

или мы сами перерождаемся, но жить так больше невозможно. Это не просто так, что 

Земля вообще и наша страна конкретно делаются все более невыносимы для жизни. 

Наверное, мы что-то не так сделали. У меня ужасно болит голова. А выйти на улицу я не 

могу, потому что все по улице ходят с такими рожами, что это никак не может быть 

перерождение. Я надеюсь, я верю, я настаиваю, что это вторжение зеленых инопланетян. 

Это они превратили все в одно сплошное радио шансон. Это они отбили 

способность раскрывать книжку. Это они отменили понятия о порядочности и заставили 
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всех застывать при первом окрике. Я вижу в этом хорошо продуманную, сознательную 

политику. Это не может быть ничем другим. Вот Машка: на что я любил Машку, а даже 

и она вчера сказала, что человек с моими перспективами не устраивает ее категорически. 

Неужели прежняя Машка могла бы такое сказать и вообще оценивать меня в связи с 

моими перспективами?! Нет, никогда, не верю, уберите, что угодно, но не это. И что мне 

теперь делать здесь, одному, в этой страшной, до печной духоты прогретой квартире, где 

все напоминает мне о полном жизненном крахе и бесполезности любых моих занятий? 

Я был, наверное, полезен в этом прежнем мире до вторжения, как бывает полезен 

микроскоп при наличии ученого, готового в него посмотреть. Но теперь я чувствую себя 

просто тяжелым предметом, которым можно забивать гвозди, и то неудобно. А 

поскольку это не могло произойти само собой, я пришел к выводу, что это сделали 

зеленые. Я никогда их не видел, но догадываюсь, что они зеленые, цвета зелени за окном, 

цвета моей тоски. В зелени-то они, наверное, и прячутся. 

Я пытался осмотреть Машкино плечо перед ее уходом, но она вырвалась и 

сказала, что ей противно. Прежняя Машка никогда не сказала бы так. Кстати, я и сам 

чувствую, что забываю некоторые сложные слова и повторяюсь, и надо бы посмотреть, 

нет ли у меня на плече чего зеленого. Вчера, когда я вышел поздним вечером 

продышаться, одна ветка погладила меня по плечу, и это не просто так. Нет, вроде пока 

ничего. Но вы себя не забывайте осматривать, каждое утро и вечер, принимаете душ — 

и осматривайте. Мне почему-то кажется, что это должно быть на плече. 

Ну ладно. Я устал. Я устаю теперь быстро. Пожалуйста, сделайте все, как я 

написал. Сейчас я это отошлю в журнал, они примут за рассказ и напечатают, я знаю. Не 

может быть, чтобы не приняли. Они теперь любую чушь принимают за рассказ. Возьмут 

и напечатают, и все узнают про вторжение. Ради бога, сделайте все, как сдесь написанно. 

Тода мы, можед быдь, спосемся. 

Я одново не понимаю — а если ни уково нет зеленной родинки? 

Что тада?! 
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