
Alexander Nikolayevich Aksakof
(1832 – 1903)

Filósofo, Pesquisador e Escritor

Sinopse biográfica. Nasceu em Repiofka, Rússia, no dia 27 de maio de 1832, filho de

nobre família cujos integrantes ocuparam lugar de destaque na literatura e nas ciên-

cias. De 1845 a 1851, estudou no Liceu Imperial de São Petersburgo. Em 1852, ele

trabalhou para o Ministério dos Assuntos Internos. Em 1858, atuou como conselheiro da

Câmara de Propriedade do Estado. Após essa data, dedicou-se ao estudo da Filosofia,

Religião e das obras de Emmanuel Swedenborg. Formou-se em Filologia e era fluente

nos idiomas hebraico, latim, alemão, inglês, italiano e francês. Em 1855, matriculou-se na

Faculdade de Medicina de Moscou. A partir deste ano, iniciou a tradução para o russo

das obras de Allan Kardec, Robert Hare, John Worth Edmonds, Andrew Jackson Davis,

Robert Dale Owem e William Crookes. Casou-se com Sophie Aksakof. Em 1868-1878,

Aksakov serviu como membro da Chancelaria da Majestade Imperial e se aposentou

enquanto conselheiro estadual. Realizou experiências com médiuns tais como Dunglas

Home, Eusápia Palladino, Cook, Elizabeth d'Espérance, o que favoreceu na formação

de comissão científica para o estudo dos fenômenos parapsíquicos e na escrita das

obras “Animismo e Espiritismo” e “Um Caso de Desmaterialização” e outras publicações.

Aksakof foi fundador, patrocinador e editor de periódicos de estudos psíquicos, por

exemplo, “Revue du Médium”, “Rebus e “Psychische Studien”. Na velhice, tinha dificul-

dade para utilizar a mão direita e teve grande perda da visão, porém manteve-se pro-

dutivo intelectualmente. Faleceu aos 70 anos de idade, decorrente de virose (gripe).

Traços força. Intelectual; racional; erudito; poliglota; autodeterminismo produtivo; serie-

dade; temperamento científico.

Ocupações profissionais. Escritor; tradutor; professor; jornalista; editor; funcionário estatal;

conselheiro.

Aportes evolutivos. Nasceu em linhagem erudita; teve acesso a boas escolas; convívio

com personalidades influentes da época.

Legado existencial. Auxiliou na difusão do espiritualismo, com enfoque científico, na

Rússia e outros países por meio da escrita ou tradução de várias obras publicadas

(revistas e livros).


