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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η ρωσική λογοτεχνία κατάφερε να γίνει ένα αναπόσπαστο μέρος του παγκόσμιου 

πολιτισμού και τα μοναδικά δείγματα της ρωσικής κλασικής λογοτεχνίας του 19
ου

 αιώνα και 

των αρχών του 20
ου

 αιώνα έγιναν κληρονομιά της πνευματικής κουλτούρας της 

ανθρωπότητας. Η λογοτεχνία της σοβιετικής εποχής μας χάρισε έργα που συνεχίζουν τις 

παραδόσεις της κλασικής ρωσικής κουλτούρας, όπως ήταν αυτά των Πούσκιν, Λέρμοντοφ, 

Τσέχοφ, Ντοστογιέφσκι και άλλων. Την δεκαετία του ’40 η πολεμική πεζογραφία κατέκτησε 

πολύ σημαντική θέση στη λογοτεχνία μας. Τα γεγονότα του 1Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 

απεικονίστηκαν στα έργα των λογοτεχνών, όπως σε αυτά του Σόλοχοφ. Επίσης και η 

σοβιετική κουλτούρα της μεταπολεμικής περιόδου προέβαλε παγκοσμίως ονόματα 

λογοτεχνών όπως του Σολζενίτσιν με το βραβείο Νόμπελ που κέρδισε το 1970. Η πορεία της 

ρωσικής λογοτεχνίας στον 20
ο
 αιώνα απόδειξε τις απέραντες καλλιτεχνικές της δυνατότητες, 

που είναι αναγνωρισμένες παγκοσμίως. Οι σύγχρονοι ρώσοι  τιμάνε τις λογοτεχνικές τους 

παραδόσεις και θυμούνται τα έργα γνωστών  ρώσων λογοτεχνών. Το 2010 η Ρωσία γιόρτασε 

τα 140 χρόνια από τη γέννηση  του συγγραφέα και κάτοχου Νόμπελ του Ιβάν Μπούνιν, τα 

150 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ρώσου λογοτέχνη Αντόν Τσέχοφ και το 2011 η 

Ρωσία γιόρτασε τα 190 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ρώσου συγγραφέα 

Ντοστογιέφσκι. 

Αυτή η εργασία έγινε για να απαντηθούν κάποια ερωτήματά. Εκτός από τους 

κλασικούς ρώσους λογοτέχνες που γνωρίζουμε και έχουν διακριθεί σε όλες τις χώρες, 

εμφανίστηκαν νέοι σύγχρονοι λογοτέχνες οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στα 

μετέπειτα χρόνια τον νέο Πούσκιν ή Ντοστογιέφσκι και ποιο είναι το ιστορικό και πολιτικό 

πλαίσιο το οποίο επικρατούσε την περίοδο της δράσης τους; Επίσης, ψάχνω να δω αν υπήρχε 

λογοκρισία στη διάρκεια της δράσης τους και αν ναι, κατά πόσο τους επηρέασε και ποιους. 

Ποιους εμπόδισε να γράφουν ελεύθερα και ποιες ήταν οι συνέπειες της ανυπακοής; 

Επομένως στο πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρω τα ρεύματα που επικρατούσαν 

εκείνη την περίοδο στη λογοτεχνική παραγωγή, την μετάβαση στο ρωσικό φορμαλισμό και 

                                                             
1
Η 2 Φεβρουαρίου του 1943 θεωρείται το σημείο καμπής στην πορεία του Μεγάλου Πατριωτικού 

Πολέμου. Συγκεκριμένα στο Στάλινγκραντ είχε υποστεί συντριπτική ήττα ο γερμανικός ναζιστικός στρατός. 
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τις ομάδες έκφρασής του. Έγινε μια προσπάθεια να διαχωριστεί η «λογοτεχνία» από τις 

κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες και να αναλυθεί η έννοια της «λογοτεχνίας», ως ένα 

σύνολο κειμένων, με αιώνια αξία. 

 Στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος καταγράφονται οι διώξεις και  οι εκτελέσεις 

λογοτεχνών και κατά πόσο υπήρχε κομματικός έλεγχος και λογοκρισία στη λογοτεχνική 

παραγωγή. Βιβλία με κεντρικό θέμα τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατασχέθηκαν από την αστυνομία 

και ο ρώσος πρόεδρος πρότεινε στους ενοχλητικούς δημοσιογράφους να κάνουν «περιτομή»  

με αποτέλεσμα η ρωσική Άνω Βουλή να εγκρίνει σχεδόν ομόφωνα τροπολογίες που 

περιορίζουν την ελευθεροτυπία. Από την άλλη μη-κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και 

εκπρόσωποι της φιλελεύθερης ρωσικής αντιπολίτευσης, αντέδρασαν λέγοντας ότι 

οδηγούνται σε καθεστώς λογοκρισίας. Η λογοκρισία αυτή είχε σαν ένα αποτέλεσμα να 

γίνονται εξαιρετικά δημοφιλή τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, 

Τέλος, το τέταρτο και το τελευταίο κομμάτι αποτελείται από τις βιογραφίες και τα 

έργα είκοσι ένα σύγχρονων ρώσων λογοτεχνών και γίνεται μια σημειολογική ανάλυση στο 

περιεχόμενο κάποιων από τα έργα τους, για να δούμε κατά πόσο και ποιοι έγραφαν 

επηρεασμένοι από το πολιτικό καθεστώς ή για να μεταφέρουν τα προβλήματα της κοινωνίας 

τους και τις απόψεις τους για τα εκάστοτε γεγονότα της εποχής. 

Η επιλογή της συγκεκριμένη χρονικής περιόδου για τη μελέτη της ρωσικής 

λογοτεχνίας έγινε για δύο λόγους. Κατά πρώτον τα τρία βιβλία του Μήτσου 

Αλεξανδρόπουλου Ρωσική Λογοτεχνία Α’-Γ’. Εκδόθηκαν στην Αθήνα το 1977 και 

αναφέρονται στη ρωσική παραγωγή μέχρι και το  έτος 1917. Αυτά τα βιβλία αποτέλεσαν και 

τον λόγο να θέλω να κάνω κάτι σαν «συνέχεια» καταγράφοντας ως ένα βαθμό σε αυτή την 

εργασία τα ιστορικά και τα πολιτικά γεγονότα σε σχέση με τη ρωσική λογοτεχνία από το 

1950 και μετά. 

Δεύτερος λόγος αποτελεί το γεγονός, ότι το θέμα αυτό είναι σύγχρονο και έχει 

εξεταστεί από άλλους σε μικρότερο βαθμό, με αποτέλεσμα να κάνει πιο ενδιαφέρουσα την 

έρευνα για τη συλλογή όλων των λογοτεχνών αυτών που θα μπορούσαν στα μετέπειτα 

χρόνια ή και μετά θάνατον να διακριθούν και να συμπεριληφθούν στους μεγάλους ρώσους 

λογοτέχνες.   
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1. Ο Ρωσικός φορμαλισμός και οι δύο ομάδες έκφρασής του 

 

2Ο Ρωσικός φορμαλισμός είναι μία θεωρία της λογοτεχνίας που εμφανίστηκε στη 

Ρωσία στις αρχές του εικοστού αιώνα . Αποτελεί την πρώτη κειμενοκεντρική θεώρηση του 

κειμένου στη θεωρία της λογοτεχνίας . 

Ο φορμαλισμός εκφράστηκε στη Ρωσία γύρω από δύο ομάδες μελετητών: τον 

Γλωσσολογικό κύκλο της Μόσχας, που ιδρύθηκε το 1915 με μέλη τους Ρόμαν Γιάκομπσον 

Πέτρο Μπογκατούρεβ και Γρηγόρη Βινοκούρ και την Εταιρεία για την μελέτη της ποιητικής 

γλώσσας (OPOJAZ) στην Αγία Πετρούπολη που ιδρύθηκε το 1916 με μέλη τους Μπόρις 

Εηχενμπάουμ, Βίκτορ Σκλόβσκι και Γιούρι Τουνγιάνοβ. Τα μέλη του Γλωσσολογικού 

Κύκλου της Μόσχας επέμεναν ιδιαιτέρως στην σχέση της μελέτης της θεωρίας της 

λογοτεχνίας και της ποιητικής με την γλωσσολογία, ενώ τα μέλη της άλλης ομάδας ήταν πιο 

αποστασιοποιημένα από την γλωσσολογία . 

Βασικός στόχος των ρώσων φορμαλιστών ήταν η ανάπτυξη μιας μεθόδου 

επιστημονικής και αντικειμενικής μελέτης της λογοτεχνίας, που θα ενδιαφερόταν για την 

αναζήτηση των μηχανισμών της λογοτεχνίας και των δομικών αρχών των λογοτεχνικών 

κειμένων, αυτών δηλαδή των ιδιοτήτων που καθιστούσαν ένα λογοτεχνικό κείμενο έργο 

τέχνης . Επιχείρησαν να αποκαθάρουν το κείμενο από κάθε υποκειμενική και αυθαίρετη 

ερμηνεία του περιεχομένου και να αποστασιοποιηθούν από τις αναλύσεις που 

«περιορίζονταν» στην αναζήτηση των ιδεών που εξέφραζε το κείμενο . Το ενδιαφέρον τους 

στράφηκε στη μελέτη της μορφής ενός έργου, αφού σύμφωνα με τις θεωρίες τους το 

                                                             
2

Raman Selden: The Cambridge History of Literary Critism, vol.8, From Formalism to 

Poststructuralism, Cambridge University Press 1995, , μετάφραση στα ελληνικά Από τον φορμαλισμό στον 

μεταδομισμό, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 2004 ,σελ. 

31-40 

 

Fokkema D. - Ibsch E., Theories of Literature in the Twentieth Century, ελληνική μετάφραση Παρίσης Γ., 

Θεωρίες λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα, Δομισμός, Μαρξισμός, Αισθητική της πρόσληψης, Σημειωτική, 
Πατάκης, Αθήνα 2002, σελ. 39, 42-53 

 

 
 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1915
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ρόμαν_Γιάκομπσον&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Αγία_Πετρούπολη
http://el.wikipedia.org/wiki/1916
http://el.wikipedia.org/wiki/Γλωσσολογία
http://el.wikipedia.org/wiki/Λογοτεχνία
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περιεχόμενο καθοριζόταν από τη μορφή, επομένως κάθε διαφορετική μορφή είχε και 

διαφορετική σημασία . 

Σύμφωνα με τη φορμαλιστική θεωρία, η λογοτεχνία θεωρείται ως τέχνη του λόγου. 

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη λογοτεχνικότητα του κειμένου, η οποία ανακαλύπτεται 

στην 3“ανοικείωση’’ και στις τεχνικές που τη διασφαλίζουν . Η απόκλιση από τη γλωσσική 

νόρμα για τους φορμαλιστές αποτελεί βασική επιδίωξη, επειδή πιστεύουν ότι η “ανοικείωση” 

αυτή, αποτελεί εξωτερίκευση βιώματος . 

 Παράλληλα με τους θεωρητικούς προβληματισμούς και τις συγκεκριμένες 

εφαρμογές των μεθόδων ανάλυσης που ανέπτυξαν πάνω σε συγκεκριμένα κείμενα, οι 

φορμαλιστές ενδιαφέρθηκαν και για την Ιστορία της Λογοτεχνίας και διατύπωσαν μία 

διαφορετική πρόταση για την μελέτη αυτού του κλάδου. Έχοντας ως βασική αρχή την θέση 

ότι αυτό που μεταβάλλεται στη λογοτεχνία είναι οι λειτουργίες και τα μορφικά στοιχεία, 

πρότειναν την συγγραφή ιστορίας της λογοτεχνίας που θα μελετά τις διάφορες μορφές και 

την αλλαγή λειτουργίας τους από σύστημα σε σύστημα. Με τον όρο μορφές εννοούσαν 

στοιχεία όπως : η περιγραφή, ο τρόπος αφήγησης και η μεταφορά . 

 

1.1 Από τον αισθητισμό στο φορμαλισμό  

 
4Στο βιβλίο Μαρξισμός και Λογοτεχνία ο Ρόμπερτ Γουίλλιαμς, διατυπώνει μια ευφυή 

παρατήρηση για το ρόλο που έπαιξε ο προβληματισμός πάνω στην ειδική φύση της 

«λογοτεχνίας». Αυτός ο προβληματισμός, η προσπάθεια δηλαδή να χαραχτεί μια 

διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο «λογοτεχνικό» και «μη λογοτεχνικό» συνέβαλε στην 

                                                             
3
Ως ανοικείωση εννοούσαν την χειραφέτηση των λέξεων από την συνηθισμένη τους σημασία μέσω 

νέων συνδυασμών 

 
 

 

4
Ανθογαλίδου Θ. ,H λογοτεχνία ως ιδεολογικό και πολιτικό διακύβευμα,  

Virtual School, The sciences of Education Online, τόμος 2, τεύχος 1 . 

 

Raman Selden: The Cambridge History of Literary Critism, vol.8, From Formalism to 
Poststructuralism, σελ. 44-47, 110-117. 
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αυτονόμηση της «λογοτεχνίας» από τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες . Βλέπουμε 

ότι τον 19
ο
 αιώνα εντάσσετε η «λογοτεχνία» στις φιλολογικές πανεπιστημιακές σπουδές. Ως 

προς το επιστημολογικό μέρος, το παράδειγμα του φορμαλισμού δείχνει, ότι μια τέτοια 

συνέπεια δεν ήταν καθόλου αναγκαία . 

Ως τις αρχές του 20
ου

 αιώνα η μελέτη της λογοτεχνίας ήταν ένας υποτομέας των 

φιλολογικών σπουδών με ιστορικοθετική κατεύθυνση (γενετική μέθοδος, φιλολογικός 

φορμαλισμός, φιλολογικός ρεαλισμός) και ευρωκεντρικό προσανατολισμό. O Γκαίτε το 1827 

πρότεινε να ξεπεραστεί η έννοια της «Εθνικής Λογοτεχνίας» με την έννοια της  «Παγκόσμιας 

Λογοτεχνίας», η οποία έκφραζε δύο τάσεις της εποχής: α) τον ευρωκεντρισμό και β) μία 

θεώρηση της ιστορίας ως μιας μεγάλης πορείας της ανθρωπότητας προς την πρόοδο, μέσα 

στο προγραμματικό σχέδιο του Διαφωτισμού. 

 Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα γράφτηκαν και εξακολουθούν να γράφονται οι 

παραδοσιακές Ιστορίες της Λογοτεχνίας, που συγκεντρώνουν βιογραφίες των λογοτεχνών, 

ενταγμένες σε «λογοτεχνικές γενιές», αναλύσεις και αξιολογήσεις των έργων τους ως προς το 

περιεχόμενο και την τεχνοτροπία (συμβολισμός, ρομαντισμός, ρεαλισμός, σουρεαλισμός 

κ.ά.). 

Έπρεπε, να αποδομηθεί (να αναλυθεί δηλαδή κριτικά) η έννοια της «λογοτεχνίας», ως 

ενός άφθαρτου σώματος κειμένων, με εγγενή αιώνια αξία. Από την άλλη μεριά, το να 

αξιολογούμε τα έργα του παρελθόντος με κριτήρια που διαμορφώθηκαν στην εποχή μας, 

αλλά να τα εκλαμβάνουμε ως καθολικά και υπερχρονικά, είναι μια μορφή ιστορισμού, μια 

μορφή δηλαδή υπέρβασης της ιστορίας. Η αξία του κειμένου είναι σχετική με την υποδοχή 

που έχει το έργο από τις διάφορες κοινωνίες στις οποίες διαβάστηκε και διαβάζεται ακόμη, 

είναι σχετική, με τις άλλες μορφές πολιτισμικής παραγωγής, σχετική επίσης και με ότι 

θεωρήθηκε ως λαϊκή κουλτούρα. 

Ο όρος φορμαλισμός αποδόθηκε σε ένα κύκλο ρώσων διανοουμένων οι οποίοι, 

ασχολήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1910  και για δέκα πέντε περίπου χρόνια με το 

ερώτημα, όπως το διατύπωσε ο 5Γιάκομπσον ,τι είναι αυτό που κάνει ένα έργο λογοτεχνικό. 

Ο Άιχενμπάουμ ξεκαθαρίζει ότι το εγχείρημά τους απέβλεπε στη συγκρότηση του ιδιαίτερου 

ερευνητικού αντικειμένου της «λογοτεχνικής επιστήμης» . Στην απόρριψη δηλαδή των ως 

                                                             
5  

  Ρώσος γλωσσολόγος και θεωρητικός της λογοτεχνίας. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ρώσος
http://el.wikipedia.org/wiki/Γλωσσολογία
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Θεωρία_της_λογοτεχνίας&action=edit&redlink=1
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τότε εκλεκτικιστικών προσεγγίσεων «με την ανεύθυνη ανάμιξη των διαφόρων 

επιστημονικών κλάδων και των προβλημάτων τους»  και όχι στην απόρριψη οποιασδήποτε 

άλλης προσέγγισης της λογοτεχνίας. Η νέα, λοιπόν, «θετική επιστήμη», που θέλησαν να 

συγκροτήσουν είχε ως αντικείμενό της όχι τη λογοτεχνία γενικά, αλλά τη 

«λογοτεχνικότητα». Ενάντια στο φιλοσοφικό αισθητικισμό , στην υποκειμενική αισθητική 

των συμβολιστών, στο «διανοητικισμό» και την «ηθικολογία» των πάσης φύσεως 

προσεγγίσεων, ο Σκλόφσκυ αντέτεινε την «ανάσταση της λέξης», ότι δηλαδή, η ποιητική 

γλώσσα ως μορφή δεν είναι μια απλή εξωτερίκευση του νοήματος ή μιας εικονιστικής 

σκέψης, αλλά ότι έχει μια αυτοδύναμη αξία. 

 

 

 

 1.2. Οι βασικές διαπιστώσεις του φορμαλισμού 
 

Η λογοτεχνική γλώσσα διαφοροποιείται από την κοινή, την πρακτική γλώσσα ως 

προς την πρόθεση. Η κοινή γλώσσα έχει ως πρακτική σκοπιμότητά της την επικοινωνία και 

οι ήχοι, τα μορφολογικά της στοιχεία είναι το μέσο με το οποίο πραγματοποιείται αυτή η 

σκοπιμότητα. Στη λογοτεχνική γλώσσα αυτά τα στοιχεία έχουν αυτόνομη αξία, είναι 

δυναμικές μορφές που διευρύνουν την αντίληψη πέρα από την απλή αναγνώριση . 

Η μελέτη της λογοτεχνικότητας συνίσταται στη μελέτη της “τεχνικής”, και όχι απλά 

της μορφής. Η μελέτη, λοιπόν, της τεχνικής τους οδήγησε να διατυπώσουν μια σειρά από 

επαναστατικές θεωρητικές αρχές, που αποδείχθηκαν πάρα πολύ γόνιμες, όπως τη διάκριση 

της πλοκής ή δομής  από το μύθο και την κυριαρχία της πάνω στο υλικό. Η λογοτεχνία δεν 

είναι ούτε μίμηση ούτε αντανάκλαση της πραγματικότητας· την σημασιοδοτεί. Και επειδή η 

σημασιοδότηση της πραγματικότητας είναι μια γενική λειτουργία της γλώσσας, η 

λογοτεχνική σημασιοδότηση χαρακτηρίζεται ειδικότερα από την ανοικειωτική λειτουργία της 

στο επίπεδο της μορφής . 
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Οι 6 Γουέλλεκ και Γουώρρεν συμφωνούν με την κριτική των φορμαλιστών στις 

«λογοτεχνικές σχολές» και τις «λογοτεχνικές» γενιές, γιατί αυτό το είδος ταξινόμησης 

γίνεται προβληματικό, όταν επιχειρούμε να εντάξουμε συγκεκριμένους συγγραφείς στις 

κατηγορίες τους. Επισημαίνουν όμως, ότι η αντίληψη των φορμαλιστών για τις λογοτεχνικές 

«επαναστάσεις» δεν εξηγεί την κατεύθυνση που παίρνουν κάθε φορά οι αλλαγές του 

λεκτικού, των θεμάτων και όλων των άλλων επινοημάτων. 

Η μεγάλη ιδεολογική συζήτηση εφ’ όλης της ύλης ήταν ένα σοβαρό εμπόδιο. Αλλά το 

πιο σοβαρό εμπόδιο είναι ενδεχομένως η αντίρρηση του στρουκτουραλισμού, ότι είναι 

αδόκιμο να μιλάμε για Ιστορία της Ανθρωπότητας (και επομένως και της Λογοτεχνίας), γιατί 

υποβάλλει την ιδέα της «υπερβατικής» ανθρωπότητας. Ο φορμαλισμός είχε ήδη ασκήσει μια 

καταλυτική κριτική στην υπερβατική λογοτεχνία . 

Η μεγαλύτερη προσφορά των φορμαλιστών υπήρξε ο “φορμαλισμός” τους. Ο όρος 

τους αποδόθηκε μάλλον επιτιμητικά, αλλά τον αποδέχτηκαν γιατί ανταποκρίνεται στο πιο 

θεμελιώδες, αλλά και το πιο παρεξηγημένο στοιχείο της θεωρίας τους. Οι φορμαλιστές 

έλυσαν ένα από τα μείζονα προβλήματα της λογοτεχνικής κριτικής, το πρόβλημα των 

σχέσεων μορφής και περιεχομένου. 

Ο ήχος δεν είναι η εξωτερίκευση ενός στοιχείου, που υπάρχει πριν απ’ αυτόν, η 

ποίηση δεν είναι “σκέψη με εικόνες”, όπως διατείνονταν οι συμβολιστές. Εκείνο που θέλουν 

να πουν με αυτές τις διατυπώσεις, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του Άιχενμπάουμ, είναι ότι η 

έννοια του περιεχομένου δεν υπερβαίνει τα όρια της μορφής. Υπάρχει μια στενή σχέση 

ανάμεσα στα νοήματα των λέξεων και την ίδια την ποιητική δομή, μια σχέση διαλεκτική. Στη 

διαλεκτική, όμως, μορφής και περιεχομένου, που πρωτοδιατυπώθηκε από τον 7Χέγκελ, οι 

φορμαλιστές βλέπουν την προτεραιότητα της μορφής. Αυτή η βαθιά υλιστική αντίληψη δεν 

                                                             
6  

 Έγραψαν τη Θεωρία της Λογοτεχνίας, «είναι η μελέτη του λογοτεχνικού φαινομένου, η οποία προσπαθεί να 

απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τη φύση, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της λογοτεχνίας και να 

προσδιορίσει την έννοια της λογοτεχνικότητας και τη λειτουργία των λογοτεχνικών κειμένων». 

 

7  

Σημαντικός Γερμανός φιλόσοφος και κύριος εκπρόσωπος του γερμανικού ιδεαλισμού. Επηρέασε βαθιά τη 

δυτική φιλοσοφία και έγινε γνωστός για τη διαλεκτική θεωρία του. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανοί
http://el.wikipedia.org/wiki/Φιλοσοφία
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Γερμανικός_ιδεαλισμός&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Διαλεκτική
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τους διαφοροποιεί μόνο από τον αισθητισμό και το συμβολισμό, αλλά και από τον 

αντικειμενικό ιδεαλισμό του . 

Οι φορμαλιστές κατανόησαν τη σπουδαιότητα αυτής της θέσης για ότι τους ενδιέφερε 

και άντλησαν τις συνέπειές της στην ανάλυση της “λογοτεχνικότητας”. Η καλλιτεχνική 

αντίληψη, έγραφε ο Σκλόφσκι στο πρώιμο δοκίμιό του Η ανάσταση της λέξης, είναι η 

αντίληψη της “απτής μορφής”, και σ’ αυτή ακριβώς την απτή μορφή μπορούμε να 

εντοπίσουμε το ειδοποιό χαρακτηριστικό της λογοτεχνικότητας, τη λειτουργία 

της  ανοικείωσης. Ο Άιχενμπάουμ διευκρινίζει πως η αντίληψη δεν πρέπει να εννοηθεί σαν 

μια απλή ψυχολογική ιδέα αλλά, επειδή η τέχνη είναι αδύνατο να υπάρξει χωρίς την 

αντίληψη, πρέπει να εννοηθεί σαν ένα συστατικό της ίδιας της τέχνης. Με άλλα λόγια η 

καλλιτεχνική συνείδηση, ο αναγνώστης, γίνεται η απαραίτητη προϋπόθεση της τέχνης. 

Οι φορμαλιστές ισχυρίζονται, ότι το ποίημα όχι μόνο είναι η αφορμή, ή η αφορμή της 

«ποιητικής εμπειρίας» του αναγνώστου, αλλά ένας ειδικός υπερδιοργανωμένος έλεγχος της 

εμπειρίας του αναγνώστου, ούτως ώστε αυτή η εμπειρία να περιγράφεται θαυμάσια ως 

εμπειρία του ποιήματος. 

Η γονιμότητα που έχουν αυτές οι θέσεις για τη λογοτεχνική ιστορία, την 

κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, τη φιλοσοφία της γλώσσας και για την ψυχολογία θα φανεί 

όχι μόνο στο δικό τους έργο, αλλά επίσης στο έργο του μπαχτινικού κύκλου. Να θυμίσουμε 

ότι ο Βυγκότσκι, ένας από τους πλέον εξέχοντες μαθητές του 8Μπαχτίν, διευκρίνιζε ότι η 

σκέψη δεν “εκφράζεται”, αλλά “πραγματώνεται” στη λέξη, και για αυτό άλλωστε επέλεξε ως 

βασική ερευνητική μονάδα της κοινωνικής ψυχολογίας τη λέξη ως «ζωντανή ενότητα του 

ηχητικού όλου και της σημασίας»   

Στις διαπιστώσεις των φορμαλιστών για την ανοικειωτική λειτουργία των 

λογοτεχνικών μορφών, καθώς και για το «διαλεκτικό  αυτοσχηματισμό των νέων μορφών» 

και για τη «δυναμική μορφή» αναγνωρίζουμε ήδη το σκαρίφημα μιας ευρύτερης 

γνωσιοθεωρίας, κατά την οποία το γνωστικό υποκείμενο, συμμετέχει στον ευρύτερο 

ιδεολογικό διάλογο, την κοινωνική δηλαδή δραστηριότητα με την οποία σημασιοδοτείται και 

ανα-σημασιοδοτείται διαρκώς η «πραγματικότητα». 

                                                             
8  

 Ρώσος θεωρητικός με μεγάλη απήχηση τη δεκαετία του 1980, γνωστός για την παρουσίαση του ρωσικού 

φορμαλισμού.   
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2. Λογοκρισία στην Ρωσία 

 

  9Χιλιάδες αντίτυπα του βιβλίου του φιλελεύθερου 10Μπόρις Νεμτσόφ με κεντρικό 

θέμα του τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατασχέθηκαν από την αστυνομία στο Μουρμάνσκ, η οποία 

στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για "εξτρεμιστική γραφή", "Οργανώναμε την 

σιδηροδρομική αποστολή του βιβλίου", από τη Μόσχα, και "την ώρα που τοποθετούσαμε μία 

ποσότητα αντιτύπων μέσα σε ένα αυτοκίνητό μας, η αστυνομία τα κατάσχεσε", δήλωσε μία 

εκπρόσωπος του "Κόμματος της Αλληλεγγύης", η Ολγα Τσορίνα, μιλώντας στο πρακτορείο 

'Ιντερφαξ'. Το βιβλίο τιτλοφορείται "Βλαντίμιρ Πούτιν, 10 έτη, ένας απολογισμός". 

  Η ίδια δήλωσε ότι ανακρίθηκαν από την τοπική αστυνομία δύο άντρες, που 

βοηθούσαν στη μεταφορά του εν λόγω βιβλίου. Ο Νεμτσόφ, διετέλεσε αντιπρόεδρος στην 

κυβέρνηση του Μπόρις Γιέλτσιν κατά τα έτη 1997-1998, ενσαρκώνει ότι στη Ρωσία 

θεωρείται "η γενεά των νέων μεταρρυθμιστών", με χρόνο δράσης όλη τη δεκαετία του 1990. 

Επί παντοδυναμίας Πούτιν όμως, ο Νεμτσόφ πέρασε στην αντιπολίτευση στο νέο καθεστώς. 

Ο πρόεδρος Πούτιν πρότεινε στους ενοχλητικούς δημοσιογράφους να κάνουν 

«περιτομή» και ήταν αναμενόμενη η απόφαση της ρωσικής Άνω Βουλής να εγκρίνει σχεδόν 

ομόφωνα τροπολογίες που περιορίζουν την ελευθεροτυπία. Με ψήφους 145 έναντι μόλις μίας 

                                                             
9  

Από άρθρο της ‘Άννας’ το 2002 στη σελίδα Indymedia Athens στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

<https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=en&article_id=43600> , 

 

 Δημοσιογραφικό ιστολόγιο της Ελλάδας I-REPORTER, στη σελίδα <i-reportergr.com> . 

 

 

10  

 Ρώσος φιλελεύθερος πολιτικός και σφοδρός επικριτής του Βλαντιμίρ Πούτιν. 

 

 

https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=en&article_id=43600
http://www.i-reportergr.com/2010/08/blog-post_4806.html
http://www.i-reportergr.com/2010/08/blog-post_4806.html
http://www.i-reportergr.com/2010/08/blog-post_4806.html
http://www.i-reportergr.com/2010/08/blog-post_4806.html
http://www.i-reportergr.com/2010/08/blog-post_4806.html
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και δύο αποχές, οι Ρώσοι γερουσιαστές επικύρωσαν τις προτάσεις της 11Κρατικής Δούμας, 

που εν ονόματι της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, καθιστούν απαγορευτική κάθε 

ενασχόληση με σχετικά θέματα. Οι νέες διατάξεις υιοθετήθηκαν μόλις λίγες ημέρες μετά την 

τριήμερη κατάληψη του θεάτρου της Μόσχας και ορίζουν ως παράνομη τη δημοσιοποίηση 

απόψεων «που υπηρετούν την προπαγάνδα ή δικαιώνουν εξτρεμιστικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων ατόμων που επιχειρούν να διακόψουν μια 

αντιτρομοκρατική επιχείρηση ή να δικαιολογήσουν μια τέτοια εναντίωση». 

Το ρωσικό υπουργείο Τύπου, ισχυρίζεται ότι τα νέα μέτρα κρίθηκαν επιβεβλημένα 

«για να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή». Ενώ η Κάτω Βουλή απέρριψε την πρόταση να 

συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή για την επιχείρηση στο θέατρο της Μόσχας, η Άνω Βουλή 

ενέκρινε τις τροπολογίες που περιορίζουν την ελευθεροτυπία. 

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), πολλές 

μη-κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οι «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα» και εκπρόσωποι της 

φιλελεύθερης ρωσικής αντιπολίτευσης, προειδοποίησαν ότι τα νέα μέτρα οδηγούν σε 

καθεστώς λογοκρισίας και ζήτησαν ματαίως να μην εγκριθούν. Λιγοστοί οπαδοί του 

κόμματος «Γιάμπλακο» υπό τον Γκριγκόρι Γιαβλίνσκι, διαδήλωσαν μπροστά στο κτίριο του 

ρωσικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ζητώντας «να κυνηγηθεί η τρομοκρατία και όχι τα 

μέσα ενημέρωσης». Ο πρόεδρος της Άνω Βουλής, Σεργκέι Μιρόνοφ, υποστήριξε ότι τα 

μέτρα «είναι προς όφελος των δημοσιογράφων» . 

Όπως αποφάσισε το ρωσικό Κοινοβούλιο, τα μέσα ενημέρωσης δεν θα μπορούν να 

δημοσιοποιούν οτιδήποτε αφορά τα πρόσωπα, την οργάνωση και τη δράση των 

αντιτρομοκρατικών δυνάμεων, χωρίς προηγούμενη έγκρισή τους, ούτε να παραθέτουν 

πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να κριθεί ότι διευκολύνουν τη δραστηριότητα των 

τρομοκρατών. 

 Σύμφωνα με το βουλευτή και αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Σεργκέι 

Κοβαλιόφ, το πακέτο των αντιτρομοκρατικών διατάξεων επαναφέρει τη χώρα στη σταλινική 

εποχή «των μαζικών ενταφιασμών στις φυλακές», καθώς απαγορεύει την παράδοση των 

                                                             
11  

 Η πρώτη αντιπροσωπευτική Βουλή του νεότερου ρωσικού κράτους, πριν από τη σύσταση της εξουσίας 

των Σοβιέτ, η οποία προέκυψε έπειτα από παραχώρηση του τσάρου Νικολάου του Β΄, μετά την επανάσταση του 

1905. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Σοβιέτ
http://el.wikipedia.org/wiki/Νικόλαος_Β%27_της_Ρωσίας
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σορών στους συγγενείς τους όσων εκτελεστούν ως τρομοκράτες. Με άλλη απόφασή της, η 

Κρατική Δούμα (Κάτω Βουλή) απέρριψε την πρόταση να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή 

για την επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων στις 26 Οκτωβρίου, παρά την υποστήριξή της από 

ευρύτατη συμπαράταξη αντιπολιτευόμενων δυνάμεων από τους κομμουνιστές έως και την 

κεντροδεξιά . 

12 Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ρωσικής λογοτεχνίας, η 66χρονη 

Λουντμίλα Ουλίτσκαγια λέει «Προσωπικά, δεν νιώθω καμία λογοκρισία. Και τους 

δημοσιογράφους όμως δεν είναι η λογοκρισία που τους δολοφονεί» . Δεν είναι καθόλου 

τυχαίο που βρίσκεται στη βραχεία λίστα του Διεθνούς Βραβείου Man Booker. 

Η Ουλίτσκαγια έχει μεταφραστεί σε 25 γλώσσες. Στην Ελλάδα τη γνωρίσαμε από τη 

«Μήδεια και τα παιδιά της», τη «Χαρούμενη κηδεία» και τα «Ψέματα των γυναικών . Η ίδια 

είπε σε μία συνέντευξή της: «Το ψέμα "χαρακτηρίζει" όλους τους ανθρώπους: άνδρες, 

γυναίκες, παιδιά, γέρους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα διαφορετικό κίνητρο. Κάποτε το 

ψέμα είναι απαραίτητο για να σωθεί μια ζωή: οι κομμουνιστές και οι Εβραίοι, που 

αιχμαλωτίζονταν απ' τους φασίστες στη διάρκεια του πολέμου, συχνά εξαπατούσαν τους 

φονιάδες εν ονόματι της επιβίωσης. Υπάρχει και το ψέμα που βελτιώνει την εικόνα μας και 

μεγεθύνει την αξία μας. Σπανίως συναντάμε ανθρώπους που ψεύδονται αποκλειστικά και 

μόνο χάριν της τέχνης, χάριν της δημιουργικής αυτοέκφρασης. Γιατί κι αυτό αποτελεί μια 

ενδιαφέρουσα άποψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς». 

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν νιώθει καμία λογοκρισία, εφόσον στο πεδίο της 

λογοτεχνίας, υπολειτουργεί κάθε μορφή της, σε αντίθεση ωστόσο με το πεδίο των μέσων 

ενημέρωσης. 

 13Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να γίνονται εξαιρετικά δημοφιλή όπως 

και τα blogs, εξαιτίας της μακράς ρωσικής «παράδοσης» στη λογοκρισία . Η αυτοέκδοση 

                                                             
12  

 Συνέντευξη της Ιωάννας Κλεφτογιάννη στην ηλεκτρονική Ελευθεροτυπία το 2009 στην διεύθυνση 

<http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=31898> 

 

 

13  

 Ηλεκτρονική πύλη της εφημερίδας Καθημερινή με πληροφορίες από το BBC  

<http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathworld_1_24/03/2011_384451> 

 

 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=31898
http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathworld_1_24/03/2011_384451
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ήταν για πολλά χρόνια μία κατεξοχήν ρωσική «εξειδίκευση». Επί Σοβιετικής 'Ένωσης, το 

φαινόμενο του «samizdat» (αυτοέκδοση), ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν πολλοί 

συγγραφείς να «ακουστούν» σε ένα περιβάλλον. Η αυτοέκδοση ήταν ένας από τους λίγους 

τρόπους (μαζί με την κυκλοφορία φημών από στόμα σε στόμα, καθώς και τα ραδιοφωνικά 

προγράμματα της ρωσικής υπηρεσίας του BBC) για να παρακαμφθεί η σοβιετική 

λογοκρισία. 

Ωστόσο, η Σοβιετική Ένωση κάποια στιγμή έπεσε και για μία δεκαετία περίπου 

υπήρχε σχεδόν απόλυτη ελευθερία στα ΜΜΕ, μέχρι τη στιγμή που η κρατική μηχανή άρχισε 

να θέτει ξανά υπό έλεγχο τα μέσα ενημέρωσης, στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου 

αιώνα. Όμως αυτή τη φορά τα μέσα αντίδρασης ήταν περισσότερα και ήταν πολλοί οι Ρώσοι 

οι οποίοι στράφηκαν στη σύγχρονη κουλτούρα του blogging. 

Το samizdat έγινε τμήμα της ρωσικής κοινωνίας. Η εταιρεία online media Sup κατείχε 

το 14 LiveJournal, το κυριλλικό τμήμα του οποίου έχει περίπου πέντε εκατομμύρια 

λογαριασμούς, κάτι που το κάνει έναν από τους «βασιλείς» του ρωσικού Διαδικτύου. 

Σύμφωνα με τον ο Ντμίτρι Τσίστοφ, επικεφαλή αναλυτή της Ρωσικής Ένωσης Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, υπάρχουν πάνω από 40 εκατομμύρια blogs στο ρωσικό Διαδίκτυο, αλλά μόνο 

το 7-10% αυτών είναι ενεργά, δηλαδή ανανεώνονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Σε 

παγκόσμιο επίπεδο, τα blogs χάνουν σιγά σιγά τη μάχη με τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά στη 

Ρωσία κρατούν ακόμα γερά. 

 Ο Μιχαήλ Γκεϊσέρικ, διευθυντής του τμήματος social media της 15Grape Advertising 

Agency, υποστηρίζει ότι η βασική διαφορά μεταξύ της ρωσικής και της δυτικής 

«μπλογκόσφαιρας» είναι το γεγονός ότι η ρωσική είναι «πολύ πολιτικοποιημένη». 

Ο Γκεϊσέρικ υπολογίζει το κοινό των ρωσικών blogs σε 15 εκατομμύρια ανθρώπους, 

κάτι που το κάνει μικρότερο από το αντίστοιχο των κοινωνικών δικτύων (30 εκατομμύρια) 
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 Ζωντανή παγκόσμια κοινωνική πλατφόρμα μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπου οι χρήστες μοιράζονται κοινά 

πάθη και συμφέροντα. 
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 Ιδρύθηκε το 2002 και παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. 
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και το κοινό της ρωσικής αγοράς σε απευθείας σύνδεση διαφημίσεων, «που είναι σχεδόν ίσο 

με το σύνολο των χρηστών του ρωσικού Διαδικτύου». 

Κατά τον Τσίστοφ, η διαφήμιση θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματική στην 

περίπτωση των blogs, καθώς οι χρήστες τους διαφέρουν από τους επισκέπτες 

ειδησεογραφικών ιστοσελίδων. Σε ένα ειδησεογραφικό site, οι επισκέπτες συνήθως 

διαβάζουν ένα κείμενο και φεύγουν από τη σελίδα, ενώ σε ένα blog θα μείνουν περισσότερο, 

καθώς είναι πολύ πιθανό να συμμετέχουν σε μία συζήτηση . 

 

3. Γεγονότα καταστολής 

 

16
Κανένα καθεστώς δεν πήρε τόσο στα σοβαρά την τέχνη και τη λογοτεχνία όσο το 

σοβιετικό, που από τη μια εγκαθιστούσε τη λογοτεχνία στο κέντρο της κοινωνικής και της 

πολιτικής ζωής ως ουσιώδες τμήμα του κοινωνικού ιστού και από την άλλη καταδίωκε, 

εξόντωνε ή έριχνε στην αφάνεια τους περισσότερους από τους λαμπρότερους εκπροσώπους 

τους. Τα όσα συνέβησαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση αποδεικνύουν ότι όχι μόνον είναι 

αδύνατη η πολιτική διαχείριση της κουλτούρας, ακόμη και σε συνθήκες γενικής καταστολής, 

αλλά και ότι η λογοτεχνία ως κατ' εξοχήν τέχνη της μνήμης αποδίδει τη δική της δικαιοσύνη 

στα θύματα. 

 

3.1.  Διώξεις και εκτελέσεις 
 

Το σκοτεινό χρονικό των διώξεων, των εκτελέσεων, των φυλακίσεων και του 

εκτοπισμού ή του εγκλεισμού σε στρατόπεδο συγκέντρωσης πολλών συγγραφέων 

αποδεικνύει ότι το καθεστώς το συνέδραμαν αρκετοί από τους ανθρώπους των γραμμάτων, 

σπουδαίοι, καλοί, μέτριοι και ασήμαντοι, που προσφέρθηκαν από μόνοι τους, για να 

εξοντωθούν πολλοί από αυτούς στο μέλλον. Άλλοι από μικροφιλοδοξία, άλλοι από φθόνο ή 
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Συγγραφείς και εξουσία του Βιστωνίτη Α. στο βιβλία και ιδέες στο ηλεκτρονικό Το Βήμα στη διεύθυνση  

<http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=174830> . 

 

 

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=174830
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προσωπική αντιπαλότητα, άλλοι από φόβο και άλλοι από πεποίθηση ότι η Ιστορία κινείται 

αμετάκλητα προς μια κατεύθυνση. Το γεγονός ότι τα εγκλήματα του σταλινισμού εναντίον 

του γενικού πληθυσμού, των διανοουμένων και των συγγραφέων άρχισαν πολύ αργά να 

κρίνονται αλλά και να γίνονται γνωστά στον υπόλοιπο κόσμο δεν οφείλεται απλώς στα 

εκατομμύρια ανθρώπων που πίστεψαν στη Σοβιετική Ένωση, αλλά και στο ψευδές 

διαλεκτικό σχήμα (φασισμός - κομμουνισμός) που προέκυψε εξαιτίας του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

Με τα παραπάνω, δεν είναι ακατανόητο για ποιο λόγο το καθεστώς εκτέλεσε τον 

Ισαάκ Μπάμπελ που πολέμησε εναντίον των Πολωνών με τον Κόκκινο Στρατό, ούτε και το 

γεγονός ότι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της χώρας, ο Οσίπ Μαντελστάμ, πέθανε σε 

στρατόπεδο συγκέντρωσης εξαιτίας ενός σατιρικού ποιήματός του για τον Στάλιν. Το ποίημα 

αυτό ο Μαντελστάμ το έγραψε το 1933 και το διάβασε σε φιλική συντροφιά πέντε 

συγγραφέων. Εξαιτίας του συνελήφθη και ακόμη και σήμερα παραμένει άγνωστο ποιος από 

όσους το άκουσαν τον κατέδωσε στη μυστική αστυνομία . 

Ο Μπορίς Αντρέγεβιτς Πιλνιάκ, εξέχων πεζογράφος και πρόεδρος της Ένωσης 

Σοβιετικών Συγγραφέων, συνελήφθη το 1937, κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπέρ των 

Ιαπώνων και ή εκτελέστηκε ή πέθανε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. 

Επίσης, ο Πλατόνοφ, τον οποίο ο Γιόζεφ Μπρόντσκι θεωρεί τον μεγαλύτερο ρώσο 

πεζογράφο του 20ού αιώνα, εξαφανίστηκε κάποια μέρα από τη λογοτεχνική σκηνή της 

Ρωσίας και πέρασε τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του σκουπίζοντας την αυλή ενός 

νοσοκομείου της Μόσχας. Στα περιθώρια των βιβλίων του ο Στάλιν είχε σημειώσει τις λέξεις 

«κάθαρμα» και «παλιάνθρωπος». 

 

3.2. Κομματικός έλεγχος στη λογοτεχνία 

 

Η περίοδος του ασφυκτικού κομματικού ελέγχου στη λογοτεχνία διήρκεσε πάνω από 

20 χρόνια. Ο Στάλιν είχε τους λακέδες του, οι οποίοι δεν ήταν απαραιτήτως μέτρια άτομα. Ο 

Ζντάνοφ, πολιτικός κομισάριος της κουλτούρας, εκτελούσε τις εντολές που είχε λάβει με 

απόλυτη συνέπεια. Όταν το 1947 έστειλε στο κόμμα την αναφορά του για τα περιοδικά της 

Πετρούπολης «Ζβέζντα» και «Λένινγκραντ» που τόλμησαν να δημοσιεύσουν διηγήματα του 

Ζοσένκο και ποιήματα της Αχμάτοβα, το μήνυμα που έστελνε στους συγγραφείς, στους 
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εκδότες των περιοδικών και σε όσους γενικότερα είχαν κάποια θέση στον εκδοτικό 

μηχανισμό της χώρας ήταν ξεκάθαρο: Ή θα υπακούσετε ή θα αναγκαστείτε να το κάνετε ή θα 

πάψετε να υπάρχετε. Ο Ζντάνοφ αποκαλεί τον Ζοσένκο «απόστολο της κενότητας», 

«ασυνείδητο» και «λογοτεχνικό ποντικό των υπονόμων». Την Αχμάτοβα ότι «δηλητηριάζει 

τα μυαλά των νέων», ότι τα ποιήματά της είναι «σκουπίδια» και ότι η δημοσίευσή τους 

αποτελεί «σοβαρό πολιτικό σφάλμα». Γι' αυτό, αναγγέλλει, το ένα από τα δύο περιοδικά 

σταματά την έκδοσή του μέχρι νεωτέρας με απόφαση του κόμματος. 

Οι απόψεις του Ζντάνοφ απηχούσαν τις απόψεις του Στάλιν, ο οποίος πίστευε ότι η 

ρωσική κουλτούρα είχε μολυνθεί από τις ευρωπαϊκές επιρροές που έφερε το 

μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του τσάρου Πέτρου ΑΔ και γι' αυτό έπρεπε να επιστρέψει στις 

λαϊκές της ρίζες. Γι' αυτό και ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός, σήμανε το τέλος του ρωσικού 

μοντερνισμού, της ευρωπαϊκής πλευράς των ρωσικών γραμμάτων και της αβανγκάρντ όχι 

μόνο στη λογοτεχνία, αλλά και στις υπόλοιπες τέχνες. 

H Αχμάτοβα για να μπορέσει να ξαναδημοσιεύσει παραδέχτηκε δημόσια ότι η κριτική 

που της είχε ασκήσει ο Ζντάνοφ ήταν σωστή και έγραψε μερικά ποιήματα που υμνούσαν τον 

Στάλιν. Είναι γνωστό πως τόσο ο πρώτος σύζυγός της, ποιητής του ρωσικού 

μετασυμβολισμού, όσο και ο δεύτερος σύζυγός της εκτελέστηκαν από το καθεστώς. 

Οι μορφές καταστολής μετά το 20ό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος και τον 

μυστικό λόγο του 
17

Χρουστσόφ, που σήμανε και το τέλος της σταλινικής εποχής, ήταν πλέον 

ηπιότερες. H λύση που προκρίθηκε ήταν οι διαφωνούντες να στέλνονται στη Δύση, για να 

αποκοπούν από το φυσικό αναγνωστικό τους κοινό και να χαθούν στην «καπιταλιστική 

έρημο». H ρωσική λογοτεχνία έτσι κόπηκε στα δύο: στη λογοτεχνία εκείνων που παρέμεναν 

στη χώρα και στη λογοτεχνία των εμιγκρέδων, που ο αριθμός τους συνεχώς 

πολλαπλασιαζόταν ως την ημέρα που το καθεστώς κατέρρευσε. Αξένοφ, Σινιάφσκι, 

Ζινόβιεφ, Λιντβίνοφ, Τατιάνα Τολστάγια, Μπρόντσκι, Αλεξόφσκι και άλλοι λιγότερο 

γνωστοί απαρτίζουν τον μακρύ κατάλογο όσων βρέθηκαν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ 

γράφοντας και δημοσιεύοντας για ένα πολύ μικρότερο κοινό. 
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 Ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, έθεσε τις βάσεις για την αποσταλινοποίηση της χώρας και για μια σειρά 

φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων στην εσωτερική πολιτική του κράτους 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Σοβιετική_Ένωση
http://el.wikipedia.org/wiki/Αποσταλινοποίηση
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3.3. H υπόθεση Παστερνάκ και Μπρόντσκι 
 

Στα τέλη της δεκαετίας του '50 είδε το φως της δημοσιότητας στη Δύση ένα 

μυθιστόρημα που θα προκαλούσε διεθνή σάλο. Ήταν το Δρ Ζιβάγκο του Μπορίς Παστερνάκ, 

διάσημου τόσο στη Ρωσία όσο και στη Δύση, γι' αυτό και το καθεστώς δεν τον καταδίωξε 

αλλά για χρόνια τον είχε στην άτυπη μαύρη λίστα όσων δεν μπορούσαν να δημοσιεύσουν. Ο 

Στάλιν, συνήθιζε να τηλεφωνεί στους διάσημους συγγραφείς της χώρας και να τους 

τρομοκρατεί και χαρακτηριστικό είναι ότι η Λευκή φρουρά του Μπουλγκάκοφ, που είχε 

απαγορευθεί, έργο πολύ πιο «αντισοβιετικό» από το Δρ Ζιβάγκο, επανεκδόθη με παρέμβαση 

του ίδιου του Στάλιν, ο οποίος θαύμαζε αυτό το όντως εξαίρετο μυθιστόρημα. 

Όταν ο 
18

Φελτρινέλι του ζήτησε το χειρόγραφο του Δρ Ζιβάγκο για να το εκδώσει 

στην Ιταλία, ο Παστερνάκ φέρεται να του είπε: «Με οδηγείτε στον τάφο». Το βιβλίο 

εκδόθηκε στη Δύση και ο ίδιος πιέστηκε να αρνηθεί το βραβείο Νομπέλ που του 

απονεμήθηκε. 

Το 1964 ο ποιητής Γιόζεφ Μπρόντσκι προσήχθη σε δίκη με την κατηγορία του 

κοινωνικού παρασιτισμού. Σύμφωνα με τα σοβιετικά πρότυπα, έπρεπε να έχει μια σταθερή 

δουλειά και αυτός προτιμούσε να γράφει ποιήματα και να μεταφράζει. Τον έστειλαν σε 

στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας στη Σιβηρία. Επιφανείς συγγραφείς στη Δύση και 

μεγάλες προσωπικότητες στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση βγήκαν δημόσια να υπερασπιστούν 

τον Μπρόντσκι, ο οποίος έμεινε μόνο ένα χρόνο στο στρατόπεδο, αλλά το 1972 εγκατέλειψε 

τη χώρα και πέθανε στις ΗΠΑ το 1996. 

3.4. H δίκη των Σινιάφσκι - Ντάνιελ 
 

Το 1965 ο μαθητής και προστατευόμενος του Παστερνάκ συγγραφέας Αντρέι 

Σινιάφσκι και ο Γιούλι Ντάνιελ συνελήφθησαν και τον επόμενο χρόνο καταδικάστηκαν για 

αντισοβιετική δραστηριότητα, ο πρώτος σε εφτά και ο δεύτερος σε πέντε χρόνια 

καταναγκαστικά έργα στη Σιβηρία, παρά το γεγονός ότι μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης 
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 Ιταλός εκδότης με ομώνυμο εκδοτικό οίκο  
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από όλη τη Σοβιετική Ένωση έστειλαν επιστολή ζητώντας να μην επανέλθει η χώρα στη 

σταλινική εποχή με αυτές τις ποινές. Ο Σινιάφσκι ελευθερώθηκε το 1971 και δύο χρόνια 

αργότερα έφυγε στο Παρίσι όπου και πέθανε το 1997. Ο Ντάνιελ, ο οποίος προκειμένου να 

πολεμήσει εναντίον των Γερμανών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είπε ψέματα για την 

ηλικία του και τραυματίστηκε στη μάχη και πέθανε στη Μόσχα το 1988. 

H δίκη αυτή σήμανε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, αλλά και την αφετηρία του 

κινήματος των διαφωνούντων που θα προκαλούσαν στο καθεστώς συνολικά μεγαλύτερη 

φθορά και από την υπόθεση Σολζενίτσιν, ο οποίος με το Μια ημέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς και 

το Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ θα έκανε παγκοσμίως γνωστό το τεράστιο δίκτυο στρατοπέδων και 

φυλακών που υπήρξε η σταλινική ΕΣΣΔ. 

Στο Περιπέτειες μιας μαϊμούς, ο Ζοσένκο παριστάνει τη μαϊμού σαν ανώτατο κριτή 

των κοινωνικών μας συνηθειών, έναν δικτάτορα της ηθικής του σοβιετικού λαού. H μαϊμού 

παριστάνεται σαν ένα ευφυές πλάσμα ικανό να ανταποκριθεί στην ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Ο συγγραφέας επί τούτου φτιάχνει μια καρικατούρα της ζωής του σοβιετικού λαού ως 

απωθητική και φτηνή, ώστε να μπορεί η μαϊμού να βγάλει το βρώμικο, δηλητηριώδες και 

αντισοβιετικό συμπέρασμα ότι το να ζει κανείς σε έναν ζωολογικό κήπο είναι καλύτερο από 

το να είναι ελεύθερος, ότι μπορείς πιο ελεύθερα να αναπνέεις σε ένα κλουβί παρά ανάμεσα 

στον σοβιετικό λαό . 

 

 

 

 

 

 

4. Σύγχρονοι Ρώσοι Λογοτέχνες και σκηνοθέτες ( βιογραφία και έργα) 
 

Η συλλογή των παρακάτω λογοτεχνών έγινε από τοπικές εφημερίδες όπως η 

Καθημερινή και το Βήμα και τα ένθετά τους με θέμα τα προτεινόμενα βιβλία και τη 

λογοτεχνία. Επίσης από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Επέλεξα τους 

συγκεκριμένους λογοτέχνες διότι θεωρούνται ρώσοι λογοτέχνες της νέας γενιάς και επειδή 

έχουν παρουσιάσει έργα και μετά το 1950. 

 



22 

 

4.1. Άννα Αχμάτοβα 

19
Η Ρωσίδα ποιήτρια Άννα Αχμάτοβα γεννήθηκε το 1889 στην Οδησσό της 

Ουκρανίας. Το πραγματικό της όνομα ήταν Άννα Γκορένκο, αλλά υιοθέτησε το επίθετο της 

ταταρικής καταγωγής προγιαγιάς της ως ποιητικό ψευδώνυμο, όταν ο πατέρας της δεν της 

επέτρεψε να χρησιμοποιεί το οικογενειακό τους όνομα για τις ποιητικές της ενασχολήσεις 

''για να μην το λερώσει''. Τελείωσε με δυσκολία το Γυμνάσιο λόγω προβλημάτων υγείας και 

σπούδασε στο Νομικό Τμήμα Ανωτάτων Σπουδών για Γυναίκες στο Κίεβο. 

Το 1910 παντρεύτηκε τον ποιητή Νικολάι Γκουμιλιόφ. Μαζί με το σύζυγό της έγιναν 

το κέντρο του ποιητικού κύκλου των 
20

Ακμεϊστών ενώ ταξίδεψαν στο εξωτερικό όπου στο 

Παρίσι γνώρισε το ζωγράφο Μοντιλιάνι με τον οποίο είχε ένα σύντομο ειδύλλιο. 

Επιστρέφοντας στη Ρωσία, ο Γκουμιλιόφ και η Αχμάτοβα χώρισαν. Το 1921 ο Γκουμιλιόφ 

εκτελέστηκε ως προδότης της επανάστασης, γεγονός καθοριστικό για την εξέλιξη της ζωής 

της ποιήτριας: παρά το διαζύγιό τους, η Αχμάτοβα έπεσε σε δυσμένεια, τα βιβλία της 

πολτοποιήθηκαν ενώ τα ποιήματά της απαγορεύτηκαν από το 1925 έως το 1940. Με την 

έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου πατριωτικά ποιήματά της δημοσιεύτηκαν στην 

εφημερίδα Πράβντα, ενώ κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των 900 ημερών του Λένινγκραντ 

μιλούσε στο ραδιόφωνο εμψυχώνοντας τις γυναίκες της πόλης. Μετά τη λήξη του πολέμου 

το καθεστώς την καταδίκασε και πάλι σε σιωπή. 

Το μεγάλο δράμα της ζωής της ήταν η πολύχρονη φυλάκιση του γιου της: αρχικά 

καταδικασμένος σε θάνατο, ο Λέων Γκουμιλιόφ κλείστηκε από το 1938 έως το 1956 σε 

στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. Το 1950 η Αχμάτοβα για να σώσει τη ζωή του γιου 

της, υπερβαίνει τον εαυτό της και γράφει έναν κύκλο ποιημάτων αφιερωμένο στον διώκτη 

της Στάλιν, με τίτλο Δόξα στον Κόσμο. Τελικά, το 1954, τυγχάνει της συγνώμης του 

καθεστώτος και της επιτρέπεται να ταξιδέψει στο εξωτερικό όπου λαμβάνει  το 1964 το 

Διεθνές Βραβείο ''Αίτνα-Ταορμίνα''. Το 1965 πηγαίνει στην Οξφόρδη για να παραλάβει 

τιμητικό διδακτορικό για το σύνολο του έργου της για τον Πούσκιν. Η Άννα Αχμάτοβα 
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 Από ένα ιστολόγιο που δημιούργησαν για ανάγνωση βιβλίων και με κριτικές βιβλίων της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης <http://www.diavasame.gr/author.cfm?itemID=367> 

 

 

20  

 Κίνημα που επιζητούσε  η ποιητική γλώσσα να μεταφέρει ακριβή νοήματα 

 

http://www.diavasame.gr/author.cfm?itemID=367
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πέθανε στις 5 Μαρτίου 1966, κατά τραγική ειρωνεία την ημέρα της επετείου του θανάτου 

του Στάλιν. Στην κηδεία της πλήθος κόσμου την αποχαιρέτησε στο τελευταίο της ταξίδι. 

 

Έργα: 

 1912 : Εσπέρα 

 1914: Ροζάριο 

 1917: Λευκό κοπάδι 

 1921: Αγριοβότανο 

 1922: Άνο Ντόμινι MCMXXI 

 1924: Η εικόνα της Αχμάτοβα, ποιητική ανθολογία 

 1940: Από έξι βιβλία, συλλεκτικός τόμος 

 1962: Ποίημα δίχως Ήρωα, - βασισμένο στο έργο του Πούσκιν ''Ευγένιος 

Ονέγκιν'' 

 1963: Ρέκβιεμ, Μόναχο 

 1965: Το διάβα του χρόνου 

 

4.2. Μπόρις Ακούνιν 
 

21Ο Μπόρις Ακούνιν, ψευδώνυμο του συγγραφέα Γκριγκόρι Τσκαρτισβίλι, γεννήθηκε 

το 1956 στη Γεωργία από πατέρα Γεωργιανό και Ρωσίδα μητέρα, αλλά μεγάλωσε στη Μόσχα 

όπου και σπούδασε ανατολικές γλώσσες. Αν και το φιλολογικό του όνομα θυμίζει τον Ρώσο 

αναρχικό Μπακούνιν, είναι απλώς δάνειο της ιαπωνικής λέξης ακούνιν, που σημαίνει τον 

κακό, τον μοχθηρό, τον λωποδύτη. Ο Ακούνιν ήταν περισσότερο γνωστός στη Ρωσία ως 

μεταφραστής διαφόρων Ιαπώνων συγγραφέων. Εκτός από τα βιβλία του, που έχουν ως ήρωα 

τον Εράστ Πέτροβιτς Φαντόριν, και τα οποία καλύπτουν την περίοδο από το 1877 ως το 1917 

, ο συγγραφέας άρχισε και μια δεύτερη σειρά, με ηρωίδα την Πελαγία, μια Ρωσίδα μοναχή, 

ενώ εξέδωσε και το εκτενές δοκίμιο Ο συγγραφέας και η αυτοκτονία. Επιπλέον, ξεκίνησε και 
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 Ηλεκτρονικό μέσω πώλησης προϊόντων και παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών το Perizitito από 

την κατηγορία βιβλία της ηλεκτρονικής σελίδας  <http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=25556 >, 

 

Ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Βικιπαιδεία στη διεύθυνση 
<http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%82_%CE%91%CE%BA

%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BD> 
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μια, τρίτη σειρά έργων, στην οποία τον κύριο χαρακτήρα αποτελεί ο Νικολάι Φαντόριν, 

συγγενής του Εράστ Πέτροβιτς Φαντόριν. 

Τα βιβλία του, προσέφεραν στους Ρώσους μια σύνδεση με το χαμένο παρελθόν τους, 

που διακόπηκε βίαια από την Οκτωβριανή επανάσταση, χωρίς να εξιδανικεύουν καθόλου το 

τσαρικό καθεστώς, το οποίο περιγράφουν με εντιμότητα, δείχνοντας ότι ο συγγραφέας δε 

δίνει δεκάρα για την αυτοκρατορική οικογένεια και τους ευγενείς. Αντίθετα ότι κατορθώνει ο 

Φαντόριν, όπως και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες των έργων του, επιτυγχάνεται 

παρά την αντίδραση των αρχών. Τα έργα του Μπόρις Ακούνιν έχουν μεταφραστεί σε 

περισσότερες από είκοσι δύο γλώσσες.  

 

Έργα 

 Σειρά Φαντόριν 

 Αζάζελ. Ο εβραϊκός δαίμονας 

 Το τουρκικό κόλπο   

 Λεβιάθαν 

 Ο θάνατος του Αχιλλέα   

 Βαλές μπαστούνι   

 Ο Ντεκορατέρ 

 Ο κρατικός σύμβουλος 

 Η στέψη ή ο τελευταίος των Ρομανόφ 

 Η ερωμένη του θανάτου 

 Ο εραστής του θανάτου   

 Η διαμαντένια άμαξα   

 Το ροζάριο από νεφρίτη   

 Γιν και Γιανγκ   

 Παγκόσμιο θέατρο   

Σειρά Αδερφή Πελαγία 

 Η Πελαγία και το άσπρο μπουλντόγκ 
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 Η Πελαγία και ο μαύρος μοναχός   

 Η Πελαγία και ο κόκκινος πετεινός 

Σειρά Νίκολας Φαντόριν 

 Αλτίν Τόλομπας   

 Ανάγνωση εκτός ύλης   

 Ф.М. 

 Ο γύπας και το χελιδόνι   

  

4.3. Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ 
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Ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ ήταν Αμερικανός συγγραφέας, ρωσικής καταγωγής. 

Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 22 Απριλίου του 1899. Το 1919 έφυγε από τη Ρωσία 

και σπούδασε για τέσσερα χρόνια ρωσική και γαλλική λογοτεχνία στο Τρίνιτι Κόλετζ του 

Κέμπριτζ και έζησε στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στην Ελβετία και στις ΗΠΑ απομονωμένος, 

γράφοντας πρωτότυπα πεζογραφήματα και μεταφράζοντας έργα του Πούσκιν. Πέθανε στις 2 

Ιουλίου 1977 στο Μοντρέ της Ελβετίας. Έγραψε μυθιστορήματα, στα οποία αναζητούσε την 

αισθητική ευδαιμονία και έδειχνε τρυφερότητα για τα πράγματα που συνήθως οι άλλοι 

αδιαφορούσαν. Τα βιβλία του ήταν θρίλερ, αστυνομικά μυθιστορήματα, ρομαντικά 

μυθιστορήματα, κάτι ανάμεσα στην παρωδία και την κοινοτοπία. Το σπίτι του στην Αγία 

Πετρούπολη λειτουργεί σήμερα ως μουσείο . 

Ελληνικές μεταφράσεις 
 1959: Λολίτα, μεταφραστής Ανδρέας Πάγκαλος, Αθήνα: Μινώταυρος 

 1960: Το σκοτεινό αδιέξοδο, μεταφραστής Άρης Δικταίος, Αθήνα: [χ.ε.] 
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Βικιπαιδεία ο.π. 

<http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC

%CE%AF%CF%81_%CE%9D%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%86

> 
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 1983: Μια Ρωσίδα καλλονή: Διηγήματα, μεταφραστής Γιώργος - Ίκαρος 

Μπαμπασάκης, Ερατώ 

 1984: Γέλιο στο σκοτάδι, μετάφραση Κατερίνα Ροντογιάννη, Αθήνα : 

Μπογιάτης 

 1989: Η αληθινή ζωή του Σεμπάστιαν Νάιτ, μετάφραση Ανδρέας 

Αποστολίδης, Αθήνα: Άγρα 

 1990: Άντα, μετάφραση Μυρτώ Αναγνωστοπούλου, Αθήνα: Νεφέλη 

 1991: Γέλιο στο σκοτάδι, μετάφραση Ανδρέας Αποστολίδης, Αθήνα: Άγρα 

 1992: Ο γητευτής, μετάφραση Τασία Χατζή, Αθήνα: Νεφέλη 

 1992: Απόγνωση, μετάφραση Γιώργος - Ίκαρος Μπαμπασάκης, Αθήνα: 

Δελφίνι 

 1992: Επικίνδυνη στροφή, μετάφραση Τάσος Σαμαρτζής, Αθήνα: Όπερα 

 1992: Η άμυνα του Λούζιν, μετάφραση Γιώργος - Ίκαρος Μπαμπασάκης, 

Αθήνα: Δελφίνι 

 1995: Η σκοτεινή κάμαρα, μετάφραση Λένα Μιμιλή, Αθήνα: Πρίντα 

 1996: Ρήγας, ντάμα, βαλές, μετάφραση Γιώργος - Ίκαρος Μπαμπασάκης, 

Αθήνα: Ερατώ 

 1997.: Μίλησε, μνήμη: Ανασκόπηση αυτοβιογραφίας, μετάφραση από τα 

Αγγλικά Γιώργος Βάρσος, εισαγωγή Μισέλ Φάις, Αθήνα: Πατάκης 

 1999: Διαφανή αντικείμενα: Μυθιστόρημα, μετάφραση από τα αγγλικά 

Κατερίνα Γκούμα - Μεταξά, Αθήνα: Καστανιώτης 

 2001: Χλομή φωτιά: Μυθιστόρημα, μετάφραση από τα αγγλικά Κατερίνα 

Γκούμα - Μεταξά, Αθήνα: Καστανιώτης 

 2002: Μαίρη, μετάφραση Γιώργος - Ίκαρος Μπαμπασάκης, Αθήνα : 

Μεταίχμιο 

 2002: Λολίτα: Η σχολιασμένη έκδοση, πρόλογος, εισαγωγή, σχόλια Άλφρεντ 

Αππέλ, μετάφραση Γιώργος - Ίκαρος Μπαμπασάκης, επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Ελεάννα 

Λαμπάκη, Αθήνα: Πατάκης 

 2003: Ο αξιοπρεπής κύριος Πνιν: Μυθιστόρημα, με επίμετρο του Μάικλ 

Γουντ, μετάφραση από τα αγγλικά Μαρία Γιαμαλίδου, Αθήνα: Καστανιώτης 
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 2007: Η δεσποινίς Ο, μετάφραση Φοίβος Ι. Πιομπίνος, Αθήνα : Μαϊστρος 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Μπόρις Πάστερνακ 
 

23
Ο Μπόρις Πάστερνακ γεννήθηκε στη Μόσχα το 1890. Το οικογενειακό του 

περιβάλλον είχε έντονη σχέση με την Τέχνη, καθώς ο πατέρας του Λέονιντ Πάστερνακ ήταν 

ένας φημισμένος ζωγράφος, ενώ η μητέρα του Ρόζα Κάουφμαν πιανίστρια με διεθνή 

αναγνώριση. Αρχικά ασχολήθηκε με την μουσική την σύνθεση και την θεωρία της, αλλά το 

1909 τα παράτησε όλα και φοίτησε στη νομική της Μόσχας για τρία χρόνια. Το 1912 

βρίσκεται στο πανεπιστήμιο του Μαρβούργου όπου παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας. 

Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου δεν επιστρατεύτηκε λόγω μιας δυσμορφίας 

στα πόδια του, αλλά δίδαξε και εργάστηκε στο χημικό εργοστάσιο στο Βσεβολόντο-Βίλβε 

κοντά στη ρωσική πόλη Περμ στα Ουράλια Όρη, γεγονός που αναμφίβολα τον προμήθευσε 

με υλικό για το Δρ. Ζιβάγκο πολλά χρόνια αργότερα. 

Το 1917 λίγο πριν την Οκτωβριανή επανάσταση, εκδίδει το πρώτο έργο του με 

δοκίμια με τίτλο Υπερβαίνοντας τα εμπόδια. Το 1922 εκδίδει τη πρωτότυπη συλλογή 

                                                             
23 

 Ιστολόγιο αιέν αριστεύειν στο άρθρο για τον Πάστερνακ του 2011 στη σελίδα 

<http://filologos10.wordpress.com/2011/03/14/%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%82-

%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA-%CE%BF-

%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE/ >, 

 

Βικιπαιδεία ο.π. 

<http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%83%C
F%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BA> 
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ποιημάτων Η αδερφή μου, η ζωή, την οποία ολοκλήρωσε σε μόλις τρεις μήνες και που τον 

εγκαθιστά στην πνευματική πρωτοκαθεδρία της χώρας του. Το έργο αυτό ήταν 

απελευθερωμένο από τα δεσμά των ποιητικών στερεοτύπων και των λογοτεχνικών 

τεχνοτροπιών της εποχής του και χαρακτηρίζεται από την πρωτοτυπία του και την επίμονη 

προσπάθεια του για αχαλίνωτη ρηματική έκφραση. Ο Παστερνάκ αποτέλεσε πρότυπο για 

τους νεαρούς ποιητές . 

Το 1932, ο Παστερνάκ είχε μετασχηματίσει το στυλ του για να το κάνει αποδεκτό στο 

σοβιετικό κοινό και εξέδωσε την ποιητική συλλογή Η Δεύτερη Γέννηση και το 1933 την 

Ασφαλής επαφή. 

Μετά την τελική επικράτηση του Στάλιν στην κούρσα διαδοχής του Λένιν το 1928, 

ένα κύμα βίας ξέσπασε στην χώρα, με την αναγκαστική 
24

κολλεκτιβοποίηση στην ρωσική 

ύπαιθρο και την έλλειψη τροφίμων στα αστικά κέντρα. Το 1932 επιβλήθηκε ο “ 

Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός” ως ο μοναδικός αποδεκτός τρόπος καλλιτεχνικής έκφρασης και η 

“Ρωσική Ένωση Συγγραφέων” ορίστηκε από το κομμουνιστικό καθεστώς ως ο 

αποκλειστικός εκφραστής και υπερασπιστής της ορθοδοξίας αυτής. Η έντονη πολιτικοποίηση 

της εποχής εκείνης έκαναν την προσεκτικά ουδέτερη στάση που τηρούσε ο Πάστερνακ, να 

φαίνεται ως ενεργή αντίσταση κατά του καθεστώτος. Έτσι ακυρώθηκε η δεύτερη έκδοση του 

βιβλίου του Ασφαλής επαφή, ενώ η έκδοση όλων των γραπτών του περιορίστηκε σε ένα τόμο 

ποιημάτων.  

Ο Πάστερνακ αγωνιζόταν να συμμεριστεί τη διάχυτη προσδοκία ότι από την 

Οκτωβριανή Επανάσταση θα προέκυπτε μια καλύτερη, δικαιότερη οργάνωση του κόσμου. Η 

ιδεολογική ακαμψία, η υποταγή, η υποκρισία και η παθητικότητα της ρωσικής διανόησης τον 

απογοητεύουν και τον απομονώνουν, χωρίς όμως να κάμπτουν τον θαυμασμό του για το 

επαναστατικό ιδεώδες ούτε την ελπίδα πως το σταλινικό πρόγραμμα θα εγκαθίδρυε μια 

ευοίωνη νέα πραγματικότητα . 

Το 1934, με επίσημη δήλωση του διακήρυξε την πίστη του στην ανεξαρτησία του 

καλλιτέχνη έναντι στην εκάστοτε πολιτική εξουσία. Το 1937 μέλη της Ένωσης Ρώσων 

συγγραφέων τον αποκάλεσαν προδότη σε μια ομιλία στο κογκρέσο των Σοβιέτ (συμβούλιο) 

και του απαγόρευσαν κάθε μελλοντική δημόσια παρέμβαση του. Γλίτωσε την εξορία και τα 
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 Συλλογική καλλιέργεια. Οι αγρότες δε παίρνουν αμοιβές αλλά ένα μερίδιο του αγροκτήματος. 
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καταναγκαστικά έργα στα 
25

γκουλάγκς γιατί άρεσαν στον Στάλιν που καταγόταν από την 

Γεωργία, κάποιες μεταφράσεις παραδοσιακών Γεωργιανών ποιημάτων που ο Πάστερνακ είχε 

εκδώσει για βιοποριστικούς κυρίως λόγους. 

Εξουθενωμένος οικονομικά, ο Πάστερνακ εργάσθηκε ως μεταφραστής για πέντε 

χρόνια. Το 1943 μετέβη στην πρώτη γραμμή του μετώπου μαζί με άλλους συγγραφείς για να 

εμψυχώσουν τους συμπατριώτες τους που πολεμούσαν τον Γερμανό κατακτητή. Αμέσως 

μετά το τέλος του πολέμου άρχισε να ετοιμάζει ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα με το 

όνομα  Δόκτωρ Ζιβάγκο, όπου θα συμπύκνωνε όλη την καλλιτεχνική του εμπειρία. 

Εργάστηκε για αυτό τον σκοπό ακαταπόνητα για δώδεκα ολόκληρα 

χρόνια, κατασκευάζοντας μια ιστορία γεμάτη με έρωτα, ποίηση και την ομορφιά της ρωσικής 

γης. Ο Δόκτωρ Ζιβάγκο, διατράνωσε την πίστη του συγγραφέα στον χριστιανισμό, και 

έμμεσα υπέβαλλε το κομμουνιστικό καθεστώς σε ήπια κριτική. 

Μετά την υποβολή του για δημοσίευση στο περιοδικό Νέος Κόσμος, απορρίφθηκε 

λόγω της πολιτικής άποψης του Παστερνάκ  και οι Σοβιετικοί λογοκριτές θεώρησαν κάποια 

κομμάτια του έργου ως αντί-Μαρξιστικά. Το έργο τελικώς εξεδόθη το 1957 στην Ιταλία από 

τον εκδοτικό οίκο “ Φελτρινέλλι”, εξασφαλίζοντας στον Παστερνάκ το Νόμπελ Λογοτεχνίας 

που του απονεμήθηκε από την Ρωσική Ακαδημία. Αυτός αρχικώς το απεδέχθη με έκπληξη 

και  ευγνωμοσύνη αλλά μετά από τον δημόσιο προπηλακισμό του και τις απειλές του 

κομμουνιστικού καθεστώτος για φυλάκιση της στενής του συνεργάτριας Όλγας Ιβίνσκαγια 

και δικής του εξορίας στη Σιβηρία αναγκάστηκε να το αρνηθεί. 

Ο Παστερνάκ απεβίωσε από καρκίνο των πνευμόνων στα 70 του χρόνια, στις 30 

Μαΐου 1960. Χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν από τη Μόσχα στο Περεντέλκινο για να 

παραστούν στην κηδεία του. Εθελοντές μετέφεραν το ανοιχτό φέρετρό του στον τόπο ταφής 

και όλοι οι παρόντες απήγγειλαν το απαγορευμένο ποίημα Άμλετ. 

Η ποίηση του Παστερνάκ, διακρίνεται για την διεισδυτικότητα των περιγραφών της, 

για την σχεδόν αρχετυπική θεώρηση της φύσης και για την πρωτότυπη άρνηση του 

συγγραφέα να εντάξει την ποίηση του σε κάποιο φιλολογικό ρεύμα της εποχής. Ο 

Παστερνάκ υπήρξε ένας πνευματικός άνθρωπος διαρκούς αναζήτησης νέων εκφραστικών 

μορφών αλλά και γνήσιας αυτοφυούς καθαρής ποιητικής έμπνευσης. Η μετριοπαθής κριτική 
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 Στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας 
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στάση που κράτησε ο Πάστερνακ έναντι του ανελεύθερου κομμουνιστικού καθεστώτος της 

εποχής του, έγινε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από την Δύση κατά την διάρκεια του 

Ψυχρού πολέμου. 

 

 

 

 

 

 

4.5. Σίρου Κίνα 
 

26Η Κίρα Σίνου, γεννημένη το 1923 στο Ροστόφ της Ρωσίας, ήλθε στην Ελλάδα σε 

ηλικία εννιά χρονών και πέθανε το 2007. Σε μικρό διάστημα μαθαίνει την ελληνική γλώσσα 

και τα διηγήματα της δημοσιεύονταν στο περιοδικό Διάπλαση των Παίδων, από το οποίο 

πήρε το πρώτο της λογοτεχνικό βραβείο. Ήταν πτυχιούχος ξεναγός και απόφοιτος της 

Γερμανικής Σχολής Αμπιτούρ (Αbitur). Γνώριζε καλά την αγγλική, γαλλική και ρωσική 

γλώσσα και ασχολήθηκε με τη μετάφραση, έχοντας στο ενεργητικό της πάνω από εκατό 

βιβλία για μικρούς  και μεγάλους. Εργάστηκε για ένα διάστημα στη ΔΕΗ, στον τομέα των 

πρακτικώς ασκούμενων σπουδαστών και αυτό την οδήγησε στην παιδική λογοτεχνία. 

Έγραψε πάνω από εικοσιπέντε βιβλία με θέματα όπως η παλαιοντολογία, η προϊστορία, η 

ιστορία και η σύγχρονη ζωή. 

  

 

 

Έργα 
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 Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας της Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Αιγαίου 

Πανεπιστημίου με βιογραφικά λογοτεχνών βάσει του τόπου γέννησής τους, στην διεύθυνση 

<http://www.rhodes.aegean.gr/atlas/writers/sinou.htm> 
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 Στο σταυροδρόμι της ημισελήνου: Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου, 7 

Οκτωβρίου 1571 

 Το πνεύμα του βουνού 

 Ιστορίες που παίζουν κυνηγητό 

 Οι ψαράνθρωποι του ανοιχτού πελάγους 

 Το δαχτυλίδι με το μονόγραμμα 

 Υπάρχουν μονόκεροι και άλλες ιστορίες 

 Πόλεμος και Ειρήνη 

 Παίζουμε; 

 Το αμίλητο νερό 

 Άννα και Θεοφανώ    

 Τα παραμύθια της Κίρας 

 Ο τελευταίος βασιλιάς της Ατλαντίδας 

 Ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά 

 Η δυναστεία των Μίσκα 

 Το χριστουγεννιάτικο ρομπότ και άλλες ιστορίες 

 Ο σκύλος του μετρό 

 Οι ιερές γάτες 

 Ρίμπετσαλ, αυτός που μετρούσε τα ραπάνια 

 Το συμβόλαιο του πύργου 

 Το χέρι στο βυθό 

 Στη χώρα των μαμούθ 

 Στο σκοτάδι της σπηλιάς 

 Το αίνιγμα του πύργου 

 Στην πόλη του Αϊ-Δημήτρη 

 Η νύχτα των καλικαντζάρων 

 Περσεφόνη, η πάπια που πήγε σχολείο 
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 Μια χαραμάδα φως    

 Το πάρτι της Μιράντας 

 Τα διαμάντια της μαϊμούς 

 Η Λι Σι και οι έξι πειρατές 

 Το γράμμα από το παρελθόν 

 Το ασημένιο μενταγιόν 

 Κάτω από τον ήλιο της Μακεδονίας 

 Η μηχανή στο υπόγειο 

 Το τέλος των τεράτων 

 Ο αιχμάλωτος του πύργου 

 Το μεγάλο πείραμα 

4.6. Αλεξάντρ Ισάγεβιτς Σολζενίτσιν 
 

27Ο Αλεξάντρ Ισάγεβιτς Σολζενίτσιν γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1918 στην πόλη 

Κισλοβόντσκ της Σταυρούπολης. Είναι γνωστός κυρίως για τα ημιαυτοβιογραφικά 

μυθιστορήματα Μια μέρα στη ζωή του Ιβάν Ντενίσοβιτς και Αρχιπέλαγος γκούλαγκ, όπου 

περιέγραφε τη ζωή στα σταλινικά ειδικά στρατόπεδα εργασίας. 

Ο Σολζενίτσιν σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Ροστόβ, ενώ ταυτόχρονα 

παρακολουθούσε μαθήματα δια αλληλογραφίας του μοσχοβίτικου Ινστιτούτου Φιλοσοφίας, 

Λογοτεχνίας και Ιστορίας. Κατά το Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο υπηρέτησε ως αξιωματικός 

Πυροβολικού του Κόκκινου Στρατού και παρασημοφορήθηκε δύο φορές για τα 

κατορθώματα της μονάδας που διοικούσε. Κατά τα τέλη του πολέμου όμως συνελήφθη, διότι 

σε ένα γράμμα προς φίλο του αναφερόταν ειρωνικά για την προσωπικότητα και τις 

ικανότητες του Ιωσήφ Στάλιν. Κατηγορήθηκε για αντισοβιετική προπαγάνδα και 
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 Βικιπαιδεία ο.π. 
<http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81

_%CE%99%CF%83%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%A3%CE%

BF%CE%BB%CE%B6%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BD> 
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μεταφέρθηκε στη Μόσχα για ανάκριση. Στις 7 Ιουλίου 1945 καταδικάσθηκε σε ισόβια 

εκτόπιση και οκταετή καταναγκαστική εργασία από ένα έκτακτο δικαστήριο, στο οποίο δεν 

κλήθηκε καν να υπερασπισθεί τον εαυτό του. 

Την πρώτη οκταετία της ποινής πέρασε από διάφορα στρατόπεδα εργασίας στο 

ασιατικό τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε «σαράσκα» 

(ερευνητικό κέντρο που απαρτιζόταν από καταδικασμένους) και προς το τέλος σε ειδικό 

στρατόπεδο για πολιτικούς κρατουμένους. Το 1953 έληξε η ποινή της καταναγκαστικής 

εργασίας, όμως λόγω της ισόβιας εκτόπισης δε διέθετε ελευθερία μετακίνησης. Ήδη έπασχε 

από καρκίνο, ο οποίος αντιμετωπίσθηκε την τελευταία στιγμή σε ένα νοσοκομείο της 

Τασκένδης. Με την αποσταλινοποίηση μπόρεσε επιτέλους να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά 

εδάφη της χώρας, όπου εργάσθηκε ως καθηγητής της μέσης εκπαίδευσης. Παράλληλα 

επιδόθηκε στη συγγραφή, αλλά κρατούσε αυτή τη δραστηριότητα μυστική. 

Το 1961 βρήκε το θάρρος να απευθυνθεί στον ποιητή Αλεξάντρ Τβαρντόβσκι, 

αρχισυντάκτη του περιοδικού Νόβι Μιρ (Νέος Κόσμος), δίνοντάς του το χειρόγραφο τού Μια 

μέρα στη ζωή του Ιβάν Ντενίσοβιτς, όπου περιέγραφε μια μέρα από τη ζωή στο γκούλαγκ. Ο 

Τβαρντόφσκι το δημοσίευσε στο περιοδικό τον επόμενο χρόνο και μετά εκδόθηκε σε βιβλίο. 

Σύντομα εκδόθηκε στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου . 

 Το 1965 η μυστική αστυνομία κατέσχεσε κάποια χειρόγραφά του και γενικά σε κάθε 

ευκαιρία τού γινόταν σαφές ότι βρίσκεται σε δυσμένεια. Όταν το 1970 του απενεμήθη το 

Νόμπελ Λογοτεχνίας, δεν τόλμησε να πάει στη Στοκχόλμη για να το παραλάβει, φοβούμενος 

ότι θα του αρνούνταν την επανείσοδο στη χώρα. 

Το 1973 κυκλοφόρησε στη Δύση το σπουδαιότερο έργο του, το Αρχιπέλαγος 

Γκούλαγκ. Οι σοβιετικές αρχές εξοργίσθηκαν, αλλά λόγω της παγκόσμιας αναγνωσιμότητας 

του αδυνατούσαν να λάβουν ποινικά μέτρα εναντίον του. Τελικά το 1974 πήρε την απόφαση 

να εγκαταλείψει τη χώρα, αποστερούμενος τη σοβιετική ιθαγένεια. Πέρασε για λίγο από τη 

Δυτική Γερμανία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και από το Βερμόντ. 

Μολονότι στις ΗΠΑ έχαιρε μεγάλων τιμών και απόλυτης ελευθερίας δεν ένιωσε 

άνετα. Γενικά αντιπαθούσε την κυρίαρχη κουλτούρα της τηλεόρασης, ενώ δεν κατάφερε 

ποτέ να μιλήσει καλά αγγλικά. Ασχολήθηκε κυρίως με τη συγγραφή ενός πολύτομου έργου 

για την ιστορία της μετάβασης από την τσαρική στην κομμουνιστική Ρωσία υπό τον τίτλο 

Κόκκινος Τροχός . 
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Το 1990 η κυβέρνηση Γκορμπατσόφ τού επαναχορήγησε τη σοβιετική ιθαγένεια, 

αλλά ο Σολζενίτσιν επέστρεψε μόνο μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ το 1994 μαζί με τη δεύτερη 

σύζυγό του. Εγκαταστάθηκαν σε μία εξοχική κατοικία στη δυτική Μόσχα, όπου έζησε μέχρι 

το θάνατό του στις 3 Αυγούστου του 2008, σε ηλικία 89 ετών. Εκεί ασχολήθηκε κυρίως με 

δύο έργα, το Σιτάρι ανάμεσα στις μυλόπετρες και το Διακόσια χρόνια μαζί, τα οποία 

κυκλοφόρησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. 

 

 

 

 

 

4.7. Ισαάκ Μπάμπελ 
 

28 Γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1894, στο εβραϊκό γκέτο της Οδησσού στην 

Ουκρανία, σε μια εποχή που απαγορεύονταν να ζουν οι Εβραίοι στη Μόσχα, στην Αγία 

Πετρούπολη ή στο Κίεβο. Για πρώτη φορά δημοσιεύτηκαν κείμενά του το 1916 σε περιοδικό 

που εξέδιδε ο Μαξίμ Γκόρκι. Το 1923 δημοσίευσε τις Ιστορίες της Οδησσού, γραμμένες στη 

ρωσο-εβραϊκή διάλεκτο και για τη ζωή των ομοεθνών του, που τον έκαναν διάσημο. Κατά τη 

σταλινική περίοδο, έγραψε ότι ήταν ο δάσκαλος ενός νέου λόγιου ρυθμού: του ρυθμού της 

σιωπής. Το 1939 συλλαμβάνεται στη Μόσχα, και οδηγείται στις φυλακές Λουμπιάνκα. 

Έκτοτε τα ίχνη του χάνονται. 

  Το σύνολο του έργου του παραμένει ανεξακρίβωτο και πιθανότατα να μην 

αποκατασταθεί ποτέ πλήρως. Σε αντίστιξη με το μέγεθος της αποδοχής του, το βασικό μέρος 

της δημιουργίας του εκπονήθηκε κυρίως κατά το διάστημα 1921-1927. Το εύρος της 

αναγνώρισής του, δεν είναι μόνο απόρροια της αδιαμφισβήτητης συγγραφικής ιδιοφυΐας, 

                                                             
28 

 Ελληνικό σκακιστικό ιστολόγιο στη διεύθυνση <http://skakistiko.blogspot.com/2008/08/blog-post_26.html >, 

 

Ελευθεροτυπία, απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα, στη σελίδα   <http://www.enet.gr/> 
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αλλά και της χαρισματικής, πολυμερούς προσωπικότητας. Ο έντονος προβληματισμός του 

για την καταστροφική φλόγα της επανάστασης και σε αντιδιαστολή, η απαρασάλευτη 

αφοσίωσή του σε αυτήν, αποκρυσταλλώθηκαν στο έργο του με τη δυσερμήνευτη 

αμφιταλάντευση ανάμεσα στην απόρριψη της βίας και την κατανόησή της ως επιβεβλημένης. 

 Οι σύγχρονοί του κριτικοί, οι πιο διεισδυτικοί και νηφάλιοι, διείδαν στα κείμενά του 

μια νέα αφηγηματική τεχνική, μια φρέσκια γλώσσα και έναν νέο τρόπο θέασης και 

αντίληψης του κόσμου. Η αυτοβιογραφική χροιά των γραπτών του, νοθευμένη από 

μυθοπλαστικές αλλοιώσεις, λειτούργησε επίσης ως ισχυρό θέλγητρο. Ο Μπάμπελ 

δρασκέλισε τις περιφράξεις της εβραϊκότητας, της αστικής τάξης, ανανέωσε με την 

καινοτόμο αισθητική της λογοτεχνίας του τη ρωσική πρόζα και η θαυμαστή δεξιοτεχνία του 

χάρισε στη μικρή φόρμα την αίγλη της υψηλής τέχνης. 

Η μεταθανάτια αποκατάσταση του ονόματός του από κατηγορίες αντισοβιετικής 

δράσης, το 1954, έναν χρόνο μετά το θάνατο του Στάλιν, και η συνακόλουθη επανέκδοση 

έργων του στη Σοβιετική Ένωση τον μετέτρεψε σταδιακά σε συμβολική φιγούρα στους 

κόλπους των διανοουμένων. Επικαλούνταν τον ίδιο σαν μάρτυρα της σοβιετικής λογοτεχνίας 

και αγκάλιαζαν τα διηγήματά του σαν διαμαρτυρία στον σταλινικό απολυταρχισμό. Ανάλογη 

μεταθανάτια υποδοχή είχε από αριστερούς διανοούμενους στη Δύση κατά τη δεκαετία 1950-

1960. 

Η κυκλοφορία νέων εκδόσεων στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες 

επανέφερε το έργο του στην επικαιρότητα. Επιπρόσθετα, οι Εβραίοι της διασποράς 

μπορούσαν να «διαβάσουν» στο πρόσωπό του την αγωνία διατήρησης της πολιτισμικής 

κληρονομιάς της ιδιαίτερης καταγωγής τους, ενώ οι Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης 

έβρισκαν στα μυθοπλαστικά του βιώματα τη θαλπωρή μιας ενοποιητικής ταυτότητας. 

Οπωσδήποτε, η εξαιρετική σημασία της πεζογραφίας τού Μπάμπελ δεν έγκειται στο 

εθνογραφικό ενδιαφέρον, αλλά πρωτίστως στη διαύγεια και μουσικότητα του λόγου, στην 

υπόκωφη συγκίνηση, στην υποβλητική σκηνογραφία, στη διαπεραστική πυκνότητα της 

έκφρασης και την ευθυβολία των στοχασμών. 

Δημοσιεύει τα πρώτα του πεζά στο Κίεβο, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα 

Οικονομικά. Στα διηγήματα αυτά (Ο γερο-Σλόιμ, 1912, Στο δωμάτιο της γιαγιάς, 1915) 

αποτυπώνει διστακτικά το τοπίο της παιδικής ηλικίας, θεματική που μορφοποιείται εξαίσια 

στις Ιστορίες από την Οδησσό. Η ανακάλυψή του το 1916 από τον Μαξίμ Γκόρκι και η 
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δημοσίευση δύο ιστοριών στο περιοδικό του « Λέτοπις », δρομολογούν τη μετέπειτα ένταξή 

του στα βαρύτιμα ονόματα της ρωσικής πεζογραφίας. 

Στις δύο ιστορίες (Η μαμά, η Ρίμα και η Αλα, Ο Ηλίας Ισαάκοβιτς και η Μαργαρίτα 

Προκόφιεβνα) διαφαίνονται οι μελλοντικές στιλιστικές κατακτήσεις και οι θεματικοί 

προσανατολισμοί. Η θετική ανταπόκριση στα πρώτα του γραπτά ενθάρρυνε τη συνεργασία 

του με περιοδικά και εφημερίδες, μεταξύ των οποίων, τη μετα-επαναστατική εφημερίδα του 

Γκόρκι, Νέα Ζωή. Στην εν λόγω εφημερίδα δημοσιεύτηκαν τα Χρονικά του '18, τα οποία 

κινούνται στο μεταίχμιο λογοτεχνίας και ειδησεογραφικού ρεπορτάζ. Αν τα Χρονικά 

συνιστούν την πρώτη ουσιαστική, καταλυτική τριβή του Μπάμπελ με τη γραφή, εξίσου 

σημαντική για τη συγγραφική του καθιέρωση στάθηκε η προτροπή του Γκόρκι να γνωρίσει 

τον κόσμο, προτού καταπιαστεί με τη μυθοπλαστική του αξιοποίηση. Η μαχητική έξαψη της 

περιόδου 1917-1920 αντανακλά την έμπρακτη συμμόρφωση στη σύσταση για μαθητεία στη 

ζωή. Υπερασπίζεται τα ιδανικά της Οκτωβριανής Επανάστασης, υπηρετώντας εθελοντικά 

στο ρουμανικό μέτωπο και κατόπιν, στον εμφύλιο πόλεμο ακολουθεί το ιππικό του Κόκκινου 

Στρατού στην Πολωνία ως πολεμικός ανταποκριτής. Στις ιστορίες του Κόκκινου ιππικού 

παρακολουθούμε τη μεταποιημένη σε λογοτεχνία τρίμηνη παραμονή του στο πολωνικό 

μέτωπο, με την πλαστή ταυτότητα Κίριλ Βασίλιεβιτς Λιούτοφ, που μασκαρεύει την εβραϊκή 

του καταγωγή. 

Το 1920 επιστρέφει στην Οδησσό, όπου δημοσιεύει πέντε διηγήματα, διασκευές 

απομνημονευμάτων Γάλλων στρατιωτών από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και πολεμικών 

ιστοριών από τη συλλογή του Γκαστόν Βιντάλ Πρόσωπα και ανέκδοτα από τον Μεγάλο 

Πόλεμο. Για πρώτη φορά ο Μπάμπελ πραγματεύεται τη ζοφερότητα του πολέμου. Για πρώτη 

φορά επίσης, επιχειρεί το συγκερασμό της ωμότητας με την ιλαρότητα, το χιούμορ και το 

λυρισμό ακόμα, στοιχεία που συναιρούνται αριστουργηματικά στο Κόκκινο ιππικό. 

Περισσότερο από τις ιστορίες τού Βιντάλ, οι ημερολογιακές σημειώσεις που κρατούσε κατά 

την υπηρεσία του στον Κόκκινο Στρατό (Πολεμικό ημερολόγιο ή Ημερολόγιο του 1920) 

υπήρξαν το έδαφος όπου καρποφόρησαν οι υπαρξιακές διερωτήσεις και οι τολμηρές 

αναζητήσεις νοήματος της βίας, εμβληματικές στο Κόκκινο ιππικό. Το ημερολόγιο συνιστά 

την κατατοπιστικότερη εισαγωγή στα πολεμικά του διηγήματα, το εργαστήριο της 

επεξεργασίας τους. Καθώς οι καταγραφές αυτές δεν προορίζονταν για δημοσίευση, ο 

Μπάμπελ εκφράζει με ασυγκράτητη ειλικρίνεια τα αντικρουόμενα συναισθήματά του για τον 

πόλεμο, σαρκάζει την πίστη του στον μπολσεβικισμό και διατυπώνει ανοιχτά τον πόνο του 

για την απόκρυψη της εβραϊκής του ταυτότητας και την απόλυτη απόγνωσή του για τις 
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διώξεις και τις προσβολές που υφίστανται οι Εβραίοι τόσο από τους Πολωνούς όσο και από 

τους Κοζάκους. 

Το 1926 το Κόκκινο ιππικό κυκλοφορεί σε ξεχωριστή έκδοση και χαιρετίζεται ως ένα 

από τα αριστουργήματα της μετα-επαναστατικής λογοτεχνίας της Ρωσίας. Η οπτική τού 

άμεσα εμπλεκόμενου συνέβαλε καθοριστικά στην ακαριαία επιτυχία του έργου, όπως και το 

γεγονός ότι τα διηγήματα πραγματεύονταν το πρόσφατο παρελθόν, οδυνηρό και 

αναγνωρίσιμο. Αυτά τα αδαμάντινα πεζά γράφτηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, από το 

1923 μέχρι τις αρχές του 1925, και ως ενότητα συγκροτούν την εκτενέστερη λογοτεχνική 

δουλειά του Μπάμπελ. Στοιχειοθετούν συνάμα ένα καινοτόμο εγχείρημα ως προς την 

αφηγηματική τεχνική. Για πρώτη φορά στα ρωσικά γράμματα, μοντερνιστικοί τρόποι 

συναρμόζονται με μια ματιά νατουραλιστική. Γήινα πρόσωπα, ενστικτώδη και ανήμερα, 

σκιαγραφούνται με υπόγειο θαυμασμό που δεν έρχεται να απολογηθεί για τη χθαμαλότητα 

και τη χυδαιότητα, αλλά ανασύρει την ομορφιά, την ηθική ακόμα, από τις πιο αποτρόπαιες 

κτηνωδίες. 

Η ωμότητα συμπλέει με την ευαισθησία, η βία φιλτράρεται μέσα από την 

ποιητικότητα του ύφους, το γκροτέσκο συνομιλεί με τη μινιατούρα, η τραχύτητα του 

εμφυλίου φωτίζεται από συγκλονιστικές αποδόσεις του φυσικού περιβάλλοντος και 

συνταρακτικά πορτρέτα χαρακτήρων, σακατεμένες, κουρελιασμένες πόλεις φιλοξενούν 

γνήσιες και βαθιά αντιμαχόμενες πλευρές της ζωής. 

Κεντρική ενότητα στο έργο του Μπάμπελ συνιστούν και οι Ιστορίες από την Οδησσό 

(ξεχωριστός τόμος το 1931), όπου εικονογραφούνται η παιδική ηλικία, το εβραϊκό γκέτο της 

γενέθλιας πόλης, ένας πολύχρωμος, ανομοιογενής, πολυφυλετικός και υπερδραστήριος 

μικρόκοσμος. Ο Μπάμπελ έζησε στην Οδησσό από τα σαράντα έξι χρόνια της ζωής του μόνο 

τα έξι. Στις ιστορίες του οραματίστηκε την Οδησσό όπως επιθυμούσε να τη θυμάται. Η 

διηγηματογραφική πόλη είναι αποκύημα εξωραϊσμένης μνήμης και ρομαντικής γραφής, μια 

μητρόπολη που χαρτογραφείται μόνο στη μυθοπλασία του Μπάμπελ. Η μαεστρική σμίλευση 

του αυτοβιογραφικού υλικού με ζωτική φαντασία συναντάται και στο υπέροχο, 

μεταγενέστερο διήγημα  Η ιστορία του περιστερώνα μου. 

Το 1926 ο Μπάμπελ έγραψε το πρώτο του σενάριο, με τίτλο Μπένια Κρικ, από τον 

ομώνυμο χαρακτήρα που πρωταγωνιστεί σε αρκετά από τα διηγήματα της Οδησσού. Ο 

συγγραφέας αποκήρυξε την ταινία, βασισμένη στο σενάριό του, όταν διαπίστωσε δραστικές 
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παρεμβάσεις της λογοκρισίας. Θα γράψει τρία ακόμα σενάρια, το ένα εκ των οποίων σε 

συνεργασία με τον 29Αϊζενστάιν (Το λιβάδι του Μπέζιν ). 

Το 1927 ολοκληρώνει το πρώτο του θεατρικό έργο, Το ηλιοβασίλεμα . Μετά το 1928, 

όταν η τρομοκρατία του Στάλιν σκιάζει ολοένα το περιρρέον κλίμα, ο Μπάμπελ δημοσιεύει 

ελάχιστα, αν και εκδόσεις έργων του, αναθεωρημένες ή εμπλουτισμένες με μερικές 

καινούριες ιστορίες (1931, το διήγημα Γκάπα Γκούζβα , δριμεία επίκριση της 

κολεκτιβοποίησης), κυκλοφορούν με σταθερό ρυθμό. Το δεύτερο θεατρικό του,  Μαρία  

(1935), γνωρίζει χλιαρή ανταπόκριση και μάλλον ενέχει την πρόθεση από μέρους του 

συγγραφέα να ευαρεστήσει τους πολιτιστικούς και πολιτικούς θεσμούς που του επέτρεπαν να 

διατηρεί τη διακεκριμένη του θέση στη διανόηση. Σε απάντηση των αποδοκιμασιών του 

θεατρικού ο Μπάμπελ γνωστοποίησε ότι δούλευε ξανά πάνω στο έργο σαν μέρος μιας 

τριλογίας. 

Στις αρχές του 1930 ο Μπάμπελ σχεδίαζε τη γραφή ενός μυθιστορήματος αναφορικά 

με τη σοσιαλιστική ανακατασκευή, προσφιλές ζητούμενο της εποχής. Και σ' αυτή την 

περίπτωση, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν όντως ο συγγραφέας δοκιμάστηκε στη 

μεγαλύτερη φόρμα ή αν επιδίωκε τη διαρροή παρόμοιων πληροφοριών για να εξισορροπήσει 

την ελαχιστοποιημένη παραγωγικότητά του. Το μόνο διασωθέν χειρόγραφο, ενδεικτικό μιας 

ημιτελούς μυθιστορηματικής απόπειρας, είναι η Εβραία . Ολισθηρές οι υποθέσεις για τα 

αίτια ματαίωσης του σχεδίου όπως, γενικότερα, αναπάντητο θα μείνει το ερώτημα αν ο 

Μπάμπελ προφύλασσε τα γραπτά του στο συρτάρι από τη δαμόκλειο σπάθη της λογοκρισίας 

ή προσπαθούσε για παράγει λογοτεχνία φίλια στο καθεστώς. 

Στο τελευταίο του διήγημα Η Δίκη το 1938 διακρίνεται μια συγκαλυμμένη 

προσπάθεια καθησυχασμού των αρχών από φήμες που τον ήθελαν να φλερτάρει με τη Δύση. 

Αν και όχι αβάσιμες οι υποψίες μετανάστευσης, ο Μπάμπελ επέλεξε συνειδητά να συνυφάνει 

τη μοίρα του με αυτήν της πατρίδας του, ακόμα και όταν η σταλινική τρομοκρατία απέκλειε 

ευθαρσώς κάθε περιθώριο για ευοίωνες εξελίξεις.. 
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 Ρώσος σκηνοθέτης, θεωρητικός της τέχνης, της τεχνικής του κινηματογράφου και ένας από τους πρωτοπόρους 

του σοβιετικού αλλά και παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Αϊζενστάιν ήταν πρωτοπόρος στη χρήση 

του μοντάζ και το έργο του επηρέασε σημαντικά τους πρώτους σκηνοθέτες ταινιών. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Σκηνοθέτης
http://el.wikipedia.org/wiki/Κινηματογράφος
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Σοβιετικός_κινηματογράφος&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μοντάζ&action=edit&redlink=1
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Την κυκλοφορία της συλλογής το Άρωμα της Οδησσού  την περασμένη χρονιά, από 

τις Ροές, ακολούθησαν δύο πρόσφατες εκδόσεις από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, του Κόκκινου 

ιππικού και ενός τόμου με τίτλο Στο πεδίο της τιμής και άλλα κείμενα, όπου περιλαμβάνονται 

τα Χρονικά του '18 , οι διασκευές πολεμικών διηγημάτων του Γκαστόν Βιντάλ και το 

Πολεμικό ημερολόγιο. Αξιέπαινη η επιμέλεια των τριών τόμων, συνοδευμένων από 

βιογραφικές λεπτομέρειες, χρονολόγια, χάρτες και πολύτιμα επεξηγηματικά σχόλια. 

 

4.8. Μιχαήλ Αλεξάντροβιτς Σόλοχοφ 
 

30
Ο Μιχαήλ Αλεξάντροβιτς Σόλοχοφ  γεννήθηκε το 1905 και απεβίωσε το 1984. Ήταν 

σοβιετικός συγγραφέας, νικητής του Βραβείου Νομπέλ Λογοτεχνίας του 1965. Γεννήθηκε 

στην περιοχή του Ροστόφ στον Ντον στη Ρωσία, τη γη των Κοζάκων. Ο πατέρας του ήταν 

μικροαστός και η μητέρα του χήρα ενός Κοζάκου από φτωχή αγροτική οικογένεια. Ο 

Σολόχοφ παρακολούθησε σχολεία στο Καργκίν, τη Μόσχα, τη Μπογκουτσάρ και τη 

Βετσένσκαγια μέχρι το 1918, όταν και εντάχθηκε στις τάξεις των επαναστατών μπολσεβίκων 

και πήρε μέρος στο 
31

Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο. 

Ξεκίνησε να γράφει στην ηλικία των 17 ετών. Στα 19 ολοκλήρωσε την πρώτη 

δουλειά του, Το Σημάδι της Γέννησης. Το 1922 μετακόμισε στη Μόσχα για να γίνει 

δημοσιογράφος, έπρεπε όμως να εργάζεται σε χειρωνακτικές δουλειές για να συντηρείται 

οικονομικά. Εργάστηκε ως εκφορτωτής, οικοδόμος και λογιστής από το 1922 έως το 1924, 

συμμετείχε όμως παράλληλα σε σεμινάρια συγγραφέων. Η πρώτη δημοσιευμένη δουλειά του 

ήταν το έργο Η Δοκιμασία το 1923. 
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 Βικιπαιδεία ο.π. 

<http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%A3%CF%8

C%CE%BB%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%86> 
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 αποτελεί στρατιωτική σύρραξη μεταξύ των Κόκκινων (Σοβιετικών) και των Λευκών (Τσαρικών), κατά τα έτη 

1917-1923, η οποία έληξε με τη νίκη του Κόκκινου Στρατού και με τη δημιουργία της ΕΣΣΔ 
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Το 1924 επέστρεψε στη Βετσένσκαγια και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικώς στη 

συγγραφή. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τη Μαρία Πετρόβνα Γκρομοσλάφσκαγια, κόρη του 

αταμάνου της περιοχής Μπουκανόφσκαγια . 

 

4.9. Λουντμίλα Ουλίτσκαγια 
 

32
Η Λουντμίλα Γεβγκένιεβνα Ουλίτσκαγια γεννήθηκε το 1943 στην πόλη 

Νταβλεκάνοβο, όπου είχαν μεταφερθεί οι γονείς της μετά την εκκένωση της Μόσχας στο Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, και μετά την 

αποφοίτησή της δούλεψε στο Ινστιτούτο Γενετικής της Ακαδημίας Επιστημών, απ' όπου 

όμως απολύθηκε για διακίνηση σάμιζντατ (πολυγραφημένα κείμενα που κυκλοφορούσαν 

παράνομα από χέρι σε χέρι). Από τότε δεν ξαναδούλεψε σε θέση του Δημοσίου. 

Τα πρώτα διηγήματά της δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά στα τέλη της δεκαετίας του '80. 

Το πρώτο βιβλίο της, Σόνιετσκα, ήταν υποψήφιο για το ρωσικό βραβείο Μπούκερ (Booker) 

το 1993 και τιμήθηκε με το έγκυρο γαλλικό βραβείο Μεντισίς (Médicis). Στη συνέχεια 

κυκλοφόρησαν τα μυθιστορήματα Η Μήδεια και τα παιδιά της, Χαρούμενη κηδεία (μτφρ. 

Aλεξάνδρα Iωαννίδου, Eκδ. Καστανιώτη, 2001),Τα ψέμματα των γυναικών το 2008 καθώς 

και οι συλλογές διηγημάτων Φτωχοί συγγενείς, Το σπίτι της Λιάλια, Τα ξένα παιδιά, Ο 

περιούσιος λαός. Τα βιβλία της Λουντμίλα Ουλίτσκαγια έχουν μεταφρασθεί σε είκοσι πέντε 

γλώσσες. 

 

4.10. Γιόζεφ Μπρόντσκι 
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Βιογραφικά και βιβλιογραφικά στοιχεία που συνθέτουν το πορτραίτο των σημαντικότερων εκπροσώπων της 

σύγχρονης ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας από τις εκδόσεις Καστανιώτη στην ηλεκτρονική σελίδα  

<http://www.kastaniotis.com/author/403> 

Συνέντευξη της Ιωάννας Κλεφτογιάννη στην Ελευθεροτυπία το 2009 στην διεύθυνση 

<http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=31898> . 
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33O Μπρόντσκι γεννήθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια στο Λένινγκραντ στις 24 Μαΐου 

1940 και πέθανε στις 28 Ιανουαρίου του 1996. Ήταν Ρώσος-Αμερικανός ποιητής και 

δοκιμιογράφος. Απελάθηκε από τη Σοβιετική Ένωση το 1972 με την κατηγορία του « 

κοινωνικού παρασιτισμού» και εγκαταστάθηκε στην Αμερική. Στην πρώιμη παιδική ηλικία 

επέζησε από την 34πολιορκία του Λένινγκραντ , όταν αυτός και οι γονείς του σχεδόν πέθαναν 

από την πείνα, και αργότερα υπέφερε από διάφορα προβλήματα υγείας . 

Αποφάσισε να γίνει γιατρός ενώ την ίδια στιγμή, ασχολούνταν με ένα πρόγραμμα 

αυτοεκπαίδευσης. Έμαθε την πολωνική και την αγγλική και έτσι θα μπορούσε να μεταφράσει 

έργα του, αποκτώντας ένα βαθύ ενδιαφέρον για την κλασική φιλοσοφία, τη θρησκεία, τη 

μυθολογία, και αγγλική και αμερικανική ποίηση. 

Το 1955, ο Μπρόντσκι άρχισε να γράφει ποίηση δική του και να κάνει την παραγωγή 

λογοτεχνικών μεταφράσεων. Από 1958 ήταν ήδη γνωστός στους λογοτεχνικούς κύκλους για 

τα ποιήματα του το εβραϊκό νεκροταφείο κοντά στο Λένινγκραντ και προσκυνητές . Το 

μεγαλύτερο μέρος του έργου του, έχει κυκλοφορήσει στα κρυφά μέχρι το 1987. 

Το 1963, η ποίηση του είχε καταγγελθεί από μια εφημερίδα του Λένινγκραντ ως 

«αντι-πορνογραφική και Σοβιέτ». Τα έγγραφα του κατασχέθηκαν, ανακρίθηκε δύο φορές, 

τοποθετήθηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα  και στη συνέχεια συνελήφθη . Καταδικάστηκε σε πέντε 

χρόνια σκληρής εργασίας και υπηρέτησε δεκαοκτώ μήνες σε ένα αγρόκτημα στην Αρκτική . 

Όταν επέστρεψε στο Λένινγκραντ συνέχισε να γράφει και πολλά από τα έργα του 

μεταφράστηκαν στα γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά και δημοσιεύτηκε στο εξωτερικό . 

Έγινε ποιητής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν για ένα χρόνο και το 1987 κέρδισε το 

Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας . Το 1991, έγινε δαφνοστεφών των Ηνωμένων Πολιτειών και 

πραγματοποιήθηκε ένα τιμητικό πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας στην Πολωνία και 

υπήρξε επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Επιστημών. 
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 Αγγλική Εγκυκλοπαίδεια του Διαδικτύου σχετικά με τον Μπρόντσκι, στην ηλεκτρονική διεύθυνση   
<en.Wikipedia.org/wiki/Joseph_Brodsky> 
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 Η Πολιορκία του Λένινγκραντ ή Πολιορκία των 900 ημερών είναι το σύνολο των πολεμικών γεγονότων που 

έλαβαν χώρα στο Λένινγκραντ (η σημερινή Αγ. Πετρούπολη) και την ευρύτερη περιοχή του, από το Σεπτέμβριο 

του 1941 έως τον Ιανουάριο του 1944. 
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Ο Μπρόντσκι πέθανε από καρδιακή προσβολή στην ηλικία των 55 ετών και στο σπίτι 

του στην Αγία Πετρούπολη τοποθετήθηκε το πορτρέτο του ανάγλυφα, και οι λέξεις Σε αυτό 

το σπίτι έζησε ο μεγάλος Ρώσος ποιητής Ιωσήφ Αλεξάντροβιτς . 
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τον Alan  Myers και Ιωσήφ Μπρόντσκι 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en|el&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en|el&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en|el&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en|el&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en|el&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki
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4.11. Βίκτωρ Γεροφέγεφ 
 

35 Ο Βίκτωρ Γεροφέγεφ γεννήθηκε το 1947 στη Ρωσία. Το 1970 τελείωσε τη 

Φιλολογική Σχολή του πανεπιστημίου της Μόσχας και το 1975 έγινε διδάκτορας με την 

εργασία του Ο Ντοστογιέφσκι και ο γαλλικός υπαρξισμός. Το 1979 διεγράφη από την Ένωση 

Συγγραφέων λόγω της συμμετοχής του στην έκδοση της "ιδεολογικώς ύποπτης" ανθολογίας 

σύγχρονης ποίησης και πεζογραφίας Μητρόπολη. Το μυθιστόρημά του Η Ρωσίδα καλλονή 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980 γνώρισε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως και μέχρι σήμερα 

έχει μεταφραστεί σε είκοσι έξι γλώσσες. Το διήγημά του Η ζωή με τον ηλίθιο μετατράπηκε σε 

όπερα από τον συνθέτη  Άλφρεντ  Σνίτκε το 1992. Επίσης επιμελήθηκε τις ανθολογίες Τα 

ρωσικά άνθη του κακού το 1999, 2001 και 2002. 

Σήμερα ο Γεροφέγεφ γράφει για το πιο γνωστό ρωσικό περιοδικό το Ογκονιόκ, για τη 

γερμανική εφημερίδα Ντίε Ζέιτ (Die Zeit), και το New York Review of Books και έχει δική 

του εκπομπή στη ρωσική τηλεόραση.   

 

Έργα 

 1996: Στο λαβύρινθο των καταραμένων ζητημάτων 

 2001: Ο θεός Χ. Διηγήματα για τον έρωτα 

 2003: Το να αναζητάς τον άνθρωπο στον άνθρωπο 

 2004: Ο καλός Στάλιν  

 

 

 

                                                             
35  

 Ηλεκτρονικό μέσω πώλησης προϊόντων και παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών το Perizitito από 

την κατηγορία βιβλία της ηλεκτρονικής σελίδας  

<http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea> , 

 

Ιστολόγιο Πολιτισμός και Σκέψεις, άρθρο της Κατερίνας Σχοινά στη σελίδα  <http://politismos-kai-

skepseis.blogspot.com/2010/01/blog-post_04.html> 

 

 

http://www.perizitito.gr/product.php?productid=46814&page=1
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=52093&page=1&totitems=1&sort=pricea
http://politismos-kai-skepseis.blogspot.com/2010/01/blog-post_04.html
http://politismos-kai-skepseis.blogspot.com/2010/01/blog-post_04.html
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4.12. Βίκτορ Πελέβιν 
 

36O Βίκτορ Πελέβιν γεννήθηκε το 1962 στη Μόσχα . Θεωρείται ο καλύτερος Ρώσος 

λογοτέχνης της νέας γενιάς και είναι συγγραφέας φαντασίας. Σπούδασε λογοτεχνία στο 

ινστιτούτο Γκόρκι της Μόσχας. Τα βιβλία του μεταφέρουν συνήθως προς τα έξω συμβάσεις 

του είδους της επιστημονικής φαντασίας, αλλά και στοιχεία της ποπ κουλτούρας και 

εσωτερικές φιλοσοφίες. 

Μετά από το γυμνάσιο έλαβε πτυχίο στη μηχανική ηλεκτρομηχανική από την Μόσχα 

και στη συνέχεια παρακολούθησε σεμινάρια δημιουργικής γραφής στο Ινστιτούτο 

Λογοτεχνίας. Ως εκδότης του περιοδικού Επιστήμη και Θρησκεία ,ήταν υπεύθυνος για μια 

συνεχή σειρά από άρθρα για τον ανατολικό μυστικισμό. 

Επέτρεψε όλα τα κείμενά του που είναι στα ρωσικά προγενέστερα του 2006 να 

δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο για μη εμπορική χρήση και μερικά μυθιστορήματα του είναι 

επίσης διαθέσιμα ως αρχεία φωνής στα ρωσικά. 

Άλλα έργα του: Η ζωή των εντόμων, Όμον Ρα και το μυθιστόρημά του Γενιά «Π» που 

δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1999 και ξεπέρασε μέσα στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας 

του τα 200.000 αντίτυπα. 

 

 

Έργα 

Σύντομα μυθιστορήματα 

 1990: Ερημίτης και Εξαδάχτυλος 

 1991: Όμον Ρα 

 1992: Πρίγκιπας του Γκόσπλαν 

  1993: Το κίτρινο βέλος 

Μυθιστορήματα 

                                                             
36  

Αγγλική Εγκυκλοπαίδεια Διαδικτύου ο.π. < http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin> 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pelevin
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 1993: Η ζωή των εντόμων 

 1996: Το μικρό δάχτυλο του Βούδα (επίσης γνωστό ως Πολυβόλο 

πηλού) 

 1999: Βαβυλωνία ( γνωστό και ως Γενιά Π (Homo Zapiens) ) 

 2004: Αριθμοί (ως μέρος του βιβλίου DTP (NN) - Η Διαλεκτική της 

μεταβατικής περιόδου (από το πουθενά στο Νο Πλας (No Plac) ) 

 2005: Το ιερό βιβλίο του Λυκανθρώπου 

 2005: Το κράνος της Φρίκης 

 2006: Αυτοκρατορία V 

  2009: P5: τραγούδια Αποχαιρετισμός των πολιτικών πυγμαίων της 

Πίντοσταν 

 2010: Νερό ανανά για μια όμορφη κοπέλα 

 

Δοκίμια, διηγήματα 

 

 1991: Μπλέ Φανός και Άλλες Ιστορίες 

 1995: Ζομποποίηση 

 1998: Ένα πρόβλημα λυκάνθρώπου στην Κεντρική Ρωσία 

 1998: Ημέρα οδηγού μπουλντόζας 
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4.13. Βλαντίμιρ Μακάνιν 
37Ο Βλαντίμιρ Μακάνιν γεννήθηκε το 1937 στα Ουράλια. Σπούδασε μαθηματικά και 

σκηνοθεσία κινηματογράφου. Εμφανίστηκε στα ρωσικά γράμματα το 1965 με το 

μυθιστόρημά του Ευθεία γραμμή. Ακολούθησαν τα έργα του Στη μεγαλούπολη, Το γαλάζιο και 

το κόκκινο, Φωνές, Μόνος και μόνη, Τραπέζι με τσόχινο τραπεζομάντιλο και καράφα στη μέση 

με το οποίο κέρδισε το ρωσικό βραβείο Μπούκερ. Το μυθιστόρημά του Αντεργκράουντ ή 

Ένας ήρωας του καιρού μας κυκλοφόρησε στη Μόσχα το 1998 και αντιμετωπίστηκε από την 

αρχή ως το αριστούργημά του. Ο Μακάνιν θεωρείται ο σημαντικότερος σύγχρονος Ρώσος 

συγγραφέας. 

 

Έργα 

 1965: Ευθεία γραμμή 

 1980: Στη μεγαλούπολη 

 1980: Το γαλάζιο και το κόκκινο 

 1982: Φωνές 

 1988: Μόνος και μόνη 

 1993: Τραπέζι με τσόχινο τραπεζομάντιλο και καράφα 

 1997: Ο αιχμάλωτος του Καυκάσου 

 1998: Αντεργκράουντ ή Ένας ήρωας του καιρού μας 

 2002: Μια πετυχημένη ιστορία αγάπης 

 2005:Το μυθιστόρημα του Κλουτσαριόφ 

 2009: Τρόμος 
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 Ιστοσελίδα για αγορά βιβλίων και άλλων προϊόντων στο <http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person 

> 

 

 

http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
http://www.greekbooks.gr/makanin-vlantimir.person
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4.14.  Βλαντιμίρ Σορόκιν 
 

 38Γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1955 στην πόλη Μπίκοβο έξω από τη Μόσχα. Το 

1977 τέλειωσε το μοσχοβίτικο Ινστιτούτο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Μετά την 

αποφοίτησή του από το Ινστιτούτο, άρχισε να γράφει διηγήματα, να κάνει απεικονίσεις σε 

βιβλία και να ασχολείται με την εννοιοκρατική τέχνη. Ήταν μέρος του μοσχοβίτκιου 

39 «αντεργκράουντ». Για να ζήσει απεικόνιζε βιβλία άλλων συγγραφέων. Τα πρώτα του 

διηγήματα εκδόθηκαν στο Παρίσι και το Μόναχο. 

Το 1992 ο Βλαντιμίρ Σορόκιν απόκτησε ευρύ αναγνωστικό κοινό στη Ρωσία. Στο 

περιοδικό Κινηματογραφική τέχνη δημοσίευσε το μυθιστόρημά του Σειρές με σκηνές μαύρου 

χιούμορ, βασιζόμενες σε διαλόγους ανθρώπων. Το σκληρό στυλ αφήγησης, το αισχρολογικό 

λεξιλόγιο και οι συχνές κουβέντες του για τα κόπρανα άλλους απομάκρυναν, ενώ σε άλλους 

προκαλούσαν θαυμασμό. Έτσι έγινε και με το μυθιστόρημα  Η τριαντακοστή αγάπη της 

Μαρίνας. Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης αυτού του έργου, είναι μια νεαρή γυναίκα, 

κομμουνίστρια, άκρως κυνική και με τάση προς τον μυστικισμό και τον λεσβιακό έρωτα. 

Κατηγορήθηκε ως πορνογράφος για το βιβλίο του Γαλάζιο λίπος, που πραγματεύεται 

τη φανταστική σεξουαλική σχέση Στάλιν-Χρουστσόφ και αργότερα, με το μυθιστόρημά του 

Ο πάγος επεκτείνεται σε πιο αιμοσταγείς ηδονές. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του για τη γλώσσα, 

ο τρόπος με τον οποίο ανανεώνει το ρεαλισμό, η αναπάντεχη εικονοποιία του τον καθιστούν 

έναν από τους αγαπημένους κριτικής και κοινού. 

Δύο ταινίες που είχαν γυριστεί με βάση τα έργα του τιμήθηκαν στα φεστιβάλ 

κινηματογράφου στη Βόννη το 2004 και το 2001 και στο Ρότερνταμ. Μαζί με τον γνωστό 

ζωγράφο Ολέγκ Κουλίκ, έκδωσε ένα άλμπουμ φωτογραφιών με τον τίτλο Στα βάθη της 

Ρωσίας, όπου τα «βάθη» σημαίνουν γεννητικά όργανα και χονδρό σεξ.  

                                                             
38  

Η Φωνή της Ρωσίας ιστοσελίδα με θέματα την πολιτική, την οικονομία, τα ΜΜΕ, την κοινωνία, τον πολιτισμό 

και τον αθλητισμό, στην διεύθυνση <http://greek.ruvr.ru/2009/09/30/1826180.html >, 

 

Πολιτισμός και Σκέψεις ο.π. <http://politismos-kai-skepseis.blogspot.com/2010/01/blog-post_04.html> 

 

 

39  

 Στον χώρο της κουλτούρας, το αντεργκράουντ ταυτίζεται με κάθε πολιτιστική έκφραση που κινείται συνειδητά 

κάτω από τον φλοιό της εκάστοτε κυρίαρχης κουλτούρας, κάθε ιδιόρρυθμη και εναλλακτική έκφραση.  

 

http://greek.ruvr.ru/2009/09/30/1826180.html
http://politismos-kai-skepseis.blogspot.com/2010/01/blog-post_04.html
http://el.wikipedia.org/wiki/Κουλτούρα
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Άλλοι λένε ότι ο Σορόκιν είναι «ο Ρώσος μαρκήσιος ντε Σαντ, και χρειάζεται να 

απαγορευτούν τα βλαβερά του έργα και άλμπουμ, γιατί διαφθείρουν τη νεολαία». Άλλοι, ότι 

είναι λεπτός στιλίστας, συγγραφέας φαντασμαγοριών που μας βοηθούν να καταλάβουμε 

καλύτερα τον τρελό μας κόσμο». 

Ο ίδιος ο συγγραφέας είναι βέβαιος ότι η λογοτεχνία δεν πρέπει να διδάσκει την 

ηθική σε κανένα, ότι καθήκον της είναι να αντανακλά τα πάθη του ανθρώπου μέσα στους 

χώρους του φωτός και του σκοταδιού, του πόνου και των βασάνων, χωρίς τα οποία δεν 

υπάρχει κίνηση προς τα εμπρός. 

 

4.15. Αντρέι Κούρκοφ 
 

40Γεννημένος το 1961 στο Λένινγκραντ, ο Αντρέι Κούρκοφ έζησε από μικρή ηλικία 

στο Κίεβο. Σπούδασε ξένες γλώσσες και μιλά έντεκα γλώσσες, μεταξύ των οποίων και 

ιαπωνικά. Συγκαταλέγετε, ανάμεσα στους πενήντα συγγραφείς απ' όλο τον κόσμο που 

υπόσχονται ένα δυναμικό αύριο. Με το βιβλίο του Οι πιγκουίνοι ποτέ δεν κρυώνουν έδωσε το 

2002 ένα μείγμα παράλογου και κωμωδίας, την παρωδία ενός ρέκβιεμ για τη ρωσική 

κοινωνία, στο πρότυπο του 41 Γκόγκολ. Εργάστηκε στις φυλακές της Οδησσού ως 

δεσμοφύλακας, αλλά και ως δημοσιογράφος, καμεραμάν και σεναριογράφος. Τα βιβλία του 

έχουν μεταφραστεί σε είκοσι μία γλώσσες. 

 Μυθιστορήματα 

 1996 : O θάνατος ενός αγνώστου 

                                                             
40  

Πρωτοπορία, ηλεκτρονική αγορά βιβλίων,περιοδικών και κόμικ στην διεύθυνση  

<http://www.protoporia.gr/author_info.php/authors_id/943509> , 

Εκδόσεις Καστανιώτη ο.π. <http://www.kastaniotis.com/author/1342> 

 

41  

 Ρώσος συγγραφέας, Τα έργα του συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ρωσικής ρεαλιστικής 

λογοτεχνίας στο 19ο αιώνα. Διηγήματα, όπως «Τάρας Μπούλμπα» και μυθιστορήματα «Το ημερολόγιο ενός 

τρελού» 

 

http://www.protoporia.gr/author_info.php/authors_id/943509
http://www.kastaniotis.com/author/1342
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 1998 : Πέτροβιτς 

 2001 : O φίλος του μακαρίτη 

 2002 : Οι πιγκουίνοι ποτέ δεν κρυώνουν 

 2004 : O τελευταίος έρωτας του Προέδρου 

 2007 : Φθινοπωρινή φωτιά 

 2008 : Οι πιγκουίνοι δεν πεθαίνουν απ' το κρύο 

 2011 : Ο φίλος του μακαρίτη 

4.16. Αλεξάνδρα Μαρίνινα 
 

42 Η Αλεξάνδρα Μαρίνινα γεννήθηκε το 1957 στο Λβοβ της Ουκρανίας. Το 

πραγματικό της όνομα είναι  Μαρίνα Ανατόλιεβνα Αλεξέεβα. Σπούδασε νομικά και 

εργάστηκε για πολλά χρόνια ως αστυνομικός στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων στη 

Μόσχα. Το 1979 μπήκε στην Ακαδημία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης της ΕΣΣΔ. Δύο 

φορές παντρεύτηκε και τις δύο με αστυνομικούς. Επισκεπτόταν τακτικά τους κρατούμενους 

στις φυλακές και έκανε μελέτες για εγκληματίες με ψυχικές παθήσεις, σεξουαλικές 

ιδιαιτερότητες και άτομα με ροπή στο έγκλημα. 

Το 1991, μαζί με τον συνάδελφό της Αλέξανδρο Γκόρκιν, έγραψαν Τα έξι φτερά του 

Σεραφείμ, για το περιοδικό της αστυνομίας. Μόνη άρχισε να γράφει από τον επόμενο χρόνο 

και το πρώτο της βιβλίο εκδόθηκε το 1995. Διατήρησε όμως το ψευδώνυμο Αλεξάνδρα 

Μαρίνινα. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια έχει εκδώσει περισσότερα από τριάντα βιβλία, που 

έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες, μεταξύ αυτών και στα ελληνικά 

                                                             
42 

 Έγκλημα και Τιμωρία, παγκόσμιο ηλεκτρονικό τυπογραφείο, άρθρο του Πιτροπάκη Γ. στην διεύθυνση 

<http://eglima.wordpress.com/2009/02/07/marinina/> 

 

Βάση δεδομένων για τα κυκλοφορούντα βιβλία, μια υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, 

ονομαζόμενη Βιβλιονέτ στην σελίδα 
<http://www.biblionet.gr/author/32018/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD

%CE%B4%CF%81%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B

D%CE%B1> 

 

 

http://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-4795-1
http://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-5247-4
http://eglima.wordpress.com/2009/02/07/marinina/
http://www.biblionet.gr/author/32018/Αλεξάνδρα_Μαρίνινα
http://www.biblionet.gr/author/32018/Αλεξάνδρα_Μαρίνινα
http://www.biblionet.gr/author/32018/Αλεξάνδρα_Μαρίνινα
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(εκδόσεις «Πατάκη»). Ορισμένα μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο και έγιναν σίριαλ σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Τα βιβλία της, με ηρωίδα την αστυνόμο της Ποινικής Δίωξης της Μόσχας Αναστασία 

Καμένσκαγια, της χάρισαν τον τίτλο της Ρωσίδας 43Άγκαθα Κρίστι. Σημειώνουν πωλήσεις 

ρεκόρ στη Ρωσία και μεταφράζονται σε περισσότερες από είκοσι πέντε γλώσσες με μεγάλη 

επιτυχία. Μια μερίδα του τύπου της Μόσχας την αποκαλεί Ρωσοχωριάτα Αγκαθα Κρίστι και 

την κατηγορούν ότι δεν γράφει η ίδια τα βιβλία της, αλλά έχει προσλάβει «λογοτεχνικούς 

δούλους» που εργάζονται γι’ αυτήν. 

 

Έργα 

 2000 : Ο εφιάλτης 

 2001 : Ο χρυσός κύκλος 

 2003 : Νεκρή φύση με γαλάζια χρυσάνθεμα 

 2004 : Πάνω από τις στέγες της Μόσχας 

 2009 : Αντρικά παιχνίδια 

 

4.17. Αντρέι Γκελασίμοβ 
 

 
44

Γεννήθηκε στο Ιρκούτσκ το 1965, σπούδασε ξένες γλώσσες στο Πανεπιστήμιο 

Γιακούτσκ της Σιβηρίας (Yakutsk State University) και σκηνοθεσία στο θέατρο της Μόσχας. 

Το 2001 δημοσίευσε στο διαδίκτυο την ιστορία του Μια τρυφερή ηλικία και του απονεμήθηκε 

βραβείο για το καλύτερο ντεμπούτο. Πήρε τα βραβεία Απόλλον- Γριγορέβ και Μπέλκιν και 

τα μυθιστορήματά του είναι πολύ δημοφιλή στη Ρωσία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

                                                             
43  

 Ήταν Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Τα μυθιστορήματα αυτά, στα οποία 
πρωταγωνιστούν οι ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό και Μις Τζέιν Μαρπλ, της έδωσε τον τίτλο της «Βασίλισσας 

του Εγκλήματος» και την έκανε έναν από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς στην εξέλιξη του λογοτεχνικού 

αυτού ρεύματος. 

 

44 

Εκδόσεις Enthusiast, ηλεκτρονική αγορά βιβλίων στη ρωσική σελίδα  <http://enthusiast.bg/en/authors/19> 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Αγγλία
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ηρακλής_Πουαρό&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μις_Μαρπλ&action=edit&redlink=1
http://enthusiast.bg/en/authors/19
http://enthusiast.bg/en/authors/19
http://enthusiast.bg/en/authors/19
http://enthusiast.bg/en/authors/19
http://enthusiast.bg/en/authors/19
http://enthusiast.bg/en/authors/19
http://enthusiast.bg/en/authors/19
http://enthusiast.bg/en/authors/19
http://enthusiast.bg/en/authors/19
http://enthusiast.bg/en/authors/19
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 Το πρώτο του βιβλίο Δίψα δημοσιεύτηκε στην αγγλική γλώσσα και το Θεοί της 

στέπας, όπου το 2009 κέρδισε το Μπικ Μπουκ (Big Book), ένα ρωσικό εθνικό βραβείο μπεστ 

σέλλερ. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε δεκαεννέα γλώσσες και στο παζάρι βιβλίου της 

Γαλλίας (Paris Book Fair) διακρίθηκε ως ο πιο δημοφιλής στη Γαλλία. 

Το κομψό ύφος της γραφής του, η αυτο-ειρωνεία, η πνευματική δύναμη, το 

ψυχολογικό βάθος και οι απόψεις του για την ανθρώπινη φύση και για το ρωσικό εθνικό 

χαρακτήρα τον κάνει τον ύψιστο στο είδος της σύγχρονης ρωσικής φαντασίας. 

 

4.18. Τατιάνα Τολστόγια 
 

 
45

Γεννήθηκε στις 3 Μάιου του 1951 στο Λένινγκραντ από μια οικογένεια με πλούσια 

λογοτεχνική παράδοση. Ο πατρικός παππούς της, ήταν ο Αλεξέι Νικολάγιεβιτς Τολστόι, ένας 

σημαντικός ρώσος σοβιετικός συγγραφέας. Ο γιος της, Αρτέμου Λεμπεντέβ, είναι ο ιδρυτής 

και ιδιοκτήτης του Αρτ Λεμπέντεφ Στούντιο (Art Lebedev Studio), του πρώτου και πιο 

γνωστού διαδικτυακού διακοσμητικού στούντιο (Web design studio) στη Ρωσία. 

 Έλαβε την εκπαίδευσή της στο τμήμα της κλασσικής φιλολογίας του πανεπιστημίου 

του Λένινγκραντ και μετακόμισε στη Μόσχα στις αρχές του 1980 και ξεκίνησε να εργάζεται 

στον εκδοτικό οίκο Ναούκα (Nauka).  Το πρώτο διήγημα της, σε μια χρυσή Βεράντα, 

εμφανίστηκε στο περιοδικό Αβρόρα (Avrora) το 1983 και σηματοδότησε την έναρξη της 

λογοτεχνικής σταδιοδρομίας της. Αρκετές συλλογές διηγημάτων της είναι γνωστές σε όλη τη 

Ρωσία, και αυτή θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς του 

σήμερα. 

 Επίσης συμπαρουσιάζει ένα πολύ επιτυχημένο ρωσικό σόου (The School of Slander), 

στο οποίο παίρνει συνεντεύξεις από τους εκπροσώπους του ρωσικού πολιτισμού και της 

πολιτικής. 

 

Έργα μεταφρασμένα 

                                                             
45  

Αγγλική Εγκυκλοπαίδεια Διαδικτύου ο.π.   <http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya> 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Tolstaya
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 1989 : Από την Χρυσή Βεράντα, και άλλες ιστορίες, Άλφρεντ Α. , Νέα Υόρκη 

 1990 : Πιγκουίνος, Νέα Υόρκη 

 2007 : Σλινγξ, Νέα Υόρκη, Αναθεώρηση των κλασικών βιβλίων 

 2007 : Λευκούς τοίχους, Νέα Υόρκη, Αναθεώρηση των κλασικών βιβλίων 

 

 

 

4.19. Γιούλια Λατίνινα 
 

 
46

Γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου του 1966 στη Μόσχα. Είναι δημοσιογράφος και γράφει 

για την εφημερίδα Νόβαγια και τους Τάιμς της Μόσχας. Επίσης είναι συγγραφέας και  

εργάζεται στο ραδιοφωνικό σταθμό Ηχώ της Μόσχας. Έχει συγγράψει είκοσι βιβλία 

φαντασίας, συμπεριλαμβανομένης και της επιστημονικής φαντασίας. Έχει εργαστεί για 

ρωσικές εφημερίδες όπως η Ισβέστιγια, ο Εμπειρογνώμονας,  "Top Secret", Νόβαγια Γκαζέτα 

(Novaya Gazeta), Κομμερσάντ (Kommersant), και εργάστηκε και σε πολλά ρωσικά κανάλια. 

 Έλαβε ένα ερευνητικό βραβείο δημοσιογραφίας και στις 8 Δεκεμβρίου 2008 τιμήθηκε 

με το Βραβείο Υπερασπιστές Ελευθερίας ( Freedom Defenders) από το Υπουργείο 

Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. 

 Η Λατίνινα, είναι γνωστή για τις έντονες πολεμικές δηλώσεις της. Ισχυρίστηκε ότι ο 

Ιταλός Πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο Γάλλος Πρόεδρος Ζακ Σιράκ, η καγκελάριος 

της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπους έχουν όλοι 

"προσληφθεί" από τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να εξυπηρετήσει τους πολιτικούς στόχους του. 

Θεωρείται δημοσιογράφος η οποία επικρίνει το ρωσικό πολιτικό κατεστημένο και τον 

Ιανουάριο του 2010 δημοσίευσε ένα άρθρο όπου δήλωνε ότι οι άνθρωποι δε ψηφίζουν με 

γνώμονα το προσωπικό τους καλό και  διατυπώνει αμφιβολίες σχετικά με τη βασική αρχή 

της δημοκρατίας η όποια αναφέρει ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση να επιλέγουν τον δικό τους 

ηγέτη. 

                                                             
46  

 Αγγλική Εγκυκλοπαίδεια Διαδικτύου ο.π.  <http://en.wikipedia.org/wiki/Yulia_Latynina> 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yulia_Latynina
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Έργα 

 1990 : Μια ιστορία από το Άγιο Δισκοπότηρο 

 1991 : Μια υπόθεση του αγνοούμενου θεού 

 1994 : Κλέαρχος και Ηράκλεια 

 1994 : Ο Ιεροκήρυκας 

 1995 : Η βόμβα για τον Τραπεζίτη 

 1996 : Μάγοι και υπουργοί (Μάγοι και η Αυτοκρατορία) 

 1996 :  100 πλατείες 

 1996 : Η ιστορία του Χρυσού Αυτοκράτορα 

 1996 : Γκάνγκστερ 

 1997 : Γεια, είμαι το «χαλί» σου, ή ο Νέος Αλαντίν 

 1999 : Κυνηγώντας τον Έλκ 

 1999 : Ο πληροφοριοδότης 

 1999 : Το Παραμύθι της αυτοκράτειρας Κάσσια 

 1999 : Η Υπόθεση της Επιστολής Αζούρε 

 1999 : Απολογιστική (όχι μια μέρα χωρίς δουλειά) 

 2000 : Ακρίδα 

 2000 : Ατσαλένιος Βασιλιάς (Οργάνωση και Απάτη) 

 2001 : Η κλήρωση 

 2003 : Βιομηχανική Περιοχή 

 2004 : Μόνο τα Περιστέρια πετούν δωρεάν 

 2005 : Τζαχάναμ, ή να σε δω στην κόλαση 

 2005 : Νιγιαζμπέκ 

 2007 : Η Χώρα του πολέμου 
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 2007 : Απάνθρωπος 

 2009 : Δεν υπάρχει χρόνος για τη Δόξα 

 

4.20. Μαρκ Ζαχάροφ (σκηνοθέτης) 
 

47
Ο Μαρκ Ζαχάροφ γεννήθηκε το 1933 στη Μόσχα σε οικογένεια παιδαγωγών.   

Είναι διάσημος  θεατρικός και κινηματογραφικός σκηνοθέτης. Τα τελευταία τριάντα επτά 

χρόνια διευθύνει το μοσχοβίτικο θέατρο Λενκόμ. Ηθοποιός έγινε πολύ τυχαία, αφού δεν 

πέτυχε στις εξετάσεις στο Ινστιτούτου Πολιτικών Μηχανικών, όμως σκηνοθέτης έγινε πολύ 

συνειδητά. 

Η καριέρα του Μαρκ Ζαχάροφ έφτασε στην αιχμή του στο Λενκόμ, όπου ανέβασε 

πάρα πολλές παραστάσεις, μαζί και την παράσταση  Γιουνόνα και Αβός σε μουσική του 

Αλεξέι Ρίμπνικοφ το 1981, την οποία χαρακτήρισαν στη Δύση ως ρωσική ροκ όπερα. Χάρι 

στον Πιερ Καρντέν έγινε καλλιτεχνική περιοδεία του Λενκόμ στο Παρίσι, στο Μπρόντγουαιη 

και μετά στη Γερμανία, την Ολλανδία και σε άλλες χώρες. 

Ο Μαρκ Ζαχάροφ παρασυρόταν συχνά σε διάφορες πολιτικές εξελίξεις. Είχε εκλεχτεί 

στη Βουλή της Σοβιετικής Ένωσης το 1989. Το 1991 έκαψε δημοσίως το κομματικό του 

βιβλιάριο, κάτι που το μετάνιωσε μετά. Δέχτηκε ολόκαρδα τον Γιέλτσιν ως πρώτο πρόεδρο 

της Ρωσίας και με έκσταση διηγούταν για τις συναντήσεις που είχε μαζί του. Το ίδιο 

εγκάρδια υποστήριζε και τον διάδοχό του τον Πούτιν. 

Σε αντίθεση με τις πολιτικές του προτιμήσεις δεν αλλάζει τις αντιλήψεις του για την 

ανάπτυξη του θεάτρου. Θεωρεί ότι το θέατρο πρέπει να στηρίζεται σε μόνιμο και όχι σε 

περιοδεύοντα θίασο. Όλες οι παραστάσεις του είναι θεαματικές και κάπως επιθετικές. Οι 

συνάδελφοί του αστειευόμενοι άλλαξαν τη θέση ενός γράμματος στο όνομά του  και από 

Μαρκ  έγινε  «μρακ» (σκότος), επειδή και ο χαρακτήρας  του σκηνοθέτη είναι αρκετά 

κλειστός και σκυθρωπός. 
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 Η Φωνή της Ρωσίας ο.π. < http://greek.ruvr.ru/2010/07/05/11386771.html > 

 

http://greek.ruvr.ru/2010/07/05/11386771.html
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4.21. Μπορίς Γκρατσέφσκι (σκηνοθέτης-σεναριογράφος) 
 

 
48

Ο Μπορίς Γκρατσέφσκι γεννήθηκε το  1949 στα περίχωρα της Μόσχας. Στο σχολείο 

ήταν καλός μαθητής, όμως δεν του άρεσε η σχολική πειθαρχία για αυτό πολύ συχνά έμπαιζε 

τους δασκάλους. 

Ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του παιδικού κινηματογραφικού χιουμοριστικού 

περιοδικού Yeralas «Γιεραλάς». Είναι ένα σπάνιο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό προϊόν, 

το οποίο επινόησε και έθεσε σε παραγωγή μαζί με τον δραματουργό Αλεξάντρ Χμέλικ το 

1974. Από τότε τουλάχιστον  μία φορά τον μήνα βγαίνουν νέες και διασκεδαστικές 

κινηματογραφικές μινιατούρες (κάποτε σε μορφή κινούμενων σχεδίων) με τη συμμετοχή 

παιδιών και γνωστών ηθοποιών της Ρωσίας. 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Μπορίς Γκρατσέφσκι μπορεί να κάνει ότι δεν μπορεί να 

κάνει το σχολείο. Διδάσκει στα παιδιά τη σωστή κατανόηση της ουσίας των γεγονότων, της 

ζωής, των προβλημάτων και των δραματικών εξελίξεων. Οι αντίπαλοί του βεβαιώνουν ότι 

σακατεύει τις τύχες των παιδιών, κάνοντάς τα από νωρίς δημοφιλή. 

Τιμήθηκε  δύο φορές με το κύριο χιουμοριστικό βραβείο της Ρωσίας «Χρυσός 

Οστάπ» και συχνά τον προσκαλούν σε διαγωνισμούς αρωματοποιών σαν μέλος κριτικής 

επιτροπής, επειδή όπως λέει ο ίδιος έχει φοβερή όσφρηση . Για πολλά χρόνια ονειρευόταν να 

γυρίσει ταινία μακράς διαρκείας. Το 2009 υλοποίησε ένα  σχέδιό του για τρείς έφηβους που 

περνούν όλες τις ελεύθερες τους ώρες πάνω στη στέγη μιας κατοικίας, αλλά η ταινία αυτή 

δεν του έφερε μεγάλη επιτυχία . 
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 Η Φωνή της Ρωσίας ο.π.  <http://greek.ruvr.ru/2010/06/25/10637908.html> 

 

http://greek.ruvr.ru/2010/06/25/10637908.html


57 

 

 

 

 

5. Σημειολογική Ανάλυση μερικών από τα έργα των παραπάνω 

 

49
Σημειολογία ή σημειωτική (semiotics) είναι η γενική μελέτη των σημείων. Η 

σημειολογία ή σημειωτική είναι η επιστήμη που μελετά τα σημεία και τα συστήματα 

σημασίας. 

Η σημασία βρίσκεται παντού και αφορά όλους μας άμεσα, είτε το συνειδητοποιούμε 

είτε όχι. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια μας την ύπαρξη, την κοινωνία και τον 

πολιτισμό μας, καθώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα μέσα από το φίλτρο των 

σημείων, τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητά μας και καθορίζουν τη θέση μας στην 

κοινωνία. Ζούμε μέσα από τα σημεία, αφού αυτά μεσολαβούν για να κατανοήσουμε τον 

εαυτό μας και τους γύρω μας και καθιστούν εφικτή την επικοινωνία. Από πολύ μικρή ηλικία 

και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας ερχόμαστε σε επαφή με σημεία και καλούμαστε 

διαρκώς να τα ερμηνεύσουμε, καθώς και να δημιουργήσουμε οι ίδιοι συστήματα σημασίας. 

Αποδίδουμε νόημα σε λέξεις, εικόνες, σχήματα, χρώματα, μυρωδιές, χειρονομίες· μιλάμε, 

διαβάζουμε, γράφουμε κείμενα και αποκωδικοποιούμε συμπεριφορές. 

. 
50

Ο όρος σημειωτική πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον 
51

Τζων Λοκ το 1690 σε μια 

μελέτη για την έννοια της κατανόησης. Αντικείμενο της σημειωτικής είναι πώς τα άτομα 
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 Χαλεβελάκη Μ., Μια εισαγωγή στη σημειολογία: Θεωρία και εφαρμογές, Καστανιώτη, Αθήνα 2010 

 

Raman Selden: The Cambridge History of Literary Critism, vol.8, From Formalism to 
Poststructuralism, σελ. 95,127. 

 

 

50 

Βικιπαιδεία ο.π. 

<http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9

%CE%BA%CE%AE> 

 

 

51  

 Ο Τζων Λοκ  ήταν μεγάλος Άγγλος φιλόσοφος. Αποτελεί έναν από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 

Διαφωτισμού. Η φιλοσοφία του Λοκ στηρίζεται στη θεωρία της γνώσης που έχει βάση τον εμπειρισμό και τον 

http://el.wikipedia.org/wiki/Σημειωτική
http://el.wikipedia.org/wiki/Σημειωτική
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αποδίδουν, κωδικοποιούν και ανταλλάσσουν σημασίες και νοήματα. Ο όρος σημείο 

αναφέρεται σε οποιαδήποτε οντότητα η οποία είναι αντιπροσωπευτική (φέρει) ή στην οποία 

αποδίδεται ένα συγκεκριμένο νόημα (παραδείγματα σημείων: χειρονομίες, λέξεις, πινακίδες, 

ήχοι ειδοποίησης, ακόμα και μια ιδέα ή μια σκέψη). 

Η σημειωτική παρέχει τα εργαλεία για την κριτική εξέταση των συμβόλων και για 

την έρευνα της ερμηνείας σε πολλούς τομείς  και μας βοηθά να συλλάβουμε το βαθύτερο 

νόημα ενός λογοτεχνικού έργου. 

52
O Γκελασίμοφ, με το έργο του Η δίψα, όπου περιγράφει την ιστορία ενός στρατιώτη 

που επιστρέφει από το μέτωπο της Τσετσενίας με το πρόσωπο φρικτά παραμορφωμένο και 

προσπαθεί να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες αλκοόλ, επιστρατεύει μια 

μεταφορά για να μιλήσει για μια κοινωνία που βασανίζεται από δίψα για πνευματικότητα και 

ουτοπία σε μια εποχή στερημένη από ελπίδα . 

53
Το Αρχιπέλαγος γκουλάγκ είναι ιστορικό μυθιστόρημα που συνέγραψε ο 

Σολζενίτσιν, που βέβαια ουδεμία σχέση έχει με πραγματικό αρχιπέλαγος. Η 

ονομασία  δόθηκε μεταφορικά για τον μεγάλο αριθμό στρατοπέδων συγκέντρωσης 

αντιφρονούντων που δημιούργησε το κομμουνιστικό καθεστώς και που έμοιαζε με 

σύμπλεγμα νήσων. Επίσης το όνομα γκούλακ αποτελεί το αρκτικόλεξο της υπηρεσίας Κα-

Γκε-Μπε (K.G.B. ), η οποία επόπτευε αυτά τα στρατόπεδα υποχρεωτικής εργασίας. 

54
Στο διήγημα Μια ρωσιδα καλλονή του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, η ηρωίδα Όλγα είναι 

εγκλωβισμένη στις παρενέργειες της ομορφιάς της και ανήμπορη για κάθε σχέση. Ο Αντόν 

                                                                                                                                                                                             
υλισμό. Στο «Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση» (1690), ο Λόκ υπογραμμίζει: έμφυτες ιδέες και αρχές 

θεωρητικές ή ηθικές συμπεριλαμβανομένης και της ιδέας του θεού δεν υπάρχουν! Όλες οι ιδέες προέρχονται 

από δυο πηγές: την εξωτερική εμπειρία (αίσθηση) και την εσωτερική εμπειρία (σκέψη) .Από τα ένθετα της 

εφημερίδας Έθνος στην ηλεκτρονική σελίδα <http://www.ethnos.gr> 
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Ημερήσια δημοκρατική εφημερίδα της Χίου 

<http://www.alithia.gr/newspaper/2005/29092005/29092005,12323.html> 
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 Βικιπαιδεία ο.π. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE
%BF%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%B3%CE%BA 
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 Βιβλιονέτ ο.π. <http://www.biblionet.gr/book/53736/Nabokov,_Vladimir,_1899-
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Πέτροβιτς συντρίβεται απ' τη φαιδρότητα της δειλίας του και ο Κωνσταντίνος, γνωρίζει την 

ερωτική πανωλεθρία πριν καν αγγίξει την επιδερμίδα της γυναίκας που δήθεν κατέκτησε. Τα 

έξι διηγήματα του τόμου αυτού, αποτελούν εξαίσιο δείγμα της ποιητικής καθώς και της κο 

σμοαντίληψης του Ναμπόκοφ και διέπονται από χιούμορ, που άλλο δεν κάνει από το να 

κονιορτοποιεί ό,τι απομένει απ' την κοινωνική συμβατικότητα. Η μέθοδος του Ναμπόκωφ 

φαίνεται να είναι η πλήρης αντιστροφή όλων των δεδομένων. Μεγεθύνει υπερβολικά το 

φαινομενικά τετριμμένο, οι ασημαντότητες εκβιάζονται και ό,τι θα ήθελε να εκληφθεί ως 

μέγα υφίσταται την απίσχνανση, τη φθορά και την κοροϊδία που του αρμόζουν. 

55
Ο Μπόρις Ακούνιν με τα αστυνομικά μυθιστορήματά του αποτελεί έναν 

επιτυχημένο συνδυασμό Σέρλοκ Χολμς, Αρσέν Λουπέν και Τζέιμς Μποντ και τα έργα του, 

θαυμάσιο εργαλείο κοινωνικής κριτικής. 

56
Στο μυθιστόρημα Διαφανή αντικείμενα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, κεντρικός ήρωας 

του βιβλίου είναι ο Χιου Πέρσον (μετάφραση άνθρωπος), ένας εκκεντρικός επιμελητής 

βιβλίων ο οποίος γεννιέται στην Αμερική, πραγματοποιεί τέσσερις επισκέψεις στην Ελβετία, 

σχετίζεται σεξουαλικά με τρεις γυναίκες, παντρεύεται την αγαπημένη του, γνωρίζει έναν 

απομονωμένο συγγραφέα που όλοι θεωρούν δυσνόητο, εγκληματεί, φυλακίζεται σε άσυλο 

ψυχοπαθών και, όταν αφήνεται ελεύθερος, πεθαίνει σ' ένα ατύχημα. Είναι ένας άνθρωπος 

μονίμως σαστισμένος, ρέπει σε εξωφρενικές καταστάσεις και νιώθει συχνά ότι υπακούει σε 

μια ανώτερη θέληση. Είναι ένας άνθρωπος καταδικασμένος να ταλαιπωρείται: είναι 

πρωταθλητής στις γκάφες· είναι ανεπαρκέστατος εραστής· βασανίζεται από αϋπνίες· τις 

λίγες φορές που κοιμάται ή παθαίνει κρίσεις υπνοβασίας ή βλέπει περίπλοκους εφιάλτες που 

κάνουν τον ψυχαναλυτή του να σηκώνει τα χέρια ψηλά. 

Το βιβλίο γράφτηκε όταν ο Ναμπόκοφ είχε συμπληρώσει τα 70 του χρόνια και μπορεί 

να θεωρηθεί μια περιπλάνηση στις αναμνήσεις, στα όνειρα και στις διαψευσμένες ελπίδες 

                                                                                                                                                                                             
1977/%CE%9C%CE%B9%CE%B1_%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%BA%

CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AE> 
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 Πολιτισμός και Σκέψεις ο.π <http://politismos-kai-skepseis.blogspot.com/2010/01/blog-post_04.html> 
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 Το Βήμα ο.π. <http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=119888> 
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ενός ανθρώπου που θα αιφνιδιαστεί από την έλευση του θανάτου. Επιπλέον στα Διαφανή 

αντικείμενα, φαίνεται ολοκάθαρα η αγάπη του συγγραφέα για τη διακριτική ειρωνεία και τα 

λογοπαίγνια. Στη σελίδα 109 του βιβλίου ο Πέρσον διαβάζει σ' ένα βιβλίο: «Η απόσταση 

μεταξύ Κοντόμ στη Γαλλία και Πουσί στη Σαβοΐα ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα». Στη σελίδα 

92 μαθαίνουμε για εκείνο το στάδιο του ύπνου που χαρακτηρίζεται από σπασμωδικές 

κινήσεις του οφθαλμού, και ο Ναμπόκοφ δεν χάνει την ευκαιρία να υποσημειώσει ότι αυτό 

το περιβόητο στάδιο είναι γνωστό με τα αρχικά HAREM (Has Α Rapid Eye 

Movement=ταχεία κίνηση του ματιού). 

Πίσω από τα φαινόμενα που καταγράφονται στο βιβλίο, ο Ναμπόκοφ φαίνεται να 

διαθέτει όλες τις απαντήσεις, αλλά αρνείται με πείσμα να δώσει πληροφορίες για τα κίνητρα 

που κρύβονται πίσω από τις πράξεις των διαφόρων προσώπων. Ισχυρίζεται ότι κάθε 

παράξενη λεπτομέρεια είναι ευεξήγητη, διάφανη, αλλά δεν επιθυμεί να γίνει σαφέστερος. 

Αφήνει τα συμπεράσματα για τους αναγνώστες του, θέλει να τους βγάλει από τη διανοητική 

οκνηρία. 

57
Ο Καλός Στάλιν, μυθιστόρημα του Βίκτωρ Γεροφέγεβ έχει περιεχόμενο και ύφος 

σαφώς αποκλίνον απ' τις αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Περιγράφει με χιούμορ και 

ειρωνεία την ουτοπική πίστη στον σοσιαλισμό, τα όμορφα, προστατευμένα χρόνια της 

σοβιετικής νομενκλατούρας και την ιδιόμορφη εξέγερση στην οποία οδηγεί η πνευματική και 

αισθητική αφύπνιση του ήρωα.  Ο ήρωας του βιβλίου με την πράξη της πατροκτονίας 

στρέφεται όχι μόνο ενάντια στον υψηλά ιστάμενο πρέσβη πατέρα του, αλλά και ενάντια στα 

ιερά και τα όσια του λαού του που βλέπει -σύμφωνα πάντα με τον Γεροφέγεφ- τον Στάλιν ως 

"καλό πατέρα". 

58
Διαβάζοντας το μυθιστόρημα του Αντρέι Κούρκοφ Οι πιγκουίνοι ποτέ δεν κρυώνουν 

βλέπουμε ότι είναι ένα μείγμα παραλόγου και κωμωδίας, είναι παρωδία ενός ρέκβιεμ για τη 

ρωσική κοινωνία. Ο πρώην δημοσιογράφος Βίκτορ Ζαλαταριόφ φτάνει μέχρι την Τσετσενία 

για να βρει τον πιγκουίνο του, Μίσα. Ο πιγκουίνος που χάνεται, η σχέση που συνδέει τον 

Βίκτορ με τη μικρή κόρη ενός εξαφανισμένου φίλου του, τη Σόνια, και τη νεαρή κοπέλα που 
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 Βιβλιονέτ ο.π <http://www.biblionet.gr/book/90511> 
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 Βιβλιονέτ ο.π <http://www.biblionet.gr/book/137479/> 
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τη φροντίζει, η ανάμιξη του Βίκτορ στις ουκρανικές εκλογές με την ιδιότητα του βοηθού 

ενός υποψήφιου βουλευτή, η φυγή του από την Ουκρανία με την ιδιότητα του προπονητή 

μιας ομάδας ανάπηρων αθλητών που συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκούς αγώνες, η 

καθοριστική για τη μοίρα του συνάντησή του με Σερβοβόσνιους που έχουν χαρακτηριστεί 

εγκληματίες πολέμου· δημιουργούν ένα μυθιστόρημα που σατιρίζει τη σύγχρονη 

μετασοβιετική Ουκρανία. Αναδεικνύει επίσης τις πολύπλοκες σχέσεις των ανθρώπων που 

αναζητούν απεγνωσμένα τη σιγουριά μέσα σε έναν ασταθή και διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περίγυρο και, ταυτόχρονα, αποτελεί μια σάτιρα των κυνικών εκπροσώπων της εξουσίας, μιας 

εξουσίας η οποία, για την εδραίωσή της, μεταχειρίζεται κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο. 

59
Το βιβλίο του Βλαντιμίρ Μακάνιν Αντεργκράουντ ή ένας ήρωας του καιρού μας, έχει 

ως ήρωα τον Πετρόβιτς. Ο ίδιος είναι ένας αντεργκράουντ συγγραφέας και δεν έχει εκδώσει 

τίποτα δικό του. Κάποτε, με το σοβιετικό καθεστώς, τα έργα του ήταν απαγορευμένα, κι αυτό 

του είχε χαρίσει κάποια φήμη μεταξύ των μποέμ. Τώρα, που είναι ελεύθερος να δημοσιεύει, 

δεν γράφει τίποτα και περνάει τις μέρες του πίνοντας και εργάζεται ως θυρωρός σε μια 

τυπική ρωσική πολυκατοικία. κατά την διάρκεια της απουσίας εκείνων που μένουν εκεί. 

Αργότερα, η ζωή του θα τον οδηγήσει σε δύο φόνους και ένα φρενοκομείο με μια τόσο 

φυσική ροή που δεν θα το καταλάβει καν. Θα ζήσει κυνηγώντας την επόμενη μέρα, που 

μπορεί να φέρει τα πάντα. Αυτό είναι το βασικό θέμα, πως στη Ρωσία της μετά περεστρόικας 

εποχής μπορούν ανά πάσα στιγμή να συμβούν όλα και να είναι ταυτόχρονα σα να μη 

συνέβησαν. 

Το μυθιστόρημα είναι γραμμένο το 1998 και μιλά με ένταση για μια εποχή που είναι 

μεταβατική, όπου όλα αλλάζουν, οι δημόσιες πολυκατοικίες ιδιωτικοποιούνται αλλά οι 

βασικές επιθυμίες των ανθρώπων μένουν ίδιες, απλά προσαρμόζονται οι τρόποι τους στους 

καιρούς. Βλέπουμε ότι μέσα σε μια σκληρή κοινωνία που θέλει να «ρίξει» όλα τα μέλη της, ο 

πρωταγωνιστής προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρήσει το «εγώ» του, όπως συμβαίνει και 

στην πραγματικότητα. Το χτες και το σήμερα της χώρας σκιαγραφεί ο Μακάνιν σε αυτό το 

                                                             
59  

 Βιβλιονέτ ο. π. http://www.biblionet.gr/book/80976/, 

 

Άρθρο για τη λογοτεχνία στη σελίδα http://no14me.blogspot.gr/2011/11/blog-post_12.html, 
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κινηματογραφικό μυθιστόρημα. Έχει τις ρίζες του στην ντοστογιεφσκική παράδοση, καθώς ο 

τίτλος Αντεργκράουντ παραπέμπει απευθείας στο Υπόγειο του Ντοστογιέφσκι γιατί μπορούμε 

να  μεταφράσουμε και ως υπόγειο τη λέξη αντεργκράουντ και δείχνει με διεισδυτική και 

ευαίσθητη ματιά τη σημερινή μετασοβιετική Ρωσία. 

60
Έντονη είναι και η παρουσία των γυναικών μυθιστοριογράφων της νεότερης 

ρωσικής λογοτεχνίας. Η Λουντμίλα Ουλίτσκαγια μας παρουσιάζει τον Αλίκ, έναν  ζωγράφο 

μετανάστη από τη Ρωσία στη Νέα Υόρκη, ο οποίος αργοπεθαίνει χτυπημένος από μια ανίατη 

ασθένεια και δίπλα του βρίσκονται οι φίλοι του, επίσης μετανάστες, για να του 

συμπαρασταθούν στις τελευταίες στιγμές πριν το τέλος. Βλέπουμε ότι στο μυθιστόρημα αυτό 

που τιτλοφορείτε Χαρούμενη Κηδεία, η ματιά της συγγραφέως στρέφεται στην σκιαγράφηση 

της παρέας των μεταναστών από τη Ρωσία. Καταγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν 

στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, τους φόβους, την 

εκμετάλλευση και τη φτώχεια που ζουν καθημερινά. Με μία διάχυτη μελαγχολική διάθεση 

να διαπνέει αυτό το μυθιστόρημα χαρακτήρων, η στάση του Αλίκ τόσο απέναντι στη ζωή 

όσο -κυρίως- απέναντι στο θάνατο, αποτελεί ένα καλό μάθημα για όλους. 

Επίσης στο βιβλίο της για το ψέμα, το Τα ψέματα των γυναικών μιλάει για το «γλυκό» 

«κομψό» γυναικείο σε αντίστιξη με το «στρατηγικό και δομημένο» ανδρικό ψέμα. Το ψέμα 

"χαρακτηρίζει" όλους τους ανθρώπους: άνδρες, γυναίκες, παιδιά, γέρους και σε κάθε 

περίπτωση υπάρχει ένα διαφορετικό κίνητρο. « Κάποτε το ψέμα ήταν απαραίτητο για να 

σωθεί μια ζωή: οι κομμουνιστές και οι Εβραίοι, που αιχμαλωτίζονταν απ' τους φασίστες στη 

διάρκεια του πολέμου, συχνά εξαπατούσαν τους φονιάδες εν ονόματι της επιβίωσης. Υπάρχει 

και το ψέμα που βελτιώνει την εικόνα μας και μεγεθύνει την αξία μας, ενώ σπανίως 

συναντάμε ανθρώπους που ψεύδονται αποκλειστικά και μόνο χάριν της τέχνης, χάριν της 

δημιουργικής αυτοέκφρασης. Γιατί κι αυτό αποτελεί μια ενδιαφέρουσα άποψη της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς» υποστηρίζει η συγγραφέας. 

61
Το Ποίημα δίχως Ήρωα της Άννα Αχμάτοβα, είναι ένας ύμνος στη μνήμη. Η ποίησή 

της αποτελεί μια προσπάθεια κατάργησης της απόστασης μεταξύ της γραφής και της 
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 Πολιτισμός, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.e-

go.gr/culture/article.asp?catid=18177&subid=2&pubid=63386> 
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πραγματικότητας. Οι στίχοι της, «μεταμορφώνουν τα γεγονότα σε βιώματα». Κατά την ίδια 

την Αχμάτοβα, είναι «μια κοσμηματοθήκη με τριπλό πάτο». Το πρώτο επίπεδο είναι η 

συνάντηση με το παρελθόν και ο θρήνος των νεκρών. Στο δεύτερο επίπεδο, ο αναγνώστης 

διακρίνει τη φωνή της εποχής. Στο τρίτο όμως επίπεδο ανάγνωσης, μπορούμε να 

διεισδύσουμε στις συμπαντικές διαδρομές της ψυχής, να διακρίνουμε το θεοσοφικό τρίγωνο 

«Θεός – χρόνος – άνθρωπος», πράγμα που προσδίδει στην ποιητική αυτή σύνθεση ένα βαθύ 

φιλοσοφικό και ηθικό περιεχόμενο. 

 

62
Η Τατιάνα Τολστάγια, στο τελευταίο της βιβλίο «Σλινγξ» έχει ως θέμα την ιερότητα 

της γραπτής λέξης, την οποία η συγγραφέας βλέπει σαν το νήμα που συνέχει τον πολιτισμό 

ενός τόπου. Άλλες υπηρετούν πιο εμπορικά είδη, όπως η γνωστή και στα καθ' ημάς 

Αλεξάντρα Μαρίνινα συγγραφέας αστυνομικών ιστοριών και η δημοσιογράφος Τζούλια 

Λατίνινα, που συνδυάζει την οικονομική ανάλυση με τη λογοτεχνία, δίνοντας μια σειρά από 

φανταστικές και αστυνομικές ιστορίες, με θέμα το οικονομικό έγκλημα, έναν τομέα που κατά 

πώς φαίνεται γνωρίζει πολύ καλά, αλλά που μάλλον είναι πολύ καυτός για να τον χειριστεί 

από τις σελίδες της εφημερίδας της. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η ρωσική περίοδος της λογοτεχνικής παραγωγής πέρασε από διάφορα στάδια. Από τη 

χρυσή εποχή της ρωσικής λογοτεχνίας (19ος αιώνας) με τα έργα των παλιών κλασικών πλέον 

λογοτεχνών, όπως αυτά των Πούσκιν, Γκόγκολ, Ντοστογέφσκι και Τολστόι, περάσανε σε μια 

περίοδο αυστηρής λογοκρισίας, με σοβαρές επιπτώσεις. Τα ποιήματα με πατριωτικό 

περιεχόμενο της Άννας Αχμάτοβα απαγορεύτηκαν, ο Γιόζεφ Μπρόντσκι απελάθηκε από τη 

Σοβιετική Ένωση το 1972, ενώ άλλοι διαγράφηκαν από την ένωση Συγγραφέων όπως έγινε 

με την περίπτωση του Βίκτωρ Γεροφέγεφ. Επίσης, οι αστυνομικές αρχές προχωρούσαν στην 

κατάσχεση χειρογράφων όταν το περιεχόμενο δεν ήταν σύμφωνο με αυτούς. Ο Αλεξάντερ 
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Σολζενίτσιν, παρόλο που κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1970 δε τόλμησε να πάει στην 

Στοκχόλμη να το παραλάβει από φόβο μήπως δεν του επιτρέψουν την είσοδό του ξανά μετά 

από μια κατάσχεση κειμένων του. Του αφαιρέθηκε η σοβιετική ιθαγένεια και του 

παραχωρήθηκε ξανά το 1990 από τη κυβέρνηση Γκορμπατσόφ. Ο διωγμός τους από την 

χώρα, οι συλλήψεις, οι θανατικές καταδίκες, οι καταναγκαστικές εργασίες σε στρατόπεδα και 

το σημαντικότερο όλων η στέρηση της ελεύθερης έκφρασης ήταν κάποιες από τις επιπτώσεις 

της κρατικής λογοκρισίας. 

Παρατηρούμε ότι κάποιοι λογοτέχνες αναγκάστηκαν να αλλάξουν τον τρόπο γραφής 

τους λόγω των συνεπειών, άλλοι έφυγαν από την χώρα τους, με παράδειγμα τον Βλαντιμίρ 

Ναμπόκοφ και άλλοι όπως η Αχμάτοβα αναγκάστηκαν ακόμα και να γράψουν εγκώμια και 

ποιήματα για τον τότε διώκτη τους Στάλιν για να σώσουν τη δική τους ζωή και της 

οικογένειάς τους. 

Παρόλο τις αντιξοότητες της εποχής αρκετοί λογοτέχνες κατάφεραν να αφήσουν το 

στίγμα τους με τα έργα τους και να γίνουν γνωστοί όχι μόνο στη χώρα τους αλλά και σε 

πολλές άλλες. Έργα του Μπόρις Ακούνιν έχουν μεταφραστεί σε 22 γλώσσες, της Λουντμίλα 

Ουλίτσκαγια σε 25 και του Αντρέι Κούρκοφ σε 21 γλώσσες. Ρωσίδα Αγκάθα Κρίστι 

αποκαλούν τη συγγραφέα αστυνομικών βιβλίων Αλεξάνδρα Μαρίνινα και καλύτερος ρώσος 

λογοτέχνης της νέας γενιάς θεωρείτε ο Βίκτορ Πελέβιν. 

Παρατηρούμε επίσης, πως κάποιοι από τους λογοτέχνες αυτής της περιόδου, 

περιγράφουν μέσα από το έργο τους το πολιτικό πλαίσιο της εποχής και γράφουν και 

αυτοβιογραφικά βιβλία με σκοπό να μεταφέρουν στους αναγνώστες τα γεγονότα που οι ίδιοι 

βίωσαν. Ο Αλεξάντερ Σολζενίτσιν με τα ημιαυτογραφικά του έργα Μια μέρα στη ζωή του 

Ιβάν Ντενίσοβιτς και το Αρχιπέλαγος γκούλακ μας μεταφέρει τις εμπειρίες του από τα 

σταλινικά στρατόπεδα εργασίας, ενώ στις Ιστορίες Κόκκινου Ιππικού, ο Ισαάκ Μπάμπελ μας 

διηγείται την τρίμηνη παραμονή του στο μέτωπο της Πολωνίας.   

63
Στην σημερινή εποχή τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ρωσική λογοτεχνία αναζητεί 

νέα είδη, νέα γλώσσα και νέους ήρωες. Υπάρχει πάντα ενδιαφέρον από το κοινό για το 

κλασσικό μυθιστόρημα, όπου η ιστορία της οικογένειας παρακολουθείται από την εποχή των 
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παππούδων και προππαπούδων έως τις μέρες μας, όπως είναι το Η Μήδεια και τα παιδιά της 

της Λιουντμίλα Ουλίτσκαγια και το ίδιο συμβαίνει και με τα απομνημονεύματα, τις 

βιογραφίες και τα ημερολόγια. Επειδή υπάρχει η αίσθηση ότι παρουσιάζεται η πραγματική 

ζωή των ηρώων, η ιστορία “των ανθρώπων”, προκαλεί το ενδιαφέρον στους αναγνώστες. 

Επίσης αγαπητά είναι και τα βιβλία με θέμα την αγάπη, και εκείνα που αναφέρονται σε 

περίεργους ανθρώπους που ξεχωρίζουν από την πλειοψηφία. 

Η Γιούλια Κατσάλκινα, συντάκτρια του ρωσικού εκδοτικού οίκου  Έκσμο (Eksmo) 

υποστηρίζει ότι «ο κόσμος σήμερα θέλει να διαβάζει ιστορίες, ο 
64

κονσεπτουαλισμός 

προσελκύει όλο και λιγότερο το ενδιαφέρον και ότι υπάρχει ζήτηση για ποιοτική και 

κατανοητή πεζογραφία, χωρίς περιστροφές» και αυτό επειδή «οι άνθρωποι κουράστηκαν από 

τα νοητικά παιχνίδια. Η πραγματικότητα είναι ούτως ή άλλως αρκετά περίπλοκη, ώστε να 

συναντάς ακόμη και στα βιβλία κάτι ανάλογο». 

Τόσο στην «υψηλή», όσο και στη μαζική λογοτεχνία, συνεχίζεται η αναζήτηση 

θεμάτων και γλώσσας και βρίσκεται σε εξέλιξη μια έντονη αναζήτηση ενός νέου θετικού 

ήρωα. «Οι ρώσοι συγγραφείς κινούνται προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ηρωικής 

πεζογραφίας, αισθανόμενοι τη ζήτηση της εποχής» λέει η Γιούλια Κατσάλκινα. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
64  

 Φιλοσοφική θεωρία, που διδάσκει ότι οι καθολικές έννοιες ενυπάρχουν στα πράγματα και ότι έξω απ’ αυτά δεν 

υπάρχουν ούτε πραγματικότητα ούτε απλές λέξεις, αλλά μόνο δημιουργήματα του πνεύματος, που εκφράζουν 

την ουσιώδη φύση της σκέψης 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

Έντυπη βιβλιογραφία 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

Άννα Αχμάτοβα, Ποίημα δίχως ήρωα, μετάφραση Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, Αθήνα 

2010, εκδόσεις Αρμός 

 

 

Μαρία Χαλεβελάκη, Μια εισαγωγή στη σημειολογία: Θεωρία και εφαρμογές, Αθήνα 2010, 

εκδόσεις Πατάκη 

 

 

Selden Raman, The Cambridge History of Literary Critism, vol.8, From Formalism to 

Poststructuralism, Cambridge University Press 1995, , μετάφραση στα ελληνικά Από τον 

φορμαλισμό στον μεταδομισμό, Θεσσαλονίκη 2004, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 

(Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) 

http://www.poiein.gr/archives/10714/index.html
http://www.poiein.gr/archives/10714/index.html
http://www.poiein.gr/archives/10714/index.html
http://www.poiein.gr/archives/10714/index.html


67 

 

Fokkema-Ibsch, Theories of Literature in the Twentieth Century, ελληνική μετάφραση 

Παρίσης Γιάννης, Θεωρίες λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα, Αθήνα 2002, εκδόσεις Πατάκη 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, Ρωσική Λογοτεχνία Α’, Αθήνα 1977, εκδόσεις Κέδρος 

Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, Ρωσική Λογοτεχνία Β’-Γ’, Αθήνα 1978, εκδόσεις Κέδρος 

Άννα Αχμάτοβα, Η θυελώδης ζωή μιας μεγάλης ποιήτριας, Hassener, Wolfang 1935, Αθήνα 

2004, εκδόσεις Μελάνι 

Γιώργος Μολέσκης, Ρώσοι ποιητές του 20
ου

 αιώνα, Ανθολογία, Αθήνα 2004, εκδόσεις 

Μεσόγειος 

Άννα Τζούμα, Εισαγωγή στην αφηγηματολογία, Αθήνα 1997, εκδόσεις Συμμετρία 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ(SITES) 
 

1. https://athens.indymedia.org/ 

2. http://www.i-reportergr.com/ 

3. http://www.enet.gr/ 

4. http://portal.kathimerini.gr/ 

5. http://www.tovima.gr/ 

6. http://www.diavasame.gr/ 

7. http://www.perizitito.gr/ 

8. http://el.wikipedia.org 

9. http://aienaristeyein.com/ 

10. http://www.rhodes.aegean.gr/ 

11. http://www.easypedia.gr/ 

12. http://skakistiko.blogspot.gr/ 

13. http://www.enet.gr/ 

14. http://www.kastaniotis.com/ 

15. http://en.wikipedia.org 

16. http://politismos-kai-skepseis.blogspot.gr/ 

https://athens.indymedia.org/
http://www.i-reportergr.com/
http://www.enet.gr/
http://portal.kathimerini.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.diavasame.gr/
http://www.perizitito.gr/
http://el.wikipedia.org/
http://aienaristeyein.com/
http://www.rhodes.aegean.gr/
http://www.easypedia.gr/
http://skakistiko.blogspot.gr/
http://www.enet.gr/
http://www.kastaniotis.com/
http://en.wikipedia.org/
http://politismos-kai-skepseis.blogspot.gr/


68 

 

17. http://www.greekbooks.gr/ 

18. http://greek.ruvr.ru/ 

19. http://www.protoporia.gr/ 

20. http://eglima.wordpress.com/ 

21. http://www.biblionet.gr/ 

22. http://enthusiast.bg/ 

23. http://www.ethnos.gr 

24. http://www.alithia.gr/ 

25. http://www.e-go.gr/ 

26. http://no14me.blogspot.gr/ 

27. http://diavazontas.blogspot.gr/ 

28. http://rbth.gr/ 

 

 

http://www.greekbooks.gr/
http://greek.ruvr.ru/
http://www.protoporia.gr/
http://eglima.wordpress.com/
http://www.biblionet.gr/
http://enthusiast.bg/
http://www.ethnos.gr/
http://www.alithia.gr/
http://www.e-go.gr/
http://no14me.blogspot.gr/
http://diavazontas.blogspot.gr/
http://rbth.gr/

