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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το πόνημα πραγματεύεται την πρόσληψη της Οκτωβριανής Επανάστασης και 

της Σοβιετικής Ένωσης στον ελληνικό και νοτιοσλαβικό χώρο κατά τα έτη 1917-

1930 μέσα από τη συγκριτική εξέταση των ταξιδιωτικών έργων του Παναΐτ Ιστράτι, 

«Προς την Άλλη Φλόγα» (1929), του Νίκου Καζαντζάκη «Ταξιδεύοντας : Ρουσία» 

(1928), του Miroslav Krleža «Izlet u Rusiju 1925» (Ταξίδι στη Ρωσία) (1926) και 

Stanislav Vinaver «Ruske povorke» (Ρωσική Εξόδιος Ακολουθία) (1924). 

Ως πρωταρχικοί στόχοι της εργασίας ορίζονται αφενός η περιληπτική 

απόδοση των παραπάνω έργων και αφετέρου η συγκριτική μελέτη τους με βάση 

καθορισμένους θεματικούς άξονες: Η σχέση των συγγραφέων με την Επανάσταση 

και τον πόλεμο, ο οραματισμός του μέλλοντος, η αποτίμηση του παρόντος, ο 

εγκιβωτισμός ή μη «εθνικών» ιστορικών αφηγήσεων, η θεώρηση για το Κράτος και 

τη Θρησκεία, οι ειδικές σχέσεις του ελληνικού/νοτιοσλαβικού κόσμου με τη Ρωσία 

και η «φαντασιακή» θέση της χώρας -και της «πατρίδας»- στον κόσμο, απασχολούν 

σημαντικά τη θεματολογία. Προκειμένου όμως να αναπτυχθεί πολύπλευρα η 

επιχειρηματολογία γύρω από αυτούς τους άξονες, γίνονται αναφορές στους 

βασικότερους σταθμούς της ζωής και τα σημαντικότερα έργα των τεσσάρων 

συγγραφέων καθώς και στις επιρροές που δέχθηκαν, το λογοτεχνικό ή πολιτικό τους 

προσανατολισμό. 

Λέξεις-κλειδιά: Παναΐτ Ιστράτι, Νίκος Καζαντζάκης, Miroslav Krleža, Stanislav 

Vinaver, Οκτωβριανή Επανάσταση, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, Βαλκάνια, ταξιδιωτική 

γραμματεία. 

ABSTRACT 

The paper discusses the perception of the Russian Revolution and the Soviet Union by 

the Greek and Southslavic  area, between the period 1917 -  1930, through a 

comparative look on the traveling writings of Panait Istrati  “Towards the other 

flame” 1929, Nikos Kazantzakis “Traveling: Russia” (1928), Miroslav Krleža “Izlet u 

Rusiju 1925” (A trip to Russia”(1926), Stanislav Vinaver “Ruske povorke” (Russian 

processions)(1924). 

The brief rendering on one side and a comparative study based on specific thematic 

linchpin of the above mentioned works of literature on the other,  are set as primary 

goals of this paper: The way the writers feel about the Revolution and war, the 

visualization of the future, the assessment of the present, the boxing or not of 

“national” historical storytelling, the consideration about  the State and religion, the 

specific relations of the Greek/southslavic world with Russia and the “imaginary” 

position of the state- and the homeland- in the world, occupy scientifically the agenda. 

In order though for a multilateral development of the argumentation around these 

axes, references are made to the most basic terminals in their lives and the most 

significant works of the four writers.  As well as the  influences they received, their 

literary or political orientation. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η δυναμική της  βαλκανικής περιηγητικής γραμματείας, ήτοι η ικανότητά της να 

συγκροτεί νοητικές παραστάσεις, να εγκιβωτίζει ή να παράγει ιστορικούς λόγους, σε 

συνδυασμό με τη νέα προοπτική που ανοίγεται στην εξέταση της Σοβιετικής ιστορίας 

με αφορμή τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων από το ξέσπασμα της Οκτωβριανής 

Επανάστασης, αποτέλεσαν το αρχικό ερέθισμα για τη συγγραφή της παρούσας 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Παρότι μελέτες για την βαλκανική πρόσληψη 

της Ευρώπης και της Δύσης συναντώνται στη βιβλιογραφία1, δεν ισχύει το ίδιο για τη 

ρωσική περίπτωση. 

Το πόνημα λοιπόν πραγματεύεται την πρόσληψη της Οκτωβριανής Επανάστασης 

και της Σοβιετικής Ένωσης στον ελληνικό και νοτιοσλαβικό χώρο κατά τα έτη 1917-

1930 μέσα από τη συγκριτική εξέταση των ταξιδιωτικών έργων του Ελληνορουμάνου 

Παναΐτ Ιστράτι, «Προς την Άλλη Φλόγα» (1929), του Έλληνα Νίκου Καζαντζάκη 

«Ταξιδεύοντας : Ρουσία» (1928), του Κροάτη Miroslav Krleža «Izlet u Rusiju 1925» 

(Ταξίδι στη Ρωσία) (1926) και του εβραϊκής καταγωγής Σέρβου Stanislav Vinaver 

«Ruske povorke» (Ρωσική Εξόδιος Ακολουθία) (1924) 2. Όπως είναι φανερό, βασικό 

στοιχείο κατηγοριοποίησης είναι η βαλκανική ιδιότητα των τεσσάρων συγγραφέων -η 

ελληνική και η γιουγκοσλαβική-, μολονότι ο Ιστράτι ουσιαστικά ανήκει στο 

ρουμανικό και το γαλλικό περιβάλλον. Εκτός όμως από την ελληνική καταγωγή του 

από την πλευρά του πατέρα του, η ιδιαίτερη σχέση του με τον ελληνοκεντρικό 

Καζαντζάκη, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια γενικότερα, δικαιολογεί την εξέταση του 

έργου του για λογαριασμό της ελληνικής περίπτωσης.  

Ένας άλλος κατηγοριοποιητικός άξονας στάθηκε η διάκριση σε «συμπαθούντες» 

και «επικριτές» προς το σοβιετικό καθεστώς Έλληνες και Γιουγκοσλάβους 

συγγραφείς με σκοπό να αφομοιωθούν όλες οι προσλαμβάνουσες πάνω στις οποίες 

οικοδομήθηκε η βαλκανική αντίληψη της Οκτωβριανής Επανάστασης και της 

                                                           
1 Bracewell, W.&Drace-Francis, A. (eds) (2009). Balkan Departures: Travel Writing from Southeastern 
Europe. Νew York, Oxford: Berghahn Books. 
2 Οι μεταφράσεις όλων των τίτλων των έργων ή ορισμών που εμφανίζονται στην εργασία από τη 
σερβοκροατική στην ελληνική γλώσσα γίνονται αποκλειστικά από τον γράφοντα. Όσον αφορά το 
τελευταίο έργο, ο τίτλος θα μπορούσε να αποδοθεί σε ακριβή μετάφραση ως «Ρωσικά Κατευόδια». 
Η πιο ταιριαστή ελεύθερη μετάφραση «Ρωσική Εξόδιος Ακολουθία» θα προτιμηθεί στη συνέχεια της 
εργασίας. 



7 
 

Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο, με δεδομένο ότι μία τέτοια προσέγγιση ενέχει 

κινδύνους ώστε η εργασία να εισέλθει σε μία μανιχαϊστική συλλογιστική πορεία, 

δίνεται παράλληλα έμφαση στην προσωπικότητα, τον πολιτικό και καλλιτεχνικό 

προσανατολισμό του κάθε συγγραφέα, σε συνάρτηση με την ακριβή χρονική περίοδο 

κατά την οποία έκαστος επισκέπτεται την «πρώτη χώρα του σοσιαλισμού». Έτσι, ο 

αστός Vinaver των ετών 1917-1919 συναντά τον ταγμένο επαναστάτη Καζαντζάκη 

των ετών 1925-1929, τον επικριτικό «συμπαθούντα» Krleža του 1924-1925 και τον 

απογοητευμένο σοσιαλιστή Ιστράτι του 1929, με αποτέλεσμα την πολυδιάστατη 

μετατόπιση της ιστορικής και της αφηγηματικής οπτικής γωνίας αλλά και της 

ερευνητικής διαδικασίας.  

Ένα από τα δύο στοιχεία  που χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης, είναι η επιλογή της 

εξέτασης των συγκεκριμένων περιηγητικών έργων και των συγκεκριμένων 

δημιουργών. Εάν στην ελληνική περίπτωση, κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, ο 

μικρός -έως ανύπαρκτος- αριθμός διανοούμενων που επισκέφθηκαν τη Σοβιετική 

Ένωση ή έστω ερεύνησαν ενδελεχώς τα σοβιετικά πράγματα, ίσως αυτόματα 

δικαιολογεί την παρουσία των Καζαντζάκη και Ιστράτι στο πόνημα, δεν ισχύει το ίδιο 

και για τη γιουγκοσλαβική. Η Ρωσία και η Σοβιετική Ένωση απασχόλησε τα έργα και 

τις θεωρήσεις συνολικά εννέα (!) Γιουγκοσλάβων διανοούμενων, κομμουνιστών, 

λογοτεχνών και καλλιτεχνών3. Εντούτοις, ο Stanislav Vinaver και ο Miroslav Krleža, 

πέρα από το γεγονός ότι υπήρξαν οι πρώτοι Γιουγκοσλάβοι που ταξίδεψαν στη χώρα, 

ήταν και εκείνοι που ουσιαστικά παρακίνησαν τους υπόλοιπους συμπατριώτες τους   

να ταξιδέψουν και να συνθέσουν το δικό τους αφήγημα για τη Σοβιετική Ένωση ή 

ακόμα και να αντικρούσουν τις θέσεις τους. Ο Vinaver ήταν εκείνος ο οποίος άνοιξε 

πρώτος τον «ασκό του Αιόλου» των περιηγήσεων για να ακολουθήσει λίγο αργότερα 

ο Krleža, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε έμμεσα να αποδομήσει τις θέσεις του 

πρώτου. Συνολικά όμως, ο Krleža, μία από τις πιο εξέχουσες αλλά και αμφιλεγόμενες 

                                                           
3 Οι υπόλοιποι επτά Γιουγκοσλάβοι, εκτός του Miroslav Krleža και του Stanislav Vinaver, που 
ασχολήθηκαν με τη Ρωσία και τη Σοβιετική Ένωση στο πρώτο μισό του 20ο αιώνα ήταν οι εξής (Σε 
παρένθεση δίνονται τα έργα τους και το έτος έκδοσής τους): Dragiša Vasić (Utisci iz Rusije, 1928), 
Sreten Stojanović (Impresije iz Rusije, 1928), August Cesarec (Današnja Rusija, 1937; Putovanja po 
Sovjetskom Savezu, 1940), Ante Ciliga (Au pays du grand mensonge [U zemlji velike laži]), 1938; Deset 
godina u Sovjetskoj Rusiji, 1943), Živojin Pavlović (Bilans sovjetskog termidora. Prikaz i otkrića o 
delatnosti i organizaciji Staljinskog terora, 1940), Ervin Šinko (Roman jednog romana. Bilješke iz 
moskovskog dnevnika od 1935. do 1937. godine, 1955), Miloš Moskovljević (U Velikoj ruskoj 
revoluciji. Dnevničke beleške, 2007) (Janković 2017b: 155) 
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προσωπικότητες του νοτιοσλαβικού κόσμου, ήταν εκείνος που επηρέασε περισσότερο 

σε σχέση με το Vinaver τη γιουγκοσλαβική θεώρηση της Σοβιετικής Ένωσης4.  

Επίσης, το δεύτερο διευκρινιστικό στοιχείο έγκειται στο γεγονός ότι έργα της 

δυτικής περιηγητικής γραμματείας μένουν έξω από το κάδρο της συγκριτικής 

ανάλυσης του συγκεκριμένου πονήματος. Άλλωστε, η φύση της σχέσης βαλκανικής-

δυτικής περιηγητικής γραμματείας αποτελεί μέρος μιας γενικότερης προβληματικής 

που έχει τις ρίζες της στο «Βαλκανισμό»  και κατ’ επέκταση στο «διαχωρισμό» 

Ανατολικού-Δυτικού κόσμου. Τα ερωτήματα ποικίλουν: Σε ποιο βαθμό η βαλκανική 

ταξιδιωτική λογοτεχνία εντάσσεται στους κόλπους της ευρωπαϊκής; Λογίζονται ως 

δυτικοί οι Βαλκάνιοι περιηγητές στη Ρωσία; Κατά πόσο ο Ιστράτι, ο Vinaver, o 

Krleža και ο Καζαντζάκης είναι δυτικοί συγγραφείς; Οι απαντήσεις σε αυτά ασφαλώς 

χρήζουν περισσότερης μελέτης και η παρούσα εργασία δεν καλύπτει επαρκώς αυτόν 

το θεματικό άξονα. Μόνο σχηματικά και αποκλειστικά στο πλαίσιο της μελέτης πάνω 

στα εξεταζόμενα πρόσωπα και τα έργα τους, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκος 

Καζαντζάκης και ο Παναΐτ Ιστράτι, γνωστοί στη δυτική διανόηση και βιβλιογραφία, 

σε πολλές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται στους Ευρωπαίους περιηγητές. Ενώ 

όμως συχνά ο Καζαντζάκης παρακάμπτεται ή αγνοείται από τους δυτικούς μελετητές, 

ο Ιστράτι, ίσως λόγω της πρόσδεσής του με τη γαλλική παιδεία, συγκρίνεται με την 

περίπτωση του André Gide. H Ludmilla Stern (2007) εξετάζει συγκριτικά την 

περίπτωση του Ελληνορουμάνου και του Γάλλου συγγραφέα καθώς υπήρξαν οι 

πρώτοι διανοούμενοι που αντέστρεψαν με τόσο εμφατικό τρόπο την ωραιοποιημένη 

εικόνα της Σοβιετικής Ένωσης και παρέκκλιναν από τον μέχρι τότε «κανόνα» των 

«συμπαθούντων» δυτικών διανοούμενων. Από την άλλη μεριά, o Miroslav Krleža 

παρέμεινε σχετικά άγνωστος εκτός νοτιοσλαβικού περιβάλλοντος μέχρι σχεδόν και 

τη δεκαετία του 1990. Τα έργα του δεν ήταν εύκολο να μεταφραστούν σε άλλες 

γλώσσες, λόγω της ιδιόρρυθμης σύνταξης και της αλληγορικής γλώσσας του 

(Gerould, 2003: 132-133& Engesfeld, 1972: 279-292). O Bogert (1991) υποστήριξε 

ότι ο Krleža ως «ανατολίτης» συγγραφέας, δεν ήταν επαρκώς «εξωτικός» ώστε να 

προκαλέσει το ενδιαφέρον του δυτικού αναγνώστη. Ωστόσο, η πολιτιστική, 

καλλιτεχνική και πνευματική σύνδεσή του με το «κεντροευρωπαϊκό» περιβάλλον 

ώθησε αργότερα αρκετούς Ευρωπαίους να μελετήσουν και να μεταφράσουν το έργο 

                                                           
4 Μία ακόμα προσωπικότητα με επιρροή ήταν ο August Cesarec o οποίος υπήρξε συνοδοιπόρος του 
Krleža μέχρι τον Ιούλιο του 1941. Ο πρώτος δολοφονήθηκε από τους Ustaše μαζί με κομμουνιστές 
ηγέτες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Κερέστινετς (Stallarts, 2003: 137). 
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του. Κατά μία ειρωνική σύμπτωση, η πρώτη αγγλική μετάφραση του έργου «Ταξίδι 

στη Ρωσία», της οποίας η ανάγνωση ενδεχομένως να ήταν επικουρική ως προς τη 

σύνταξη της παρούσας εργασίας, προέκυψε μόλις το Φεβρουάριο του 2018, όταν ο 

γράφων είχε ήδη ολοκληρώσει την μελέτη του έργου από το σερβοκροατικό 

πρωτότυπο. Το «Ταξίδι στη Ρωσία» συχνά συγκρίνεται με τα «Ημερολόγια της 

Μόσχας» (1926-1927) του Walter Bernjamin τόσο ως το περιεχόμενο όσο και ως 

προς την τεχνοτροπία. Αμφότεροι είχαν αντιταχθεί -όχι τόσο εμφατικά όσο οι Gide 

και Ιστράτι- στις πρακτικές του σοβιετικού καθεστώτος, έθιξαν παρόμοιες 

προβληματικές ενώ παράλληλα χρησιμοποίησαν ένα φιλοσοφικό-ρητορικό λόγο στην 

αφήγησή τους (Jergović, 2013). Ο Stanislav Vinaver «επανανακαλύφθηκε» από τους 

ίδιους τους σερβικούς ακαδημαϊκούς κύκλους μόλις πρόσφατα με αφορμή τη 

συμπλήρωση της εκατονταετίας από το ξέσπασμα της Οκτωβριανής Επανάστασης5 

ενώ τα άπαντά του εκδόθηκαν μόλις το 2015. Ο Vinaver παραμένει σχεδόν άγνωστος 

στο δυτικό κοινό. 

Ως πρωταρχικοί λοιπόν στόχοι της εργασίας ορίζονται αφενός η περιληπτική 

απόδοση των παραπάνω έργων και αφετέρου η συγκριτική μελέτη τους με βάση 

καθορισμένους θεματικούς άξονες. Η σχέση των συγγραφέων με την Επανάσταση 

και τον πόλεμο, ο οραματισμός του μέλλοντος, η αποτίμηση του παρόντος, ο 

εγκιβωτισμός ή μη «εθνικών» ιστορικών αφηγήσεων, η θεώρηση για το Κράτος και 

τη Θρησκεία, οι ειδικές σχέσεις του ελληνικού/νοτιοσλαβικού κόσμου με τη Ρωσία 

και η «φαντασιακή» θέση της χώρας -και της «πατρίδας»- στον κόσμο, απασχολούν 

σημαντικά τη θεματολογία. Προκειμένου όμως να καταστεί εύληπτη ή να αναπτυχθεί 

πολύπλευρα η επιχειρηματολογία γύρω από αυτούς τους άξονες, είναι απαραίτητες οι 

αναφορές στους βασικότερους σταθμούς της ζωής και τα σημαντικότερα έργα των 

τεσσάρων συγγραφέων καθώς και στις επιρροές που δέχθηκαν, το λογοτεχνικό ή 

πολιτικό τους προσανατολισμό. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των Καζαντζάκη, 

                                                           
5 Στις 14-16 Ιουνίου 2017 οργανώθηκε μία επιστημονική συνάντηση στη Σερβία με τον τίτλο 
«Stanislav Vinaver i ruska kultura» (Ο Stanislav Vinaver και η ρωσική κουλτούρα). Εκεί έλαβαν χώρα 
οι παρουσιάσεις των Goran Raičević «Vinaver i Ruska revolucija» (Ο Vinaver και η Ρωσική 
Επανάσταση), Biljana Andonovska «Vinaver, revolucija» (Vinaver, Επανάσταση), Vlaho Bogišić 
«Vinaver i Krleža u sjeni Crvenog Oktobra» (Ο Vinaver και ο Krleža στη σκιά του Κόκκινου Οκτώβρη), 
Aleksandra Gordića «Vinaverovo traganje za ruskom dušom kroz socijalnu misao i iskustvo revolucije» 
(Η αναζήτηση του Vinaver για τη ρωσική ψυχή μέσω της κοινωνικής σκέψης και της εμπειρίας της 
Επανάστασης). Για την σερβική έρευνα αναφορικά με τον Stanislav Vinaver και την Οκτωβριανή 
Επανάσταση: Janković, B. (2017a). Ruske povorke «Stanislava Vinavera: u opreci spram Krleže i 
Cesarca. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα Kanal Oktobarika: 
https://oktobarika.wordpress.com/2017/07/31/ruske-povorke-stanislava-vinavera-u-opreci-spram-
krleze-i-cesarca/ (26/2/2018). 

https://oktobarika.wordpress.com/2017/07/31/ruske-povorke-stanislava-vinavera-u-opreci-spram-krleze-i-cesarca/
https://oktobarika.wordpress.com/2017/07/31/ruske-povorke-stanislava-vinavera-u-opreci-spram-krleze-i-cesarca/
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Ιστράτι και Krleža, στις οποίες παρατηρούνται μεταβολές στον ιδεολογικό 

προσανατολισμό -είτε πριν είτε μετά την περιήγησή τους στη Σοβιετική Ένωση- οι 

συσχετισμοί και οι παραλληλισμοί που διαμορφώνονται από τη συνολική επισκόπηση 

των δράσεων και των έργων του κάθε συγγραφέα, αποκτούν ξεχωριστή σημασία. Σε 

αυτό το πόνημα  όμως, δεδομένου ότι η ελληνική βιβλιογραφία καλύπτει εξαντλητικά 

τα βιογραφικά στοιχεία κυρίως του Καζαντζάκη και δευτερευόντως του Ιστράτι, 

δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα στη παρουσίαση της ζωής και του έργου των 

γιουγκοσλάβων συγγραφέων. Αξίζει τέλος να τονιστεί ότι οι θεμελιώδεις θέσεις 

Ελλήνων μελετητών όπως της Έλλης Σκοπετέα και μελετητών της μεταποικιακής 

θεωρίας -ιδιαίτερα οι λόγοι του Εdward Said περί «Οριενταλισμού», της Maria 

Todorova περί «Βαλκανισμού» και ίσως της Milica Bakić-Hayden περί «επάλληλων 

Οριενταλισμών»-  διέπουν ως ένα βαθμό την επιχειρηματολογία της εργασίας και είτε 

ενσωματώνονται στο κυρίως κείμενο είτε παρατίθενται με μορφή υποσημειώσεων. 

Έτσι, η δομή και τα περιεχόμενα του πονήματος, εκτός της εισαγωγής, 

διαμορφώνονται ως εξής:  

Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η πρόσληψη της Οκτωβριανής 

Επανάστασης και της Σοβιετικής Ένωσης στην ελληνική και γιουγκοσλαβική 

περίπτωση αντίστοιχα. Το κάθε κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο μέρη και υποδιαιρείται σε 

οκτώ  υποκεφάλαια. Το κάθε μέρος αναφέρεται σε καθέναν από τους δύο συγγραφείς 

της κάθε περίπτωσης. Στα πρώτα τρία υποκεφάλαια του κάθε μέρους παρατίθενται 

πληροφορίες για τις πτυχές της ζωής, της δράσης και της σκέψης των συγγραφέων, τα 

χαρακτηριστικότερα έργα τους καθώς και για τον λογοτεχνικό, ιδεολογικό και 

πολιτικό προσανατολισμό τους ο οποίος διαμορφώνει την οπτική τους απέναντι στη 

Σοβιετικής Ένωση αλλά και γενικότερα. Στην περίπτωση του Krleža και του Vinaver 

δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε σχέση με τους συγγραφείς της ελληνικής περίπτωσης 

στην εξέταση των προγενέστερων ή μεταγενέστερων έργων της εξεταζόμενης 

περιόδου, προκειμένου παράλληλα να διαφωτιστεί πληρέστερα ο άγνωστος -στην 

ελληνική βιβλιογραφία- προσανατολισμός τους. Ειδικότερα, στην περίπτωση του 

αντιφατικού Krleža, η παραπάνω έρευνα ήταν παραπάνω από απαραίτητη 

προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί ο λόγος του. Τα υποκεφάλαια αυτά, προέκυψαν 

από τη μελέτη της ελληνικής, αγγλόφωνης και σερβοκροατικής βιβλιογραφίας. Τα 

τελευταία υποκεφάλαια του κάθε μέρους είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στα 

τέσσερα εξεταζόμενα έργα. Παρατίθενται πληροφορίες για τις συνθήκες και τις 
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προϋποθέσεις της συγγραφής τους καθώς και η περιληπτική απόδοση των έργων που 

αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του πονήματος. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια, αναλύονται τα 

πορίσματα της συγκριτικής μελέτης των τεσσάρων έργων με βάση συγκεκριμένους 

θεματικούς άξονες. Στο πρώτο υποκεφάλαιο συγκρίνονται τα έργα «Ταξιδεύοντας: 

Ρουσία» και «Ταξίδι στη Ρωσία» των «συμπαθούντων» -φαινομενικά- συγγραφέων 

της κάθε περίπτωσης, Καζαντζάκη και Krleža αντίστοιχα, ενώ στο δεύτερο 

υποκεφάλαιο, στην συγκριτική ανάλυση συμπεριλαμβάνονται και οι αντίστροφες 

αναγνώσεις των παραπάνω έργων, «Προς την άλλη φλόγα» και «Ρωσική Εξόδιος 

Ακολουθία» των Ιστράτι και Vinaver αντίστοιχα. 

Τέλος, ο επίλογος συνοψίζει τη θεώρηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας συγκεντρώνοντας τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη ενώ η 

εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της εξεταζόμενης βιβλιογραφίας. 

Σημειώνεται ότι η βιβλιογραφία γραμμένη στην κυριλλική σερβική γραφή 

παρατίθεται στην παρούσα  βιβλιογραφία στη λατινική. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: H ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΜΕΡΟΣ Α’: ΠΑΝΑΪΤ ΙΣΤΡΑΤΙ (1885-1935) 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΛΟΓΑ 

1.1 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ 

Ο Παναΐτ Ιστράτι γεννήθηκε στη Βραΐλα της Ρουμανίας στις 10 Αυγούστου του 

1884. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεράσιμος Βαλσάμης καθώς ήταν γιος ενός  

Έλληνα λαθρέμπορου καπνού6, με καταγωγή από τα Φαρακλάτα Κεφαλονιάς, και της 

Ρουμάνας πλύστρας Ζωίτσα Ιστράτι 7 (Χρηστάκης, 1993: 9,24). Τα επόμενα έξι 

χρόνια τα περνάει στο χωριό Μπαλδοβινέστι στην οικία της γιαγιάς του, από τη μεριά 

                                                           
6 Αναφορικά με την τύχη του πατέρα του, υπάρχει μία σύγχυση  στη βιβλιογραφία. Κατά μία εκδοχή 
συλλαμβάνεται και σκοτώνεται από συνοριακούς φρουρούς κατά μία άλλη απλά εγκατέλειψε την 
Βραΐλα όταν ο Παναϊτ ήταν μόλις εννέα μηνών και φυλακίστηκε στην Κέρκυρα όπου και απεβίωσε. 
(Χρηστάκης, 1993&Ιστράτι 2014) 
7 Ο Λεωνίδας Χρηστάκης (1993) αναφέρει ότι το όνομα «Ιστράτι» αποτελεί μετάφραση από τα 
γαλλικά του επιθέτου «Ιστράτε» που κυριολεκτικά σημαίνει  «του δρόμου». Το όνομά του Παναΐτ 
δόθηκε από τη μητέρα του καθώς αποτελούσε παράκληση προς την Παναγία να τον προστατεύσει 
από τη φιλάσθενη φύση του (Παναΐτ=Παναγία) 
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της μητέρας του, μαζί με τους θείους του Άγγελ και Ντουμίτρου οι οποίοι αργότερα 

έμελλε να αποτελέσουν ήρωες του έργου «Ο θείος Άγγελος» και του διηγήματος 

«Μια νύχτα στο βάλτο». Το 1891 πηγαίνει στο Δημοτικό σχολείο της πόλης του όπου 

αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Kαθ’ όλη τη διάρκεια της μαθητικής του ζωής 

εργάζεται προκειμένου να βοηθήσει τη μητέρα του που αγωνιζόταν για την επιβίωσή 

τους. Ακολουθεί πολλά επαγγέλματα, από βοηθός σε ταβέρνα μέχρι λεβητοποιός μη 

καταβάλλοντας όμως προσπάθεια να αποκτήσει επαγγελματική 

σταθερότητα(Μπαλάν, 2014: 182). Ωστόσο, η αφοσίωσή του στο διάβασμα είναι 

έκδηλη ήδη από μικρή ηλικία. 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα γνωρίζεται με τον Ρώσο τυχοδιώκτη και πρώην 

ευγενή εμιγκρέ Μιχαήλ Μιχαήλοβιτς Καζάνσκι, (Μαρινέσκου-Χύμου, 1995: 63). 

Μαζί ξεκινούν ταξίδια στο Βουκουρέστι όπου αφουγκράζεται τα σοσιαλιστικά 

ιδεώδη. Έχοντας πάρει απαλλαγή από το στρατό λόγω της φυματίωσης που τον 

ταλαιπωρούσε, το 1905 λαμβάνει μέρος σε διαδήλωση για τη συμπαράσταση στην 

επανάσταση που έλαβε χώρα στη Ρωσία 8  (Χρηστάκης, 1993: 10) και ένα χρόνο 

αργότερα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα ως δημοσιογράφος του 

περιοδικού «Η εργατική Ρουμανία» με το άρθρο Regina Hotel ((Μπαλάν, 2014: 183). 

Μαζί με το φίλο του Καζάνσκι, ξεκινάει την περιπλάνησή του στη Ρουμανία και 

τις χώρες του Μεσογείου η οποία διαρκεί μέχρι το 1909.Στη συνέχεια, ταξιδεύοντας 

με διάφορες συντροφιές καταλήγει στην Ελλάδα κατά την περίοδο των Βαλκανικών 

Πολέμων. Ταυτόχρονα, επιχειρεί την πρώτη του λογοτεχνική απόπειρα στο περιοδικό 

που αρθρογραφούσε με το σύντομο αφήγημα «Ο Λυτρωτής» ενώ ανέρχεται σε 

Συντάκτης των Σοσιαλιστικών εκδόσεων. Σύντομα διορίζεται Γραμματέας του 

Συνδικάτου Φορτοεκφορτωτών του λιμανιού της ιδιαίτερης πατρίδας του.  

                                                           
8 Oι στρατιωτικές ήττες στο ρωσοϊαπωνικό πόλεμο του 1904-1905 σε συνδυασμό με την πτώση του 
βιοτικού επιπέδου και την εξαθλίωση του λαού προκάλεσαν εσωτερικές ταραχές που οδήγησαν το 
καθεστώς στα πρόθυρα της διάλυσης. Η δυσαρέσκεια μετουσιώθηκε σε επανάσταση τον Ιανουάριο 
του 1905 η οποία θεωρείται προοίμιο των δύο επαναστάσεων που ακολούθησαν. ). Εξεγέρσεις 
σημειώθηκαν στην Κονστάνδη, τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Η σημαντικότερη από αυτές 
ήταν η τελευταία. Ο θάνατος άμαχων απεργών και η βίαιη καταστολή από το τσαρικό καθεστώς 
έμειναν στην ιστορία ως ρωσική «Ματωμένη Κυριακή». Μετά τις βιαιοπραγίες ωστόσο, ο τσάρος 
αναγκάστηκε στο τέλος του ίδιου έτους να παραχωρήσει σύνταγμα και να σεβαστεί ορισμένα 
πολιτικά δικαιώματα ενώ παράλληλα ιδρύει τη Δούμα, ένα νέο νομοθετικό όργανο (Κατσόφσκα-
Μαλιγκόυδη, 2011). 
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Από το 1913 ασχολείται πιο ενεργά με το σοσιαλιστικό κίνημα, αφήνει σε πρώτη 

φάση τα ταξίδια του στη Μεσόγειο και πηγαίνει στο Παρίσι. Γνωρίζεται με την 

σοσιαλίστρια Ζανέτ Μαλτούς με την οποία παραμένει παντρεμένος μέχρι το 1921. 

Από το 1916 μέχρι το 1920 διαμένει στην Ελβετία και εξακολουθεί να 

απασχολείται σε διάφορα επαγγέλματα. Έρχεται σε επαφή με τους Γάλλους 

κλασικούς συγγραφείς και μελετά τη γαλλική γλώσσα χρησιμοποιώντας λεξικά. Το 

1917 ενθουσιάζεται με την Οκτωβριανή Επανάσταση αλλά έναν χρόνο αργότερα θα 

χάσει τη μητέρα του, γεγονός που θα τον συντρίψει ψυχολογικά και θα εισαχθεί στο 

σανατόριο Sylvanne-sur-Lausanne. Εκεί θα έρθει σε επαφή με το έργο του Γάλλου 

νομπελίστα συγγραφέα Ρομέν Ρολάν που τον επηρεάζει βαθύτατα. Η προσπάθειά του 

να έρθει σε επαφή με το είδωλό του, γράφοντάς του ένα γράμμα το 1919, 

αποτυγχάνουν, ωστόσο ο ίδιος θα συνεργαστεί με το γαλλικό περιοδικό «Το Φύλλο» 

πραγματοποιώντας την παρθενική του εμφάνιση στα γαλλικά πνευματικά δρώμενα9. 

Ωστόσο, η δυστυχία, η μιζέρια και η απογοήτευση του για τη ζωή και την Τέχνη είναι 

έκδηλες στα γραπτά του. 

Έτσι, στις τρεις Ιανουαρίου του 1921 κάνει απόπειρα αυτοκτονίας στη Νίκαια. 

Επάνω του θα βρεθούν δύο γράμματα, εκείνο που συνέταξε το 1919 για το Ρολάν και 

ένα ακόμα που το ονόμασε «Τελευταίες λέξεις» στο οποίο εξηγεί τους λόγους που 

αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του. Αμφότερα θα καταλήξουν στα χέρια του 

Ρολάν10, εγκαινιάζοντας μία νέα φάση στη ζωή του (Μπαλάν, 2014: 184-185): 

Τον Μάρτιο του ίδιου έτους ο Γάλλος νομπελίστας επικοινωνεί μαζί του και τον 

παροτρύνει να γράψει απευθείας στα γαλλικά11. Σύντομα οι δύο άντρες συνάπτουν 

φιλία και ο Ιστράτι αποστέλλει σε χειρόγραφα αποσπάσματα από τα κατοπινά έργα 

του «Σωτήρης», «Κυρ Νικόλας», «Μιχαήλ» και «Θείος Άγγελος». Ο Ρολάν 

ενθουσιάζεται περισσότερο με το απόσπασμα «Σταύρος» που συμπεριλαμβάνεται 

                                                           
9 Το άρθρο είχε τον τίτλο Τολστοϊσμός ή Μπολσεβικισμός (Χρηστάκης, 1993: 11). Αυτό το άρθρο 
αποτελεί και το δηλωτικό αφοσίωσης στον μπολσεβικισμό (Ιστράτι, 1989). 
10  Η διεύθυνση του περιοδικού «Ουμανιτέ» ήταν η πρώτη που έλαβε τα γράμματα. Εκείνη με τη 
σειρά της τα προώθησε στον Ρολάν. (Χρηστάκης, 1993) 
11 Στα έργα των Ρουμάνων συγγραφέων η χρήση της γαλλικής γλώσσας ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. 
Κατά την Ceia-Minjares (2009: 193-195) η παραδοσιακή πνευματική πρόσδεση με τη Γαλλία είχε 
σκοπό να φέρει τη Ρουμανία στο δρόμο της ευρωπαϊκής «κανονικότητας». Οι Ρουμάνοι 
διανοούμενοι επιχειρούν να αποφύγουν το «βαλκανικό στίγμα», γράφοντας στη γλώσσα του 
«Σημαντικού Άλλου» και ανάγοντας τη γαλλική κουλτούρα σε πρότυπο για τη ρουμανική πνευματική 
ζωή.  Η Γαλλία είχε εντάξει πολιτισμικά τη Ρουμανία στη δική της σφαίρα επιρροής.. 
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στη νουβέλα «Κύρα Κυραλίνα»12 η οποία έμελλε να γίνει το πιο γνωστό του έργο. Το 

1923 μάλιστα, λειτουργώντας  ως μέντοράς του, τον συστήνει επίσημα στο 

γαλλόφωνο αναγνωστικό κοινό, γράφοντας ένα κείμενο στο περιοδικό «Ευρώπη», το 

οποίο μάλιστα δημοσιεύει το εν λόγω έργο.13 Τότε, ο Ρολάν θα του αποδώσει και τον 

χαρακτηρισμό «Γκόρκι των Βαλκανίων» που τον ακολουθεί μέχρι και σήμερα. 

(Μπαλάν, 2014: 184-186).  

Έκτοτε, η φήμη του ως συγγραφέας απογειώνεται και ακολουθεί για τα επόμενα 

έντεκα χρόνια η περίοδος με τη μεγαλύτερη  παραγωγή έργων. Τα πιο γνωστά απ’ 

αυτά είναι Ο θείος Άγγελος (1924), Οι Χαϊντούκοι (1925), Παρελθόν και μέλλον 

(Αυτοβιογραφικές σελίδες, 1925), Δομνίτσα Σνάγκοφ (1926), Ο Μιχαήλ (1926), Η 

Νεραντζούλα (1926), Κοντίν (1926), Ντιρεττίσσιμο (1927), Τα Γαϊδουράγκαθα του 

Μπαραγκάν (1928), Προς την άλλη φλόγα(1929),Οίκος Θούριγκερ (1929), Γραφείο 

εργασίας (1931), Ο Σφουγγαράς (1931) και Τσάτσα Μίνκα (1931) ( Σούτσιου, 2014: 

131). 

Παράλληλα, συνεχίζει τη συνεργασία του με γαλλικά περιοδικά και εκδόσεις, 

έρχεται σε επαφή με το ρουμανικό εκδοτικό κόσμο, γνωρίζει κορυφαίες μορφές του 

πνεύματος σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ δεν λείπουν οι επικριτές του έργου του όπως ο 

Iorga14 (Μπαλάν, 2014: 186). Επίσης, η σοσιαλιστική του δράση και τα πολιτικά του 

πιστεύω βρίσκονται στο στόχαστρο του ρουμανικού τύπου και κατά τη σύντομη 

διαμονή του στη Ρουμανία η μυστική αστυνομία τον παρενοχλεί συστηματικά 

(Χρηστάκης, 1993). Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, παντρεύεται για δεύτερη 

φορά στη ζωή του την Αλσατή Anna Munsch,τρία χρόνια μετά το χωρισμό του με τη 

Μαλτούς, ενώ η υγεία του συνεχώς επιδεινώνεται (Μπαλάν, 2014: 186-187). 

 

                                                           
12Η Κύρα Κυραλίνα ήταν παλιά μπαλάντα της Βραΐλα χρονολογημένη το 1829 (Χρηστάκης, 1993). Το 
έργο του Ιστράτι πραγματεύεται την ίδια την ελπίδα για τη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εν 
γένει. Οι πανανθρώπινες αξίες τίθενται στο κέντρο της ιστρατικής αφήγησης. 
13 Χαρακτηρίζει τον Ιστράτι «Ανατολίτη παραμυθά […] που ενθουσιάζεται με τις ίδιες του τις 
αφηγήσεις […]»(Για τα γραφόμενα του Ρολάν βλ. Ιστράτι, 1989: 3). Ένας άλλος χαρακτηρισμός εξίσου 
δημοφιλής είναι αυτός του «Γάλλου συγγραφέα» αλλά «Ρουμάνου αφηγητή» που αποδόθηκε από 
τον συγγραφέα, κριτικό και ιδρυτή του λογοτεχνικού περιοδικού Nouvellеs Litteraires, Φρενερίκ 
Λεφέβρτο 1927 (Μπαλάν, 2014:185, 187). 
14  Γενικότερα, οι επικριτές του εστίαζαν στην εμμονή του Ιστράτι να παντρεύει τον πολιτικό με το 
λογοτεχνικό λόγο. Χαρακτηρίζουν ως επιπολαιότητα και υπερβολή αυτήν την επιλογή (Χρηστάκης, 
1993). 
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1.2 Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, H ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 

Στις 15 Οκτωβρίου του 1927 προσκαλείται στη Μόσχα για τον εορτασμό της 

συμπλήρωσης των δέκα χρόνων από την κήρυξη της Ρωσικής Επανάστασης από τον 

σοβιετικό διπλωμάτη στο Παρίσι Κριστιάν Ρακόφσκι 15 . Οι ενθουσιώδεις αρχικές 

εντυπώσεις του δημοσιεύονται στο γαλλικό και στο σοβιετικό τύπο ενώ το έργο του 

«Κύρα Κυραλίνα» μεταφέρεται στον κινηματογράφο από σοβιετικούς 

κινηματογραφιστές (Χρηστάκης, 1993). Μάλιστα, στις 11 Νοεμβρίου του 1927 ο 

Ιστράτι καταλαμβάνει τη θέση του αντιπροέδρου της Εταιρείας «Φίλοι της 

Σοβιετικής Ένωσης16. Εκείνη την περίοδο γνωρίζεται στη Μόσχα με τον Έλληνα 

συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη με τον οποίο συνάπτουν βαθιά φιλική σχέση. Η 

εκτίμηση και ο αλληλοσεβασμός του ενός για τον άλλο αποτυπώνεται στα έργα 

«Προς την άλλη φλόγα» , «Ταξιδεύοντας Ρουσία» και στο πλήθος επιστολών που 

ανταλλάσσουν μέχρι το 1929. Πολιτικός τους οδηγός υπήρξε ο Βίκτορ Σερζ17. Στις 

αρχές του 1928, Ιστράτι και Καζαντζάκης, αφού ολοκληρώνουν την πρώτη περιοδεία 

τους στην Σοβιετική Ένωση, αναχωρούν για την Ελλάδα.  

Στην Αθήνα, ενώ το πλήθος τους αντιμετωπίζει με ενθουσιώδη διάθεση, ο 

ελληνικός κυβερνητικός τύπος τους επιτίθεται με πομπώδη δυσφημιστικά 

δημοσιεύματα. Μάλιστα, ο Ιστράτι συλλαμβάνεται σε πορεία στο κέντρο της πόλης 

με την κατηγορία της «κομμουνιστικής δράσης» και αναγκάζεται σε απέλαση από τις 

ελληνικές αρχές. Κατά την αναμονή αυτής της απόφασης, διαμένει στο σπίτι του 

Καζαντζάκη όπου συγγράφει το έργο «Τα γαϊδουράγκαθα του Μπαραγκάν» 

(Χρηστάκης, 1993). 

 Σύντομα, επιστρέφει στη Σοβιετική Ένωση μαζί με το ζεύγος Καζαντζάκη και 

την Marie- Louise Baud Bovy (Μπιλιλί) και συναντιέται με το Μαξίμ Γκόρκι. Η 

                                                           
15 Εκείνη την περίοδο ο Ρακόφσκι είχε δεχτεί σκληρή κριτική από το γαλλικό τύπο για τη θητεία του 
ως πρέσβης στο Παρίσι παράμετρος που οδήγησε στην ανάκλησή του στη Μόσχα. Πιθανόν η 
ανάκληση να σχετίζεται με την ένταξή του στην Ενωμένη Αντιπολίτευση. Ο Ρακόφσκι συνδεόταν 
φιλικά με τον Ιστράτι ήδη από το 1905. Tanase, S. (n.d). The Renegade Istrati. Διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα: http://www.archipelago.org/vol10-12/tanase.htm (4/11/2017) 
16(28/8/2013).Ο Παναΐτ Ιστράτι και η οικογένεια Καζαντζάκη. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Καθημερινής: 
http://www.kathimerini.gr/71250/article/proswpa/proskhnio/o-panait-istrati-kai-h-oikogeneia-kazantzakh 
(1/11/2017). 
17 Ο Bίκτωρ Σερζ, επίσης εκ των συνεργατών του Τρότσκι στην Ενωμένη Αντιπολίτευση, μετά το 1925, 
γνωρίστηκε με τον Ιστράτι και τον Καζαντζάκη στο Λένινγκραντ το 1927, κατά την περίοδο που 
άρχιζαν οι διώξεις των μελών . Υπήρξε ο «πολιτικός» τους οδηγός και τους είχε φιλοξενήσει και στο 
σπίτι του. Ο Σερζ (όπως και ο Ρακόφσκι) επηρέαζε τον Ιστράτι στη διαμόρφωση των απόψεών του 
για τη σοβιετική κυβέρνηση ( Weissman, 2013). 

http://www.archipelago.org/vol10-12/tanase.htm
http://www.kathimerini.gr/71250/article/proswpa/proskhnio/o-panait-istrati-kai-h-oikogeneia-kazantzakh
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πίστη του όμως κλονίζεται και αποφασίζει να επιστρέψει στη Γαλλία το Φεβρουάριο 

του 1929. Η ιδεολογική αυτή «παρέκκλιση» του Ιστράτι δημιουργεί ένταση στις 

σχέσεις του με τον Καζαντζάκη18. Το 1935, μετά το θάνατο του Ιστράτι, η Ελένη 

Σαμίου Καζαντζάκη γράφει στα γαλλικά το κείμενο « Η αληθινή τραγωδία του 

Παναΐτ Ιστράτι19» . Η ίδια περιγράφει ότι ο Ιστράτι έπεσε «θύμα του παρορμητικού 

του χαρακτήρα και των σκληρών αδιάφορων φίλων»20. Ο Καζαντζάκης παίρνοντας 

θέση για την κριτική του παλιού φίλου του προς τη Σοβιετική Ένωση στην 

αλληλογραφία που ανταλλάσσει με τον μαθητή και βιογράφο του Παντελή 

Πρεβελάκη, αναγνωρίζει ότι κάποια επιχειρήματα είχαν βάση ωστόσο καταλήγει ότι 

η θεώρηση του Ιστράτι αποτελεί μόνο τη μία όψη της πραγματικότητας (Θεοδωράκη, 

1988). Παρά τη ψύχρανση των σχέσεων μεταξύ τους, ο Ιστράτι, λίγο πριν το θάνατό 

του, θα επιχειρήσει να προσεγγίσει εκ νέου τον Καζαντζάκη. 

Για τον ίδιο λόγο έρχεται και ο τερματισμός της φιλίας του με τους δυτικούς 

συμπαθούντες προς τη Σοβιετική Ένωση και ειδικότερα με το Ρολάν. Η αντίθεσή του 

για την καταπάτηση των επαναστατικών αξιών στη χώρα μετουσιώθηκε σε 

λογοτεχνική κραυγή διαμαρτυρίας με την έκδοση του έργου «Προς την άλλη φλόγα» 

το 1929. Εξακολουθεί όμως να δηλώνει αφοσιωμένος στα σοσιαλιστικά ιδεώδη και 

στην πάλη για ελευθερία. Παρ’ όλα αυτά ο κατευθυνόμενος από τη Μόσχα τύπος, τα 

ευρωπαϊκά αριστερά περιοδικά και εφημερίδες αλλά και ο καθεστωτικός τύπος της 

Γαλλίας και της Ρουμανίας βάλλουν εναντίον του (Μπαλάν, 2014: 188-189). 

 Η Θεοδωράκη (1988) αναφέρει ότι μετά την επιστροφή του στη Γαλλία ο 

Ιστράτι προσπάθησε να αποκρύψει τις προθέσεις του σχετικά  με τη δημοσίευση του 

βιβλίου21. Μόνο στον Ρουμάνο θεατρικό συγγραφέα Ιονέσκο και τον Αντριέν ντε Ζον 

είχε εκφράσει τις σκέψεις του. Τον Ιούνιο του 1929 αποφασίζει να παραδώσει ένα 

απόσπασμα του βιβλίου «Προς την άλλη φλόγα» στον Ρολάν. Ο τελευταίος τον 

συμβουλεύει να μην προβεί σε οποιαδήποτε δημοσίευση και προσωρινά τον 

                                                           
18 Ο Χρηστάκης (1993) αναφέρει μερικές φήμες σχετικά με την διαφωνία των δύο συγγραφέων. Πέρα 
από την μη σύμπλευσή τους σε θέματα «ελευθερίας» στη Σοβιετική Ένωση, φημολογούνταν ότι ο 
Καζαντζάκης ενοχλήθηκε από την ακτινοβολία των απόψεων του Ιστράτι στο ελληνικό κοινό και την 
προβολή του ονόματός του.  
19Adevarata tragedie a lui Panait Istrati 
20Πιθανότατα ως «σκληρούς αδιάφορους φίλους» να ορίζει τους Σερζ και Ρακόφσκι. (28/8/2013).Ο 
Παναΐτ Ιστράτι και η οικογένεια Καζαντζάκη. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Καθημερινής: 
http://www.kathimerini.gr/71250/article/proswpa/proskhnio/o-panait-istrati-kai-h-oikogeneia-kazantzakh 
(1/11/2017). 
21Ο ίδιος βέβαια είχε φροντίσει να παραχωρήσει τις πρώτες συνεντεύξεις το Φεβρουάριο και το 
Μάρτιο του 1929 στηNouvelles littѐraires και στη LeMonde, γεγονός που προκάλεσε τη σοβιετική 
αντίδραση μέσω της Litteratournaїa Gazeta που τον κατηγόρησε για διπροσωπία (Ιστράτι, 1987: 41).  

http://www.kathimerini.gr/71250/article/proswpa/proskhnio/o-panait-istrati-kai-h-oikogeneia-kazantzakh
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μεταπείθει. Στις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους όμως εκδίδεται ο πρώτος τόμος για να 

ακολουθήσουν οι άλλοι δύο λίγες ημέρες μετά. 

Από το 1930 ο Ιστράτι αποφασίζει να εγκαταλείψει τη Δύση αλλά τελικά 

συνεχίζει την περιοδεία του στην Ευρώπη. Προσπαθώντας να επαναλάβει τις 

περιπλανήσεις του στη Μεσόγειο, συλλαμβάνεται στην Αίγυπτο και απελαύνεται. 

Έκτοτε συνεχίζει να αμύνεται των επιθέσεων στο πρόσωπό του22 ενώ η υγεία του 

διαρκώς επιδεινώνεται. 

 Στις δεκαέξι Απριλίου του 1935, καταβεβλημένος από την αρρώστια του, ο 

συγγραφέας θα αφήσει την τελευταία του πνοή και θα κηδευτεί χωρίς θρησκευτική 

τελετή στο Βουκουρέστι (Θεοδωράκη,1988). 

1.3 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Κατά  την εποχή του Μεσοπολέμου στη Ρουμανία, όπως και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη, εμφανίζεται το ρεύμα του μοντερνισμού και ποικίλουν οι διάφορες 

«αβαγκαρίστικες» ομάδες23. Ο Ιστράτι αν και δεν ανήκει σε καμία λογοτεχνική τάση 

της εποχής, αγαπήθηκε από το αναγνωστικό κοινό ενώ η προοδευτικότητα που 

επέδειξε στο έργο του επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τους μεταγενέστερους. 

(Πετσίνης, 1981: 12-13). Στην ελληνική μετάφραση της «Κύρα Κυραλίνα» του 1989  

εσωκλείεται και η άποψη του Ρολάν όταν σύστησε επίσημα τον Ιστράτι στο 

αναγνωστικό κοινό. Ο συγγραφέας σκιαγραφείται ως «παραμυθάς που παρασέρνεται 

από τις ίδιες του τις διηγήσεις», «ονειροπόλος», «χειμαρρώδης» και «τολμηρός». 

 Προσδίδοντας έναν εξομολογητικό-προσωπικό τόνο στην αφήγηση, αφήνει μία 

αίσθηση ότι επιχειρεί να αυτοδικαιολογηθεί. Όπως όμως εύστοχα παρατηρεί ο 

Χρηστάκης (1993), υιοθετεί ένα διπλό ύφος. Το ένα είναι καθαρά αυτοβιογραφικό-

αυτοαναφορικό και το δεύτερο αφορά την αφήγηση των γεγονότων του παρελθόντος. 

Ο Ιστράτι δεν καταφεύγει συνήθως στο παρόν του αλλά στη μεταβατική περίοδο από 

την Οθωμανική κατάρρευση στα Βαλκάνια μέχρι την ανεξαρτησία της Ρουμανίας και 

την εμφάνιση του πρωτοκαπιταλισμού στη χώρα. Το παρελθόν χρησιμοποιείται από 

τον Ιστράτι ως παράδειγμα προς μίμηση ή προς αποφυγή για το μέλλον. Γοητεύεται 

                                                           
22 Η συνεργασία του με περιοδικά και φυλλάδες φίλα προσκείμενες στη «μπουρζουαζία» έγινε η 
αιτία να κατηγορηθεί για στροφή στο φασισμό. Χειρότερος επικριτής του μετά το 1929 υπήρξε ο 
Μπαρμπύς ο οποίος του επιτίθεται με ύβρεις (Prevost, 1978). 
23 Με περισσότερη ακρίβεια ο Φλορίν Μαρινέσκου (2007: 172) περιγράφει τις επιρροές που δέχθηκε 
η ρουμανική λογοτεχνία τόσο από τα παλιά ρεύματα (Κλασικισμός, Ρομαντισμός, Μπαρόκ) όσο κι 
από τα νέα (Συμβολισμός, Εξπρεσιονισμός, Υπερρεαλισμός, Φουτουρισμός).  
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ιδιαίτερα από ανθρώπους του μόχθου, της φτώχειας και της ανέχειας που κυριεύονται 

από πάθη. Έτσι, προκύπτει, ένας ιδιότυπος λυρισμός στη θεματολογία -ή ακόμα και 

ένας τόνος ρομαντισμού- ορμώμενος από μία πληθώρα πρωταγωνιστών  που 

τιθασεύει το αυστηρά αυτοβιογραφικό ρεαλιστικό πλαίσιο αλλά και τιθασεύεται από 

αυτό. 

Στο επίκεντρο των αφηγήσεών του βρίσκεται κυρίως η Ανατολή και η Μεσόγειος 

ως χώρος δράσης των ηρώων αλλά οι πηγές του από όλες τις εποχές και τις χώρες 

που αφηγείται ποικίλουν. Οι περιοχές αυτές άλλοτε σαγηνεύουν κι άλλοτε 

καταρρακώνουν τους ανθρώπους που ζουν στους κόλπους τους24.  

Ένα μοτίβο που απαντάται στον Ιστράτι είναι αυτό της φιλίας. Ο συγγραφέας την 

«τοποθετεί ως μεγάλο ρυθμιστικό άξονα όλης της ύπαρξής του». Ο ίδιος μάλιστα 

δηλώνει «δε μπορώ να νιώσω φιλία χωρίς μπουνιές». Με το φίλο του λοιπόν ο 

άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει περιόδους πάθους, ψυχρότητας, να γνωρίσει 

συγκρούσεις, αγωνίες και η αγάπη τους να δοκιμαστεί αλλά σε κάθε περίπτωση θα 

επιβιώσει (Χρηστάκης, 1993). Αυτή η άποψη προσιδιάζει στην περίπτωση του 

Ιστράτι αν λάβει κανείς υπόψη τις διακυμάνσεις που γνώρισε η φιλία του με τον 

Καζαντζάκη, τον Καζάνσκι και το Ρολάν. 

Ο Ιστράτι είναι ένας συγγραφέας που αρέσκεται να καταφεύγει στη δύναμη της 

Τέχνης. Τη χρησιμοποιεί με σκοπό να μεταλαμπαδεύσει στον αναγνώστη τα ιδανικά 

και τις αξίες που ο ίδιος ασπάζεται. Ο Φλορίν Μαρινέσκου (2007: 175) σημειώνει ότι 

ο συγγραφέας «θίγει φλέγοντα κοινωνικά προβλήματα, πιστεύοντας πως μόνο ο 

καλλιτέχνης ‘’ιεροφάντης της αιώνιας ομορφιάς μπορεί να αναλάβει τη 

διαπαιδαγώγηση της ανθρωπότητας’’»25. 

                                                           
24 Μάλιστα φτάνει στο σημείο να αναφέρει ότι ο Ιστράτι αντιμετωπίζει το «πεπρωμένο με ένα είδος 
ανατολίτικης παθητικότητας» (Χρηστάκης, 1993). Η σχέση του Ιστράτι με την Ανατολή έχει μεγάλη 
σημασία αν εξεταστεί από τη σκοπιά των θέσεων του Said (1996) και της θέση του περί 
Οριενταλισμού. Ένας Βαλκάνιος συγγραφέας γοητεύεται από την «μυστηριώδη» Ανατολή και 
αισθάνεται οικεία απέναντι στους διαφορετικούς ρυθμούς ζωής των κατοίκων της. Αποτιμώντας 
θετικά την «ανατολική οπισθοδρομικότητα» συχνά παρατηρείται στο έργο του  μία άρνηση για το 
δυτικό μοντέλο. Άλλες φορές όμως η Ανατολή αποδίδεται στο ιστρατικό έργο ως μία απειλητική και 
απρόβλεπτη χώρα και η Δύση ως «προοδευτική». Από τη σκοπιά των θέσεων της (Todorova) για το 
Βαλκανισμό, ο Ιστράτι αυτοπροσδιορίζεται ως Βαλκάνιος, αλλά δεν προσπαθεί να αποτινάξει τη 
βαλκανική του ιδιότητα. Η συλλογή διηγημάτων «Μεσογειακές περιπλανήσεις» (2014) αποτελεί ένα 
δείγμα αυτού του προσανατολισμού. Γενικές αναφορές για την Ανατολή και τα Βαλκάνια υπάρχουν 
διάσπαρτες σε όλο το έργο του. 
25  Τα τελευταία αυτά λόγια αποδίδονται στον ίδιο τον Ιστράτι. 
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Πολιτικά, διακρίθηκε περισσότερο ως συνδικαλιστής. Αν και πιστός στα 

σοσιαλιστικά ιδεώδη και στα ιδανικά που πρέσβευε η Ρωσική Επανάσταση του 1917, 

ο Ιστράτι δεν ήταν καν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και δε διέθετε καμία 

μαρξιστική κατάρτιση, όπως υπέδειξε ο μαρξιστής Μπόρις Σουβαρίν26(Θεοδωράκη, 

1988). Η σοσιαλιστική του κατεύθυνση και σκέψη των πρώτων χρόνων 

αποτυπώνεται στο έργο «Τα Γαϊδουράγκαθα του Μπαραγκάν27» 1928. Στα γραπτά 

μετά τη μεταστροφή του 1929, αποθεώνει την Ενωμένη Αντιπολίτευση και τον 

Τρότσκι ενώ στέκεται ιδιαίτερα στην εξορία του την οποία καταδικάζει με θλίψη. 

Υπενθυμίζει διαρκώς την απομάκρυνση των σοβιετικών κυβερνώντων από τα ιδεώδη 

της Επανάστασης. Πέραν του Τρότσκι, ο ίδιος δηλώνει ότι θα χαιρετίζει πάντα με 

ενθουσιασμό τους πρώτους επαναστάτες Λένιν και Ντζερζίνσκι. Βάλλοντας με πάθος 

κατά του καπιταλιστικού μοντέλου , της «μπουρζουαζίας» και της ΝΕΠ28 δεν παύει 

                                                           
26 O Μπόρις Σουβαρίν στο βιβλίο του «Staline, aperçu historique du bolchévisme» το 1935 ήταν 
αυτός που κατέγραψε τον πρώτο ενθουσιασμό του Ιστράτι για την Επανάσταση και τη Σοβιετική 
Ένωση την οποία χαρακτήριζε ως μεγάλη φλόγα της Ανατολής» και την έλλειψη θεωρητικής 
κατάρτισής του. Ο Σουβαρίν είχε ήδη διωχθεί από την Κομιντέρν το 1924 για την υποστήριξή του 
στον Τρότσκι και την Αντιπολίτευση.Tanase, S. (n.d). 
27 Το έργο «Τα γαϊδουράγκαθα του Μπαραγκάν» αποτυπώνουν την κοινωνική και ψυχολογική 
διάσταση της ζωής στη ρουμανική επαρχία κατά την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα. Τα 
συναισθήματα των κατοίκων βρίσκονται σε πρώτο πλάνο ενώ τα γαϊδουράγκαθα συμβολίζουν το 
εμπόδιο προς την τάση φυγής του ανθρώπου από τα δεσμά της πραγματικότητας, της 
εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Τα στοιχεία της φύσης είναι εχθρικά απέναντι σε μία κοινωνία 
διεφθαρμένη, μονότονη όπου κυριαρχεί η μοναξιά. Οι φτωχοί κάτοικοι του χωριού επαναστατούν 
εις βάρος των τσιφλικάδων οι οποίοι όμως αντιδρούν με τη βίαιη καταστολή της εξέγερσης. Η 
ιστορία παρατίθεται μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Ο ίδιος ο Ιστράτι θα αφιερώσει το 
βιβλίο «στο ρουμανικό λαό, στις έντεκα χιλιάδες σκοτωμένους του από τη ρουμανική κυβέρνηση, 
στα τρία χωριά: Stănilești, Băilești, Hodivoaia που τα έκαναν σκόνη με το πυροβολικό» 
συμπληρώνοντας ότι «Τα εγκλήματα αυτά γίνανε τον Μάρτη του 1907 και έμειναν ατιμώρητα» 
(Σούτσιου, 2014: 133-134, 149). 
28 Με τον εμφύλιο πόλεμο όμως να έχει φέρει σε δεινή θέση την οικονομία της χώρας και τον 
Πολεμικό Κομμουνισμό να φαντάζει ανεπαρκής ως πολιτικοοικονομικό μοντέλο, ο Λένιν αποφασίζει 
τον Απρίλιο του 1921 στο 10ο Συνέδριο του κόμματος να υιοθετήσει μία διαφορετική, οικονομική 
πολιτική η οποία βασιζόταν στη δημιουργία μιας οικονομίας της αγοράς υπό τον έλεγχο του 
κράτους, παράμετρος όμως που αποτελεί δάνειο από το καπιταλιστικό σύστημα. Η Νέα Οικονομική 
Πολιτική (ΝΕΠ) την οποία ο Σμίθ (2015: 139) ορίζει ως «ένα υβριδικό, εξελισσόμενο σύστημα που 
συνδύαζε αγροτική οικονομία, έναν κρατικό τομέα υποκείμενο σε ‘’ εμπορική λογιστική’’, ιδιωτικό 
εμπόριο και βιομηχανία, ένα κρατικό και συνεταιριστικό δίκτυο εφοδιασμού και διανομής, ένα 
πιστωτικό σύστημα και μία υποτυπώδη κεφαλαιακή αγορά» διατηρήθηκε για μία εξαετία (1921-
1927) και είχε ως αρχικό στόχο να ανεφοδιάσει τις πόλεις και να ανεβάσει την αγοραστική δύναμη 
της ρωσικής υπαίθρου προκειμένου αργότερα να καταστεί δυνατή η βιομηχανική ανάπτυξη. 
Απώτερος όμως στόχος ήταν η παγίωση της συμμαχίας της αγροτικής μάζας με το προλεταριάτο, η 
ανάπτυξη βαριάς και ελαφριάς βιομηχανίας. Ο Λένιν αν και έβλεπε τη νέα πολιτική ως υποχώρηση 
απέναντι στον καπιταλισμό, τη θεώρησε αναγκαία και μακροπρόθεσμα ωφέλιμη για τη χώρα. 
Μάλιστα, εκτιμούσε ότι θα διαρκούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα (Καρρ, 1977&Σμίθ, 2015). 
Για να καταστεί υλοποιήσιμη μία τέτοια πολιτική, οι Μπολσεβίκοι έλαβαν μία σειρά αποφάσεων. 
Αρχικά, επέβαλαν φόρους σε είδος και επέτρεψαν την ανάπτυξη ιδιωτικών εμπορικών σχέσεων και 
επενδύσεων. Παράλληλα, εγκαταλείφθηκαν οι επιτάξεις προϊόντων, καταργήθηκαν τα δελτία ειδών 
πρώτης ανάγκης, τα πλεονάσματα δημητριακών μπορούσαν να πωληθούν σε συνεταιρισμούς ενώ 
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να πιστεύει σε αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η δίψα για δικαιοσύνη. Στην 

πραγματικότητα θέλει να δημιουργήσει έναν νέο κόσμο απαλλαγμένο από 

οποιονδήποτε αρνητισμό. Αυτή η ανάγκη του υπερβαίνει την πολιτική προσήλωση. 

Ενώ χάνει στην πορεία την πίστη του στους αγώνες θεωρώντας ανώφελη την 

ιδεολογική πάλη, παραμένει προσηλωμένος στην «δονκιχωτική» του ιδέα 

(Χρηστάκης, 1993) στην κατάκτηση μιας ζωής ενάρετης όπου ο άνθρωπος 

δραπετεύει από τα δεινά που η κοινωνία δημιουργεί παρά φύσει. 

1.4 «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΛΟΓΑ»: Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Το έργο «Προς την άλλη φλόγα» αποτελεί την λογοτεχνική έκφραση της 

μεταστροφής του πολιτικού προσανατολισμού του Ιστράτι. Απογοητευμένος από την 

τροπή που πήρε η εφαρμογή των επαναστατικών αξιών και βάλλοντας κατά της 

σταλινικής διακυβέρνησης, παραδέχεται την ήττα των ιδανικών του. Εμμένει όμως 

στα ιδεώδη της «γνήσιας επανάστασης» στη διαρκή πάλη του ανθρώπου για την 

ανατροπή της σκληρής πραγματικότητας. Μέσα στην αφήγηση του Ιστράτι υπάρχει η 

έννοια της επανάστασης προς «καθετί που επιβάλλει στον άνθρωπο υπακοή, 

υποτίμηση που προσπαθεί να τον κάνει ‘’ζώο μέσα σε κοπάδι’’» (Χρηστάκης, 1993: 

56). Η άλλη φλόγα λοιπόν είναι μία μεταφορά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μίας 

                                                                                                                                                                      
επανήλθε η διοικητική ιεραρχία με το διορισμό «Κόκκινων διευθυντών». Επίσης, τερματίστηκε η 
ανακατανομή των κατοικιών, οι οποίες επιστράφηκαν στους παλιούς ιδιοκτήτες και το 1922 
επανήλθε ο θεσμός του ενοικίου. Στον ιδεολογικό τομέα, παγιώθηκε η αντιθρησκευτική πολιτική των 
Μπολσεβίκων και η συστηματική προπαγάνδα μέσω της παιδείας. Μετά το θάνατο του Λένιν, 
παγιώθηκε και η λατρεία στο πρόσωπό του κυρίως από το Στάλιν προκειμένου να νομιμοποιήσει το 
καθεστώς του. Στον πνευματικό τομέα, παρά τη ρητορική περί πολιτισμικής επανάστασης και 
πνευματικής δημιουργίας από το καθεστώς, διανοούμενοι και συγγραφείς λογοκρίνονταν. 
(Κατσόφσκα-Μαλιγκούδη, 2011&Σμιθ, 2015). 
Παρά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος, η ΝΕΠ απέφερε κάποια θετικά αποτελέσματα. Το 
1923 ο φόρος σε είδος έγινε χρηματικός και το 1924 σταθεροποιήθηκε το ρούβλι. Οι φόροι κατά τη 
διετία 1923-1924 μειώθηκαν και το κράτος προέβη σε άρση των περιορισμών για τις προσλήψεις 
εργατών και για τις μισθώσεις καλλιεργειών. Η βιομηχανία το 1926-1927 ξεπέρασε τα προπολεμικά 
επίπεδα. Η θέση των αγροτών και του γυναικείου πληθυσμού βελτιώθηκε, όπως και η ποιότητα της 
τροφής ενώ μέλη του κόμματος είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ακόμα, στον τομέα της 
εργασίας, καθιερώθηκε το οκτάωρο.  
Ωστόσο, δεν έλειπαν και οι φωνές διαμαρτυρίας από την πλευρά των εργατών. Οι τελευταίοι 
έβλεπαν τους ανθρώπους της ΝΕΠ (νέπμεν) και τους πλούσιους αγρότες (κουλάκους) ως 
κερδοσκόπους με επιρροή στην κοινωνία και θεωρούσαν την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας ως 
εμπόδιο στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους . Οι Μπολσεβίκοι, αφουγκραζόμενοι αυτές τις 
ενστάσεις, ψήφισαν αρκετούς περιοριστικούς νόμους για τους νέπμεν και τους κουλάκους . Επίσης, 
παρατηρήθηκαν φαινόμενα σύστασης παιδικών συμμοριών από ορφανά (Καρρ, 1977&Σμίθ, 2015).  
Ενώ η ΝΕΠ βρισκόταν σε εφαρμογή για ένα χρόνο, το Μάιο του 1922 αρχίζει να επιδεινώνεται η 
κατάσταση της υγείας του Λένιν. Ο θάνατός του στις 21 Ιανουαρίου 1924, επηρέασε σημαντικά την 
πολιτική της ΝΕΠ όπως και την πορεία ολόκληρου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η μάχη της 
διαδοχής του Λένιν ανάμεσα στους Τρότσκι, Κάμενεφ, Ζινόβιεφ, Μπουχάριν και Στάλιν είχε ήδη 
ξεκινήσει από το 1923. 
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αξία που παραμένει ζωντανή από τη στιγμή που το σοβιετικό καθεστώς, η «φλόγα 

της Ανατολής», τον είχε προδώσει. 

Στην πραγματικότητα το βιβλίο αποτελεί πνευματικό δημιούργημα τριών 

ανθρώπων 29  και η προσωρινή δημοσίευση του μόνο με το όνομά του 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό την άμεση διάδοση των μηνυμάτων που περιέχει 

(Σούτσιου, 2014: 146). Το δικό του κεφάλαιο είχε αρχικά τον τίτλο «Εξομολόγηση 

προς Νικημένους», που εσωκλείει όλους τους λόγους της απογοήτευσής του για την 

κομμουνιστική διακυβέρνηση30.  

Το βιβλίο αναφέρεται στην περίοδο 18/10/1927-15/2/1929 κατά την οποία ο 

Ιστράτι βρέθηκε στη Σοβιετική Ένωση με ένα μικρό διάλλειμα στην Ελλάδα στις 

αρχές του 1928. Αν και κατατάσσεται στο είδος της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας μόνο 

το δεύτερο μέρος του μπορεί να θεωρηθεί καθαρά ταξιδιωτικού περιεχομένου. Οι 

σκέψεις για το ταξίδι είναι συγκεχυμένες και η προσέγγισή του περισσότερο 

ανθρωπιστική παρά υπό το πρίσμα του μαρξισμού-λενινισμού. Το έργο δίνει την 

εντύπωση ότι γράφτηκε υπό συναισθηματική φόρτιση σε λαϊκή γλώσσα, με διακοπές 

στη ροή της αφήγησης και κατακερματισμό του χρόνου (Θεοδωράκη, 1988). 

Αναλυτικότερα: 

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου με τίτλο «Εξομολόγηση για νικημένους» ο Ιστράτι 

φανερώνει την διάθεσή του και το αίσθημα πικρίας που νιώθει για την ήττα των 

ιδανικών του όπως τη βίωσε στη χώρα των Μπολσεβίκων. Αφού κάνει μία αναδρομή 

στο συνδικαλιστικό του παρελθόν στη Βραΐλα και στους αγώνες του για δικαιοσύνη, 

αναφέρει ότι γοητεύτηκε από τον μπολσεβικισμό μετά τις Διασκέψεις του 

Zimmerwald (1915) και του Kienthal (1916)31 για τη «σταθερότητα του, την ακρίβεια 

και το θάρρος του» (Ιστράτι, 1987: 18). Βρισκόμενος στην Ελβετία κατά το 

                                                           
29  Οι άλλοι δύο τόμοι του έργου του ανήκαν στους διωχθέντες Βίκτωρ Σερζ και Μπόρις Σουβαρίν. 
(Μπαλάν, 2014: 189). 
30 «Νικημένοι είναι όλοι οι άνθρωποι που στο τέλος της ζωής τους βρίσκονται σε συναισθηματική 
διαφωνία με τους καλύτερους από τους ομοίους του. Είμαι ένας από τους νικημένους» (Ιστράτι, 
1988: 15). 
31 Στις Διασκέψεις του Zimmerwald (1915) και του Kienthal (1916) επιχειρήθηκε για πρώτη φορά ο 
συντονισμός των σοσιαλιστών ενάντια στον πόλεμο. Κατά τη διεξαγωγή τους διατυπώθηκαν δύο 
προτάσεις. Η πρώτη αφορούσε στην επικράτηση της ειρήνης ενώ η δεύτερη στην απάντηση στον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο με τη διεξαγωγή μιας επανάσταση σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Λένιν είχε 
προτείνει τότε ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος να μετατραπεί σε εμφύλιο. Οι δύο Διασκέψεις θεωρούνται 
το πρελούδιο της Γ’ Διεθνής ενώ με αφορμή αυτές επανασυστάθηκε και η Β’. Marcou, L. (1985). 
Internationale(s) στο Labica, G.& Bensussan, G. (Επιμ.). β' εκδ. Dictionnaire critique du marxisme 
Διαθέσιμο σε ελληνική μετάφραση στην ιστοσελίδα 
http://www.theseis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=461 (7/4/2018) 

http://www.theseis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=461
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ξέσπασμα της Οκτωβριανής Επανάστασης, υπέφερε μετά τη δημοσίευση του άρθρου 

«Τολστοϊσμός ή Μπολσεβικισμός». Αυτό το άρθρο αποτέλεσε απάντηση στη διάλεξη 

του βιογράφου του Τολστόι, Birukoff, στη Γενεύη που πραγματοποιήθηκε μετά την 

επιστροφή του από τη Ρωσία και αποτελεί το αγαπημένο άρθρο του Ιστράτι διότι, 

ανεξάρτητα από ό,τι θα συνέβαινε στην Γ’ Διεθνή και την πορεία του κομμουνισμού 

στη Ρωσία, ο μπολσεβικισμός όπως εκφράστηκε από τον Λένιν χαιρετίστηκε ως 

υπέρμαχος των εργαζομένων. Αναφέρει ότι αυτός ο μπολσεβικισμός «δε θα πεθάνει 

όσο υπάρχουν επαναστάτες που στέλνονται στο θάνατο από τον εγκληματικό 

καπιταλισμό και στη Σιβηρία από αχρείους κομμουνιστές» (Ιστράτι, 1987:18). 

Στη συνέχεια τονίζει την απογοήτευσή του για την κρίση αξιών στην 

καπιταλιστική Δύση παραθέτοντας άρθρα από το γαλλικό τύπο και την απογοήτευσή 

του από το γεγονός ότι η Γαλλία, μία χώρα με πλούσιο επαναστατικό υπόβαθρο, 

στέκεται αντίθετη απέναντι στον επαναστατικό ενθουσιασμό την περίοδο που 

ακολούθησε το 1917. Οι αξίες του «καλού και του ωραίου» θα έπρεπε να  

συνεπάρουν τη Γαλλία και όλο τον κόσμο αναφέροντας μάλιστα ότι «το ίδιο θα 

γινόταν και σε μας, στα σκοτεινά Βαλκάνια ή στην απέραντη Ρωσία 32 » (Ιστράτι, 

1987:21).Ο πολιτισμός του μπολσεβικισμού παρουσιάζεται ως αντίπαλο δέος του 

δυτικού μοντέλου. 

Στη συνέχεια αποτιμά αρνητικά το τσαρικό καθεστώς για την ηθική κατάπτωσή 

του, την ευθύνη του για τους νεκρούς κατά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο και τις 

δολοπλοκίες του μοναχού Ρασπούτιν που απέφερε νομοτελειακά την καταστροφή 

του. Στον αντίποδα της εκμετάλλευσης και της υποκρισίας των Τσάρων στέκεται το 

μπολσεβικικό καθεστώς ως πρεσβευτής της κατάργησης των τάξεων που θα έδινε 

τέλος στην ίδια την ύπαρξη εκμεταλλευτών και εκμεταλλευόμενων. Ωστόσο ο 

συγγραφέας καταλήγει ότι αυτός ο στόχος δεν επιτεύχθηκε ποτέ καθώς η 

                                                           
32Με τη φράση «σκοτεινά» ο Ιστράτι φανερώνει ότι γνωρίζει την αρνητική εικόνα που έχει 
σχηματίσει η Ευρώπη για το βαλκανικό χώρο. Με τη λέξη «μας» ο συγγραφέας ορίζει τον εαυτό του 
ως Βαλκάνιο. Οι ξεχωριστές αναφορές σε Ευρώπη (Γαλλία) ως ένας πόλος και Βαλκανίων-Ρωσίας ως 
δεύτερος, φανερώνουν τις διαχωριστικές γραμμές που επιλέγει να βάλει ο Ιστράτι. Η δυνατότητα 
όμως και των δύο να στραφούν στις ίδιες αξίες και ιδανικά παρακάμπτει τις όποιες διαφορές. Η 
Todorova (2000) είχε  αναλύσει το φαινόμενο του αυτοπροσδιορισμού των βαλκανικών λαών που 
έχουν γνώση της «ιδιαιτερότητάς» που τους προσδίδει ο Σημαντικός Άλλος αλλά πολεμούν να 
αποτινάξουν τη «βαλκανικότητά» τους. Σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου, ο Ιστράτι τονίζει ότι το 
εγχείρημα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού δεν έπρεπε να συντελεσθεί στη Ρωσία καθώς ως 
λιγότερη αστικοποιημένη επιζητούσε την αστικοποίηση «κατά το παράδειγμα όλων των εθνών που 
βγαίνουν σιγά-σιγά από την πατριαρχική ζωή, όπως τα Βαλκάνια μας»(Ιστράτι, 1987: 32). Σ’ αυτό το 
σημείο η  «καθυστέρηση» της Ρωσίας στο δρόμο προς την αστικοποίηση εξισώνεται μ’ αυτήν των 
Βαλκανίων. Τα Βαλκάνια, η Ρωσία και η Ανατολή στο έργο του Ιστράτι έχουν πολλά κοινά σημεία. 
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εκμετάλλευση από τους γραφειοκράτες του νέου καθεστώτος 33 είναι η νέα 

πραγματικότητα. Οι «ειλικρινείς» κομμουνιστές που επιχείρησαν να αντισταθούν 

απομακρύνθηκαν. 

Αναφορικά με το θέμα της αυτοδιάθεσης των λαών της Σοβιετικής Ένωσης34  ο 

Ιστράτι αμφιβάλλει σοβαρά κατά πόσο υπάρχει πραγματική ελευθερία και εκτιμά ότι 

οι φωνές των ανθρώπων πνίγονται. Η ηθική κατάπτωση του καθεστώτος 

παρομοιάζεται με εκείνη που συντελείται στη Δύση ενώ τονίζει την διάβρωση της 

Κομσομόλ. Επίσης ενοχοποιεί το Μαξίμ Γκόρκι, τον οποίο και συνάντησε στο σπίτι 

του στη Μόσχα, για την απομάκρυνσή του από τα προβλήματα της κοινωνίας και από 

τα ιδανικά που πρέσβευε. Επίσης τον κατηγορεί για την άσκηση κριτικής στον Λένιν, 

ο οποίος, κατά τον Ιστράτι, έχοντας επιτρέψει γενικότερα  στους αντιπάλους του να 

εκφράζονται ελεύθερα, ήταν έκθετος στις απειλές. Ωστόσο, ο Λένιν με επιδεξιότητα 

κατάφερε να τηρήσει στο ακέραιο τα πιστεύω του. 

Το δεύτερο μέρος με τίτλο «Μέσα στην ΕΣΣΔ» αποτυπώνονται οι σκέψεις του 

αλλά συναντάται και το κυρίως ταξιδιωτικό κείμενο. Ο Ιστράτι παραθέτει αρχικά μία 

φανταστική συνέντευξη ως απάντηση στις κατηγορίες της Litteratournaїa Gazeta της 

Μόσχας περί «διπροσωπίας» του μετά τις θέσεις που διατύπωσε στη Nouvelles 

littѐraires και στη Monde το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 1929 κατά την 

επιστροφή του από τη Σοβιετική Ένωση. Αναφέρει ότι παραμένει και θα παραμείνει 

φίλα προσκείμενος στον μπολσεβικισμό αλλά εκείνον που πρέσβευαν οι Λένιν, 

Τρότσκι και ο ιδρυτής της Τσεκά, Φέλιξ Ντζερζίνσκι που δεν «έγιναν δολοφόνοι του 

ίδιου τους του έργου». Ομολογεί ότι πριν ταξιδέψει στη Σοβιετική Ένωση δε γνώριζε 

για τις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα και εκτιμά πως αν η κατάσταση 

γινόταν γνωστή στους κόλπους του διεθνούς προλεταριάτου, θα σχηματιζόταν «ένα 

άλλο μπολσεβικικό κόμμα […] πάνω σε νέες έντιμες βάσεις που δε θα έδινε πια στους 

                                                           
33 Ο Ιστράτι αποστρέφεται το «γραφειοκρατικό συνάφι» ‘’Συρφετέ που- χθες μετριοπαθής, σήμερα 
φανατικός˙ χθες τσαλαβουτώντας στο μαρξισμό σήμερα στο λενινισμό-μας δείχνεις το ίδιο βλακώδες 
πρόσωπο, αποδείχνεσαι αδυσώπητος, χώνεις βαθιά τα νύχια σου στον αυχένα της φιμωμένης μάζας 
και σαμποτάρεις έτσι τον προορισμό της κοινωνικής δικαιοσύνης’’. (Ιστράτι, 1987: 29).  
34 Το Νοέμβριο του 1917 ανακοινώνεται το Διάταγμα για τα δικαιώματα των λαών της Ρωσίας. Το 
Διάταγμα προτάσσει την ισότητα μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων της Ρωσίας, το σεβασμό στα 
δικαιώματα των μειονοτήτων, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών σε βαθμό απόσχισης και 
δημιουργίας ανεξάρτητου κράτους με την προϋπόθεση ότι μακροπρόθεσμα οι εθνότητες θα 
συνεργάζονταν με το προλεταριάτο  (Σμιθ, 2015) Η θέση του Λένιν περί Δικαιώματος των λαών για 
αυτοδιάθεση είχε διατυπωθεί ήδη από το 1914 στο ομώνυμο άρθρο. Εκεί, κήρυττε την πάλη ενάντια 
σε κάθε εθνικισμό και τα δικαιώματα για ισότητα και αυτοδιάθεση του κάθε λαού. Στο επίκεντρο, 
τοποθετούσε η συνεργασία του προλεταριάτου σε διεθνές επίπεδο. Οι εθνικοί πόλεμοι 
αποκηρύσσονταν ως ιμπεριαλιστικοί (Βρανίτσκι, 2008). 
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αρχηγούς απεριόριστη εξουσία» (Ιστράτι, 1987: 41). Στηρίζει την Ενωμένη 

Aντιπολίτευση υπό τον εξόριστο στην Άλμα Άτα, Τρότσκι35, τον οποίο θεωρεί ως τον 

πιο άξιο και προικισμένο ηγέτη, καταδεικνύοντας ωστόσο την έλλειψη συνεννόησης 

μεταξύ των μελών της και τις διασπαστικές τους τάσεις. Προτείνει  στον Τρότσκι να 

επιδείξει τη δέουσα προσοχή στην επιλογή των νέων συνεργατών του. Ο Ιστράτι 

αναφέρεται στην σύντομη γνωριμία που είχε με τον Τρότσκι στο Βουκουρέστι τα 

χρόνια 1911-1912. 

Επίσης αναθεματίζει τον εξόριστο πλεόν συνοδοιπόρο και φίλο του Κριστιάν 

Ρακόφσκι που τον έπεισε να παρευρεθεί στις γιορτές της επετείου και του χρεώνει ότι 

του απέκρυπτε συστηματικά την πραγματικότητα. Τώρα και ο ίδιος υποφέρει36. 

Για τους εορτασμούς της δέκατης επετείου σχολιάζει ότι στοχεύουν στη 

συστηματική προπαγάνδα ωραιοποίησης του καθεστώτος ενώ εκτιμά ότι η ιδέα της 

«επανάστασης σε μία χώρα»37 είχε αποτύχει. Χρησιμοποιεί σκληρές εκφράσεις για το 

                                                           
35 Αρχικά, οι Στάλιν, Κάμενεφ και Ζινόβιεφ συνασπίστηκαν προκειμένου να αναχαιτίσουν την πορεία 
του Τρότσκι στην εξουσία. Mε αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου περί έλλειψης δημοκρατίας 
εντός του κόμματος, τον κατηγόρησαν για δημιουργία φράξιας και τον απέβαλαν από νευραλγικές 
κυβερνητικές θέσεις. Το σχέδιό του για την εκβιομηχάνιση της χώρας θεωρήθηκε ως ενέργεια κατά 
ακύρωσης της ΝΕΠ. Ωστόσο, οι Κάμενεφ και Ζινόβιεφ συνειδητοποιώντας την επιρροή του Στάλιν 
εντός του κόμματος και τον έλεγχο που ασκούσε στη δημόσια ζωή μέσω των ανθρώπων του, 
προσπάθησαν να τον περιορίσουν. Μία πρώτη προσπάθεια αναχαίτισης της επιρροής του Στάλιν 
είχε σημειωθεί στο 14ο Συνέδριο του Κόμματος όταν οι Κάμενεφ και Ζινόβιεφ είχαν αντιδράσει για 
τις διευρυμένες εξουσίες που συγκεντρώνονταν στο πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του κόμματος, 
θέση την οποία κατείχε ο Στάλιν (Σμιθ, 2015). Το καλοκαίρι του 1926 οι Ζινόβιεφ, Κάμενεφ θα 
συμμαχήσουν με τον πρώην αντίπαλό τους, Τρότσκι, συστήνοντας την Ενωμένη Αντιπολίτευση και 
θα επιτεθούν κατά της ΝΕΠ και του Στάλιν τον οποίο κατηγορούσαν για οπορτουνισμό επιτεθούν 
κατά της ΝΕΠ και του Στάλιν τον οποίο κατηγορούσαν για οπορτουνισμό. Ο Στάλιν κατάφερε να τους 
ανατρέψει συνεργαζόμενος με τον Μπουχάριν, ο οποίος υπήρξε υποστηρικτής της ΝΕΠ. Αν και 
αρχικά ο Μπουχάριν ευνοήθηκε από την εσωτερική αναστάτωση στο κόμμα καταλαμβάνοντας τη 
θέση του Τρότσκι στο Πολίτμπιρο και του Ζινόβιεφ στην προεδρία της Κομμουνιστικής Διεθνούς, 
αργότερα καθαιρέθηκε κι αυτός από τα αξιώματά του με απόφαση του Στάλιν. Θέλοντας να 
θεμελιώσει την κυριαρχία του στο κόμμα, ο Στάλιν στράφηκε και κατά τον υποστηρικτών της ΝΕΠ 
(μεταξύ αυτών του Ρίκοφ και του Τόμσκι) κατηγορώντας τους για  δεξιά στροφή και 
φιλοκαπιταλιστική δράση. Ο Τρότσκι, στο 15ο Συνέδριο του κόμματος το Δεκέμβριο του 1927, 
έχοντας ήδη χάσει τη θέση του Υπουργού Άμυνας και του μέλους του Πολίτμπιρο, διαγράφηκε από 
το κόμμα. Την ίδια τύχη είχε και ο Ζινόβιεφ. Τον Ιανουάριο του 1928, ο Τρότσκι πηγαίνει στην εξορία 
στην Άλμα Άτα και έναν χρόνο αργότερα δραπετεύει από τη Σοβιετική Ένωση καταφεύγοντας στο 
Μεξικό (Κατσόφσκα-Μαλιγκούδη, 2011&Σμίθ, 2015). 
36 Ο Ιστράτι γίνεται μάρτυρας της πτώσης του Ρακόφσκι και της οικογένειάς του. Όταν ο τελευταίος 
εξορίζεται ο Ιστράτι βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με τον Καζαντζάκη. Ένα από τα δείγματα των 
χρονικών αλμάτων του συγγραφέα και της συναισθηματικής σύγχυσης στην οποία βρίσκεται ο 
συγγραφέας κατά τη συγγραφή. 
37 Ο Τρότσκι, έχοντας ασκήσει κριτική στη ΝΕΠ και τη γραφειοκρατία και  συνασπίσει γύρω του μία 
Αντιπολίτευση προέβαλε από την αρχή ως κύρια αιτήματα την ολοκλήρωση του σοσιαλισμού στη 
Ρωσία μέσα από την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Στο επίκεντρο της στοχοθεσίας της Αντιπολίτευσης 
βρισκόταν πάντα η διάδοση του επαναστατικού ιδεώδους σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντίθετα, ο Στάλιν 
στήριζε την θέση της συγκρότησης του σοσιαλισμού σε μία χώρα και από το 1925 τοποθετούσε στο 
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Πολίτμπιρο και την Κομιντέρν και τους διαπομπεύει ως προδότες αναφέροντας ότι οι 

πρακτικές τους δε διαφέρουν σε τίποτα από εκείνες του τσαρικού καθεστώτος. Στη 

συνέχεια καταγράφει τις προσπάθειες φίμωσης της αντιπολίτευσης από το καθεστώς. 

Ακόμα, περιγράφει τη γνωριμία με το Νίκο Καζαντζάκη και εκφράζει το 

θαυμασμό στο πρόσωπό του. Ο Καζαντζάκης θεωρεί τον Κομμουνισμό την αρχή του 

τέλους του παλιού κόσμου που πρέπει να γίνει αντικείμενο υπεράσπισης με κάθε 

κόστος. Το Φεβρουάριο του 1927 συντάσσουν μαζί ένα κείμενο αφοσίωσης στον 

προλεταριακό αγώνα και το στέλνουν συστημένο στο Στάλιν χωρίς ποτέ να λάβουν 

απάντηση. Ο Ιστράτι σχολιάζει για τον Στάλιν ότι είναι «ένας άνθρωπος που έχει 

ανάγκη από κάθε άλλο πράγμα εκτός από εκείνο που του προσφέρουμε»  (Ιστράτι, 

1987: 71). Επίσης, λυπάται για τον Καζαντζάκη που ακόμα δεν έχει χάσει την πίστη 

του. 

Ακόμα αναφέρεται στο ταξίδι του στην Ελλάδα μαζί με τον Καζαντζάκη και τις 

εμπειρίες του από τη διαμονή του στη χώρα «[…] στα Βαλκάνιά μας. […] την 

Ελλάδα» (Ιστράτι, 1987: 72). Χαρακτηρίζει το ελληνικό καθεστώς «φασιστικό» αλλά 

τον ελληνικό λαό γενναίο38. 

Κατά την επιστροφή του στη Ρωσία δηλώνει ότι η τρομοκρατία που βίωσε στην 

Ελλάδα τον έκανε να ξεχάσει για λίγο τα δεινά του σοβιετικού καθεστώτος όπως τα 

είχε συναντήσει μέχρι τις αρχές του 1928. Ειρωνευόμενος τη γραφειοκρατική 

διαδικασία για την αναγνώρισή του ως πολιτικός φυγάς αναφέρει ότι θα ζήσει σαν 

«άνθρωπος της ΝΕΠ39» και παράλληλα εκθειάζει τη φιλοξενία, την απλότητα, την 

ανιδιοτέλεια και τη φιλική συμπεριφορά των κατοίκων της Σοβιετικής Ένωσης. 

Στέκεται ιδιαίτερα στη βοήθεια που προσφέρει ο ένας στον άλλο, ένα γνώρισμα που 

απουσιάζει επιδεικτικά από τις Δυτικές συνήθειες. Ακόμα όμως κι αυτό το 

                                                                                                                                                                      
κέντρο την αγροτική ανάπτυξη που μελλοντικά θα οδηγούσε στην εκβιομηχάνιση (Κατσόφσκα-
Μαλιγκούδη, 2011). 
38 «Ένας λαός γενναίος, όπως όλοι οι λαοί, πιο γενναιόδωρος και πιο φειδωλός συγχρόνως παρά όλοι 
οι άλλοι, ανάλογα από το τι του ζητάτε» ενώ για την επίθεση με βωμολοχίες που δέχεται από τον 
κυβερνητικό τύπο σημειώνει «Καθώς δεν είμαι καθόλου ούτε ενεργητικός, ούτε παθητικός πούστης, 
αρνήθηκα να πιστέψω αυτά που διάβαζαν τα μάτια μου, παρά την εμπειρία μου στα βαλκανικά ήθη 
και κυρίως τα ελληνικά, όπου η λέξη «πούστης» πετιέται στα μούτρα μεταξύ παιδιών των καλύτερων 
οικογενειών, κάτω από τα μάτια των γονιών τους, σαν να πρόκειται για φυστίκια» (Ιστράτι, 1987: 73). 
Το υπονοούμενο για τα «βαλκανικά ήθη» είναι παραπάνω από εμφανές. 
39 Οι νέπμεν ήταν κυρίως έμποροι, κατασκευαστές, προμηθευτές που είχαν ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Οι νεπμεν και οι κουλάκοι δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα καθώς θεωρούνταν επίσημα ως 
εκμεταλλευτές και καταπιεστές. Στερούνταν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν είχαν 
πρόσβαση στα δημόσια αξιώματα και την ανώτατη εκπαίδευση ενώ απαγορευόταν να υπηρετούν 
στο στρατό (Σμίθ, 2015). 
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χαρακτηριστικό τείνει να εκλείψει εξαιτίας της πολιτικής δοσιλογισμού, της υπεροχής 

του μίσους και της καχυποψίας που καλλιεργεί  η νέα μπολσεβικική κυβέρνηση. 

Απ’ αυτό το σημείο μέχρι την έναρξη του τρίτου κεφαλαίου, επιδίδεται στην λιτή 

περιγραφή του δεύτερου μέρους ταξιδιού του στη Σοβιετική Ένωση40 από το Μάρτιο 

του 1928 μέχρι το τέλος του. Περιγράφει και τις συνθήκες μεταφοράς και διαμονής 

τις οποίες άλλοτε απολαμβάνει και άλλοτε επικρίνει. Συνάπτει φιλίες με ανθρώπους 

του λαού, συναναστρέφεται με διανοούμενους αλλά και ανθρώπους που υπηρετούν 

το νέο καθεστώς, τα σπίτια των οποίων θυμίζουν αυτά των «νεόπλουτων 

μικροαστών». Αρχικά, ταξιδεύει στην Οδησσό, στην Κριμαία και στην ουκρανική 

ενδοχώρα για να καταλήξει στη Μόσχα όπου πληροφορείται για τη σύλληψη του 

Βίκτορ Σερζ. Αφού κατακρίνει τη σύλληψη των αντιπολιτευόμενων στρέφεται κατά 

του σοβιετικού κράτους που φιμώνει οποιαδήποτε φωνή διαμαρτυρίας και 

εποικοδομητικής κριτικής. Στο Μπέκοβο ενοχλείται από την αντισημιτική διάθεση 

του πληθυσμού και συνεχίζει το ταξίδι του μαζί με τον Καζαντζάκη στο Ουρμάνσκ, 

το Κεμ και τη Μολδαβία. Οι Μολδαβοί και οι Αρμένιοι, κατά τον Ιστράτι, είναι οι πιο 

φιλικοί και αφιλοκερδείς απ’ όλους τους κατοίκους της Σοβιετικής Ένωσης, οι πιο 

αφοσιωμένοι στην «κοινωνική ανόρθωση». Στο Βόλγα, η εικόνα θυμίζει τη Δυτική 

Ευρώπη ενώ στο Καζάν ο συγγραφέας συγκινείται από τη απλότητα και την 

ταπεινότητα των Τατάρων. Βρισκόμενος στη Σαμάρα καταγγέλλει τα ψευδή 

δημοσιεύματα της γαλλικής εφημερίδας «Χρόνος». Κατά την παραμονή του στο 

Σαρατώφ αναφέρεται στη γερμανική παρουσία στην περιοχή41 ενώ αργότερα επιλέγει 

να μην επισκεφτεί το Στάλινγκραντ και χαρακτηρίζει το Στάλιν «κουλάκο του 

κομμουνισμού».  

Μετά το ταξίδι του στο Στάλινγκραντ οι περιγραφές ολοένα και υποχωρούν 

έναντι της δυσφορίας του για οτιδήποτε συναντά. Στο Αστραχάν συναντά τον 

εξόριστο φίλο του Ρακόφσκι και αμφότεροι αρρωσταίνουν από ελονοσία. 

Επισκεπτόμενος την Τιφλίδα αναφέρει ότι είναι η ομορφότερη πόλη της Σοβιετικής 

Ένωσης αλλά παρατηρεί τις ατελείωτες ουρές που σχηματίζει ο κόσμος προκειμένου 

                                                           
40 Ακόμα και αυτή η λιτή περιγραφή διακόπτεται από σκέψεις και άλματα στον αφηγηματικό χρόνο, 
δείγμα της συναισθηματικής σύγχυσης στην οποία βρίσκεται ο Ιστράτι κατά τη συγγραφή του 
βιβλίου. 
41 «Εδώ, όπως στη σοβιετική Μολδαβία και τον Καύκασο, θα ανακαλύψετε το γερμανικό άποικο τον 
ίδιο, σοβαρό, καλό διοργανωτή, έξυπνο, καθαρό, δημιουργικό για ο,τιδήποτε, κυρίως για την 
ευμάρεια. Στη Ρωσία το νοικοκυριό του, οργανωμένο και καλοβολεμένο, θα το ανακαλύψετε από 
μακριά, να αναδύεται σα μία μαρτυρία πολιτισμού στο μέσο μιας βάρβαρης αθλιότητα» (Ιστράτι, 
1987:98) Ακόμα μία αντιπαραβολή Δύσης-Σοβιετικής Ένωσης. 
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να λάβει ψωμί επικρίνοντας τους Γάλλους κομμουνιστές συγγραφείς που 

αποκρύπτουν ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός και χαρακτηρίζοντας «τύραννους» τους 

σοβιετικούς κυβερνώντες. Φτάνοντας στο Borjom διαφαίνεται η διαφορετική 

ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ιστράτι και Καζαντζάκης. Στο 

Εριβάν αποθεώνει τον αρμενικό λαό42 για την προσαρμοστικότητα, τη λιτότητα, την 

υπομονετικότητα και την εργατικότητά του. Κατά τη δεύτερη διαμονή του στο 

Μπακού γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό από τον κόσμο και του ανταποδίδει το 

χαιρετισμό. Εντυπωσιάζεται από τα γεωτρύπανα απαξιώντας την αξία του 

πετρελαίου. Στο Telavi της Γεωργίας αγανακτεί με τη συμπεριφορά ενός ανώνυμου 

«προλετάριου» συγγραφέα και δηλώνει ότι ψυχράνθηκε οριστικά με το καθεστώς 

πληροφορούμενος τις καταπιεστικές του πρακτικές εις βάρος του Γεωργιανού εργάτη. 

Στους τελευταίους  σταθμούς του σε Βατούμ, Σουκχούμ και την ευρύτερη περιοχή 

της Αμπχαζίας εξακολουθεί να βάλλει κατά του καθεστώτος. Με τη δεύτερη 

επίσκεψή του στη Μόσχα αποφασίζει να μη συνεχίσει το ταξίδι μέχρι το 

Βλαδιβοστόκ όπως είχε αρχικά συμφωνήσει με τον Καζαντζάκη. Η πόλη είχε 

ενημερωθεί για την «απόσχιση» του. Το δεύτερο κεφάλαιο κλίνει με την απαρίθμηση 

μίας σειρά σκανδάλων, καταχρήσεων ακόμα και σεξουαλικών εγκλημάτων που 

διαπράττονται από κάθε φορέα της κυβέρνησης (Γκεπεού, πολιτοφυλακή, επιτροπές 

των Σοβιέτ). Κατά τον Ιστράτι η καλλιτεχνική ιντελιγκέντσια είναι διεφθαρμένη όπως 

ακριβώς και ο Στάλιν που εκμεταλλεύεται τα σκάνδαλα προκειμένου να εδραιωθεί 

στην εξουσία. Για τους εργάτες, που βρίσκονται πάντα στην ιστρατική αφήγηση στη 

θέση του θύματος, με πίκρα διαπιστώνει ότι τουλάχιστον εξασφάλισαν τη διαμονή 

τους σε διαμερίσματα. 

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο43με τίτλο «Η υπόθεση Ρουσσακώφ ή η ΕΣΣΔ 

σημερα» ο Ιστράτι ανακεφαλαιώνει την κριτική του προς το σοβιετικό καθεστώς με 

αφορμή την υπόθεση της καταδίκης του εβραϊκής καταγωγής παλιού επαναστάτη και 

πατέρα της γυναίκας του Σερζ, Αλέξανδρου Ιβάνοβιτς Ρουσσακώφ44.Στο πρόσωπό 

                                                           
42 «Ο Αρμένιος είναι άνθρωπος που τον γνωρίζω καλά, όπως τον Έλληνα και τον Εβραίο. Και οι τρεις 
μου είναι πολύ συμπαθείς, παρά τα ελαττώματά τους, ανάμεσα στα οποία εκείνο που τους 
καταλογίζουν περισσότερο είναι αυτό που πιστεύουν, ότι εάν ο ήλιος εξαφανιζόταν για πάντα, θα 
ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να συμβιβαστούν» (Ιστράτι 1987: 105). 
43 Το κεφάλαιο αναλύει γεγονότα που εκτυλίσσονται στα τέλη του 1927 και τους πρώτους μήνες του 
1928, δηλαδή τους πρώτους μήνες της περιοδείας του Ιστράτι στη Σοβιετική Ένωση και πριν τη 
σύλληψη του Βίκτορ Σερζ.  
44 Ο Ρουσσακώφ είχε καταγωγή από το Ροστόβ και έλαβε μέρος στην επανάσταση του 1905. Κατά τη 
διάρκεια των ταραχών βρέθηκε στη Μασσαλία μαζί με τα υπόλοιπα οκτώ μέλη της οικογένειάς του. 
Το 1919 κρίθηκε ανεπιθύμητος από τις γαλλικές αρχές και η γαλλική κυβέρνηση τον αντάλλαξε με 
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του συμβολίζεται όλη η καταπίεση και η αδικία που έχουν υποστεί η εργατική τάξη 

και οι παλιοί επαναστάτες από τους σοβιετικούς. Ο Ρουσσακώφ κατηγορήθηκε άδικα, 

ότι ξυλοκόπησε μία «συντρόφισσα» υβρίζοντας χυδαία το καθεστώς μαζί με άλλα 2 

μέλη της οικογένειάς του. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι μία συγκάτοικός της 

οικογένειας που εποφθαλμιούσε ένα από τα δωμάτια του διαμερίσματός ήταν εκείνη 

που είχε απευθυνθεί στη «συντρόφισσα» φίλη της προκειμένου η τελευταία να 

χρησιμοποιήσει τις διασυνδέσεις της στην κυβέρνηση και να σύρει τον Ρουσακώφ σε 

δίκη. Στα μάτια του Ιστράτι, το καθεστώς είχε άδικα καταδικάσει έναν παλιό 

αγωνιστή. Πράγματι, τον Ιανουάριο του 1928 όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν 

καταδικαστεί.  

Παρατηρώντας αηδιασμένος τη συμπεριφορά του καθεστώτος προς έναν 

υποτιθέμενο ήρωά του, ο Ιστράτι προσπαθεί να υπερασπιστεί το Ρουσσακώφ είτε 

στέλνοντας συστηματικά γράμματα σε αρμόδιους φορείς είτε απαιτώντας να 

δημοσιευθούν άρθρα στον τύπο που είχε συντάξει. Η φωνή του δεν εισακούστηκε 

καθόλου και τα άρθρα του δημοσιεύονταν παραποιημένα στο σοβιετικό τύπο. Η 

οργισμένη κριτική του Ιστράτι, ο οποίος χρησιμοποιεί μάλιστα βαρύτατες εκφράσεις, 

στρέφεται κατά της λογοκρισίας της Πράβντα, της γραφειοκρατίας, των δικαστηρίων 

και της μη απονομής δικαιοσύνης, των μεθόδων τρομοκρατίας και αφορισμού και 

των συνδικάτων τα οποία χαρακτηρίζει «οχράνα» αντιπαραβάλλοντάς έτσι τις 

πρακτικές τους με εκείνες της μυστικής τσαρικής αστυνομίας. Για την ακρίβεια των 

λεγόμενών του, ο συγγραφέας παραθέτει αυτούσια άρθρα από το σοβιετικό τύπο και 

παραθέτει τα δικά του κείμενα και τηλεγραφήματα στην κανονική τους μορφή πριν 

τη λογοκρισία. Παρομοιάζει το μπολσεβικικό καθεστώς με τη φασιστική Ιταλία του 

Μουσολίνι. 

Στον επίλογό του, δηλώνει την πίστη του στην ανθρωπότητα και καταλήγει ότι θα 

παραμείνει αρωγός και συμπαραστάτης στους δίκαιους αγώνες για ελευθερία και 

αξιοπρέπεια45.  

 

                                                                                                                                                                      
άλλους Γάλλους αιχμαλώτους που είχαν φυλακιστεί από τους Μπολσεβίκους. Κατά την επάνοδό του 
στη Ρωσία δούλεψε σε εργοστάσια και ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση. Ο Σερζ ήταν εκείνος που τον 
σύστησε στον Ιστράτι (Ιστράτι, 1987). 
45 «Μία φλόγα, ύστερα από χίλιες άλλες, έσβησε. […] Είναι όμως πάντοτε η γη απ’ όπου πηδούν οι 
πιο ωραίες φλόγες που θερμαίνουν την ανθρωπότητα […] Ας τη βοηθήσουμε να ανοίξει τα 
γενναιόδωρα σπλάχνα της στη διψασμένη για το καλό και το ωραίο ψυχή μας. Ας πάμε προς την 
άλλη φλόγα.» 
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ «ΡΟΥΣΙΑ» 

1.5 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ: ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ 

ΖΗΤΗΜΑ. 

Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 13 Φεβρουαρίου 

1883.  Σε ηλικία έξι ετών, λόγω της επανάστασης που έχει ξεσπάσει στην Κρήτη 

κατά της οθωμανικής εξουσίας,  καταφεύγει μαζί με την οικογένειά του στην Ελλάδα 

όπου διαμένει για έξι μήνες. Κατά τη διετία 1897-1898 ξεσπούν νέες ταραχές στο 

νησί και η οικογένεια Καζαντζάκη καταφεύγει αυτή τη φορά στη Νάξο 

(Καζαντζάκης&Πρεβελάκης, 2001). Εκεί, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη 

γαλλική παιδεία και κουλτούρα καθώς παρακολουθεί μαθήματα σε σχολεία Γάλλων 

μοναχών. Το 1902, έχοντας τελειώσει τη φοίτησή του σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου, 

πηγαίνει στην Αθήνα προκειμένου να σπουδάσει νομική. Πριν ολοκληρώσει τις 

σπουδές του δημοσιεύει το πρώτο του δοκίμιο με τίτλο «Η αρρώστια του αιώνος» 

(Θεοδωράκη, 1988), συγγράφει το μυθιστόρημα «Όφις και κρίνος» και το θεατρικό 

«Ξημερώνει» το οποίο ανεβαίνει στη σκηνή στην Αθήνα. Το έργο τον καταξιώνει στο 

ελληνικό λογοτεχνικό στερέωμα46. Από το 1907 εργάζεται ως δημοσιογράφος και 

έρχεται σε επαφή με τον μασονισμό (Bien, 2007a). Την ίδια χρονιά πηγαίνει στο 

Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές47και παρευρίσκεται στις διαλέξεις του διάσημου 

Γάλλου φιλοσόφου Ανρί Μπεργκσόν48.Ταυτόχρονα, αφοσιώνεται στο συγγραφικό 

του έργο που εστιάζει εκείνη την περίοδο κυρίως στο θέατρο. Μετά το πέρας των 

σπουδών του επιστρέφει στο Ηράκλειο. 

Από το 1909 διατελεί πρόεδρος της «Εταιρείας Διονυσίου Σολωμού» στο 

Ηράκλειο ομάδα που τασσόταν υπέρ της καθιέρωσης και χρήσης της δημοτικής 

έναντι της καθαρεύουσας. Σύντομα θα δημοσιεύσει και τις προσωπικές του θέσεις για 

το γλωσσικό ζήτημα στον ελληνικό τύπο. Μετακομίζοντας στην Αθήνα, το 1910 

                                                           
46 Ωστόσο υπήρχαν και φωνές αντίθετες στην αποθέωση του έργου. Διαφαίνεται η επιρροή από το 
έργο του Τολστόι. 
47 Το θέμα της εργασίας του ήταν «Ο Φρειδερίκος Νίτσε και η φιλοσοφία Αστικού Δικαίου» την 
οποία και δημοσιεύει δύο χρόνια αργότερα το 1909. (Θεοδωράκη, 1988). 
48  Ο Andreas Poulakidas (1971-1972) ισχυρίζεται ότι οι νιτσεϊκές επιρροές στο έργο του τιθασεύονται 
από τη διδασκαλία του Μπεργκσόν. Οι διδαχές του για την αλλαγή και την προοδευτικότητα στη 
ζωή, τη συνείδηση, τα όρια της λογικής επηρεάζουν σημαντικά το κατοπινό έργο του Καζαντζάκη. Ο 
Καζαντζάκης ήταν ο αυτός που σύστησε τον παλιό του δάσκαλο στους Έλληνες διανοούμενους το 
1912 (Bien, 2007a). 
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συγγράφει το δοκίμιο με τον τίτλο «Για τους νέους» στο οποίο εκφράζεται θετικά για 

τον εθνικιστή και φίλο του Ίωνα Δραγούμη49. Λίγο αργότερα θα γίνει ιδρυτικό μέλος 

του «Εκπαιδευτικού Ομίλου» ο οποίος κατέχει τα πρωτεία στον αγώνα για 

καθιέρωση της δημοτικής. Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, θα παντρευτεί τη 

Γαλάτεια Αλεξίου και θα βιοπορίζεται από μεταφράσεις ξένων 

βιβλίων 50 ,μεταφράσεις από τα αρχαία ελληνικά και από τη συγγραφή παιδικών 

παραμυθιών. 

Ο Καζαντζάκης θα ασχοληθεί εντατικά με την πολιτική συμμετέχοντας στον 

εθνικιστικό «πυρετό» της εποχής μέχρι την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 

Νοεμβρίου του 1920. Επιθυμώντας να συμμετέχει στους εθνικούς αγώνες, δηλώνει 

εθελοντής για τους Βαλκανικούς πολέμους και αποσπάται αμέσως στο γραφείο του 

πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου (Θεοδωράκη, 1988&Παναγιωτάκης,2001). 

Μετά το τέλος των πολέμων θα αναχωρήσει για το Άγιο Όρος μαζί με τον Άγγελο 

Σικελιανό. Μόλις τότε θα ξεκινήσει και η θρησκευτική του αναζήτηση καθώς πέρα 

από τα Ευαγγέλια, μελετά το Δάντη και το Βουδισμό51.Το 1915 τον βρίσκει στη 

Θεσσαλονίκη όταν τα στρατεύματα της Αντάντ αποβιβάζονται στην πόλη. Το 1917 

λόγω της ζήτησης για κάρβουνο κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο 

Καζαντζάκης προσπαθεί να συνεισφέρει στον αγώνα εκμεταλλευόμενος ένα 

λιγνιτωρυχείο στην Πελοπόννησο. Τότε, θα προσλάβει έναν υπάλληλο με το όνομα 

Γιώργης Ζορμπάς του οποίου την ιστορία θα αφηγηθεί στο «Βίος και Πολιτεία του 

Αλέξη Ζορμπά», όμως το εγχείρημά του θα αποτύχει (Καζαντζάκη, 1997). Το ίδιο 

έτος θα αναχωρήσει για την Ελβετία όπου και θα παραμείνει ως το 1918. 

1.6 Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ METAΣΤΡΟΦΗ   

Το 1919 ο Καζαντζάκης διορίστηκε από τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο 

Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Περιθάλψεως αναλαμβάνοντας το έργο του 

επαναπατρισμού ενός μεγάλου αριθμού Ελλήνων του Καυκάσου που είχαν διωχθεί 

από την περιοχή κατά τη διάρκεια της εκστρατείας των συμμαχικών δυνάμεων 

εναντίον του νεοσύστατου μπολσεβικικού καθεστώτος. Τότε, μαζί με το επιτελείο 

του, μεταβαίνει για πρώτη φορά στη Γεωργία και η επαφή του με τους πρόσφυγες 

γίνεται το υλικό για το κατοπινό μυθιστόρημα «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Τον 

                                                           
49 Ο θαυμασμός αφορούσε και στη ριζοσπαστικότητα των απόψεών του για τον εθνικισμό, το 
δημοτικισμό και την πάλη του κατά της προγονοπληξία των Νεοελλήνων. (Πάτσης, 2013).  
50 Ο Καζαντζάκης γνώριζε ήδη γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά. 
51 Κοινός στόχος του με τον Σικελιανό είναι η δημιουργία μιας νέας θρησκείας (Bien, 2007a). 
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Ιούλιο μεταβαίνει στις Βερσαλλίες προκειμένου να ενημερώσει τον Βενιζέλο για την 

κατάσταση και έπειτα στη Μακεδονία και τη Θράκη για να αναλάβει το έργο του 

επαναπατρισμού τους. 

Εκτός από θεατρικά, γράφει και για τα εθνικά ζητήματα αλλά μετά τη δολοφονία 

του Ίωνα Δραγούμη και την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Βενιζέλου η πίστη 

του στα εθνικά ιδεώδη κλονίζεται για πρώτη φορά. Μάλιστα, μετά την ήττα του 

Βενιζέλου στις εκλογές του 1920 αφήνει τη θέση του στο Υπουργείο Περιθάλψεως 

και τα επόμενα δύο χρόνια διαμένει στο Παρίσι και τη Γερμανία εγκαινιάζοντας έτσι 

μία νέα περίοδο στη ζωή του: Αυτή των ταξιδιών, του κοσμοπολιτισμού και του 

σοσιαλισμού (Καζαντζάκης&Πρεβελάκης 1965). 

Το 1922 ζει μεταξύ Βιέννης-Βερολίνου και έρχεται σε επαφή με το φροϋδικό 

έργο. Μαθαίνοντας για τη Μικρασιατική Καταστροφή 52 απογοητεύεται εκ νέου, 

εγκαταλείπει οριστικά τις παλιές του πεποιθήσεις και εντάσσεται στον κύκλο των 

κομμουνιστών επαναστατών στο Βερολίνο 53 . Μόλις τότε αφουγκράζεται τα 

επαναστατικά ιδεώδη, σχεδόν μία πενταετία μετά τα γεγονότα της Οκτωβριανής 

Επανάστασης. Τα αίτια λοιπόν της στροφής στο σοσιαλισμό εντοπίζονται στην 

ολοκληρωτική ήττα του εθνικισμού και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Η εθνική ήττα 

τον επηρεάζει τόσο βαθιά που φτάνει στην απόρριψη της ιδέας της πατρίδας 54 

(Πάτσης, 2013). 

Αμέσως μετά τη μεταστροφή του, γράφει την «Ασκητική» με σκοπό να παντρέψει 

τον Κομμουνισμό με τη φιλοσοφία του Βουδισμού. Ταυτόχρονα, παρακολουθεί 

                                                           
52 Για την Μικρασιατική Καταστροφή: Tρομαχτικά μας έρχονται εδώ τα νέα από την Eλάδα.'Αραγε θα 
βάλουν γνώση τόρα οι άθλιοι Pωμιοί; 'Αραγε θάναι η καταστροφή τούτη η απαρχή μιας αναγένησης; 
Έτσι την παίρνω και την παραδέχομαι μ' εβγνωμοσύνη. H νίκη στο τορινό καθεστός θάταν ολέθρια 
για την Eλάδα. Θα θεμέλιωνε τους σημερνούς άτιμους και θα νάρκονε το λαό, που άλο τίποτα δε 
ζητά. Tόρα όμως η μεγάλη δυστυχία θα τον τονόσει ή θα τον εξαφανίσει. Kαι τα δύο καλύτερα από 
την άθλια φτωχοζωή τη σημερνή του. Έτσι με την Kαταστροφή, αναγενήθηκε η Pωσία, κ' η Γερμανία. 
H Γαλία με τη νίκη της έφτασε στην κορφή της ατιμίας γιατί η νίκη εστερέοσε το καπιταλιστικό 
καθεστός που την κυβερνάει. H σημερνή αφτή πικρή δοκιμασία της Eλάδας μας μεγαλόνει την 
εφθύνη και κάνει πιο απαραίτητη μιαν έντονη προπαγάντα. (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, 
Αλληλογραφία με τη Γαλάτεια (1993). Διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα:https://www.historical-
museum.gr/webapps/kazantzakis-pages/gr/life/letters-galateia-mikrasiatiki01.php(5/11/2017). 
53 Εκεί θα συναντήσει την επαναστάτρια Πολωνοεβραία Ραχιήλ Λιπστάιν-Μίνκ από την οποία θα 
γοητευτεί. Εκείνη θα τον επηρεάσει και θα τον φέρει σε επαφή με τη δράση της Ρόζα Λούξεμπουργκ. 
Ο Καζαντζάκης τη μνημονεύει συχνά στο έργο του με το όνομα «Ράλλα». (Δασυράς,  2014). 
54 Ο Πάτσης (2013) χρησιμοποιεί τον όρο του Robert Southey «οικοφοβία» (φόβος προς την πατρίδα) 
προκειμένου να περιγράψει το αίσθημα άρνησης του Καζαντζάκη για τη χώρα του, τις τάσεις φυγής  
του και την κοσμοπολίτικη αντίληψή του. Πρόκειται για μία αντίδραση αυτοπροστασίας του 
ανθρώπου απέναντι στην ήττα και ειδικότερα του διανοούμενου που οφείλει  να είναι σε θέση να 
εκφράζεται και να δημιουργεί. 

https://www.historical-museum.gr/webapps/kazantzakis-pages/gr/life/letters-galateia-mikrasiatiki01.php
https://www.historical-museum.gr/webapps/kazantzakis-pages/gr/life/letters-galateia-mikrasiatiki01.php
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μαθήματα ρωσικών προκειμένου να μεταβεί στη Ρωσία (Bien, 2007a). Πλέον στο 

επίκεντρο της προσοχής του βρίσκεται η μορφή του Λένιν, ο οποίος αποτελεί τον 

κύριο εκφραστή της Ιδέας, δηλαδή της οικοδόμησης ενός καινούριου κόσμου μέσω 

του κομμουνισμού που θα υπερισχύσει του παλιού. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο, 

διαφαίνονται έντονες επιρροές από τo έργο των Όσβαλντ Σπένγκλερ55 και Μπλοκ 

περί παρακμής του δυτικού πολιτισμού και ανάδειξης ενός νέου, με κέντρο αυτή τη 

φορά τη Ρωσία. (Θεοδωράκη 1988). Ο ίδιος πάντως ορίζει τον εαυτό του ως 

«Ανατολίτη» που θαυμάζει μεν τα δυτικά επιτεύγματα αλλά δεν θα μπορούσε ποτέ να 

σταθεί στη Δύση (Καζαντζάκης&Πρεβελάκης, 1965). 

Το 1925, έχοντας πλέον επιστρέψει στην Ελλάδα, θα συλληφθεί από την 

αστυνομία για την πολιτική του δράση αλλά γρήγορα θα αφεθεί ελεύθερος.  

1.7  Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΘΕΪΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΙΚΗΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ 

Τον Οκτώβριο του 1925, ο Καζαντζάκης θα πραγματοποιήσει το δεύτερο ταξίδι 

του στη Ρωσία, το πρώτο όμως μετά την πολιτική του μεταστροφή, αυτή τη φορά ως 

ανταποκριτής της εφημερίδας «Ελεύθερος Λόγος» 56 (Θεοδωράκη, 2007). Έτσι 

εγκαινιάζει μία περίοδο συνεχούς παρουσίας στη Σοβιετική Ένωση που θα διαρκέσει 

μέχρι τα μέσα του 1929 με κάποια διαλλείματα57. Στο τρίτο του ταξίδι (Οκτώβριος 

                                                           
55 Τα επιχειρήματα του Σπένγκλερ συμπυκνώνονται στο βιβλίο «Η παρακμή της Δύσης» (1918). 
56 Ο Καζαντζάκης θα βρεθεί στη Ρωσία στις 19/10/1925 και θα παραμείνει για τρεισήμισι μήνες.  Από 
τις 20/11/1925 έως και τις 25/12/1925 θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα «Ελεύθερος Λόγος» των 
Αθηνών τα ακόλουθα άρθρα: «Προς την Ερυθράν Μόσχαν», Μέσα στους χιονισμένους δρόμους της 
Μόσχας», «Ο μπολσεβικισμός στη θεωρία και στην πράξι»,«Η δικτατορία του προλεταριάτου», «Μία 
επέτειος και μία ιστορική ανακεφαλαίωσις», «Η κομμουνιστική προπαγάνδα αποτυχούσα εις την 
Ευρώπη εστράφη προς την Ασίαν», «Ρωσικός Κομμουνισμός και Αγγλικός Ιμπεριαλισμός στις 
απέραντες πρωτόγονες ασιατικές εκτάσεις» , Ο ρόλος των Εβραίων στην Κομμουνιστική 
Επανάστασι», «Το κομμουνιστικό ιδεώδες», «Ο Μπολσεβικισμός ανακρούων πρύμνην», «Η Νέα 
Οικονομική Πολιτική των Μπολσεβίκων», «Πως διενεργείται το εμπόριον εις την Μπολσεβικικήν 
Ρωσσίαν», «Η ακίνητη ιδιοκτησία υπό το Μπολσεβικικό καθεστώς», «Ο κομμουνισμός και αι 
γυναίκαι», «Ο Κομμουνισμός και η οικογένεια», «Ένας παρθένος λαός κατεβαίνει από της στέππες… 
Τα ήθη της νέας κοινωνίας των Μπολσεβίκων. Μια εικών της ρωσσικής ζωής: Εις το θέατρον του 
Μέγιερχολντ», «Ας ιδώμεν εκ του εγγύς την ρωσσικήν αναμόρφωσιν. Ο αγών δια την υγείαν του 
αμαθέστερου των λαών. Πώς εργάζεταιτο Υπουργείον Υγιεινής εις την Μόσχαν», Το σχολείον των 
Μπολσεβίκων-όχι σοφούς-πολεμιστάς θέλουμε, Αι τάσεις της ρωσικής εκπαίδευσης», «Η 
Μπολσεβικική προπαγάνδα εναντίον της θρησκείας», , «Ο Ερυθρός στρατός»  , Μια νύχτα με μία 
νεαρή κομμουνίστρια».(Ελεύθερος Λόγος Έτος Γ’, Αριθμός 773 έως 803).  Αργότερα μερικά 
αποσπάσματα από αυτά τα άρθρα  παρουσιάζονται αυτούσια στο έργο  «Τι είδα στη Ρουσία» και 
στην κατοπινή έκδοση «Ταξιδεύοντας: Ρουσία».  
57Το 1926 χωρίζει με τη Γαλάτεια και ταξιδεύει σε Παλαιστίνη, Κύπρο, Ισπανία και Ιταλία για 

επαγγελματικούς λόγους. Στις δύο τελευταίες χώρες, θα του παραχωρήσουν συνέντευξη οι 
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1927-Ιανουάριος 1928), ο Καζαντζάκης ήταν παρών μαζί με τον Παναϊτ Ιστράτι 

στους εορτασμούς της δέκατης επετείου. Μαζί θα συγγράψουν μία σειρά άρθρων που 

θα δημοσιευτούν στην «Πράβντα» με τον τίτλο «Ακολουθώντας το Κόκκινο Αστέρι» 

(Bien, 2007a). Παράλληλα ο ίδιος γράφει σενάρια για το σοβιετικό κινηματογράφο58. 

Το τέταρτο ταξίδι έμελλε να είναι και το μεγαλύτερο σε διάρκεια (Μάρτιος 1928-

Απρίλιος 1929). 

Ο Καζαντζάκης ταξιδεύει σχεδόν σε όλη τη σοβιετική επικράτεια από το Μίνσκ 

έως το Βλαδιβοστόκ και από το Μούρμανσκ έως και τη Μπουχάρα και το Ετσμιατζίν 

(Βαγαρσαπάτ). Οι εντυπώσεις και οι σκέψεις του από την περιήγησή του 

καταγράφονται στο «Τι είδα στη Ρουσία» (1928-δίτομο) και το μυθιστόρημα «Τόντα 

Ρόμπα» (1929). Η επίσκεψή του στη Ρωσία φαίνεται να αποτυπώνεται και σε άλλα 

έργα του όπως το αυτοβιογραφικό «Αναφορά στο Γκρέκο», την «Ασκητική» και την 

«Ιστορία της Ρωσικής Λογοτεχνίας»(Θεοδωράκη, 1988). Η σειρά «Ταξιδεύοντας» 

και συγκεκριμένα το περιηγητικό έργο που αφορά στη «Ρουσία», εκδόθηκε το 1956 

από τις εκδόσεις Στοχαστής και στην πραγματικότητα αποτελεί συνένωση των δύο 

τόμων του έργου «Τι είδα στη Ρουσία» με την πρόσθεση των εντυπώσεων από το 

τελευταίο μονοετές ταξίδι του (Καζαντζάκης, 2010).  

Από μία πρώτη ανάγνωση των έργων αυτών ο Καζαντζάκης φαίνεται να αποτελεί 

θιασώτης του νέου μπολσεβικικού καθεστώτος. Ωστόσο, ο Μιχάλης Πάτσης (2013) 

προβάλλει ένα διαφορετικό επιχείρημα γύρω από την ειλικρινή αφοσίωση του 

Καζαντζάκη στο σοβιετικό ιδεώδες. Αρχικά, μελετώντας επιστολές και τα παραπάνω 

έργα του Καζαντζάκη, εκφέρει την άποψη ότι ακόμα κι από την περίοδο που ήταν 

αφοσιωμένος στον εθνικισμό, εναπόθετε τις ελπίδες του για εκπλήρωση των εθνικών 

πόθων στη βοήθεια από τη Ρωσία. 

Μετά τα γεγονότα του Οκτωβρίου του 1917 και συγκεκριμένα το 1922,δηλώνει 

γοητευμένος από τη νέα τάξη πραγμάτων, κυρίως από τα πανανθρώπινα (διεθνιστικά) 

μηνύματα της νέας ιδεολογίας, και τοποθετεί τη Μόσχα στο επίκεντρο της προσοχής 

του. Όπως για αρκετούς Ευρωπαίους διανοούμενους, μία ενδεχόμενη επίσκεψη του 

                                                                                                                                                                      
δικτάτορες Πρίμο ντε Ριβέρα και Μουσολίνι. Στο τέλος του έτους θα γνωριστεί με τον Παντελή 
Πρεβελάκη, μαθητή, σύμβουλο και βιογράφο του. Τον επόμενο χρόνο θα δουλέψει εντατικά πάνω 
στα έργα του δημοσιεύοντας την «Ασκητική» και τελειώνοντας την «Οδύσσεια» 
(Καζαντζάκης&Πρεβελάκης, 1965). Τους δύο πρώτους μήνες του 1928 θα επισκεφθεί την Αθήνα με 
τον Παναϊτ Ιστράτι. 
58 Συγκεκριμένα είχε καταπιαστεί με τη μεταφορά της Ελληνικής Επανάστασης στη μεγάλη οθόνη 
(Καζαντζάκης&Πρεβελάκης 1965) 
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στην πρώτη χώρα του σοσιαλισμού, θα αποκτούσε χαρακτήρα «θρησκευτικού» 

προσκυνήματος. Μόνο που ενώ για τους υπόλοιπους διανοούμενους το θρησκευτικό 

προσκύνημα αποτελεί εύλογα ένα μεταφορικό σχήμα, στην περίπτωση του 

Καζαντζάκη αποκτά κυριολεκτική σημασία. 

Κατά έναν παράδοξο λοιπόν τρόπο, η περιβόητη στροφή του Καζαντζάκη στη νέα 

χώρα δεν έγινε ποτέ για πολιτικούς λόγους παρά για λόγους προσωπικής 

θρησκευτικής αναζήτησης59.Ο ίδιος ο συγγραφέας σε μία εκδοχή της «Ασκητικής» 

αναφέρει πως όταν πραγματοποιείται μία επανάσταση εμφανίζεται ο Θεός και το 

Πνεύμα στη Γη και όλοι οι άνθρωποι στρέφονται προς έναν ηγέτη που αποτελεί τον 

εκπρόσωπο του Θεού επί της Γης. Η μεσσιανική μορφή στην περίπτωση της 

Οκτωβριανής Επανάστασης δεν είναι άλλη απ’ αυτή του Λένιν. Κοντολογίς, ο 

Καζαντζάκης εισάγει θρησκευτικές έννοιες στην αθεϊστική κομμουνιστική 

κοσμοαντίληψη  και μεσσιανικές ερμηνείες που δεν σχετίζονται με την θεωρία του 

Μαρξ60. 

Επιπρόσθετα, ο Καζαντζάκης παρά τα ενθουσιώδη γραπτά του  για τη νέα τάξη 

πραγμάτων στη Ρωσία, είναι γνώστης των δυσκολιών της καθημερινότητας της πριν 

ακόμα την επισκεφτεί το 1925. Σε επιστολή του προς τη Γαλάτεια αναφέρει 

ξεκάθαρα ότι η Ρωσία πρωτίστως αποτελεί το χώρο της θρησκευτικής του 

αναζήτησης παρά τις αποθαρρυντικές ειδήσεις που λαμβάνει και τους διωγμούς των 

διανοούμενων από τη χώρα τη δεκαετία του 192061. 

Επιλέγει όμως να υπερασπιστεί τον αγώνα του νέου καθεστώτος παρουσιάζοντας 

το ρωσικό λαό ως θεόσταλτο62 που ως φορέας της νέας ιδεολογίας του κομμουνισμού 

                                                           
59O Βien (2007) επίσης υπογράμμισε ότι όλη η πολιτική ενασχόληση του Καζαντζάκη ήταν στην 
πραγματικότητα μια θρησκευτική αναζήτηση. Το καζαντζακικό έργο συνδέεται στενά με τη 
μεταφυσική διάσταση και την έννοια του Θεού, παράμετρος που το αποξενώνει από τα πολιτικά 
ιδεώδη της Σοβιετικής Ένωσης. 
60  Και ο Πρεβελάκης είχε αναφέρει ότι ο Καζαντζάκης δεν γοητευόταν ιδιαίτερα από την υλιστική 
θεωρία (Θεοδωράκη, 1988). 
61 Για την κατάσταση στη χώρα φρόντισαν να τον ενημερώσουν ο αντιφρονούντας εμιγκρές 
Ρωσοεβραίος υπαρξιακός φιλόσοφος Λεβ Σεστώφ και ο συγγραφέας Αλεξέι Ραμίζωφ. 
62Για το ρωσικό λαό, τη θρησκευτική αναζήτηση και την ενημέρωσή του για την  κατάσταση στη 
χώρα: «[…]  Eγώ εδώ υφίσταμαι μιαν εξέλιξη αργή και σίγουρη. Δεν ξέρω, για πρώτη φορα στη ζωή 
μου ενδιαφέρομαι για τη ράτσα μου ίσα όπως και για όλες τις άλες ράτσες. Mάλιστα αν εξετάσω 
βαθύτερα, οι πιο εγκάρδιοί μου σημερνοί αντιπρόσωποι του ανθρώπινου γένους είναι οι Pώσοι. 
Aφτοί μου φαίνονται σήμερα οι φορείς της Θεότητας. Mαθαίνω τόρα ρούσικα και θα προσπαθήσω 
να πάω στη Poυσία να Σου ετοιμάσω και Σένα τον ερχομό εκεί. Πρέπει να ζήσομε, όσο μπορούμε 
μέσα στο θείο αφτό, φριχτό και εξαίσιο χάος της Pουσίας. Tα βιβλία που διαβάζω για τη σημερνή 
κατάσταση σε μερικές επαρχίες της Pουσίας λεν πράματα φρικιαστικά πείνας, αθλιότητας, βίας. Kαι 
συνάμα μια exaltation αφάνταστη. Ωστόρα το αθρώπινο γένος προσπαθούσε να το σώσει ένας. O 
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θα επιταχύνει την κατάρρευση του γηρασμένου δυτικού πολιτισμού. Ο ίδιος θεωρεί 

ότι η επαναστατική φλόγα οφείλει πρώτα να «κάψει τα πάντα» στο πέρασμά της και 

έπειτα να αφοσιωθεί στην οικοδόμηση ενός ολότελα νέου κόσμου που θα αποτελούσε 

μία συνένωση Ανατολής και Δύσης 63 . Αυτήν την ανώτερη θεόσταλτη αποστολή 

καλείται να εκπληρώσει το νέο καθεστώς παρά τις αδυναμίες του. Στο βωμό της 

νίκης αυτού του σκοπού, ο Καζαντζάκης επιλέγει να δημιουργήσει έναν «Μύθο» 

γύρω από το κομμουνιστικό κράτος και να μη λάβει θέση για αρνητικά γεγονότα τα 

οποία μάλιστα βιώνει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποσιώπησης γεγονότων 

αποτελούν ο διωγμός της Ενωμένης Αντιπολίτευσης κατά τον εορτασμό της δέκατης 

επετείου από την Οκτωβριανή Επανάσταση και η στάση του καθεστώτος απέναντι 

στον Βίκτωρ Σερζ. 

                                                                                                                                                                      
ιδρυτής της θρησκείας. Tόρα ένας ολόκληρος λαός ανέλαβε τη θανάσιμη αποστολη. Κι' όλο το 
μαρτύριο που υφίστατο πάντα ο ένας τόρα χιλιοπλασιάζεται, το υποφέρουν εκατομύρια, ο πόνος 
θερίζει αρίφνητα σπλάχνα. Δεν έχω καμιάν illusion για τη σύχρονη πραγματικότητα της Ρουσίας. 
Ξέρω πως οι ίδιοι οι αρχηγοί της δεν έχουνε σαφή ιδέα τηςεντολής τους, ξέρω πως ο λαός υποφέρει 
αφάνταστα κι' εδώ γνώρισα το μεγαλύτερο ... σήμερα φιλόσοφο, το Σέστωβ καιένα της συγγραφέα 
τον Ρεμίζωφ που έφυγαν απ' τη Ρουσία γιατι είσαν αντίθετοι, μην μπορώντας ν' ανεχτούνε τις 
φοβερές λεπτομέρειες. Μα ξέρω επίσης πως η ιδέα μόνο στο ζεστό κεφάλι του ιδεολόγου είναι 
ωραία βολεμένη, αγνή, αμόλεφτη, χωρίς αίμα και λάσπη μα κι' εντελώς άγονη, στείρα, περιτή. Εφτύς 
ως πατήσει το χώμα της γης μας ετούτης, λασπόνεται, αιματόνεται, παραδίνεται σε χιλιάδες άντρες 
μα και γίνεται μητέρα, πλουτίζει τη ζωή, ανεβάζει λίγο πιο ψηλά την πνοή του Αγωνιζόμενου Θεού. 
Συχαίνομαι τις ρωμαντικές αντίληψες για την Ιδέα. Η Ιδέα είναι όπως κι ο Θεός μέσα από αφάνταστα 
εγκλήματα, από ατιμίες και ηλιθιότητες, quand meme προχωρεί αργά με κάματο ανηφορίζοντας την 
κακοτράχαλη Γής μας. Το χρέος μας είναι: να προσπαθήσομε να βρούμε το ρυθμό της πορείας του κι 
άμα τόνε βρούμε να προσαρμόζομε, όσο μπορούμε, μαζί του το ρυθμό της μικρής μας, εφήμερης 
ζωής. Έτσι μόνο κατορθόνομε να εχτελούμε κάτι αιώνιο, εμείς οι θνητοί, γιατί συνεργαζόμαστε με 
κάπιον Αθάνατο. Έτσι αποχτά επίσης η ζωή μας η πράξη μας κι' η σκέψη ενότητα και χαραχτήρα. 
Νικούμε τη λεπτομέρεια, νικούμε την ανία, νικούμε τη στενότητα της καρδιάς, νιόθομε πως όλοι οι 
ανθρωποι κι' οι λαοί κι' ακόμα περσότερο, όλα τα φυτά και τα ζώα συνεργαζόμαστε, ανηφορούμε 
όλοι μαζί, συνεπαρμένοι από μια μυστηριώδη, αόρατη Πνοή. Που πηγαίνομε; Κανένας δεν ξέρει. Μη 
ρωτάς, ανέβαινε! Ίσως δεν πάμε πουθενά, ίσως το ποδοκόπι της ζωής κανείς δεν το πληρώνει. Τόσο 
το καλήτερο! Έτσι νικούμε και τον τελεφταίο, το μεγαλήτερο πειρασμό την Ελπίδα. Πολεμούμε γιατί 
έτσι θέμε, χωρίς αμοιβή, δεν είμαστε μιστοφόροι. Τραγουδούμε αν και ξέρομε πως δεν υπάρχει αφτί 
να μας ακούσει, δουλέβομε και δεν υπάρχει αφέντης σα βραδιάσει να μας πλερόσει το μεροκάματο. 
Είμαστε απελπισμένοι, γαλήνιοι και λέφτεροι. Αφτός είναι ο αληθινός ηρωισμός, ο ανότατος μου 
φαίνεται άθλος του ανθρώπου. Αχ! αγαπημένη μου γυναίκα δε λέγεται με τί γλύκα, ησυχία ζω τον 
καιρό τούτο το ανέλπιδο τούτο όραμα. Δουλέβω το Βούδα, ετοιμάζομαι για τη Ρουσία, δεν ξέρω, 
ίσως να μπορέσω να ρυθμίσω την ασήμαντη ζωή μου μ' ένα σημαντικό Σκοπό. Ύστερα απ' τον Βούδα, 
δεν θάθελα πια να γράψω τέχνη. Θάθελα να περάσω την experience της Ρουσίας κι' έπειτα να 
ρυθμίσω τον τρόπο να διατυπόσω το θρησκεφτικό όραμα που με κατέχει. Θα δούμε.[…]»Επιστολές 
προς τη Γαλάτεια (1993). Διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης: 
https://www.historical-museum.gr/webapps/kazantzakis-pages/gr/life/letters-galateia-russia.php 
(11/11/2017) 
63 Το μοτίβο της σύνθεσης του κόσμου δεν είναι καινούριο στη νεοελληνική διανόηση. Η σύνθεση 
του κόσμου γοήτευε ανέκαθεν τους Έλληνες διανοούμενους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού 
του προσανατολισμού αποτελούν οι περιπτώσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Νικηφόρου 
Θεοτόκη. Όπως σημειώνει ο Πάτσης, «η ελληνική λογοτεχνία του εικοστού αιώνα ίσως να αποτελεί 
μια προσπάθεια σύνθεσης ανάμεσα στο δυτικό θετικισμό και στον ανατολικό στοχασμό, στη δυτική 
νεοτερικότητα και στην ανατολική θρησκευτικότητα» (Πάτσης, 2013: 60) 

https://www.historical-museum.gr/webapps/kazantzakis-pages/gr/life/letters-galateia-russia.php
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Κατά τον Πάτση λοιπόν, ο Καζαντζάκης σε καθαρά πολιτικό επίπεδο δεν 

αποτελεί «συμπαθούντα» του σοβιετικού καθεστώτος. Αντίθετα, η πολιτική εικόνα 

που συναντά στο νεόκοπο κράτος τον απογοητεύει και φροντίζει να 

αποστασιοποιηθεί από τη δογματικότητα των κομμουνιστών, την υλιστική θεωρία 

αλλά και τον ίδιο τον κομμουνισμό ως πολιτικό ρεύμα64. 

Το παράδοξο είναι ότι ενώ προβαίνει στην πολιτική απόρριψη του κομμουνισμού, 

πρόθεσή του είναι να διατηρήσει ζωντανό το Μύθο του στο ελληνικό κοινό και την 

ελληνική αριστερά. Ο Καζαντζάκης διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη 

της ελληνικής αριστεράς για την Σοβιετική Ένωση και συνέβαλε στην ιδεολογική 

ισχυροποίησή του κομμουνισμού ξεπερνώντας σε επιρροή προσωπικότητες όπως ο 

Πικρός, ο Βουτυράς και ο Βάρναλης. Οι Έλληνες κομμουνιστές απλά ανέχονταν τις 

αντιμαρξιστικές του τοποθετήσεις. Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί η ομιλία του στο 

θέατρο «Αλάμπρα» της Αθήνας στις 11 Ιανουαρίου 1928, κατά το διάλλειμα των 

επισκέψεων του στη Σοβιετική Ένωση. Τότε, ο «Εκπαιδευτικός Όμιλος» είχε 

οργανώσει την εκδήλωση για τις εντυπώσεις από τη χώρα και ομιλητές υπήρξαν  

ακόμα οι Δημήτρης Γληνός και Παναϊτ Ιστράτι τον οποίο ο Καζαντζάκης σύστησε 

στο κοινό ως φλογερό επαναστάτη κομμουνιστή. Ο Καζαντζάκης επισημαίνοντας 

τους κινδύνους, τις εσωτερικές πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει το νέο καθεστώς, τονίζει την πίστη του στον αγώνα που θα γεννήσει 

έναν νέο κόσμο στο μέλλον65 . Αμέσως μετά την ομιλία οργανώθηκε διαδήλωση 

στους δρόμους της Αθήνας που τελικά οδήγησε στη σύλληψη των τριών ομιλητών οι 

οποίοι απαλλάχτηκαν από τις κατηγορίες για αντεθνική στάση. 

Συμπερασματικά, παρά την όποια υποστήριξή του στο σοβιετικό καθεστώς και 

την ιδεολογία που αυτό πρεσβεύει, το καζαντζακικό όραμα εκπληρώνεται ουσιαστικά 

στο μέλλον κατά τη διαδικασία οικοδόμησης του νέου κόσμου η οποία όμως θα 

                                                           
64 Ο ίδιος σε επιστολή του το 1936 θα σκιαγραφήσει τον πολιτικό του συνειρμό: «[…] έως το 1923 
περνούσα όλος συγκίνηση και φλόγα το Νατσιοναλισμό. Ίσκιος που ένιωθα δίπλα μου, ο Δραγούμης. 
Από τα 1923 περνούσα με την ίδια συγκίνηση και φλόγα την αριστερή παράταξη (ποτέ κομουνιστής, 
καθώς ξέρετε) Ίσκιος που ένιωθα δίπλα μου, αχνός ο Π. Ιστράτι. Τώρα περιμένω το τρίτο –θα ‘ναι το 
τελευταίο; -το στάδιο: το ονομάζω ελευτερία […]» (Καζαντζάκης&Πρεβελάκης, 1963). 
65  Ως πρωταρχικούς κινδύνους του καθεστώτος ορίζει τους ανθρώπους της ΝΕΠ και τους κουλάκους 
στο εσωτερικό της χώρας και τον παγκόσμιο πόλεμο ως εξωτερική απειλή. Ολόκληρη η ομιλία του: 
(3/4/2013). Ολόκληρη η ομιλία του Νίκου Καζαντζάκη για τη Σοβιετική Ένωση που οδήγησε στη 
σύλληψή και σα σήμερα τη δίκη του. Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Αγώνας της Κρήτης: 
http://agonaskritis.gr/%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7-%CE%B7-
%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-
%CE%BA%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA/ (12/11/2017) 

http://agonaskritis.gr/%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA/
http://agonaskritis.gr/%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA/
http://agonaskritis.gr/%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA/
http://agonaskritis.gr/%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA/
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λάμβανε χώρα σε ένα μετα-κομμουνιστικό χρονικό πλαίσιο. Ο κομμουνισμός λοιπόν 

αποτελεί το μέσο για την επίτευξη ενός μεγαλύτερου στόχου. 

Το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του Καζαντζάκη για τη Σοβιετική Ένωση 

αποτελεί το ταξιδιωτικό έργο «Ρουσία» της σειράς «Ταξιδεύοντας» (Θεοδωράκη, 

1988). Μετά τη συγγραφή των έργων «Αναφορά στο Γκρέκο», «Ασκητική» και 

«Ιστορία της Ρωσικής Λογοτεχνίας» ο Καζαντζάκης δεν ασχολήθηκε μέχρι το θάνατό 

του ενδελεχώς με τη Ρωσία. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από το μπολσεβικισμό, στο διάλλειμα της 

επίσκεψής του από τη Ρωσία το 1926 όταν και επισκέπτεται την Ιταλία, θα 

ενθουσιαστεί και από τη φασιστική ιδεολογία. Συναντώντας μάλιστα του Μουσολίνι 

στο πλαίσιο της συνέντευξης που επρόκειτο να του παραχωρήσει, μοιράστηκε μαζί 

του τις σκέψεις του για τις ομοιότητες Μπολσεβικισμού-Φασισμού. Ο Καζαντζάκης 

ανιχνεύει στα δύο συστήματα κοινά σημεία όπως την ατομική υποταγή στο σύνολο, 

την ενθουσιώδη δράση της νεολαίας, την πειθαρχία και την προσπάθεια να φτάσουν 

στη ελευθερία. Ωστόσο, ο μπολσεβικισμός μειονεκτεί ελαφρά έναντι του φασισμού 

καθώς δε στηρίζεται ακόμα σε κάποια σταθερή οικονομική θεωρία 66 . Κατά τον 

Έλληνα συγγραφέα, οι δύο -ισμοί ήταν κατά έναν παράδοξο τρόπο «πιστοί 

συνεργάτες» (Bien, 2007b: 4). Τη δεκαετία του 1930, αρνείται να καταδικάσει την 

εισβολή του Μουσολίνι στην Αβησσυνία καταλογίζοντας ευθύνες στην Αγγλία και τη 

Γαλλία για το καθεστώς καταπίεσης που ακολουθούσαν με το καθεστώς των 

Βερσαλλιών ενώ αναγνωρίζει στο Χίτλερ τη γοητεία που ασκεί στα πλήθη67. Το 1936 

                                                           
66 Ο Καζαντζάκης θα περιγράψει την έλξη του από το φασισμό στο πρώτο έργο της σειράς 
«Ταξιδεύοντας» έργο το 1927 με τίτλο «Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτος, Σινά». Οι πρώτες σκέψεις του για 
τις ομοιότητες με τον Μπολσεβικισμό αποτυπώνονται στο γράμμα προς τη Γαλάτεια: 
«[...]Ανυπομονώ να δω πού βρίσκεται τόρα η Ιταλία, τί πνεματικά ρέματα, τί ανησυχίες, τί 
προσπάθειες στην τέχνη και στη σκέψη. Ένα κανείς διακρίνει: την κυριαρχία του φασισμού. Και 
φασισμός είναι ένα μεγάλο κοινωνικό (όχι μονάχα πολιτικό) ρέμα που παρασύρει την νεολαία όλης 
της Ιταλίας. Όπως είναι ο μπολσεβικισμός ένα σύνθημα πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πνεματικό 
κλπ. όμοια κι ο Φασισμός. Νέοι από 15 χρονών γυρίζουν τους δρόμους με τα μάβρα τους πουκάμισα, 
μάβρους σκούφους, σε διαρκή επιστράτεψη. Περιοδικά τέχνης πλήθος εκδίδονται με φασιστικό 
ιδανικό. Ίσως αφτό να μελετήσω είναι το κλειδί της σύχρονης πνεματικής Ιταλίας. Μπολσεβικισμός 
και φασισμός είναι οι δυο σύχρονοι πόλοι που περιστρέφεται η Εβρώπη. Ο Μουσολίνι είναι ίσως 
πολύ μεγαλήτερος απ' ό,τι ωστόρα συνηθίσαμε να θαρούμε. Πάντως αργότερα θα μπορέσω να 
κρίνω· τόρα Σου γράφω απλώς την πρώτη μου εντύπωση. [...]» Διαθέσιμο στη ιστοσελίδα του 
Ιστορικού Μουσείου Κρήτης: https://www.historical-museum.gr/webapps/kazantzakis-
pages/gr/life/letters-galateia-fasism.php (16/4/2018). 
67 Τελικά, ο Καζαντζάκης συνοψίζει την οπτική του για το φασισμό και το Ναζισμό. «Ο φασισμός και 
ο χιτλερισμός είναι φαινόμενα βαθιά, σημαντικότατα, άξια του πιο μεγάλου σεβασμού και φόβου, 
γιατί πηγάζουν από βαθιές ψυχές συνάμα κι’ οικονομικές ανάγκες του λαού όπου εγεννήθηκαν. Ο 
Μουσολίνι κι’ ο Χίτλερ είναι δυο μεγάλοι πρωταθλητές που συντελούν με τον τρόπο τον εδικό τους  
όπως κι ο Λένιν με τον Γκάντι [sic] με τον εδικό τους τρόπο– να λυθεί το τρομαχτικό παγκόσμιο δράμα 

https://www.historical-museum.gr/webapps/kazantzakis-pages/gr/life/letters-galateia-fasism.php
https://www.historical-museum.gr/webapps/kazantzakis-pages/gr/life/letters-galateia-fasism.php
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σε συνέντευξή του σε Ισπανό δημοσιογράφο αρνήθηκε να καταδικάσει τον πόλεμο 

που μαινόταν στην χώρα.  

Ο Bien πάντως (2007b: 4), εύστοχα συνοψίζει την καζαντζακική θεώρηση: «το 

ενδιαφέρον είναι ότι τα στοιχεία που θαύμαζε ο Καζαντζάκης στον Μουσολίνι ήταν 

αυτά ακριβώς που είχε θαυμάσει στους κομμουνιστές του Βερολίνου στις αρχές της 

δεκαετίας του 1920 και, περίπου μια δεκαετία νωρίτερα, στον υπερεθνικιστή Ίωνα 

Δραγούμη (1878-1920), η μεγάλη επιρροή του οποίου πάνω του καταγράφεται στον 

πρώτο τόμο αυτής της μελέτης. Η επιρροή αυτή οφειλόταν σε ένα σύνολο στοιχείων, 

ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν η ολιστική ιδεολογία, η υποταγή του ατόμου σε μια 

«μυστικιστική» ολότητα, η νεανική ζωντάνια, ο δογματικός δαρβινισμός, η υπεροχή της 

θέλησης έναντι του πνεύματος, η λατρεία της τελετουργίας και το μίσος προς την αστική 

ηθικολογία. Ας μην ξεχνάμε ότι οι κατά καιρούς πεποιθήσεις του Καζαντζάκη ήταν οι 

τρόποι που κάθε φορά επινοούσε για να εκφράσει θέσεις ευρύτερες των διαφόρων 

πολιτικών ή άλλων φατριών· στην πραγματικότητα, οι θέσεις αυτές ήταν τόσο ευρείες 

ώστε να περιλαμβάνουν ακόμα και αντιδιαμετρικές απόψεις». 

Μετά την εισβολή του Μουσολίνι στην Ελλάδα παρατηρείται μία τάση στροφής 

του προς τον εθνικισμό για δεύτερη φορά. Μετά τη λήξη του πολέμου θα ηγηθεί ενός 

μικρού σοσιαλιστικού κόμματος με σκοπό τη συνένωση όλων των σοσιαλιστών της 

μη κομμουνιστικής αριστεράς (Πρεβελάκης&Καζαντζάκης, 1965). 

1.8 «ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΡΟΥΣΙΑ»: ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ  

Το περιηγητικό έργο «Ταξιδεύοντας: Ρουσία» εκδόθηκε το 1956 και αποτελεί 

συνένωση των δύο τόμων του «Τι είδα στη Ρουσία» (1928) με την πρόσθεση των 

εντυπώσεων της περιόδου του Μαρτίου 1928-Απριλίου 1929. Η αποστασιοποίηση 

του Καζαντζάκη από τον κομμουνισμό και το μαρξισμό και η ανάδειξη μερικών μόνο 

σκοτεινών πλευρών της σοβιετικής διακυβέρνησης στάθηκαν αρκετά ώστε το 

σοβιετικό καθεστώς να τον αντιμετωπίσει με καχυποψία. Το ταξιδιωτικό του έργο δεν 

                                                                                                                                                                      
που ζούμε. … Ο Χίτλερ είναι όργανο μιας ανώτερής του δύναμης. … Ό,τι καλό έχει … το οφείλει σε 
παθητικές εντός του δυνάμεις, σε θηλυκά στοιχεία που δέχονται την τεράστια υποβολή της 
κινδυνεύουσας ράτσας του. …Εγώ χρόνια τώρα έχω συνδέσει τη μοίρα μου με την αριστερή 
παράταξη. Μα μάχομαι να διατηρήσω ακέραιη την κρίση μου και να κοιτάξω τους αντιπάλους με 
σεβασμό. Κι’ όχι μονάχα με σεβασμό· παρά και με μια παράνομη αλλόκοτη αγάπη. Στην αρχή δεν 
ένιωθα γιατί· τώρα νιώθω. Γιατί μαντεύω τώρα … πως είμαστε κρυφοί συνεργάτες και μαχόμενοι για 
τον ίδιο σκοπό. Ποιο σκοπό; Να κουνηθεί λίγο η ψυχή του ανθρώπου, να μείνει όσο μπορεί πιο 
άγρυπνη, να τρέμει λίγο από το φόβο ή να χυμάει, άπληστη γύρα της, σπρωγμένη από την πείνα. …» 
Η εκτίμηση του Καζαντζάκη διαθέσιμη στο Bien, P. (2007b). Καζαντζάκης: Η πολιτική του πνεύματος. 
(Τομ.B). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. σσ 8. 
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μεταφράστηκε στα ρωσικά παρά μόνο προς το τέλος της δεκαετίας του 195068 ενώ τα 

σενάρια για τον κινηματογράφο δεν μεταφέρθηκαν ποτέ στη μεγάλη οθόνη (Πάτσης, 

2013). 

Στον πρόλογο της έκδοσης του 2010, ο Καζαντζάκης αναφέρει ότι το βιβλίο 

αφορά στην πενταετία 1925-1930. Αποφαίνεται ότι άφησε τα κείμενα του άθικτα, 

χωρίς επεξεργασία προκειμένου να διαπνέονται από αυθορμητισμό.  

Στην εισαγωγή παραδέχεται πως ενώ η Ρωσία εξήλθε νικήτρια από τις δοκιμασίες 

της Επανάστασης, η Ιδέα δεν έχει παγιωθεί ακόμα καθώς το πρώτο της μέλημα ήταν 

η επιβίωση. Παρά τις συνθήκες φτώχειας και ανέχειας, ολόκληρη η χώρα καλείται να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής και να σταθεί στο ύψος της κρίσιμης 

ιστορικής συγκυρίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο (Αθήνα-Οδησσός) παραβάλλει τις σκέψεις του για την 

αποχώρησή του από την Ελλάδα, η οποία υποφέρει από τις πολιτικές διαμάχες και 

την προσμονή του για το ταξίδι στο «ελεύθερο» σοβιετικό έδαφος. Σκιαγραφεί λιτά 

στην φαντασία του το φυσικό τοπίο της χώρας που πρόκειται σύντομα να αντικρίσει 

ενώ οι άνθρωποι της φωτογραφίζονται ως «μισό Ασιάτες μισό 

Ευρωπαίοι» 69 (Καζαντάκης, 2010:13) που πρωτοστατούν στην οικοδόμηση ενός 

λαμπρότερου μέλλοντος παρά τις αντιξοότητες. Στη συνέχεια, ασκεί κριτική στους 

Ευρωπαίους ταξιδευτές που βρέθηκαν στη σοβιετική χώρα και την προσεγγίζουν με 

βάση τα δυτικά κοινωνικοοικονομικά πρότυπα 70 .Παράλληλα, εντοπίζει διαφορές 

μεταξύ «ορθολογιστή» Ευρωπαίου και «παράλογου» Ρώσου, εξετάζοντας όμως 

                                                           
68 Τη μετάφραση επιμελήθηκε ο φιλολογικός κύκλος ελληνιστών  του Κιέβου υπό την επίβλεψη του 
καθηγητή Αντρέι Μπιελιέτσκι και της συζύγου του Τατιάνα Τσερνισόβα (Πάτσης, 2013)  
69 Η προβολή της Ρωσίας ως «ημί-«, ως «σταυροδρόμι» ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση είναι διάχυτη 
σε όλο το έργο του Καζαντζάκη. Η σύνθεση του νέου κόσμου που οραματίζεται ο συγγραφέας, η 
συνένωση της Ανατολής με τη Δύση έχει την αφετηρία της σε μία χώρα που βρίσκεται στο 
«μεταίχμιο». 
70 «Όσοι πολιτικοί, βιομήχανοι, εργάτες, δημοσιογράφοι, πήγαν για να δουν και να φωτίσουν τους 
άλλους, γύρισαν, και με τις αντιφατικές τους λογοδοσίες πλήθυναν ακόμα πιο πολύ τη σύγχυση. Και 
τούτο για δύο λόγους:  
α) Καθένας πήγε στη Ρουσία κουβαλώντας από πριν, έτοιμο, το οικονομικό και κοινωνικό του 
σύστημα, ένα μονάχα έχοντας σκοπό: να ψάξει και να βρει επιχειρήματα να υποστηρίζουν το 
σύστημά του. Κι όπως ήταν φυσικό, καθένας, ατροφώντας πολλά απ’ όσα έβλεπε, υπερτροφώντας 
άλλα, κατάφερε με στέρεα λογικά επιχειρήματα ν’ αποδείξει ό,τι πριν ξεκινήσει το κρατούσε κιόλας 
μέσα του αποδειγμένο. Κανένα μάτι καθαρό που να μην είναι  όμως παγερό και αδιάφορο, παρά 
γιομάτο αγάπη κι αφιλοκερδή λαχτάρα να βρει και να πει την αλήθεια, δεν πήγε μου φαίνεται ακόμα 
ν’ αγκαλιάσει σφαιρικά την πολύεδρη, όλο ίσκιους κι αστραπές, όψη της Σοβιετικής Ρουσίας. Ή το 
μυαλό ήταν φανατισμένο κι έβλεπε μονόπλευρα, δεξά ή ζερβά, το μισό πρόσωπο της αλήθειας, ή η 
καρδιά ήταν πότε σαρκαστική κι ανίκανη τίποτα να δει, χωρίς να το παραμορφώσει, πότε απλοϊκή και 
φλεγόμενη και χάνουνταν σε λυρισμούς και αοριστολογίες. (Καζαντζάκης, 2010.: 14-15) 
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ευνοϊκά τον δεύτερο που διατηρεί την αγνότητά του αν και κυριεύεται από τα ίδια του 

τα πάθη 71.Ακόμα, άνθρωποι που υπέφεραν από τον εκπατρισμό των πρώτων χρόνων 

εξαιτίας της εναντίωσης στην  Επανάσταση, όπως ο  ένας Έλληνας συνταξιδιώτης 

του, εκτιμούν το ρωσικό λαό και πλέον επιστρέφουν στη γενέθλια γη τους μέσα σε 

ένα κλίμα αισιοδοξίας έχοντας συμβιβαστεί με την επικράτηση των Μπολσεβίκων. Ο 

Καζαντζάκης παραλληλίζει τα συναισθήματα του για την επικείμενη άφιξη σε 

ρωσικό έδαφος με εκείνα των Ρώσων όταν αντίκρισαν για πρώτη φορά την 

Κωνσταντινούπολη. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο («Οδησσός») περιγράφει τη συναισθηματική του φόρτιση 

κατά την άφιξή του σε σοβιετικό έδαφος. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι γενιές 

Ελλήνων γαλουχήθηκαν προσμένοντας από τη Ρωσία να τους οδηγήσει στην 

ελευθερία. Πανταχού παρούσα στην Οδησσό η εικόνα του Λένιν «με το σαρκαστικό, 

κοφτερό σα μαχαίρι χαμόγελο» (Καζαντζάκης, 2010:20). Η πόλη φαίνεται να 

συνέρχεται από τις κακουχίες των πρώτων επαναστατικών χρόνων αν και μετράει 

ακόμα τις πληγές της. Ο συγγραφέας αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση της 

Οδησσού με εκείνη της μεταπολεμικής Βιέννης, εκτιμά ότι η πρώτη δεν υπέκυψε 

στην ηθική κατάπτωση που περιήλθε η δεύτερη. Αντίθετα κατόρθωσε να 

επανακάμψει και να επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Στη συνέχεια, 

ξαφνιάζεται παρατηρώντας το πλήθος Εβραίων που κάνει αισθητή την παρουσία του 

την ίδια ώρα που ο Έλληνας συνταξιδιώτης του εκφράζει τα αντισημιτικά του 

αισθήματα. Τέλος, ο Καζαντζάκης επισκέπτεται το σπίτι όπου άρχισε τη δράση της η 

Φιλική Εταιρεία, ενθουσιάζεται και ενθουσιάζει τον συμπατριώτη του με την ιστορία 

της. 

                                                           
71  Η οπτική του Καζαντζάκη για τη Ρωσία προσιδιάζει εκείνη των Ευρωπαίων περιηγητών 
προηγούμενων αιώνων για τα Βαλκάνια: β) Μα η δεύτερη, η βαθύτερη αφορμή που οι Ευρωπαίοι 
δεν μπόρεσαν και δε θα μπορέσουν ίσως ποτέ να νιώσουν τη Ρουσία, είναι τούτη: Άβυσσος υπάρχει 
ανάμεσα στη σλαβική και φράγκικη ψυχή. Ο Ρούσος έχει το πρωτόγονο χάρισμα να αδερφώνει μέσα 
του αντίφασες ασύβιβαστες για τη λογική του Ευρωπαίου. Ο Ευρωπαίος απάνω απ’ όλα θέτει το 
λαγαρό μυαλό, τη λογική συνάρτηση, τη γόνιμη πραχτική εφαρμογή της αφηρημένης έννοιας ˙ ο 
Ρούσος απάνω απ’ όλα θέτει την ψυχή, την όλο φως και σκοτάδι τούτη πλούσια, αντιφατική, 
πολύπλοκη ανάβρα, που σπρώχνει τον άνθρωπο, πέρα από τη λογική, στην επικίντυνη δημιουργία. 
Οι τυφλές δημιουργικές δυνάμες δεν υποτάχτηκαν ακόμα σε λογικήν ιεραρχία, βρίσκεται ακόμα ο 
Ρούσος αξεδιάλυτα ενωμένος με τις αρχέγονες Μάνες, γιομάτος χώμα και θεϊκό σκοτάδι, και συνάμα 
με μια λόγχη φως που τον διαπερνάει και τον πυρπολεί σα φλόγα. Γι’ αυτό τις αρετές και τις κακίες 
του Ρούσου πρέπει να τις κρίνουμε με διαφορετικό μέτρο και πολλές του πράξες δεν πρέπει να μας 
ξαφνιάζουν ˙ και στην πιο αγνή του ορμή μπορεί να διαπράξει εγκλήματα, καθώς πάλι μέσα στο αίμα 
και στη βότκα, μπορεί να παραμείνει πάναγνος. Ο Ρούσος είναι σαν τον γερο-Καραμαζόφ: πλούσια, 
πρωτόγονα και ασυνάρτητα πάθη, κι όμως μας γοητεύει ακαταμάχητα, γιατί νιώθουμε πως η ψυχή 
του είναι πλατιά και η καρδιά του όλο ανθρώπινη ζέστα.» (ο.π: 15) 
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Κατά την άφιξή του στο Κίεβο, ο συγγραφέας συναντά έναν Ρώσο ακαδημαϊκό με 

τον οποίο ξεκινά μία φιλοσοφική συζήτηση για τη φύση του ανθρώπου. Συνειρμικά, 

καταλήγει ότι η κοινωνία ενωμένη δύναται να φτάσει στην ανατροπή της 

πραγματικότητας ξεπερνώντας τους κινδύνους που εγκυμονούν κατά τη διαδικασία 

οικοδόμησης ενός νέου κόσμου. Παραλληλίζει αυτή την προσπάθεια με τη ρωσική 

περιπέτεια. Μέσω μιας αναδρομικής αφήγησης, αναφέρεται στους λαούς που είχαν 

αφήσει τη σφραγίδα τους στη ρωσική γη ξεχωρίζοντας τους Βίκινγκς (Βαράγγοι) και 

τους Βυζαντινούς. Οι πρώτοι έχτισαν οχυρά οργανώνοντας εξωτερικά τη χώρα ενώ οι 

δεύτεροι την οργάνωσαν εσωτερικά στον πνευματικό και θρησκευτικό τομέα. 

Αναφέρει τα παραδείγματα της Αγίας Όλγας, βασίλισσας της Ρωσίας του Κιέβου, 

που πρώτη ασπάστηκε το χριστιανισμό, του γιου της Βλαδίμηρου και του Βασίλειου 

του Βουλγαροκτόνου που πάντρεψε την κόρη του Άννα με το Βλαδίμηρο. Η Άννα 

μύησε στο χριστιανισμό ένα σημαντικό κομμάτι του ρωσικού πληθυσμού 

μεταλαμπαδεύοντας, κατά τον Καζαντζάκη, «τον πολιτισμό της Ελλάδας» στη βόρεια 

χώρα. Από τότε, η Ρωσία απώλεσε τις «τραχιές συνήθειες» και «φωτίστηκε το 

πρόσωπό της». Επίσης, πραγματοποιεί μία σύντομη επισκόπηση στην ιστορία του 

κράτους του Κιέβου το οποίο καταλύθηκε από τους Τατάρους, περιγράφει λιτά την 

πόλη και τους παραδοσιακούς ουρανικούς χορούς. Στη συνέχεια, αντικρίζει μια 

εικόνα αποσύνθεσης επισκεπτόμενος τις εκκλησίες αλλά επικρίνει την αυταρχικότητα 

που είχε επιδείξει η Εκκλησία ως οργανισμός κατά τους προηγούμενους αιώνες 72. 

Αποχωρώντας από το ουκρανικό έδαφος αδημονεί για τη συνέχεια του ταξιδιού του, 

τη γνωριμία με τον νέο κόσμο του οποίου οι αρχηγοί δημιούργησαν νέα πρότυπα 

καταστρέφοντας τα παλιά. Κατά την είσοδο στη «Μεγάλη Ρουσία» συναισθάνεται 

μία διαφορά στους ρυθμούς ζωής σε σχέση με το Κίεβο, και χαρακτηρίζει τη ζωή εκεί 

«πρωτόγονη».  

Στη Μόσχα, σαγηνεύεται από την ατμόσφαιρα και την πανσπερμία λαών στους 

δρόμους της πόλης. Κάνοντας πρώτα μία σύντομη αναφορά στην φύση του Ιβάν του 

Τρομερού, αναφέρει ότι η Μόσχα αποτελεί την άναρχη «τέλεια ενσάρκωση της 

σλαβικής ψυχής» (Καζαντζάκης, 2010:36) ενώ γοητεύεται  και από την άναρχη 

                                                           
72 «Μπαίνω στις εκκλησίες˙σκοτάδι, μυρωδιά λιβανιού, παλιά βυζαντινά κονίσματα, ξενιτεμένες 
δικές μας Παναγίες-όλη η χρυσή φλέβα του Βυζαντίου σφηνωμένη ακόμα, απολίθωμα, στα σπλάχνα 
της σύγχρονης ζωής. Κανένας πια δεν πειράζει το απολίθωμα τούτο˙μήτε κι αυτό πειράζει κανένα˙ 
άλλοτε ήταν ένας αυταρχικός οργανισμός, όλο δύναμη και πείνα˙ τώρα κατάντησε απλό 
διακοσμητικό στολίδι ακίντυνο. Από μπρος του περνούν οι μπολσεβίκοι κι ούτε στρέφουνται να το 
δουν˙κάπου κάπου μονάχα διαβαίνουν καθυστερημένοι προσκυνητές και το χαίρουνται κρυφά, σα ν’ 
αμαρταίνουν-ή σα να φοβούνται» (ο.π:29). 
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«ανατολίτικη» αρχιτεκτονική της. Ο Καζαντζάκης, χρησιμοποιώντας το διαχωρισμό 

Ανατολής-Δύσης, αφουγκράζεται την ιδέα ότι στη Σοβιετική Ένωση γεννιέται πλέον 

ένας νέος τύπος Ρώσου ο οποίος, εν ολίγοις, καλείται να ξεπεράσει τις ανατολικές 

παθογένειες, να αφοσιωθεί στον σκοπό της οικοδόμησης του νέου κόσμου 

γαλουχημένος από την Ιδέα73. Για την κατάσταση στη χώρα ωστόσο, παρατηρεί με 

ανάμεικτα συναισθήματα την έλλειψη οποιασδήποτε μορφής ατομικής ελευθερίας 

και την υποταγή στο σύνολο. Τέλος, δίνει το πρώτο στίγμα της θρησκευτικής του 

αναζήτησης στη σοβιετική χώρα74. 

Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα των εθνοτήτων στη σοβιετική 

επικράτεια με έμφαση στο εβραϊκό στοιχείο. Κατά τις μαρτυρίες που συλλέγει στην 

Οδησσό, ο εθνικισμός ξαφνιάζει με τη δημοφιλία του στην Ουκρανία και πλέον έχει 

τη δυνατότητα να εκφραστεί καθώς καταπιεζόταν για αιώνες από το τσαρικό 

καθεστώς. Κατά έναν Έλληνα ακαδημαϊκό που συναντά, το κομμουνιστικό καθεστώς 

στηρίζει τη διαφορετικότητα των διάφορων εθνοτήτων. Οι πολιτικές εκρωσισμού του 

τσαρικού καθεστώτος έλαβαν τέλος με την Προκήρυξη των Δικαιωμάτων των Λαών 

της Ρουσίας από τον Λένιν και τον Στάλιν την οποία χαρακτηρίζει «τολμηρή, 

ιστορική, που δεν τη γέννησε μονάχα ανώτατη ιδεολογική συνείδηση». Τα σύνορα 

και οι διαχωρισμοί από την κυρίαρχη εθνότητα καταργήθηκαν και «δεν υπάρχουν πια 

λαοί τύραννοι και λαοί σκλάβοι». Στη δημιουργία νέων αλφάβητων ο Καζαντζάκης 

προσβλέπει τη «φώτιση ημιάγριων λαών». Η εθνική ελευθερία εκλαμβάνεται ως ο 

κύριος λόγος που η Ιδέα και η Επανάσταση άντεξαν απέναντι σε εξωτερικούς και 

εσωτερικούς εχθρούς. Κατά το συγγραφέα, ο κομμουνισμός αποτελεί το μοναδικό 

πολιτικό σύστημα που αμβλύνει τις εθνικιστικές διαφορές προβάλλοντας μόνο την 

αντίθεση αστού-κομμουνιστή. Στη συνέχεια, αποθεώνει την εβραϊκή φυλή και την 

ιδιοσυγκρασία του εβραϊκού λαού ο οποίος έχει επιβιώσει και μεγαλουργήσει παρά 

                                                           
73 «Αυτά φέρνει η Ασία. Κι από την Ευρώπη έρχουνται ιδέες και θεωρίες και συστήματα κι η 
ακατανίκητη ανάγκη να μπει λογική σε όλη τούτη την ασιατική παραφροσύνη. Συναντάς στους 
δρόμους, στα σκολειά, στα γραφεία, ανθρώπους αγέλαστους, όλο σύστημα, ενέργεια και λογική, 
ολότελα διαφορετικούς από τους ρούσικους τύπους, τους κουρασμένους, υστερικούς και 
μυστικόπαθους, που μας είχε συνηθίσει η μεγάλη ρουσική λογοτεχνία. 
Σήμερα ένας καινούριος τύπος Ρούσου δημιουργείται σφυρηλατημένος από τη νέα Ιδέα. 
Κι έτσι γεννιέται η δεύτερη θεμελιακή εντύπωση που σε κυριεύει περπατώντας στη Μόσχα. Εδώ […] 
οι άνθρωποι αγωνίζονται να φτάσουν σε μία σύνθεση· [..] να υποτάξουν όλο τούτο το ανατολίτικο 
μέσα τους κι όξω τους χάος σε μιάν αυστηρή, λογικά συναρμολογημένη Ιδέα» (ο.π:37-38). 
74 «Στην εποχή μας, ο αγώνας αυτός της Γης είναι πιο φανερός, πιο προφητικός και κρίσιμος, στη 
Ρουσία. Σε άλλες εποχές ήταν σε άλλες χώρες· σήμερα ο μέγας Αγωνιστής-που άλλοι τον λένε Θεό ή 
Πνέμα κι άλλοι Ύλη- έχει το κέντρο της ενέργειάς του, δηλαδή· της αγωνίας και της ελπίδας του, στην 
πρωτοπόρα τούτη βασανισμένη Μάμουτσκα Ρουσία».(ο.π:39-40). 
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τις αντιξοότητες που συνάντησε ανά τους αιώνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τον 

Καζαντζάκη, η εβραϊκή παρουσία στη Ρωσία λειτούργησε θετικά για τη χώρα καθώς 

οι Εβραίοι κληροδότησαν, εν αγνοία τους, στη ρωσική κοινωνία την μεσσιανική 

αντίληψη για τη λύτρωση του κόσμου75. Εν ολίγοις, κατά τον συγγραφέα, ολόκληρη 

η μεσσιανική εβραϊκή παράδοση εκφράζεται, σε μία μοντέρνα και ώριμη εκδοχή, 

μέσα από τη Σοβιετική Ρωσία με τον κομμουνισμό να προβάλλει τις αρχαίες εβραϊκές 

αξίες της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας.  Η σημαντική συμβολή του 

εβραϊκού στοιχείου στην Επανάσταση διαφαίνεται και από τη δράση των Εβραίων 

διανοούμενων οι οποίοι οικοδόμησαν σε θεωρητικό επίπεδο το διεθνιστικό 

χαρακτήρα της νέας ιδεολογίας. Ο Καζαντζάκης μνημονεύει ηγετικές 

προσωπικότητες εβραϊκής καταγωγής εγκωμιάζοντας ιδιαίτερα το Μαρξ και το 

Γερμανοεβραίο σοσιαλιστή, Φέρντιναρντ Λασάλ. Ο πρώτος παρουσιάζεται ως 

«προφήτης της νέας θρησκείας», και το έργο του «Κεφάλαιο» ως «Καινή Διαθήκη» 

την οποία οι σύγχρονοι ηγέτες καλούνται να εκπληρώσουν 76  ενώ ο δεύτερος ως 

«φλογερός απόστολος των εθνών». Παρ’ όλα αυτά, αν και η δίψα για δικαίωση των 

ιδανικών και του νέου αγώνα είναι εμφανής από τη μεριά της «εκρηχτικής» εβραϊκής 

φυλής, πλανάται το ερώτημα από τον συγγραφέα κατά πόσο θα διαρκέσει η 

πνευματική της κυριαρχία στο μεταβατικό στάδιο που βρίσκεται  η ανθρωπότητα. Με 

αινιγματικό τρόπο, ο Καζαντζάκης παραθέτει την ζοφερή πρόβλεψη του Εβραίου 

πολιτικού και οικονομολόγου, Βάλτερ Ρατενάου, για το μέλλον του ρωσικού 

κομμουνισμού που είναι συνυφασμένο με τη σφαγή της εβραϊκής φυλής. 

Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματεύεται τα ευεργετικά αποτελέσματα της 

σύμπραξης εργατών-αγροτών και τη μεταβατική δικτατορία του προλεταριάτου. 

Αρχικά, κάνει μία επισκόπηση στην τσαρική ιστορία και ειδικότερα στα χρόνια της 

διακυβέρνησης του τυραννικού Αλέξανδρου Γ’ κατά τα οποία η Ρωσία γνώρισε «την 

πιο βαριά σκλαβιά». Μετά από αυτήν όμως ακολουθεί μία περίοδος ελευθερίας που 

                                                           
75 Ο Καζαντζάκης αναφέρει ότι η μεσσιανική αποστολή της Ρωσίας προϋπήρχε στη ρωσική 
συνείδηση. Ωστόσο την εποχή του Μεγάλου Πέτρου παρουσιάστηκαν διχογνωμίες ως προς τη φύση 
της. Σ’ αυτό το σημείο αντιπαραβάλλει τη σύγκρουση σλαβόφιλων-δυτικιστών. «[…] οι σλαβόφιλοι, 
υποστηρίζουν πώς η Ρουσία είναι κόσμος ιδιαίτερος, ανάμεσα Ευρώπης και Ασίας, κι έχει το δικό της 
δρόμο, διαφορετικό από της Φραγκιάς. Η θρησκεία της, η παράδοσή της, η ψυχή της είναι ολότελα, 
ποιοτικά διαφορετική […]. Η Ευρώπη ακόμα λένε είναι νεκροταφείο […] Αντίθετα οι φραγκόφιλοι 
υποστηρίζουν πώς η Ρουσία θ’ ακολουθήσει αναγκαστικά τα ξετυλιχτικά στάδια που πέρασε η 
Ευρώπη  […] πρέπει μονάχα να τά περάσει γοργότερα για να μπορέσει να προσαρμοστεί με τις 
σύγχρονες ανάγκες.(ο.π: 48-49) 
76 Στη σύγκριση μαρξισμού-λενινισμού ωστόσο ο Καζαντζάκης κρατάει αποστάσεις. Μόνο δια 
στόματος ενός Ρώσου καθηγητή στην Κομμουνιστική Ακαδημία αναφέρεται ότι «δεν υπάρχει 
λενινισμός» και ότι «ο Λένιν απλώς εξετέλεσε τις μαρξιστικές εντολές» (ο.π:50). 
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συνδέεται με την εκβιομηχάνιση της χώρας και τη γέννηση της εργατικής τάξης η 

οποία προέκυψε από την μαζική εισροή των αγροτικών πληθυσμών στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Ωστόσο και πάλι εμφανίζεται ένας νέος εχθρός με τη μορφή του 

καπιταλισμού. Η  θεωρητική και ιδεολογική «θωράκιση» της εργατικής τάξης από τις 

διδαχές του Μαρξ δεν θα αργήσει να έρθει και πλέον η Ρωσία καλείται να 

παρακάμψει τα οικονομικά εξελικτικά στάδια της φεουδαρχίας και της κυριαρχίας 

της αστικής τάξης προκειμένου να φτάσει στον σοσιαλισμό και την κυριαρχία του 

προλεταριάτου. Εδώ, ο Καζαντζάκης κρίνει ότι για να φτάσει σ’ αυτό το σημείο είναι 

απαραίτητο το μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό 

που είναι γνωστό ως δικτατορία του προλεταριάτου. Εκεί ακριβώς βρισκόταν η 

Σοβιετική Ένωση κατά τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, με το προλεταριάτο να 

κόβει με τη βία το δρόμο στους αστούς και να ελέγχει τα μέσα παραγωγής. Πλέον, 

εκτιμά ο Καζαντζάκης, η κατάσταση σταθεροποιείται και η Ιδέα νικά. Έπειτα, 

εντοπίζει τα θεμελιακά εσωτερικά προβλήματα της χώρας στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει η ρωσική ύπαιθρος και την αδυναμία εκβιομηχάνισης της χώρας. 

Εξηγεί ότι στις 7 Νοεμβρίου 1918 έλαβαν χώρα δύο επαναστάσεις η μία 

«μικροαστική» (χωρικοί εναντίον φεουδαρχών) και μία σοσιαλιστική (εργάτες 

εναντίον αστών). Οι αγρότες, κατά το συγγραφέα, αντιστάθηκαν στην συνέχιση του 

αγώνα και τη σύμπραξη με τους εργάτες μόλις έγιναν ιδιοκτήτες γης. Ενώ το νεόκοπο 

σοβιετικό καθεστώς βρισκόταν σε σκληρή δοκιμασία έπρεπε να τολμήσει κάποιος 

«τη στροφή της κομμουνιστικής Ιδέας προς τα δεξιά». Η παρουσία του Λένιν έδωσε 

τη λύση σ’ αυτό το πρόβλημα με το οξύ πολιτικό αισθητήριο, τον πραγματισμό του 

και τη μη προσκόλλησή του σε δόγματα. Στην οικονομική πολιτική αναφέρει, 

γράφοντας σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, πώς έγιναν «χοντροειδέστερα 

σφάλματα». Ωστόσο δικαιολογεί τις αποτυχίες και την εμμονή του Λένιν να 

συμβιβαστεί με τον καπιταλισμό εφαρμόζοντας τη ΝΕΠ.Ο Καζαντζάκης κρίνει πώς η 

χώρα αφενός δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί τον ολοκληρωτικό σοσιαλισμό αφετέρου 

κατακρίνει τη συμπεριφορά των κουλάκων οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους αγρότες. 

Στο στόχαστρό της κριτικής του βρίσκεται και η νοοτροπία των απλών αγροτών που 

επιθυμούν διαρκώς να κερδοσκοπούν με στόχο να ενταχθούν στην τάξη των 

κουλάκων. Ο ίδιος ο Λένιν, κατά το συγγραφέα «μιλάει για τους κουλάκους με 

σφοδρό μίσος». Στη συνέχεια, αναφέρει τη θέση του Τρότσκι που τοποθετεί την τάξη 

των εργατών ως θεμέλιο της νέας ιδεολογίας και την αντιπαραβάλλει με αυτήν του 

Στάλιν που επιθυμεί να εντάξει τους μεσαίους αγρότες στους κόλπους του κράτους 
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και να πολεμήσει τους πλούσιους και τους κουλάκους. Ο Λένιν διείδε ότι το μέλλον 

της χώρας βρίσκεται στην εκβιομηχάνιση και στην μετατροπή του αγρότη σε αγρότη-

εργάτη. Στο τέλος του κεφαλαίου, εκφράζει την αισιοδοξία του για την επιβίωση και 

διάδοση του σοβιετικού «τρόπου» και στον υπόλοιπο καπιταλιστικό κόσμο 

προβάλλοντας τρία επιχειρήματα : την ισχύ του Κόκκινου Στρατού, την έλλειψη 

συνεννόησης μεταξύ των ούτως ή άλλως μη ενωμένων οικονομικά αντιπάλων και το 

φόβο των τελευταίων ότι ένας ενδεχόμενος πόλεμος θα λάμβανε κοινωνικές 

διαστάσεις. Ο καπιταλιστικός κόσμος αντιπροσωπεύει το παλιό και το φθαρτό ενώ ο 

σοβιετικός το νέο που παλεύει να αναδυθεί. 

Στο κεφάλαιο «Ο Ερυθρός Στρατός» αναφέρει ότι ο στρατός του μπολσεβικικού 

καθεστώτος κλήθηκε από πολύ νωρίς να αντιπαλέψει θανάσιμους εξωτερικούς 

(Σύμμαχοι) και εσωτερικούς (Λευκοί) εχθρούς 77 . Η επιβίωση των στρατιωτών 

οφείλεται στην σιδερένια πυγμή που επέδειξαν και στην ένωσή τους κάτω από την 

κόκκινη σημαία. Έχοντας πλέον εξέλθει νικητής από τις δοκιμασίες, ο στρατός 

οργανώνεται, ισχυροποιείται και αποτελεί το στήριγμα του καθεστώτος. Ο 

Καζαντζάκης εκτιμά ότι κάθε επανάσταση οφείλει πρώτα να διαλύσει το παλαιό 

στρατιωτικό καθεστώς και έπειτα να δημιουργήσει άμεσα ένα νέο σε συνθήκες 

πολέμου. Κάνοντας μία μικρή ιστορική επισκόπηση του εμφυλίου εστιάζει στις 

διαφορές του Κόκκινου Στρατού με τους υπόλοιπους. Ο στρατιώτης του σοβιετικού 

καθεστώτος «μορφώνεται κομμουνιστικά», πειθαρχεί εν ώρα υπηρεσίας διατηρώντας 

την ανθρωπιά του μετά τη λήξη της ενώ δικαίωμα κατάταξης στο στρατό έχουν μόνο 

οι προλετάριοι. Ακόμα, ο Κόκκινος  Στρατός δεν αποτελεί μόνο όργανο του 

μπολσεβικικού καθεστώτος αλλά εκπρόσωπος της ανθρωπότητας 78 .Έπειτα, ο 

συγγραφέας παραθέτει τις εμπειρίες του από την παρουσία του σε ένα διεθνές 

συνέδριο. Το αντιπολεμικό κλίμα και η πολιτική της αναμονής της παγκόσμιας  

εξάπλωσης της επανάστασης σε ενδεχόμενο ξέσπασμα ενός νέου πολέμου δεν 

βρίσκει σύμφωνο τον Καζαντζάκη ο οποίος ως ομιλητής επισημαίνει τους κινδύνους 

μιας τέτοιας παθητικής στάσης. 

                                                           
77 Η άποψη του Καζαντζάκη για τους εχθρούς και τον εμφύλιο πόλεμο:«Δεν έφταναν όλοι τούτοι οι 
εξωτερικοί κίντυνοι· τ´αστικά Κράτη οργάνωσαν ακόμα και βοήθησαν με ανθρώπους, με 
πολεμοφόδια, μ’ επιτελεία, με άφθονα χρήματα, όλες τις αντιδραστικές ομάδες της Ρουσίας κι έριξαν 
την εξαντλημένη χώρα σ’ αιματηρό εμφύλιο σπαραγμό· ξέσπασαν τ’ άγρια κινήματα του Κορνίλωφ, 
Ντενίκιν, Βράγγελ, Γιούντενιτς, Κολτσάκ…» (ο.π:62) 
78 «Όπως στους στρατούς όλου του άλλου κόσμου η έννοια της πατρίδας, γεννάει ενθουσιασμό στον 
Ερυθρό Στρατό η έννοια του παγκόσμιου προλεταριάτου.» (ο.π:66) 
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Στο κεφάλαιο «Το Ερυθρό Δίκαιο» ο Καζαντζάκης αποθεώνει το σοβιετικό 

δικαστικό σύστημα .Παρευρισκόμενος σε μία δίκη παρατηρεί την απλούστευση των 

διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης και την ευρεία δικαιοδοσία που έχει δοθεί στους 

δικαστές. Η φιλοσοφία της υποταγής  του ατόμου στο σύνολο διαπνέεται από τις 

αρχές και τα ιδανικά του νέου επαναστατικού Δικαίου. Αντίστοιχα, στο κεφάλαιο με 

τίτλο «Ερυθρές Φυλακές» ενθουσιάζεται με τον τρόπο λειτουργίας του 

σωφρονιστικού συστήματος. Ο φυλακισμένος απολαμβάνει την ελευθερία της 

έκφρασης, μορφώνεται σε σχολείο εντός φυλακής ώστε να αποτελέσει μελλοντικά 

φίλος του καθεστώτος και εργάζεται 79 . Το σύστημα επιμένοντας να μη δρα 

τιμωρητικά έναντι των κατάδικων αντιμετωπίζει τον φυλακισμένο ως ενεργό και 

χρήσιμο μέλος της κοινωνίας σε αντίθεση με τα συστήματα σωφρονισμού των 

καπιταλιστικών χωρών. Στις τελευταίες, ο παράνομος αφού πρώτα ωθείται σε 

εγκληματικές πράξεις από τον σαθρό κοινωνικό περίγυρο, αντιμετωπίζεται μονίμως 

ως θύτης και κυριεύεται από αισθήματα μνησικακίας για την κοινωνία. Ωστόσο, ο 

Καζαντζάκης παραθέτει και τα σχόλια ενός Πολωνοεβραίου συνταξιδιώτη του που 

ισχυρίζεται ότι η περιήγηση στις φυλακές αποτελούσε καλοστημένη φάρσα 

αποτέλεσμα προπαγάνδας του μπολσεβικικού καθεστώτος. Απορρίπτει όλες αυτές τις 

τοποθετήσεις των «άπιστων» στο σοβιετικό σύστημα. 

Παρ’ όλα αυτά, όσο ένθερμα υποστήριξε το δικαστικό και σωφρονιστικό 

σύστημα της Σοβιετικής Ένωσης, τόσο επικρίνει το εκπαιδευτικό στο κεφάλαιο «Το 

Ερυθρό Σκολειό». Το σχολείο γαλουχεί τα παιδιά με τα κομμουνιστικά ιδανικά και τα 

μετατρέπει σε πειθήνια όργανα του καθεστώτος. Η θυσία της παιδικής αθωότητας 

στο βωμό του αγώνα προκαλεί την αγανάκτηση και την οργή του Καζαντζάκη80. 

Συγκρούεται με τη διευθύντρια ενός σχολείου στο οποίο παρευρέθηκε ωστόσο ρίχνει 

τους τόνους στο κλείσιμο του κεφαλαίου81. 

                                                           
79 Ο Καζαντζάκης είχε σχολιάσει την υποταγή της ατομικότητας στο σύνολο. Για τους φυλακισμένους  
καταγράφει τη μαρτυρία ενός συνταξιδιώτη του: «Σωματική ή ψυχική ποινή απαγορεύεται, όχι 
μονάχα γιατί αντιστρατεύεται στις σοβιετικές μας αρχές παρά και γιατί εξαγριώνει τον άνθρωπο και 
του γεννάει μίσος για την κοινωνία. Η πείρα μας απόδειξε πως τίποτα δεν επιδράει τόσο ευεργετικά 
στο φυλακισμένο όσο ο σεβασμός στην ατομικότητά του». (ο.π : 74) 
80  Πρώτη φορά ο Καζαντζάκης ασκεί τόσο έντονη κριτική στο σοβιετικό καθεστώς: «Ήμουν 
ταραγμένος, νευριασμένος, κι αποκρίθηκα: - Τούτα δεν είναι παιδιά. Είναι μικροσκοπικοί 
ανέσπλαχνοι άντρες και μικροσκοπικές ανέσπλαχνες γυναίκες. Τους ρουφήξατε τη δροσιά της 
παιδιάστικης ψυχής, δεν τα’ αφήνετε ούτε στιγμή να παίξουν, χωρίς το παιχνίδι τους να ‘χει άμεσο 
προπαγαντιστικό σκοπό. Δεν παίζουν, κάνουν γυμνάσια. […] Θύμωσα.» (ο.π:93) 
81 Εκτός από το περιστατικό με τη διευθύντρια και την έμμεση υποχώρηση του Καζαντζάκη, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τοποθέτηση του για την Κρήτη: «Χαιρόμουν ν’ ακούω την άγρια τούτη 
φλεγόμενη Σλάβα˙ και για να την κάμω να μιλά ακόμα, της απαντούσα κι εγώ με δριμύτητα. Σιγά 
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Η θετική του στάση προς το καθεστώς διαφαίνεται ξανά στα κεφάλαια «Η 

Γυναίκα στη Ρουσία» και « ο Γάμος και ο Έρωτας». Στο πρώτο, αρχικά παρεκκλίνει 

από τη θεματολογία του κεφαλαίου αναφέροντας ότι η Μόσχα αποτελεί μία πολιτεία 

στην οποία είναι εμφανής η ισχύ του προλεταριάτου. Ωστόσο οι άνθρωποι της ΝΕΠ 

κάνουν κι αυτοί αισθητή την παρουσία τους εκμεταλλευόμενοι τον κόσμο και 

κερδοσκοπώντας. Βέβαια, οι λιγοστοί πλούσιοι στη Μόσχα μπορεί να τρέφονται και 

να ντύνονται καλύτερα από τον υπόλοιπο πληθυσμό αλλά έχουν αποκλειστεί από την 

άσκηση της εξουσίας, παράμετρος που τους ξεχωρίζει από τους πλούσιους ανά τον 

κόσμο. Στη συνέχεια, βάλλει κατά των καπιταλιστικών κοινωνιών οι οποίες στο βωμό 

των ανήθικων ευκαιριακών σχέσεων υποβαθμίζουν την αξία της βαθιάς ανθρώπινης 

επικοινωνίας και του έρωτα. Στον αντίποδα βρίσκεται η «ρουσική εγκαρδιότητα» και 

οι ειλικρινείς σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Συνεχίζοντας, συζητά με μία ρωσικής 

καταγωγής σύντροφό του για τη θέση της γυναίκας στην παλιά Ρωσία στην οποία η 

τελευταία ήταν αφοσιωμένη στην επιμέλεια του νοικοκυριού της. Στη σημερινή 

Σοβιετική Ένωση όμως η θέση της είναι ισότιμη με του άνδρα και η ίδια αποτελεί 

κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας. Ο Καζαντζάκης ωστόσο παρατηρεί ότι οι 

«εύκολοι γάμοι» είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλών «πεινασμένων 

αλητόπουλων» στους σοβιετικούς δρόμους. Η γυναίκα αποκρίνεται ότι το κράτος θα 

λύσει το πρόβλημα μαζεύοντας τα αλητόπουλα από τους δρόμους και ότι θα τα θέσει 

στην υπηρεσία του κομμουνισμού παρέχοντας την κατάλληλη παιδεία. Αμφότεροι 

εκτιμούν ότι τελικά μέσα από αυτήν την αρνητική κατάσταση, θα προκύψουν οφέλη 

για την κοινωνία. Κλείνοντας το κεφάλαιο, καταγράφει τη συγκίνηση της γυναίκας 

στην αναφορά του Λένιν ενώ ο ίδιος ο συγγραφέας τον παρομοιάζει με τον Άγιο 

Γεώργιο.  

Στο κεφάλαιο «ο Γάμος και ο Έρωτας» συναντά μία δεύτερη γυναίκα με το όνομα 

Βέρα Γρηγόριεβνα, φίλα προσκείμενη στο καθεστώς, χωρίς να αποτελεί μέλος του 

Κόμματος διότι ανήκει σε οικογένεια διανοούμενων. Η ίδια εκμυστηρεύεται την 

ανυπομονησία της να εργαστεί και να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο 

υποτιμώντας τις ερωτικές επιθυμίες. Η προτεραιότητα που δίνουν τα δύο φίλα στον 

κοινωνικό αγώνα εξηγείται από την πίεση που δέχεται το σοβιετικό καθεστώς να 

                                                                                                                                                                      
σιγά, χωρίς να το θέλουμε, ο τόνος της φωνής μας αγρίεψε, ήμασταν σα δύο στρατοί, σα δύο κόσμοι 
αντίπαλοι, ο ένας αντίκρα στον άλλον. Γέλασα. 
-Δεν είμαι τόσο αρχαίος Έλληνας, όσο νομίζετε, είπα. Είμαι από την Κρήτη, κι εμείς οι Κρητικοί 
είμαστε πολύ Αφρικανοί-δηλαδή αξεθύμαστοι και βάρβαροι, δόξα σοι ο Θεός. […] Με κοίταξε με τη 
μυστηριώδη απέραντη ματιά της Σλάβας˙ κι εγώ κοκκίνισα, σα να ‘ χε ρίξει απάνω στο πρόσωπό μου 
μια φλογερή κομμουνιστική μάσκα.» (ο.π:94) 
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παγιωθεί. Έπειτα ο Καζαντζάκης κατακρίνει τις καπιταλιστικές κοινωνίες που 

συγκαλύπτουν και ενισχύουν επίσημα την πορνεία σε αντίθεση με τη Σοβιετική 

Ένωση στην οποία ο πληρωμένος έρωτας διώκεται ποινικά. Επιπρόσθετα, στη Ρωσία 

δεν συναντά κανείς ανήθικα θεάματα σε κινηματογράφους και θέατρα καθώς σκοπός 

της παρουσίας του κόσμου σ’ αυτούς τους χώρους είναι η «πολιτική, οικονομική και 

ανθρωπιστική μόρφωση». Η γυναίκα συμμετέχει ελεύθερα στα κοινά ενώ παράλληλα 

προστατεύεται η υπόληψη και η περιουσία της. Δια στόματος της Βέρα Γρηγόριεβνα 

κατακρίνεται η προπαγάνδα των καπιταλιστικών χωρών περί ισοπέδωσης του θεσμού 

του γάμου στη σοβιετική χώρα και η παρουσίαση ψευδών στοιχείων από τους αστούς 

σχετικά με τον αριθμό διαζυγίων. 

Στο κεφάλαιο «Ο φωτισμός του λαού» σκιαγραφείται ολόκληρη η προσέγγιση 

του Καζαντζάκη σχετικά με το μπολσεβικικό καθεστώς. Για το συγγραφέα υπάρχουν 

τρία στάδια που συντελούν στη γενικότερη ανανέωση της ζωής. Στο πρώτο στάδιο οι 

κεφαλαιούχοι, οι κληρικοί, οι παλιοί στρατηγοί, οι δικαστές και οι βασιλείς-μονάρχες 

μάχονται για την αποκορύφωση του κακού. Αν και φαινομενικά εχθροί της 

ανανέωσης του κόσμου, τελικά κατορθώνουν να την επιτείνουν σκορπώντας αδικίες 

και ψεύδη και διογκώνοντας την οργή του λαού ο οποίος με τη σειρά του ωθείται σε 

επανάσταση. Στο δεύτερο, εμφανίζονται οι φορείς της αλλαγής, οι επαναστάτες που 

ευαγγελίζονται μία νέα δίκαια τάξη πραγμάτων σε οικονομικό, κοινωνικό, ηθικό και 

πνευματικό επίπεδο. Στο τρίτο, όσοι επιβίωσαν από τις αιματηρές επαναστάσεις 

καλούνται να δημιουργήσουν το νέο κόσμο. Με βάση αυτό το σχήμα, ο Καζαντζάκης 

τοποθετεί τη Ρωσία ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο στάδιο. Έχοντας 

πραγματοποιήσει την Επανάσταση και περάσει τη φάση του πολεμικού 

κομμουνισμού, καλείται να δημιουργήσει το νέο κόσμο. Προκειμένου όμως να φέρει 

εις πέρας την αποστολή της είναι υποχρεωμένη πρώτα να διεξάγει τη δική της 

προπαγάνδα, να εμφυσήσει τα κομμουνιστικά ιδεώδη στα πλήθη και να μορφώσει το 

λαό82. Ο Καζαντζάκης καταγράφει με συγκίνηση κάποια περιστατικά ενδεικτικά των 

προσπαθειών των Μπολσεβίκων. Εκπρόσωποι του καθεστώτος οργανώνουν 

εκστρατείες καταπολέμησης του αναλφαβητισμού, ενημερώνουν τον κόσμο για την 

τήρηση των κανόνων υγιεινής, εκπαιδεύουν τα πλήθη να εκτιμούν την τέχνη και 

θέτουν την επιστήμη στην υπηρεσία του προλεταριάτου. Αντίθετα, στη Δύση η 

                                                           
82 Ο κομμουνισμός σ’ αυτό το κεφάλαιο σκιαγραφείται ως το μέσο για την εκπλήρωση της 
αποστολής. Η αναφορά για τον «μετακομμουνιστικό» κόσμο τον οποίο οραματίζεται ο Καζαντζάκης 
θα γίνει σε επόμενο κεφάλαιο. 
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επιστήμη και η μόρφωση αποτελούν προνόμια της άρχουσας τάξης. Ο Καζαντζάκης 

επισημαίνει τον ισχυρό διαφωτιστικό ρόλο δύο οργανισμών, της Λέσχης στις πόλεις 

και της Αναγνωστικής Ισμπά στα χωριά. Ο συγγραφέας δηλώνει ότι από όλο το 

ταξίδι του στη Ρωσία μεγαλύτερη εντύπωση του προκάλεσε «η ιερή μανία των 

αρχηγών να φωτίσουν τις σκοτεινές παντοδύναμες μάζες» (Καζαντζάκης, 2010: 120). 

Στο ομώνυμο κεφάλαιο «Θρησκεία», καταγράφει την εμμονή των Μπολσεβίκων 

να καταπολεμούν όλες τις θρησκείες. Ωστόσο, παρά την αθεϊστική προσέγγιση του 

καθεστώτος οι εκκλησίες συντηρούνται από αρκετούς πιστούς ενώ επίσημα η 

προσευχή δεν έχει απαγορευτεί. Ο συγγραφέας εκτιμά ότι με τη μόρφωση που 

παρέχουν οι Μπολσεβίκοι θα ωθήσουν το λαό να αποφασίσει μόνος του για την 

αποδοχή ή μη του Θεού. Ακόμα, επιμένει ότι οι παραδοσιακοί θρησκευτικοί τύποι 

έχουν απλώς αντικατασταθεί από νέους κομμουνιστικούς. Η κομμουνιστική αθεΐα, αν 

και κατακρίνεται από το συγγραφέα, παρουσιάζεται ως ένα νέο είδος θρησκείας83.Αν 

και αντιδρά στο μαρασμό της θρησκείας αναγνωρίζει ότι αρκετοί Μπολσεβίκοι 

προσπάθησαν να σώσουν τις πολύτιμες χριστιανικές εικόνες που είχαν βεβηλωθεί   

κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Με αφορμή το ταξίδι και την επίσκεψή του σε 

ένα ρωσικό μοναστήρι, κάνει μία αναδρομή στις παραδοσιακές θρησκευτικές και 

πολιτισμικές σχέσεις Βυζαντίου-Ρωσίας. Μέσα από τις αφηγήσεις των συνοδοιπόρων 

του τονίζεται η συνεισφορά του αγιογράφου του 16ου αιώνα Θεοφάνη του Κρητικού ο 

οποίος με την τέχνη του στόλισε με αγιογραφίες το παλιό Νόβγκοροντ και υπήρξε 

δάσκαλος του μεγάλου Ρώσου αγιογράφου Αντρέι Ρουμπλιώφ, του αγιογράφου του 

16ου αιώνα Διονύσιου και του μοναχού Όσιου Μάξιμου του Γραικού που 

πρωτοστάτησε στα ρωσικά πνευματικά δρώμενα του 15ου αιώνα. Ο Καζαντζάκης 

στέκεται με δέος απέναντι στο έργο του Ρουμπλιώφ αλλά θλίβεται που η θρησκεία 

πλέον πρεσβεύει το πεπερασμένο, το παλαιωμένο84. 

                                                           
83  «Όλοι τούτοι οι χρήσιμοι απόστολοι του υλισμού δίνουν με απλοϊκή βεβαιότητα χοντρές 
απάντησες στα αιώνια ερωτήματα. Και προσπαθούν, όπως κάθε θρησκεία, τις απάντησες αυτές να 
τις διαδώσουν κάνοντας τις νοητές στο λαό. Υπάρχει σήμερα στη Σοβιετική Ρουσία μία φανατική, όλο 
μυστικοπάθεια και δογματισμό θρησκεία: η αθεΐα. Άγρια, ανήλεη, οπλισμένη μ’ εκατομμύρια 
στρατό, κρατώντας στα χέρια της και μορφώνοντας όπως αυτή θέλει εκατομμύρια παιδιά, 
παντοδύναμη. Έχει κι αυτή το Ευαγγέλιό της, το Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ˙ έχει το μεγάλο προφήτη 
της, τον Λένιν˙ […] Ζούμε, κι επομένως χρειάζεται δυσκολώτατη νοητική προσπάθεια για να νιώσουμε 
τη σύγχρονή μας τούτη μεγάλη στιγμή όπου γεννιέται μια νέα θρησκεία». (ο.π: 127) 
84Το κεφάλαιο κλείνει με έναν θρησκευόμενο μουζίκο να εκφράζει την επιθυμία να επισκεφτεί την 
χριστιανική Ελλάδα. Αναδεικνύεται ότι ο Ρώσος μουζίκος είναι ένας παλιός άρχοντα. Ο δικός του 
ξεπεσμός του συμβολίζει το θρησκευτικό μαρασμό στον οποίο έχει περιέλθει η χώρα και τη νέα τάξη 
πραγμάτων που διαμορφώνεται με την επικράτηση του μπολσεβικικού καθεστώτος. 
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Στο επόμενο κεφάλαιο («Ρουσική Λογοτεχνία») πλέκει το εγκώμιο της ρωσικής 

λογοτεχνίας την οποία διαχωρίζει από την υπόλοιπη ευρωπαϊκή για πέντε λόγους. 

Πρώτον, ισχυρίζεται ότι το έργο των Ρώσων λογοτεχνών διαπνέεται από μία 

μεταφυσική και ηθική ανησυχία. Δεύτερον, τονίζει την επαναστατική φύση της 

ρωσικής λογοτεχνίας της οποίας οι εκπρόσωποι αποσκοπούν να βγάλουν από τον 

πνευματικό και πολιτικό σκοταδισμό τον «καθυστερημένο» ρωσικό λαό85. Τρίτον, 

στέκεται στον «ηρωικό και μαρτυρικό της χαρακτήρα» καθώς κλήθηκε να 

αντιπαλέψει τη λογοκρισία και τις άγριες διώξεις του τσαρικού καθεστώτος, την 

ανήθικη ανώτερη τάξη και τα ακαλλιέργητα στο σύνολό τους λαϊκά στρώματα. 

Τέταρτον, αποτελεί μία λογοτεχνία που διεισδύει στον ανθρώπινο ψυχισμό 

παρατηρώντας και περιγράφοντας παράλληλα τον πραγματικό κόσμο. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο της προσδίδεται ένας χαρακτήρας πανανθρώπινος. Πέμπτον, η ρωσική 

λογοτεχνία είναι μία τέχνη νεόκοπη και κατά συνέπεια απαλλαγμένη από κάποια 

βαριά λογοτεχνική κληρονομιά. Επομένως, είναι ανοιχτή σε λογοτεχνικές 

ριζοσπαστικές καινοτομίες. Στη συνέχεια, ο Καζαντζάκης κρίνει στους 

σημαντικότερους, κατά τον ίδιο, εκπροσώπους της ρωσικής διανόησης: Ο Βασίλι 

Τρεντιακόφσκι αν και μέτριος ποιητής, υπήρξε ο αναδιαρθρωτής της ρωσικής 

γλώσσας. Ο φιλελεύθερος θεατρικός συγγραφέας Αλεξάντερ Σουμαρόκωφ, αν και 

υπήρξε δουλικό μιμητής των δυτικών λογοτεχνικών τρόπων, έγραψε έργα με 

πρωταγωνιστές αμιγώς Ρώσους. Ο πολυγραφότατος επιστήμονας και συγγραφέας 

Μιχαήλ Λομονόσωφ ήταν αντιδυτικιστής, πατριώτης που συνέβαλε σε σημαντικές 

ανακαλύψεις ωστόσο οι στίχοι του στερούνται δυναμικής. Ο Λομονόσωφ κρίνεται ως 

η επιφανέστερη μορφή «της ρουσικής Αναγέννησης». Η Μεγάλη Αικατερίνη 

περιγράφεται ως διαφωτιστής της Ρωσίας, ως η ηγέτης που έφερε σε επαφή τους 

Ρώσους με τη φιλοσοφία, τη φιλολογία και τις καλές τέχνες. Ωστόσο μετά το 

ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης περιόρισε την πνευματική ελευθερία που η 

ίδια είχε ενθαρρύνει εγκαινιάζοντας μία νέα περίοδο αυταρχικής διακυβέρνησης για 

τη Ρωσική Ιστορία. Ο διάδοχός της Παύλος ακολούθησε τα βήματά της και η 

αυταρχική του διακυβέρνηση απέφερε την πνευματική ύφεση86. Ωστόσο, η άνοδος 

                                                           
85 Για το κατώτερο πνευματικό επίπεδο του ρωσικού λαού: «Ο ρωσικός λαός είναι αγράμματος, 
νωθρός, μοιρολάτρης˙ ο απότομος εξευρωπαϊσμός της Ρουσίας από το Μεγάλο Πέτρο άνοιξε ακόμα 
βαθύτερα το χάσμα ανάμεσα ιντελιγκέντσιας και λαού.» (ο.π: 134) 

86 Σύμφωνα με τον Καζαντζάκη, κάθε καταπίεση γεννά προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά του στο ρωσικό λαό: «Όμως κρυφά η ζύμωση εξακολουθεί˙ 
πληθαίνει η σκλαβιά, μα συνάμα και η λαχτάρα μιας μελλούμενης ελευτερίας. Χάος. Οι 
αριστοκράτες, νέοι, μορφωμένοι, επιπόλαιοι, ασυνάρτητοι˙ οι γέροι αμόρφωτοι, βάρβαροι, 
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στην εξουσία του Αλέξανδρου Α’ σηματοδότησε μία νέα αρχή. Ο νέος τσάρος νίκησε 

το Ναπολέοντα, κατάργησε τη δουλοπαροικία κι ακολουθώντας το οικονομικό 

μοντέλο του Άνταμ Σμιθ,  φιλελευθεροποίησε το καθεστώς. Τότε εισήχθη στη χώρα ο 

ρομαντισμός, ο οποίος την  απελευθέρωσε από το ζυγό του κλασικισμού και έγινε η 

αιτία για να καλλιεργηθεί η ομιλούμενη γλώσσα. Ο Αλέξανδρος Α’ όμως εφάρμοσε 

εκ νέου τυραννικές μεθόδους αναδεικνύοντας το πολιτικό πρόβλημα στη Ρωσία. 

Κλείνοντας ο Καζαντζάκης εκθειάζει δύο ακόμα ποιητές: Τον Πούσκιν, ο οποίος 

υπήρξε εισηγητής του ρεαλισμού και του ιδεαλισμού στη Ρωσία και το Λέρμοντωφ. 

Στο κεφάλαιο «Τολστόι-Δοστογιέφσκι» ο συγγραφέας αποδίδει φόρο τιμής στους 

δύο μεγάλους Ρώσους Λογοτέχνες. Ο Τολστόι υποστήριξε ότι ο περιβόητος 

πολιτισμός τελικά φθείρει τον άνθρωπο ο οποίος αν και υποφέρει, οφείλει να 

αντισταθεί χωρίς να ασκεί βία σε θεσμούς και πρακτικές που δημιουργούν συνθήκες 

καταπίεσης όπως η εκκλησία, το Κράτος, ο πόλεμος και η απόκτηση περιουσίας. 

Στον αντίποδα του αριστοκράτη Τολστόι, ο μικροαστός Ντοστογιέφσκι ο οποίος 

εισχώρησε στα έγκατα της ανθρώπινης ψυχής και παρουσίασε ήρωες που κυριεύονται 

από πάθη. 

Το κεφάλαιο «Ερυθρά Λογοτεχνία» πραγματεύεται την εμφάνιση των νέων 

λογοτεχνικών τάσεων που εμποτίστηκαν με τις ιδέες της Επανάστασης. Τα ιδανικά 

και οι αξίες της παλιάς γενιάς (πάλη κατά της δουλοπαροικίας, θεσμός των μιρ και 

αρτέλ, πανσλαβισμός) έχουν πλέον χρεοκοπήσει. Ο Καζαντζάκης επιλέγει να 

παρουσιάσει τη σύγχυση που επικρατεί στις τάξεις των νέων λογοτεχνών 

παραθέτοντας διαλόγους μεταξύ τους. Οι διαφωνίες εστιάζουν στη χρησιμότητα ή μη 

του συμβολισμού και του φουτουρισμού, την προσφορά ή μη των σύγχρονων 

εκπροσώπων, το θέμα της λογοτεχνικής δημιουργίας σε μία περίοδο καθόλα 

μεταβατική όπως αυτή της δικτατορίας του Προλεταριάτου. Επιπρόσθετα, 

σκιαγραφεί τα χαρακτηριστικά των νέων λογοτεχνών. Οι τελευταίοι δεν προέρχονται 

από κάποια αριστοκρατική ή πλούσια οικογένεια αλλά ανδρώθηκαν στα χρόνια της 

Επανάστασης μαζί με το λαό, με αποτέλεσμα να στρέφονται στη μελέτη της σκληρής 

πραγματικότητας του παρόντος τους μετατοπίζοντας το σημείο ενδιαφέροντος στον 

πόλεμο, τις κακουχίες των επαναστατικών χρόνων και τους ταξικούς αγώνες. 

Παράλληλα, η σοβιετική λογοτεχνία δέχεται μεγάλη επίδραση από τον 

                                                                                                                                                                      
τυραννικοί, φανατικά κολλημένοι στα πάτρια˙ ο λαός, βουλιαγμένος στην αμάθεια κι ασιατική 
μοιρολατρεία […] οι Αναγεννητές, δεν είχαν βέβαια φέρει την άνοιξη˙ […] (ο.π: 140) 
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κινηματογράφο την ίδια ώρα που οι επιρροές από ξένες λογοτεχνίες μετριάζονται. 

Τούτο συμβαίνει διότι η σοβιετική πραγματικότητα είναι πιο ενδιαφέρουσα, οι νέοι 

λογοτέχνες δεν είναι πια γλωσσομαθείς, προϋπάρχει μία ισχυρή ρωσική λογοτεχνική 

παράδοση και διότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος –ισμός να παρασύρει τους 

σοβιετικούς λογοτέχνες. Ωστόσο ο Καζαντζάκης σημειώνει ότι ο ρόλος της 

λογοτεχνίας είναι πιο περιορισμένος σε σχέση με τα χρόνια του τσαρικού 

καθεστώτος. 

Θέματα για την Επανάσταση και τους αγώνες εισάγονται και στην σοβιετική 

τέχνη. Ο συγγραφέας στο κεφάλαιο «Η ερυθρά τέχνη» αναφέρει ότι τα έργα 

προηγούμενων περιόδων κινδύνεψαν να καταστραφούν ολοκληρωτικά κατά τα 

πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Πλέον, η τέχνη τίθεται στην υπηρεσία της 

οργάνωσης της ζωής και συμβάλλει στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Η 

λιτότητα των κτιρίων και των σκηνικών στις θεατρικές παραστάσεις μαρτυρά αυτήν 

την τάση στην αρχιτεκτονική και στο θέατρο αντίστοιχα. Ο Καζαντζάκης 

περιγράφοντας την εμπειρία του από την παρακολούθηση της παράστασης «Η 

Καταστροφή της Ευρώπης» του Βσέβολοντ Μάγιερχολντ, εκθειάζει το Ρώσο 

σκηνοθέτη. Μετά το πέρας της παράστασης θαυμάζει τα ορφανά ζητιανόπουλα που 

γυρίζουν στους δρόμους, παρατηρεί ξεπεσμένους άρχοντες και κληρικούς να 

γυρίζουν σαστισμένοι στους δρόμους. 

Στο κεφάλαιο «Το θέατρο» ο συγγραφέας ομολογεί ότι τα θεατρικά κείμενα της 

νέας εποχής δεν παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον από φιλολογικής πλευράς. 

Μοναδικός σκοπός των έργων είναι να περάσουν το κοινωνικό μήνυμα της 

Επανάστασης. Ο Καζαντζάκης διακόπτει συχνά την αφήγησή του για να περιγράψει 

γεγονότα ή συναισθήματα. Εντυπωσιάζεται από τον «ανατολικό» πλούτο και την 

«ανατολίτικη» όψη του καθεδρικού ναού του Αγίου Βασιλείου στη Μόσχα και 

παρατηρεί τους ξεπεσμένους άρχοντες και μουζίκους που δέχονται τη χλεύη του 

πλήθους. Μεγαλύτερη εντύπωση όμως του προκαλεί η σωματική και πνευματική 

πείνα του σοβιετικού λαού. Στη Σοβιετική Ρωσία, η ένωση σώματος και πνεύματος 

βρίσκει την τέλεια έκφρασή της. Επίσης, το μωσαϊκό φυλών που συναντά στους 

δρόμους της Μόσχας του δίνουν την εντύπωση ότι ξαναζωντανεύει μπροστά του το 

Βυζάντιο «το μέγα χωνευτήρι της Ανατολής και Δύσης». 

Σχετικά με τον «Ερυθρό Τύπο» αρχικά γράφει για τη λογοκρισία που έχει 

επιβάλλει το κράτος σε έντυπα μη φίλα προσκείμενα σ’ αυτό και την μονότονη 
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προπαγάνδα που διεξάγεται μέσω των εφημερίδων. Ωστόσο, δικαιολογεί τις 

πρακτικές του καθεστώτος, το οποίο ως πρωταρχικό στόχο έχει θέσει το διαφωτισμό 

του λαού. Μία τέτοια διαδικασία βέβαια είναι εξαιρετικά χρονοβόρα καθώς είχαν 

προηγηθεί αιώνες πνευματικού σκοταδισμού λόγω της τσαρικής διακυβέρνησης. Ο 

συγγραφέας ασπάζεται την άποψη του Λένιν για την επιρροή που ασκεί ο τύπος στις 

μάζες. Παράλληλα, θεωρεί εξαιρετικά διαφωτιστικό το ρόλο των Εφημερίδων Τοίχου 

και αξιοθαύμαστη την προσήλωση των κυβερνώντων στο σκοπό τους. 

Στο κεφάλαιο «7 Νοέμβρη. Ο Στάλιν-ο Τρότσκυ» περιγράφει τα συναισθήματα 

που του προκάλεσε η παρουσία στον εορτασμό της δέκατης επετείου από την έναρξη 

της Επανάστασης διατυπώνοντας παράλληλα κρίσεις για τους δύο Σοβιετικούς 

ηγέτες. Μάλιστα, μνημονεύει εκείνη τη μέρα ως ίσως τη λαμπρότερη της ζωής του. 

Αρχικά, ενθουσιάζεται από τις πυρετώδεις προετοιμασίες που λαμβάνουν χώρα στη 

Μόσχα και την παρουσία ανθρώπων από όλα τα μέρη του κόσμου. Το κλίμα 

πολεμικής προετοιμασίας, η λαμπρή παρέλαση, τα συνθήματα στους τοίχους, η 

δυναμική προσέλευση και η αφοσίωση του κόσμου, του μεταφέρουν το αισιόδοξο 

μήνυμα ότι ο αγώνας για την τελική επικράτηση της Ιδέας θα δικαιωθεί 87 . Η 

συγκινησιακή φόρτιση του συγγραφέα και των παρευρισκόμενων είναι εμφανής. Στη 

συνέχεια όμως η ατμόσφαιρα βαραίνει καθώς ο Τρότσκι βγαίνει από ένα μπαλκόνι 

κηρύττοντας τις αντιπολιτευτικές του θέσεις. Ο Καζαντζάκης δράττεται της ευκαιρίας 

για να περιγράψει τη διαμάχη Στάλιν-Τρότσκι. Θεωρεί αμφότερους αξιόλογους 

ηγέτες, εγκωμιάζει τις πολιτικές τους αρετές και εντοπίζει τη ρίζα της διαφωνίας τους 

στην ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία και τον προσωπικό χαρακτήρα του καθενός. Ο Στάλιν 

απότομος, αυστηρός, σαν φυσική δύναμη είναι πιο υπομονετικός από το φλογερό 

Τρότσκι ο οποίος ζητά άμεσα τη διάδοση της Επανάστασης στον κόσμο. Ο Τρότσκι 

αντιμετωπίζεται με χλεύη και γέλια από το πλήθος. Ο Καζαντζάκης μέσα στην 

οχλοβοή καταφέρνει να ακούσει μόνο διάσπαρτες φράσεις από την ομιλία του που 

αφορούν στη δεξιά στροφή του Στάλιν, την ισχυρή γραφειοκρατία, την εγκατάλειψη 

της υποστήριξης στο παγκόσμιο προλεταριάτο. Τέλος, ο ίδιος δεν παίρνει θέση για το 

γεγονός αλλά εκτιμά ότι η διαφωνία τους θα ωφελήσει μακροπρόθεσμα τον αγώνα. 

Κατά το Καζαντζάκη, η κριτική του Τρότσκι δεν είναι επιζήμια αλλά θα δώσει νέα 

                                                           
87 Ο Καζαντζάκης χρησιμοποιεί θρησκευτικά σύμβολα για να περιγράψει τις εκδηλώσεις και την 
παρέλαση. Ο Λένιν παρομοιάζεται με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, η ακολουθία των εργατών που 
κουβαλούν τα εργαλεία τους στην παρέλαση με τον Επιτάφιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λεπτομερείς 
περιγραφές σ’ αυτό το κεφάλαιο έρχονται σε συναντώνται σε όλο το υπόλοιπο έργο. 
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ώθηση στη Σοβιετική Ένωση88. Οι αληθινοί εχθροί παραμένουν οι άνθρωποι της 

ΝΕΠ, η γραφειοκρατία και οι κουλάκοι. 

Με την ίδια συγκινησιακή φόρτιση επισκέπτεται και τη σωρό του Λένιν. Αν και η 

μορφή του Λένιν είναι πανταχού παρούσα στην αφήγηση, ο Καζαντζάκης του 

αφιερώνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Παρατηρώντας το πλήθος τονίζει ότι ο 

χαρακτήρας του προσκυνήματος στη σωρό του νεκρού ηγέτη δε διαφέρει σε τίποτα 

από εκείνο στο Χριστό. Ο Λένιν εκτός από ενάρετος, τολμηρός και λαμπρός ηγέτης 

με οξύτητα πνεύματος που παρέσυρε με το πάθος του το καταπιεσμένο πλήθος, 

αποτελούσε και ιδρυτής μιας καινούριας θρησκείας, της κομμουνιστικής 89 .Οι 

συγκρίσεις όμως που γίνονται μεταξύ Λένιν και άλλων προσώπων της ιστορίας όπως 

ο Τσένγκις Χαν και ο Μεγάλος Πέτρος δεν βρίσκουν σύμφωνο τον Καζαντζάκη 

καθώς εκτιμά ότι δεν έχουν παρέλθει πολλά χρόνια από τη δράση του ώστε να 

αξιολογηθεί ορθά το έργο και η κληρονομιά του. Ωστόσο, μένοντας πιστός στα 

ιδανικά του, είχε σίγουρα εκπληρώσει το χρέος του στη ζωή. 

Στο κεφάλαιο «Διάλογοι», που χωρίζεται σε έξι υποκεφάλαια, καταγράφει 

κάποιες συνομιλίες του με πρόσωπα που ζουν στη Σοβιετική Ένωση. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο ο συγγραφέας επιλέγει είτε να ασκεί ένα είδος κριτικής στο καθεστώς είτε να 

το υπερασπίζεται. Στην πρώτη συνομιλία, σατιρίζει δια στόματος ενός αμαξά από το 

Λένινγκραντ την αντικατάσταση συμβόλων που προκύπτει μετά από κάθε αλλαγή 

καθεστώτος. Στη δεύτερη, ένας πατέρας αγανακτεί με την επιλογή του γιου του να 

απαρνηθεί τη θρησκευτική του πίστη ακολουθώντας τη μπολσεβικική «οδό». Στην 

τρίτη, συνομιλεί με έναν παλιό ιερέα που εχθρεύεται μεν το καθεστώς, θεωρεί δε πώς 

η εκκλησία θα πρέπει να μένει αμετακίνητη στις παραδοσιακές αρχές της. Στην 

τέταρτη, ο συγγραφέας υπερασπίζεται το μπολσεβικικό καθεστώς από τις κατηγορίες 

ενός παλιού άρχοντα που του ασκεί κριτική. Ο ίδιος ο Καζαντζάκης όμως φροντίζει 

να διαχωρίσει τη θέση του λέγοντας πώς «είναι με τον άνθρωπο». Αντίθετα, στην 

                                                           
88 Ο συγγραφέας επιλέγει να ρίξει τους τόνους αναφορικά με τη σύγκρουση των δύο ανδρών και 
αποφεύγει να αναφερθεί επί της ουσίας στις πολιτικές τους διαφωνίες.  
89  Αυτός ίσως να είναι ο λόγος που ο Καζαντζάκης τρέφει τόσο μεγάλο θαυμασμό για το Λένιν. Το 
ίδιο είχε επιχειρήσει ο ίδιος με τον Άγγελο Σικελιανό. Οι παρακάτω σκέψεις συμπυκνώνουν όλη την 
καζαντζακική αντίληψη περί θρησκείας και ανανέωσης του κόσμου: «Το μάτι του μουζίκου, τη στιγμή 
που κοίταξε τον «Κόκκινο Χριστό», μου αποκάλυψε βαθύτερα απ’ όλες τις θεωρίες του νου τον 
ακατάλυτο ρυθμό του αιώνια μαχόμενου ανθρώπου˙ η ουσία παραμένει πάντα η ίδια˙ άλλαξαν 
μονάχα τα ονόματα. Όσοι πιστεύουν είναι φυσικό να νιώθουν ό,τι προαιώνια νιώθουν όλοι οι πιστοί, 
ανεξάρτητα απ’ ό,τι λατρεύουν: η ψυχή τους ανανεώνεται, ο κόσμος ολάκερος ανανεώνεται, η 
πεθύμια τους φτάνει στο σκοπό και γίνεται «πλήρωση», γιγαντώνεται η δύναμη. Τούτο είναι το 
φοβερό μυστικό της πίστης-και σήμερα της κομμουνιστικής.» (ο.π: 206) 



55 
 

πέμπτη σατιρίζει την προπαγάνδα που ασκείται με αφορμή τη δήλωση ενός 

μπολσεβίκου καθηγητή ότι το χαμόγελο που έχουν οι Κόρες της Ακρόπολης 

οφείλεται σε οικονομικούς λόγους. Στην τελευταία, εκφράζει την πεποίθηση σε έναν 

διανοούμενο Μπολσεβίκο ηγέτη, του οποίου του όνομα αποκρύπτει, ότι το καθεστώς 

οφείλει να δουλέψει εντατικότερα πάνω στην οικοδόμηση ενός νέου κόσμου, την 

οποία ούτως ή άλλως επιθυμεί να πετύχει. Αντιλαμβανόμενος ότι τα επιχειρήματά 

του δεν πείθουν εκφράζει έναν γενικότερο προβληματισμό προς τους φανατικούς 

ηγέτες και τα συστήματα του κόσμου που είναι ανίκανοι να φέρουν την πολυπόθητη 

ανανέωση. Άθελά τους όμως την υπηρετούν90. 

Στο επόμενο κεφάλαιο «Η προπαγάντα της Ανατολής» ο Καζαντζάκης εκφράζει 

την έκπληξη και το θαυμασμό του για την οργανωμένη δράση των Μπολσεβίκων 

στην Ανατολή και την Αφρική. Οι κομμουνιστές χαρακτηρίζονται «απόστολοι των 

εθνών» και το έργο τους συγκρίνεται μ’ αυτό των Αποστόλων του Χριστού91. Ο 

Λένιν όμως σ’ αυτήν την περίπτωση παρομοιάζεται με τον προφήτη Μωάμεθ. 

Επίσης, κάνει αναφορά και στην έδρα Ανατολικών Σπουδών που λειτουργεί στη 

Μόσχα. Ο κομμουνιστικός «ιμπεριαλισμός», κατά τον Καζαντζάκη, είναι 

προτιμότερος από τον αγγλικό. 

Τα κεφάλαια «Παναϊτ Ιστράτι» και «Από τη Μόσχα στο Μπατούμ» είναι 

αφιερωμένα στη φιλία του με τον Ελληνορουμάνο συγγραφέα. Η εκτίμηση που 

τρέφει για τον Ιστράτι είναι εμφανής. Στο πρώτο, παραθέτει κάποια βιογραφικά 

στοιχεία και λογοτεχνικά χαρακτηριστικά για το φίλο του ενώ αναφέρεται εκτενώς 

στη συνάντηση τους με τον Γκόρκι. Ο τελευταίος τους υποδέχθηκε με ψυχρότητα, 

γεγονός που γέμισε με απογοήτευση τον Ιστράτι. Ο Καζαντζάκης διακρίνει πίκρα και 

παραίτηση στο βλέμμα του Γκόρκι παρά το γεγονός ότι έζησε την «απελευθέρωση» 

της Ρωσίας. Στο δεύτερο, με λιτό δημοσιογραφικό τρόπο αναφέρεται στο ταξίδι του 

                                                           
90«Μονάχα αιματωμένα, πεινασμένα σωθικά μπορούν να γεννήσουν το λυτρωτή το Λόγο. Και γι’ 
αυτό κανένας δε μπορεί να αρνηθεί πως οι φανατισμένοι τούτοι αρχηγοί, χωρίς να βλέπουν καθαρά 
τον ακέραιο κύκλο, όμως εχτελούν πιστά το σκληρό προδρομικό τους χρέος: οργανώνουν τα σωθικά 
του ανθρώπου» (ο.π:226) 
91 «Στράφηκαν λοιπόν οι μπολσεβίκοι κατά την Ανατολή˙ επιτήδειοι, ακούραστοι, τολμηροί, 
σκαρφαλώνουν και στα πιο μακρινά βάρβαρα χωριά της Ασίας. Τι κηρύχνουν οι νέοι τούτοι 
απόστολοι των εθνών; Πράματα απλούστατα, που χωρίς κανένα κόπο τα νοούν και τα δέχουνται και 
οι πιο χοντροκέφαλοι αμόρφωτοι Ανατολίτες: «Οι Ευρωπαίοι κι Αμερικάνοι κεφαλαιούχοι τρώνε τους 
κόπους σας, ληστεύουν τα πλούτη της πατρίδας σας, καταπατούν τη θρησκεία σας, την τιμή σας, τη 
λευτεριά σας, σας μεταχειρίζουνται σα ζώα. Ξυπνήστε, σηκωθείτε, διώξετέ τους! Η Ανατολή για τους 
Ανατολίτες! Η Ρουσία δε ζητάει τίποτα, δε θέλει τίποτα, φωτίζει μονάχα και ξυπνάει τους αδερφούς 
της Ανατολίτες». (ο.π:228) 
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εμβαθύνοντας ταυτόχρονα στον ιδιαίτερο, βαθιά συγκινησιακό ψυχισμό του 

Ιστράτι92. 

Το κεφάλαιο «Η Σταυρωμένη Ρουσία» είναι ενδεικτικό της θεώρησής του  

Καζαντζάκη για τη Σοβιετική Ένωση. Ο συγγραφέας σε συνομιλία του με έναν 

ανώνυμο Ευρωπαίο κομμουνιστή ισχυρίζεται ότι οι κακουχίες και ο θάνατος είναι 

θεόσταλτες δοκιμασίες και αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία για την 

αναγέννηση του κόσμου, η οποία συντελείται στο παρόν τους με αφετηρία τη Ρωσία. 

Στην πραγματικότητα, η οικοδόμηση της νέας ιδεολογίας στη Σοβιετική Ένωση 

ταυτίζεται με την δημιουργία μιας νέας θρησκείας η οποία πρέπει με κάθε κόστος να 

στηριχθεί. Αφόρμηση της συνομιλίας αποτέλεσε η οργή του Ευρωπαίου κομμουνιστή 

για τον αυθαίρετο τρόπο που μεταδίδεται η νέα ιδεολογία και η αμφισβήτησή του για 

τη θέση ότι οι επαναστάσεις πρέπει να διαδίδονται πριν το «φωτισμό» του λαού. Ο 

Καζαντζάκης ανταπαντά πως στην ανθρώπινη ιστορία οι επαναστάσεις ανέκαθεν 

ξεκινούσαν από τη μειοψηφία. Τέλος, η θεώρηση του κομμουνισμού μέσα από τη 

θρησκευτική σκοπιά ενοχλεί τον δυτικό συνομιλητή με το συγγραφέα να ξεκαθαρίζει 

ότι αυτή η «αιρετική του πίστη» ονομάζεται «μετακομμουνισμός». 

Στο τελευταίο κεφάλαιο με τίτλο «Η νέα Πομπηία» ο Καζαντζάκης παραλληλίζει 

τον υπόλοιπο πλανήτη με την κατεστραμμένη ρωμαϊκή πόλη. Η υφήλιος, που 

αλαζονικά ψέγει τη Ρωσία για το τραγικό παρόν της, θα αναγκαστεί με τη σειρά της 

να υποστεί τις αλλαγές και να υποστεί τις «φλόγες» που είναι απαραίτητες για την 

ολοκληρωτική αλλαγή του κόσμου. Οι νέοι φορείς-πιστοί της νέας ιδεολογίας-

θρησκείας θα φέρουν, κατά τον Καζαντζάκη, την ελευθερία93. 

                                                           
92  Ο Καζαντζάκης αναφέρει κι έναν ακόμα λόγο που συνδέθηκαν φιλικά οι δύο άνδρες. Την 
«βαλκανική» ψυχή: «Όλοι ετούτοι οι διαννοούμενοι της Ανατολής και της Δύσης μας φάνταζαν ξένοι, 
δεν μπορούσαμε να ταιριάξουμε μαζί τους, κυκλοφορούσαμε ανάμεσά τους και δεν μπορούσαμε να 
κολλήσουμε πουθενά: ψυχροί, αναλυτικοί, όλο καμάρι για τον «πολιτισμό» τους μας φαίνουνται οι 
Φράγκοι˙ κι οι Ασιάτες πάλι πολλά σιωπηλοί κι ακατανόητοι. Κι έτσι απόμειναν πάλι οι δυο τους, οι 
δυο ψυχές που ‘χαν γεννηθεί ανάμεσα Ανατολής και Δύσης: η μία στις εκβολές του Δούναβη κι η 
άλλη στην Κρήτη». (ο.π: 245) 
93 Ο Καζαντζάκης αποτινάσσει ολοκληρωτικά από τις παλιές του αντιλήψεις: «Η πατρίδα δεν είναι 
πιο η αγαπητότατη γωνιά της γης – ο εργάτης είναι δεμένος με τη φάμπρικα και με τη μηχανή, γυρίζει 
από τόπο σε τόπο, νιώθει πως αυτό που ονομάζουν οι αστοί πατρίδα, είναι τα χωράφια, τα σπίτια, οι 
φάμπρικες των ανθρώπων που μισεί. Έτσι «λευτερώνουνται» και από την έννοια της πατρίδας και 
της οικογένειας. Κι όχι μονάχα τα παραρτήματα των σημερινών μηχανών, οι εργάτες ˙ σιγά σιγά κι 
άλλες τάξεις φτωχές που δουλεύουν, μπαίνουν κι αυτές στον καταλύτη σύγχρονο στρόβιλο. 
Στηρίζουνται μονάχα στους εαυτούς τους – μήτε στο Θεό μήτε στην πατρίδα μήτε στην οικογένεια. 
Ξέρουν πως αν δεν έχουν δύναμη να δουλέψουν, θα πεθάνουν της πείνας ˙ η ικανότητα των χεριών 
τους – τίποτα άλλο δε μπορεί να τους σώσει ˙ ο Θεός κι η πατρίδα συνεργάζουνται με τους αφέντες» 
(ο.π: 264-265). 
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Ο Καζαντζάκης τελειώνει το έργο κάνοντας μια γενική επισκόπηση και 

μεταφράζοντας από τα Ρωσικά ένα ποίημα αφιερωμένο στον Λένιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: H ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΣΛΑΒΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΜΕΡΟΣ Α’: MIROSLAV KRLEŽA (1893-1981) 

IZLET U RUSIJU (ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ) 

2.1 Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ OI ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ MIROSLAV KRLEŽA 

O Miroslav Krleža γεννήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Αυστροουγγαρίας στις 7 Ιουλίου 

1893. Από νεαρή ηλικία κατατάχθηκε στη στρατιωτική ακαδημία της Βουδαπέστης. 

Ενθουσιασμένος από τον αγώνα των Σέρβων στους Βαλκανικούς πολέμους και τον 

εθνικιστικό παροξυσμό της εποχής 94 , προσπαθεί να καταταχθεί εθελοντικά στο 

σερβικό στρατό. Ωστόσο, οι σερβικές αρχές τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία 

θεωρώντας τον κατάσκοπο της Αυστροουγγαρίας και τον απελαύνουν το 1913. Με 

την επιστροφή του στον τόπο του, συλλαμβάνεται από τις αυστροουγγρικές αρχές , 

κατατάσσεται παρά τη θέλησή του στον αυστροουγγρικό στρατό και στέλνεται ένα 

χρόνο αργότερα στο Ανατολικό Μέτωπο με το βαθμό του στρατιώτη (Gerould, 2003: 

132-133/). Εκεί, ο Krleža θα έρθει σε επαφή με Κροάτες χωρικούς που υπέφεραν από 

το καθεστώς του Κάιζερ και θα συγκινηθεί από τις μαρτυρίες τους (Kadić, 1963: 

396). 

Η πρώτη εμφάνισή του στα πνευματικά δρώμενα θα πραγματοποιηθεί το 1914 και 

θα συμπέσει με την εμφάνιση του ρεύματος της avant-garde95 που λειτούργησε ως 

αντίδραση στο μοντερνισμό. Στη Γιουγκοσλαβία, οι τάσεις της avant-garde που 

ακολουθήθηκαν ήταν ο σουρεαλισμός -κυρίως στη Σερβία- και ο εξπρεσιονισμός -

κυρίως στην Κροατία- του οποίου ο Krleža υπήρξε εισηγητής και  πρώτος 

εκπρόσωπος στη χώρα (Moženko, 1983: 25). 

                                                           
94 Ο  Krleža εκτιμούσε ότι η Σερβία δύναται να αποτελέσει το Πεδεμόντιο των Νότιων Σλάβων 
ασπαζόμενος έτσι τις θέσεις μέρους της Κροατικής ιντελλιγκέντσιγια της εποχής (Kadić, 1963: 396). 
95 Ο όρος Avant-guarde συγχέεται συχνά με τον μεταμοντερνισμό. Ως τάσεις της Avant-guarde 
λογίζονται ο ντανταϊσμός, ο φουτουρισμός, ο εξπρεσιονισμός και ο σουρεαλισμός. 
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Το 1917 χαιρετίζει με ενθουσιασμό την Οκτωβριανή Επανάσταση την οποία 

θεώρησε μία πολλά υποσχόμενη εξέλιξη για έναν καλύτερο κόσμο (Kadić, 1963: 

396). Μάλιστα, μελέτησε το Μαρξ, υπήρξε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος 

Γιουγκοσλαβίας 96  από την αρχή της ίδρυσής του το 1919 και έστρεψε πολλούς 

Γιουγκοσλάβους συγγραφείς στο σοσιαλισμό διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στην 

κυκλοφορία των παράνομων βραχύβιων αριστερών πολιτικών περιοδικών Plamen 

191997, Književna Republica 1923-1927, Danas (1934), και Pečat 1939-1940 (Kadić, 

1963: 396) μαζί με τον August Cesarec. Για άλλους μελετητές, η  ροπή του στον 

εθνικισμό ήταν εμφανής μέσα από το έργο του98. 

Το 1939 διαγράφεται από το κόμμα λόγω των ριζοσπαστικών αντιλήψεών του για 

την τέχνη, της πεποίθησής του περί ελευθερίας του συγγραφέα και κυρίως της 

αντίθεσής του στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και τη 

ρήξη του Τίτο με το Στάλιν, συνεργάστηκε με το καθεστώς, κατηγόρησε τη Σοβιετική 

Ένωση για ιμπεριαλιστικές βλέψεις και το σοσιαλιστικό ρεαλισμό για δογματισμό. 

Για τον Krleža, η Σοβιετική Ένωση είχε πλέον μετατραπεί σε ένα 

αστυνομοκρατούμενο κράτος (Možejko, 1983: 24).  

Ο Krleža, διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Γιουγκοσλάβων συγγραφέων από το 

1958 έως το 1961 και τα έργα του βραβεύτηκαν σε ποικίλους λογοτεχνικούς 

διαγωνισμούς (Lasić, 1982). Η σχέση του με τον Τίτο γνώρισε πολλές διακυμάνσεις. 

Προς το τέλος της ζωής του αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας και απεβίωσε 

στις 29 Δεκεμβρίου 1981. Η ταφή του έγινε με δημόσια δαπάνη στο Ζάγκρεμπ καθώς 

                                                           
96 Τον Απρίλιο του 1919 σχηματίζεται στο Βελιγράδι το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας 
(Κομμουνιστικό) έπειτα από την ένωση πλήθους πολιτικών στοιχείων και τάσεων κυρίως από την 
αριστερή πτέρυγα των Σέρβων Σοσιαλδημοκρατών, μέλη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
Κροατίας και Σλαβονίας και σοσιαλιστικά κομιτάτα Σέρβων και Κροατών από τις περιοχές της πρώην 
Αυστροουγγαρίας. Στο πρώτο Συνέδριο του Κόμματος με γενικό γραμματέα τον Filip Filipović, το 
κόμμα αποκηρύσσει την πρόσδεσή της με την Σοσιαλιστική Διεθνή και προσχωρεί επίσημα στην 
Κομιντέρν που είχε ιδρυθεί λίγες βδομάδες νωρίτερα. Στο δεύτερο συνέδριο που έλαβε χώρα στην 
πόλη Vukovar τον Ιούνιο του 1920 εκλέγεται γενικός γραμματέας ο Sima Marković και το κόμμα 
μετονομάζεται σε Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας (ΚΚΓ) φανερώνοντας το σοβιετικό του 
προσανατολισμό (Maclean, 1957). Στις εκλογές του Νοεμβρίου 1920 το ΚΚΓ κατορθώνει να 
αποσπάσει 58 έδρες , αλλά τις 28 Ιουνίου 1921, ημέρα επετείου της μάχης του Κοσσυφοπεδίου, με 
αφορμή τις απόπειρες δολοφονίας του βασιλιά Αλέξανδρου και του Υπουργού εξωτερικών Milorad 
Drašković από μέλη του, κηρύσσεται παράνομο για αντικρατική δράση (Σφέτας, 2011). 
Το ΚΚΓ συνέχισε την παράνομη δραστηριότητά του αλλά μέχρι το 1928 αναλώνεται σε εσωτερικές 
έριδες στις οποίες ο Krleža δε θα λάβει ξεκάθαρη θέση 
 
97 Στο περιοδικό Plamen διαφαίνεται ο πρώτος ενθουσιασμός του Krleža για τα επαναστατικά 
ιδεώδη.  Εκφράζει την πεποίθηση ότι η εργατική τάξη θα καταφέρει να κυβερνήσει και ότι «η φλόγα 
που καίει τους καταπιεσμένους θα ξεσπάσει» (Kadić, 1963: 396). 
98 Ο Stallaerts, (2003: 136) αναφέρει ότι ο ίδιος ο Krleža συχνά δήλωνε Κροάτης εθνικιστής. 
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θεωρούνταν πλέον εθνική φιγούρα της χώρας (Gerould, 2003: 132&Bogert, 

1990:1807-1834). 

Ο Miroslav Krleža καθιερώθηκε ως ένας από τους εξέχοντες εκπροσώπους της 

avant-garde και θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και 

αινιγματικές μορφές 99  στην ιστορία της Γιουγκοσλαβίας. Υπήρξε μία ισχυρή 

προσωπικότητα με επιρροή στους κύκλους των διανοούμενων100,μη αποδεκτός τόσο 

από τους εθνικιστές όσο και από αρκετούς κομμουνιστές 101 . Μάλιστα, οι 

συγκρούσεις του με σοσιαλιστές θεωρητικούς ήταν εξίσου έντονες με εκείνες με τους 

εκπροσώπους της μπουρζουαζίας. Ήταν ένας μαρξιστικά-λενινιστικά καταρτισμένος 

σοσιαλιστής με ροπή στον κροατικό εθνικισμό που πρωτίστως υπερασπιζόταν με 

πάθος το δικαίωμα του ανθρώπου για προσωπική ελευθερία επιθυμώντας έναν κόσμο 

πιο ανθρώπινο 102 . Ως εκ τούτου, κατέκρινε με οξύτητα την κοινωνική αδικία 

αρνούμενος να ακολουθήσει οποιαδήποτε κομματική ή ιδεολογικά άκαμπτη οδό 

(Možejko, 1983: 24&29). 

 Οι αντισυμβατικές αντιλήψεις του για την τέχνη, η κριτική του στις θέσεις που 

εξέφραζαν οι αριστεροί κύκλοι της Γιουγκοσλαβίας και το δριμύ κατηγορώ στο 

σοσιαλιστικό Ρεαλισμό ήταν οι κυριότερες αιτίες που τον οδηγούσαν διαρκώς σε 

σύγκρουση με ισχυρές προσωπικότητες του καιρού του. Στον κύκλο του Krleža 

ανήκαν οι Predrag Matvejević και Stanko Lazić (Stallaerts, 2003:137) οι οποίοι 

υπήρξαν και οι κυριότεροι μελετητές του έργου του. 

2.2 ΤΟ ΠΟΛΥΣΧΙΔΕΣ ΕΡΓΟ ΤΟΥ KRLEŽA ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 

Ο Krleža υπήρξε ποιητής, μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος, θεατρικός 

συγγραφέας και κριτικός. Χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της τέχνης του αποτελεί η 

κριτική, ειρωνική ματιά του προς την κοινωνία και τις παγιωμένες αντιλήψεις της ενώ 

οι ήρωές του είναι ονειροπόλοι με δυσκολίες προσαρμογής στην πραγματικότητα 

τους (Moženko, 1983:29-30). Προσδίδει στα έργα του αλληγορικό νόημα και συχνά η 

δράση διαδραματίζεται σε φανταστικά περιβάλλοντα. Μολονότι ο Krleža θεωρείται ο 

                                                           
99 O Krleža ακόμα και για την προσωπική του ζωή δεν παρείχε ούτε στους βιογράφους του 
πραγματικές, τεκμηριωμένες πληροφορίες. (Škroc, 1998:190). 
100O Možejko (1983: 24) αναφέρει ότι η επιρροή του Krleža στη λογοτεχνία της Γιουγκοσλαβίας ήταν 
αντίστοιχη με εκείνη του Γκόρκι στη Σοβιετική Ένωση. 
101Κατά τον Kadić, (1963:400) η  εκτέλεση του Krleža είχε διαταχθεί τόσο από τους σταλινικούς όσο 
και από τους Ustaše του Πάβελιτς. 
102 Κατά το Možejko (1983: 29), o Krleža άσκησε κριτική και στο μαρξισμό κυρίως για την άκαμπτη 
θέση του απέναντι στην τέχνη. 
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πρώτος εκπρόσωπος της Avant-garde και κυρίως του εξπρεσιονισμού στη 

Γιουγκοσλαβία, πειραματίστηκε με όλους τους -ισμούς103 (Gerould, 2003: 132-133).  

 Το πρώιμο έργο του διαπνέεται από έντονη αντιθρησκευτικότητα και 

αντιπολεμική διάθεση 104 . Σε κατοπινά γραπτά του, ασχολείται με τη θέση του 

καλλιτέχνη στην πνευματική ζωή, θέτει προβληματικές για κοινωνικά θέματα όπως οι 

κακουχίες του κροατικού λαού και η θέση του στο παγκόσμιο στερέωμα ενώ 

παράλληλα εξετάζει με κριτικό πνεύμα πολιτικά ζητήματα όπως η επανάσταση και η 

θέση του καπιταλισμού - σοσιαλισμού στο σύγχρονο κόσμο. 

Αναλυτικότερα, στα αντιθρησκευτικά έργα του συγκαταλέγεται το πρώτο εκδοθέν 

έργο του, το εξπρεσιονιστικό θεατρικό «Legenda» (1914) (Ο Θρύλος),που αποτελεί 

το αντιθρησκευτικό μανιφέστο του συγγραφέα περιέχοντας στοιχεία ιστορικής 

αφήγησης 105 . Στο γνωστότερο εξπρεσιονιστικό ποίημα «Pan» (1917) (Πάνας) ο 

Krleža εισάγει παγανιστικά σύμβολα στο έργο του με στόχο να υποβαθμίσει τη 

χριστιανική «αυταπάρνηση» και να τονίσει το θρίαμβο του ανθρώπου απέναντί 

της106.  

Μετά την Οκτωβριανή επανάσταση, συνδέει το αντιθρησκευτικό μοτίβο με το 

επαναστατικό και γράφει τα δράματα «Kristoforo Colombo»  (1917) και 

«Michelangelo Buonarroti» (1918) 107 όπου επιφανείς ιστορικές μορφές 

παρουσιάζονται ως επαναστάτες (Kadić, 1963: 398-399). Στο ίδιο μονοπάτι κινούνται 

και τα Golgota (1922) (Γολγοθάς) και In Extremis (1923), έργα αφιερωμένα στο 

δραματικό αγώνα της εργατικής τάξης και τη δύναμη της επανάστασης αντίστοιχα. 

                                                           
103 O Spehar (1988: 227) αναφέρει ότι ο Krleža πέρασε από το νατουραλισμό στο συμβολισμό και 
από το ρεαλισμό στον εξπρεσιονισμό. Επηρεάστηκε κυρίως από τα έργα των Ρενάν, Ζίντ, Ιψεν, Σω, 
Τζόυς, Χαουπτμαν, Κράους, Μαν, Βέντεκιντ, Γουάιλντ, Στρίντμπεργκ, Ντοστογιέφσκι. 
104 O Krleža δε βάλλει μόνο κατά της θρησκείας αλλά και της Εκκλησίας και της έννοιας του Θεού. Η 
εκκλησία παρουσιάζεται ως ένας πανίσχυρος θεσμός, άκαμπτος στο πέρασμα των αιώνων ενώ ο 
Θεός παίζει το ρόλο του τιμωρού που αδιαφορεί για τα δεινά του πολέμου και της ανθρωπότητας 
γενικότερα. (Spehar, 1988: 228-239). 
105 Το έργο πραγματεύεται τη σχέση του Ιησού με τη Μαρία, αδερφή του Λάζαρου. Ο Ιησούς 
παρουσιάζεται ως νόθο παιδί και το θέμα της Ανάστασης του Λαζάρου ως καλοσχεδιασμένη απάτη. 
Η προδοσία του Ιούδα προκύπτει από την απόρριψη της Μαρίας στο πρόσωπό του και την 
προτίμησή της στον Ιησού (Kadić, 1963: 398).O Χριστός παρουσιάζεται ως επαναστάτης (Gerould, 
2003:133). 
106 Γενικότερα, στα πρώιμα έργα του συγγραφέα διακρίνεται η επιρροή από το Νιτσεϊσμό. ο 
διονυσιασμός και η απόρριψη του χριστιανισμού αποτελούν βασικοί θεματικοί άξονες του έργου 
του. Αργότερα, θα ανασυνθέσει και τις τοποθετήσεις του Νίτσε περί παρακμής του Δυτικού 
πολιτισμού (Vidović, 2013: 85-107). 
107 Σ’ αυτά τα δράματα διαφαίνεται η επιρροή του από τα ιψενικά θεατρικά κείμενα (Gerould, 2003: 
133). 
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Τα αντιπολεμικά του ποιήματα αναφέρονται στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι 

συλλογές «Lirika» (1919) (Στίχος),  «Knjiga Lirika» (1932) (Το βιβλίο του στίχου), 

«Pjesme u tmini»(1937) (Ποιήματα στο Σκοτάδι)και «Noć u Provinciji»(Νύχτα στην 

Επαρχία), πραγματεύονται τα τρομακτικά βιώματα του πολέμου και την απόρριψη 

του σκοτεινού παρελθόντος. Ωστόσο, προβάλλονται αισιόδοξα μηνύματα όπως η 

ελπίδα του ερχομού ενός λαμπρότερου μέλλοντος και η επικράτηση της παγκόσμιας 

ειρήνης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και μία πληθώρα σατιρικών θεατρικών 

έργων. 

Το διασημότερο όμως αντιπολεμικό έργο του είναι το εξπρεσιονιστικό 

μυθιστόρημα «Hrvatski Bog Mars» (1922) (Ο Κροάτης Θεός Άρης) όπου 

περιγράφεται το δράμα των Κροατών στρατιωτών που υπηρέτησαν στο πλευρό της 

Αυστροουγγαρίας κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πραγματικότητα, πρόκειται 

για τρεις μικρές αυτοτελείς ιστορίες. Στην πρώτη,«Bitka kod Bistrice Lesne» (Μάχη 

στη Μπίστριτσα Λέσνα) διηγείται το τραγικό τέλος τριών Κροατών χωρικών και τις 

δυστυχίες των οικογενειών τους. Στη δεύτερη «Baraka pet be» (Καλύβα 5 βήτα), ένας 

Κροάτης βαριά τραυματισμένος στρατιώτης καταστρέφει τους πανηγυρισμούς του 

ιατρικού προσωπικού ενός στρατιωτικού νοσοκομείου για μία νίκη της 

Αυστροουγγαρίας στον πόλεμο. Στην τελευταία, «Hrvatska rapsodija» (Κροατική 

ραψωδία) γίνεται αναφορά για την καταπίεση του κροατικού στοιχείου από τους 

Ούγγρους κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στο σύνολό του, το έργο εμπεριέχει τις 

πρώτες αναφορές και κρίσεις για το σοσιαλισμό και την Επανάσταση. 

Ένα από τα γνωστότερα έργα του κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου είναι η 

τριλογία «Gospoda Glembajevi» 1928 (Οι κύριοι Glembay). Στην πραγματικότητα, 

πρόκειται για ένα ψυχογράφημα μίας αυτοκαταστροφικής αστικής κροατικής 

οικογένειας. Οι έντεκα ιστορίες των τριών θεατρικών έργων εκτυλίσσονται κατά την 

περίοδο της διάλυσης της Αυστροουγγαρίας το 1918. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η 

απήχηση του έργου ήταν τόσο μεγάλη που χάρις σ’ αυτό δημιουργήθηκε ο όρος 

«glembajevština» (Glempay-ισμός) που υποδηλώνει την απληστία, τον εγωισμό, τη 

στασιμότητα, τη διαφθορά και τον κομφορμισμό108. 

                                                           
108Για τον Kadić (1963:397-398) η πτώση της οικογένειας Glembay συμβολίζει τον ξεπεσμό του  
καπιταλιστικού συστήματος και την παρακμή της κροατικής μπουρζουαζίας. Για τον Moženko (1983: 
26) ο Krleža αρεσκόταν να γράφει για στρώματα της κοινωνίας που επρόκειτο να καταποντιστούν 
από την επαναστατική αναστάτωση. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο έργο οι διαμαρτυρίες ηρώων του 
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Τα έργα «U Agoniji» (Μέσα σε αγωνία) (1928) και «Povratak Filipa Latinovicza» 

(1932) (Η επιστροφή του Φίλιπ Λατίνοβιτζ) πραγματεύονται την αποσάθρωση της 

κοινωνίας και την ανηθικότητα των μελών της τα οποία διαθέτουν πολύπλοκο 

εσωτερικό ψυχισμό και κυριεύονται από πάθη109 ενώ το θεατρικό Leda (1930) μέσω 

δυνατών συμβολισμών καταδεικνύει την διεφθαρμένη φύση του καπιταλισμού. 

Στο ποιητικό έργο «Balade Petrice Kermpuh» (1936) (Οι Μπαλάντες του Πέτριτς 

Κέρεμπουχ) ένας χωρικός πραγματοποιεί φάρσες στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Σ’ 

αυτό το έργο ο Krleža περιγράφει τις κακοτυχίες των Κροατών χωρικών από το 1573 

μέχρι το παρόν του. Εκτιμά ότι το Ιλλυρικό κίνημα του 1848 δεν στάθηκε ικανό για 

να βελτιώσει τη ζωή τους. Οι Κροάτες χωρικοί υφίσταντο καταπίεση από τους 

γραφειοκράτες, τους κληρικούς και τους ευγενείς. Παράλληλα, σκιαγραφείται και η 

πτώση της μεσαίας τάξης (Kadić, 1963: 399). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Krleža 

έγραψε αυτό το έργο στην καϊκαβιανή διάλεκτο που χρησιμοποιούσαν οι Κροάτες 

χωρικοί110 (Stallaerts, 2003). 

Τα σημαντικότερα όμως κοινωνικοπολιτικά του Krleža είναι τα μυθιστορήματα 

Banket u Blitvi (Συμπόσιο στην Μπλίτβα) 111  και Na rubu pameti (Στα όρια της 

λογικής) του 1938. Στο πρώτο, ο Krleža, χρησιμοποιώντας αλληγορική γλώσσα, 

ασκεί κριτική στην απολυταρχική διακυβέρνηση του βασιλιά Αλέξανδρου στο 

Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων112. Στο δεύτερο, χρησιμοποιώντας 

τεχνικές του ρεαλισμού, διηγείται τη φανταστική ιστορία ενός αστού που 

επαναστατεί κατά της δικής του τάξης. Οι προσπάθειές του όμως αποτυγχάνουν 

παταγωδώς και ο επαναστάτης αντιμετωπίζεται ως ψυχικά ασταθής. Ο συγγραφέας 

                                                                                                                                                                      
έργου κατά της οικογένειας περιορίζονται σε ηθικές υποδείξεις και οι ίδιοι καταλήγουν να 
απεμπολίζονται από τον κύκλο της. 
109 O Krleža συχνά αποκαλούνταν ως ο «Ντοστογιέφσκι της Αριστεράς» για την ικανότητά του να 
διεισδύει εις βάθος στον εσωτερικό ψυχισμό των ηρώων του. Ο Spaher (1988:227) αν και 
αναγνωρίζει την επιρροή του Ρώσου συγγραφέα στο έργο του Krleža διαφωνεί με το χαρακτηρισμό. 
110 Για τον Ronelle Alexander (2013:374-375) η καϊκαβιανή διάλεκτος  του Krleža διαφέρει  τόσο από 
εκείνη της περιοχής του Ζάγκρεμπ όσο και από αυτή της κροατικής επαρχίας. Στη ουσία ο 
συγγραφέας επινόησε μία δική του γλώσσα βασισμένη στην καϊκαβιανή. Το έργο εκτιμήθηκε από το 
κροατικό κοινό τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη γλωσσική μορφή του.  
111 Εκδόθηκε σε τρία μέρη: 1938, 1939, 1962 (Moženko, 1983: 28) 
112 Κατά τον Moženko (1983:28) το έργο αναφέρεται γενικότερα στους πολιτικούς μηχανισμούς των 
λεγόμενων banana republics («μπανανιών»). Η Μπλίτβα είναι μία φανταστική περιοχή που 
εκτείνεται μεταξύ Βαλτικής και Αδριατικής θάλασσας. Στην πραγματικότητα εσωκλείει όλα τα 
διδακτορικά ή ημιδικτατορικά καθεστώτα του Μεσοπολέμου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια η φύση 
των δικτατοριών που βασίζονται στη διαφθορά, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη 
μυστική αστυνομία, τον εκφοβισμό και τον έλεγχο των πολιτών.  
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ειρωνεύεται τον ήρωά του για την αναποτελεσματικότητά του στον αγώνα του113. 

Απώτερος στόχος όμως είναι να θέσει θεμελιακά ερωτήματα για το νόημα της 

επανάστασης. 

Το τελευταίο του μυθιστόρημα «Zastave» (1962) (Σημαίες) αποτελεί σύνοψη του 

έργου του και είναι ενδεικτικό της αντιφατικής του προσωπικότητας. Πρόκειται για 

την περιγραφή της κροατικής ζωής σε μία περίοδο αλλαγών, από την κατάρρευση της 

Αυστροουγγαρίας μέχρι τη γέννηση της Γιουγκοσλαβίας. Μάλιστα, θίγει πολιτικά 

διλήμματα όπως η απόφαση για ανεξαρτησία της Κροατίας ή την ένωσή της με τη 

Γιουγκοσλαβία, καταλήγοντας στη δεύτερη επιλογή. Παράλληλα όμως, παίρνει θέση 

για το σερβοκροατικό γλωσσικό ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι η κροατική αποτελεί 

ξεχωριστή γλώσσα (Moženko, 1983: 27-28). Κατά τον Lasić, σ’ αυτό το 

μυθιστόρημα θίγονται το θέμα διαχωρισμού Βαλκανίων-Δύσης και ζητήματα περί 

αποδοχής ή μη του Άλλου114. 

Τέλος, στα πολυάριθμα δοκίμιά του, ο Krleža, έγραφε για επιφανείς μορφές της 

παγκόσμιας, αλλά κυρίως, της κροατικής πνευματικής και πολιτικής ζωής όπως ο 

πανσλαβιστής Juraj Križanić, οι πολιτικοί Frano Supilo και Στέπαν Ράντιτς και ο 

γλύπτης Ivan Meštrović. Ο Krleža είχε την τάση να συγκρίνει τον εαυτό του μαζί 

τους. Στο αυτοβιογραφικό έργο «Moj Obraćun s njima» (1932) (Το ξεκαθάρισμα των 

λογαριασμών μου μαζί τους) αναφέρεται στις κριτικές που δέχτηκε στην πορεία του 

και σε διάφορες πτυχές της ζωής του όπως η γοητεία που του άσκησε ο εθνικισμός 

και η κατοπινή απογοήτευσή του (Kadić, 1963: 397-399). Στο δοκίμιο «Hrvatska 

Kniževna Laž (1919) (Το Κροατικό Λογοτεχνικό Ψεύδος) απορρίπτει το λογοτεχνικό 

παρελθόν της Κροατίας πραγματοποιώντας επίθεση τόσο κατά του παραδοσιακού 

κροατικού ρομαντισμού όσο και κατά της “οπισθοδρομικότητας” του κροατικού  

μοντερνισμού τον οποίο θεωρούσε απομίμηση του δυτικού (Moženko, 1983: 26). 

Τα άπαντα του Krleža αριθμούνται σε 26 τόμους ενώ λειτουργεί διαδικτυακή 

ιστοσελίδα στην κροατική γλώσσα υπό την αιγίδα του Λεξικογραφικού Ινστιτούτου 

                                                           
113 Αρκετοί κριτικοί λογοτεχνίας, όπως ο Maraković, εκτίμησαν ότι αυτό το μυθιστόρημα σημάνει την 
αρχή της συγγραφικής παρακμής του Krleža (Kadić, 1963: 399). 
114 Η μελέτη του Lasić στο Škvorc, B. (1998). Miroslav Krlezha’s Discursive Tactics: The Questions of 
Central Europe and the Balkans. New Zealand Slavonic Journal. Vol. 32. pp 189-210. 
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Miroslav Krleža που μελετά τη ζωή και το έργο του115. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό 

του κυρίως θεατρικό συγγραφέα.  

2.3 Ο ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΣ KRLEŽA KAI H ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

O Krleža απασχόλησε τον ακαδημαϊκό χώρο της Σερβίας και κυρίως της 

Κροατίας και μετά την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας. Λόγω των αλληγορικών 

νοημάτων που προσέδιδε και της ταλάντευσής του ανάμεσα στον κροατικό εθνικισμό 

και τη γιουγκοσλαβική ενοποίηση σε σοσιαλιστική βάση, ακολούθησαν ποικίλες 

ερμηνείες για το έργο του. Γενικότερα, η σερβική βιβλιογραφία εστιάζει στις σχέσεις 

του με τους Σέρβους διανοούμενους (Popović, 2012) και στην οικειοποίηση του 

έργου του από τους Κροάτες. Αντίθετα, η κροατική επικεντρώνεται στην ενασχόλησή 

του με το κροατικό ζήτημα και τη θέση της Κροατίας στο παγκόσμιο γεωπολιτικό 

γίγνεσθαι. Αμφότερες όμως, εστιάζουν στη συμβολή του στη θεωρητική πολιτισμική 

θωράκιση της Γιουγκοσλαβίας και την αμφιλεγόμενη σχέση του με τον Τίτο. Στην 

αγγλόφωνη βιβλιογραφία της δεκαετίας του ενενήντα, προερχόμενη κυρίως από 

κροατικής καταγωγής ακαδημαϊκούς, παρατηρείται μία τάση σύνδεσης του έργου του 

Krleža -και κατ’ επέκταση της κροατικής πνευματικής ζωής-με την πολιτισμική 

κληρονομιά της Κεντρικής Ευρώπης και μία προσπάθεια να συστήσει τον «άγνωστο» 

μέχρι τότε συγγραφέα στο «δυτικό» κοινό. 

Αναφορικά με τη θέση της Κροατίας, στα δοκίμιά του ο Krleža έκανε λόγο για 

«γεωπολιτική τραγωδία της χώρας». Παρά τη δεινή γεωγραφική θέση της (μεταξύ 

προτεσταντικού Βορρά και αντιρεφορμιστικής Βιέννης, Βενετίας και Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας) και το διαχωρισμό της σε τρεις εκκλησίες και τη διάτρησή της από 

πέντε ισχυρές κρατικές οντότητες, το κροατικό στοιχείο κατόρθωσε να επιβιώσει. Για 

τον Krleža, η Κροατία δεν υπαγόταν ούτε στην «Ανατολή» ούτε στη «Δύση» αλλά 

αποτελούσε ανέκαθεν μία μεταβατική ζώνη μεταξύ Ανατολής και Δύσης που 

εξυπηρετούσε ξένα οικονομικά και γεωπολιτικά  συμφέροντα. Ως εκ τούτου, η 

Κροατία βυθιζόταν στη φτώχεια και την ανέχεια και δεν ήταν δυνατό να αναπτυχθεί 

κάποιο πολιτισμικό ή πολιτικό σύστημα, απαραίτητα για την οικοδόμηση κάθε 

μεγάλου πολιτισμού. Ειδικότερα, η τουρκική εισβολή στην περιοχή θεωρήθηκε από 

τον Krleža ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας για την έλλειψη ζωτικού χώρου και την 

                                                           
115Διαθέσιμη ιστοσελίδα http://krlezijana.lzmk.hr/(14-1-2018) 

http://krlezijana.lzmk.hr/
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ανάπτυξη ενός ομοιογενούς έθνους. Η μεγαλύτερη όμως προσφορά της Κροατίας 

στην Ευρώπη από τον 16ο έως το 18ο αιώνα ήταν ότι της επέτρεψε να αναπτυχθεί 

κάτω από ειρηνικές συνθήκες λειτουργώντας η ίδια ως «στρατιωτικό σύνορο» της με 

την «βάρβαρη» Οθωμανική Αυτοκρατορία116  (Topalović, 1996: 401). H θέση της 

Κροατίας απασχόλησε έντονα το έργο του και διατυπωνόταν σταδιακά. 

Στην πολιτική σφαίρα, είχε γοητευτεί από τα εθνικιστικά ιδεώδη και τα πρώτα 

χρόνια της δεκαετίας του 1910, όπως πολλοί Κροάτες διανοούμενοι της 

Αυστροουγγαρίας,  είχε στραφεί στο Βελιγράδι. Η πίστη του στη γιουγκοσλαβική 

ενοποίηση θα κλονιστεί μετά την «αδελφοκτόνο» μάχη της Bregalnica μεταξύ της 

Σερβίας και της Βουλγαρίας κατά το Β’ Βαλκανικό Πόλεμο (Marjanić, 2016: 270-

271). Έχοντας ασπαστεί τα ιδανικά της Οκτωβριανής Επανάστασης, τη δεκαετία του 

1920 ο συγγραφέας δε δίστασε να κατακρίνει τους σοσιαλιστές για το γεγονός ότι 

επέτρεψαν στο Αγροτικό Κροατικό Κόμμα του Στέπαν Ράντιτς να εκμεταλλευτεί 

πολιτικά το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των εθνών117. Αν και έτρεφε σεβασμό για το 

πρόσωπο του Κροάτη πολιτικού αρχηγού κι έχοντας μελετήσει το κροατικό ζήτημα, ο 

Krleža έκρινε αντεπαναστατικές τις αξιώσεις των Κροατών -Σέρβων και Σλοβένων- 

για εθνικό προσδιορισμό και απόσχιση. Θεωρούσε ότι οφείλονταν στις μεθοδευμένες 

ενέργειες των αστών για περικύκλωση της χώρας118. Ο Krleža αφουγκραζόταν τις 

λενινιστικές αρχές περί αυτοδιάθεσης και διεθνούς συνεργασίας του προλεταριάτου.  

                                                           
116 Οι θέσεις του Krleža προσιδιάζουν εκείνες των Βαλκάνιων «εθνικών» ιστορικών περί απόρριψης 
του οθωμανικού παρελθόντος. Ο Krleža για τη Δυτική Ευρώπη και την Κροατία: «Οι πολιτισμοί της 
Δυτικής Ευρώπης αναπτύχθηκαν ήρεμα και ειρηνικά[  …] και δεν ήταν ανοιχτοί στις θύελλες αιώνιας 
καταδίκης όπως εμείς. Για το Βυζάντιο, το Βατικανό, τη Βενετία ήμασταν το ανάχωμα για αιώνες 
μέχρι την πτώση τους και ακόμα και η Αψβουργική Αυστρία εξαφανίστηκε από το προσκήνιο 
αγνοώντας μέχρι την τελευταία μέρα της ύπαρξής της ότι ένας κουρδιστανικός δαίμονας θα την είχε 
αφανίσει τον 16ο αιώνα […]» στο Pavić, R. (1973) Geopolitički i geostrateški aspekti u nekim radovima 
Miroslava Krleže. Forum.Vol. 26. no. 7-8. pp:82-116. Απώτερος στόχος ήταν να συνδέσει την Κροατία 
με τη δυτική πολιτιστική κληρονομιά (Moženko, 1983: 26). 
117 «Μέχρι να εφαρμοστεί σαν αρχή, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της αποσκίρτησης 
συμπεριλαμβανομένης, δεν είναι παρά απλή ρητορική, όπως όλες οι ρητορικές που έχουμε δει στους 
διαχωρισμούς που εφαρμόζονται de facto πολιτικά, στην πράξη το δικαίωμα αυτό μετατρέπεται σε 
εθνικισμό, σε επανάκτηση χαμένων πατρίδων, σε αντεπαναστατική καταστροφική ιδεολογία που 
στην περίπτωση μας δε μπορεί παρά να εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα.» Ο Krleža για το δικαίωμα του 
αυτοδιάθεσης των εθνών στο Bing, A. (2016). Krleža, Tito and National Self-Determination on the Eve 
of the World War in Ognjenović, G.&Jozelić, J. (eds.), Titoism, Self-Determination, Nationalism, 
Cultural Memory. Vol. Two, Tito's Yugoslavia, Stories Untold. (pp.82). New York: Palgrave Macmillan. 
118 Η μπουρζουαζία, κατά τον Krleža, είχε ως πρωταρχικό στόχο «τη […] δημιουργία μιας ανεξάρτητης 
αγοράς, προσαρμοσμένης στο δικαίωμα των ανεξάρτητων μπουρζουάδων (για την ακρίβεια 
καπιταλιστών),για εκμετάλλευση, νομισματική ανάπτυξη, συνεπώς κερδοσκοπική βάσει των 
απόλυτων δικών τους πολιτικών» ο.π.(pp. 82-83). 
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Η σύνδεση όμως με τον Τίτο θα αποτελέσει εφαλτήριο για νέες πολιτικές 

τοποθετήσεις και πνευματικές αναζητήσεις. Οι σχέσεις Τίτο-Krleža γνώρισαν πολλές 

διακυμάνσεις μέχρι να ευδοκιμήσει συνεργασία μεταξύ τους μετά τη λήξη του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου και την επικράτηση του πρώτου στο πολιτικό προσκήνιο της 

Γιουγκοσλαβίας. Η πρώτη συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε το 1937, όταν ο Τίτο 

προσέγγισε τον Krleža προκειμένου να συμμετέχει στο κίνημα του για να εισπράξει 

αρνητική απάντηση. Ο Albert Bing (2016:81-85) σημειώνει ότι ο Τίτο προσέβλεπε σε 

συνεργασίες με ισχυρές προσωπικότητες και πως ήταν διατεθειμένος να 

προσεταιριστεί τον Krleža θεωρώντας τον πρωταγωνιστή στη Γιουγκοσλαβική 

πνευματική ζωή. 

Μολονότι οι ακριβείς λόγοι της προσέγγισης των δύο δεν είναι απόλυτα γνωστοί 

μέχρι σήμερα, αξίζει να σημειωθεί ότι η περίοδος ολοκλήρωσης της μακρόχρονης 

μελέτης του Krleža για την εθνική αυτοδιάθεση σε λενινιστική βάση, συνέπεσε με 

την ανάληψη της κομματικής ηγεσίας από τον Τίτο και την ανάγκη η αρχή της 

αυτοδιάθεσης να καταστεί η θεμελιώδης αρχή που θα ενίσχυε τη νομιμότητα 

εγκαθίδρυσης μιας νέας κοινωνικής τάξης και θα στήριζε το σχηματισμό του νέου 

πολυεθνικού κράτους της Γιουγκοσλαβίας (Bing, 2016: 81-85). Ακόμη, ο Krleža, 

έχοντας ήδη θίξει με αντιφατικό τρόπο το ακανθώδες θέμα των διαφορών μεταξύ 

Σέρβων και Κροατών, κατέληξε στην ανάγκη δημιουργίας μιας νέας εθνικής 

λογοτεχνίας που θα στόχευε στην άνοδο των νέων κοινωνικών δυνάμεων εις βάρος 

του αστικού μοντέλου (Možejko, 1983: 24). Ο Krleža λοιπόν ενώ το 1918 είχε 

αντιταχθεί στην ιδέα της Νοτιοσλαβικής Ένωσης υπό το Βασίλειο Σέρβων, Κροατών 

και Σλοβένων δηλώνοντας Κροάτης, γοητεύτηκε τελικά από αυτήν μόλις τέθηκε σε 

σοσιαλιστική βάση μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Škvorc, 1998:187). 

Σε κάθε περίπτωση, στον Krleža πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό η πνευματική 

θωράκιση της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο και η εισαγωγή καινούριων ιδεών και 

πειραματισμών στη Γιουγκοσλαβική λογοτεχνία και τις τέχνες βασισμένη σε εθνικές 

παραδόσεις (Možejko, 1983: 24). Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τους 

Γιουγκοσλάβους Κομμουνιστές να τον λογίζουν ως Κροάτη εθνικιστή, ο Krleža 

κατάφερε, μέσω της επαφής του με τον Τίτο, να αναδειχθεί αντιπρόεδρος της 

Γιουγκοσλαβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών στο Ζάγκρεμπ ενώ τα 

συλλογικά έργα του άρχισαν να εκδίδονται μαζικά. Το 1950 ιδρύει και διευθύνει το 

Γιουγκοσλαβικό Λεξικογραφικό Ινστιτούτο, το οποίο μετά το θάνατό του φέρει το 
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όνομά του, ενώ υπήρξε και αρχισυντάκτης της πολύτομης  Εγκυκλοπαίδειας της 

Γιουγκοσλαβίας (Bing, 2016: 81-85). 

Η γιουγκοσλαβική οπτική του Krleža, ήτοι η προσπάθειά του να θωρακίσει την 

ταυτότητα του σοσιαλιστικού κράτους και να οριοθετήσει τη θέση της 

Γιουγκοσλαβίας στον κόσμο, συνοψίζεται στο κείμενο  «Η Γέφυρα μεταξύ Ανατολής 

και Δύσης» του 1962119. Ο Krleža ουσιαστικά τροποποιεί την αρχική του θέση περί 

γεωπολιτικής τραγωδίας της Κροατίας -η οποία βρίσκεται στο «μεταίχμιο» Ανατολής 

Δύσης- προσαρμόζοντάς την σε ολόκληρο το νοτιοσλαβικό περιβάλλον και ενισχύει 

την επιχειρηματολογία του προκειμένου να συνθέσει το δικό του «εθνικό» σχήμα και 

το δικό του ιστορικό μοντέλο «συνέχειας» εξασφαλίζοντας παράλληλα μία περίοπτη 

θέση για τη Γιουγκοσλαβία στον παγκόσμιο χάρτη. Αναλυτικότερα: 

Αρχικά, ο Krleža τονίζει την πασιφιστική διάθεση της μοντέρνας Γιουγκοσλαβίας 

και τη γενναιότητά της να κηρύττει μία ειρηνική πολιτική συνύπαρξης βρισκόμενη 

ανάμεσα σε εθνικά και κυβερνητικά μπλοκ. Η «οπισθοδρομική και πρόσφατα 

σκλαβωμένη» Γιουγκοσλαβία στήριξε τις διεθνείς σχέσεις, το σεβασμό στις 

γειτονικές χώρες και υπηρετεί την ελευθερία και τα θεμελιώδη δικαιώματα της ίδιας 

της ανθρώπινης ύπαρξης. Η Γιουγκοσλαβία είναι μία κομμουνιστική χώρα-η 

μοναδική σοσιαλιστική- οργανωμένη σύμφωνα με τις ιδεολογικές αρχές του Λένιν, 

που αγωνίζεται για την απόλυτη δημοκρατία και την ελευθερία σε όλες τις πτυχές της 

ζωής (εθνική, γλωσσική, καλλιτεχνική, ηθική, πνευματική, πολιτική).  

Επίσης, στοιχειοθετεί τη μεγαλειώδη ιστορία της Γιουγκοσλαβίας. Ο 

γιουγκοσλαβικός είναι ένας σλαβικός πολιτισμός  που κατάφερε να επιβιώσει από την 

αρχή της εμφάνισής του στη Βαλκανική τον 6ο και 7ο αιώνα, σε αντίθεση με άλλους 

που εξαφανίστηκαν όντας κι αυτοί ανάμεσα στη Δυτική Ευρώπη και τους 

μεσογειακούς πολιτισμούς. Η επιβίωση του γιουγκοσλαβικού σοσιαλισμού εξηγείται 

αν ανατρέξει κανείς στο μεσαιωνικό παρελθόν της χώρας, στις δυσκολίες που 

αντιμετώπισε και στα επιτεύγματά του παρελθόντος που συγκρίνονται ευθέως με τα 

δυτικά. Ο Krleža αναφέρει ότι η παλαιοσλαβική και η γλαγολιτική γλώσσα επιβίωσε 

χάρη στους αγώνες του Κύριλλου και Μεθόδιου εντός της εχθρικής Ελληνολατινικής 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ένα ακόμα στοιχείο μεγαλείου στη μεσαιωνική ιστορία 

της χώρας  υπήρξε η Βογομιλιστική Επανάσταση, μία η οποία μάλιστα προηγήθηκε 

των δυτικών προτεσταντικών μεταρρυθμίσεων των προάγγελων του προτεσταντισμού 

                                                           
119  Ολόκληρο το κείμενο στα αγγλικά διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://www.theatlantic.com/past/docs/unbound/flashbks/balkans/krlezf.htm (10/3/2018). 

https://www.theatlantic.com/past/docs/unbound/flashbks/balkans/krlezf.htm
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John Wycliffe και Jan Hus και επομένως του Λούθηρου 120  ενώ παράλληλα 

κληροδότησε στη χώρα μία πλούσια εγχώρια γλυπτική παράδοση. Ακόμα, οι λαμπρές 

δημιουργίες στη ζωγραφική του 13ου αιώνα  προηγήθηκαν των δυτικών της περιόδου 

του Giotto και είναι εφάμιλλες εκείνων της Αναγέννησης. Ο μεσαιωνικός πολιτισμός 

της Γιουγκοσλαβίας γεννήθηκε κατά τον Krleža μέσα από την αντίθεση του 

Βυζαντίου 121 , και της Ρώμης, της Ευρωπαϊκής Ανατολής και της Δύσης σε μία 

περιοχή όπου «δύο αυταρχικές δυνάμεις, το Κωνσταντινουπολίτικο Ελληνικό 

Πατριαρχείο και ο Ρωμαϊκός παπισμός συγκρούνταν για αιώνες». Ως εκ τούτου η 

πολιτισμική και πολιτική συνείδηση των Νότιων Σλάβων δεν υπήρξε ούτε ανατολική, 

ούτε δυτική. Αντ’ αυτού έφτιαξε μία τρίτη πολιτισμική και πολιτική συνιστώσα που 

αντιστάθηκε «σε πιο πολιτισμένες και ισχυρές δυνάμεις».  

Έτσι, επανερχόμενος στο σήμερα, ο Krleža θεωρεί ότι οι Γιουγκοσλάβοι θεωρούν 

τους εαυτούς τους Ευρωπαίους που βρίσκονται στο «μεταίχμιο» μεταξύ Ανατολής 

και Δύσης καθώς συνδέονται με την Ανατολή «ως προς τον τόπο προέλευσης, τη 

γλώσσα και τις εθνικές σχέσεις». Η τοποθέτηση της Γιουγκοσλαβίας στο 

«σταυροδρόμι» των δύο κόσμων αποτελεί -όπως νωρίτερα και της Κροατίας- μία 

«τραγική αλήθεια». Η Γιουγκοσλαβία είναι πλέον μία χώρα της Μεσογείου και της 

Αδριατικής, Δυτικοευρωπαϊκή από παράδοση, όπου τα λατινικά ήταν μία ζωντανή 

γλώσσα μέχρι να λάβουν χώρα τα γεγονότα της Επανάστασης του 1848. Ωστόσο, «η 

χώρα έχει υπνωτιστεί από έναν αιώνα σλαβικής αλληλεγγύης, με την πολιτική και 

εθνική ένωση όλων των Σλάβων με τη Ρωσία, το όνειρο της Ορθόδοξης Μητέρας 

Ρωσίας» την ιδέα της οποίας ο νοτιοσλαβικός κόσμος διατήρησε για χρόνια. Αυτό το 

γεγονός εκλαμβάνεται από τον Krleža ως «παράδοξο» καθώς πρώτοι οι Νότιοι 

Σλάβοι κινήθηκαν στην εθνική και γλωσσική ενότητα των Σλάβων. Ο Krleža 

αναφέρει περιπτώσεις όπως εκείνη του Juraj Krizanić, ιεραπόστολο της καθολικής 

                                                           
120 Ο Krleža που τόσο είχε πολεμήσει τη θρησκεία, την εντάσσει τελικά στο «εθνικό» του αφήγημα. 
Ακολουθώντας πάλι τους Βαλκάνιους ιστορικούς του ιστοριογραφικού κανόνα του προηγούμενου 
αιώνα, καλείται να διαχειριστεί το θέμα της επιβίωσης της γλώσσας και κυρίως των θρησκευτικών 
αιρέσεων. Όπως ο Παπαρρηγόπουλος εκλαμβάνει τις αιρέσεις ως έκφανση του αρχαιοελληνικού 
πολιτισμού και την Εικονομαχία ως «Μεταρρύθμιση» με σκοπό να εντάξει το βυζαντινό παρελθόν 
στο «κυρίαρχο αφήγημα της Δύσης» (Σταματόπουλος, 2009:46) έτσι και ο Krleža δημιουργεί τη δική 
του «Μεταρρύθμιση» μέσω του Βογομιλισμού, η οποία  προηγήθηκε κατά δύο αιώνες της Δυτικής. 
121 Η προβληματική του Βυζαντίου ανάγεται στο πλαίσιο των ανταγωνισμών για την οικειοποίηση της 
βυζαντινής κληρονομιάς στα Βαλκάνια (Σκοπετέα, 1992). Ο Σταματόπουλος (2009) είχε αναφέρει για 
την αρνητική πρόσληψη του Βυζαντίου στη σερβική περίπτωση. Η εγκόλπωση του «εθνικού» 
σερβικού λόγου περί Βυζαντίου, όμως συναντάται και στο πρώιμο έργο του Krleža και μάλιστα στο 
έργο «Ταξίδι στη Ρωσία». Στην παρούσα εργασία, η σερβική πρόσληψη του Βυζαντίου, του 
Πανσλαβισμού και της Ρωσίας σε ιστορικό επίπεδο θα εξεταστούν στο κεφάλαιο 3 παράλληλα με την 
ελληνική, σε μορφή υποσημειώσεων και μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των άμεσα εξεταζόμενων 
έργων «Ταξίδι στη Ρωσία» και  «Ταξιδεύοντας:Ρουσία» των Krleža και Καζαντζάκη αντίστοιχα. 
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εκκλησίας που ταξίδεψε στη Μόσχα στα μέσα του 17ου αιώνα «ως Πανσλαβιστής 

ιδεολόγος για να περιγράψει στους Τσάρους τα μεγαλόπνοα πολιτικά σχέδια για την 

κατάκτηση της Βαλτικής, της Κριμαίας και της Σιβηρίας». 

Παρά το εγχείρημα να συνθέσει το γιουγκοσλαβικό «εθνικό» αφήγημα και τη 

συνεργασία του με τον Τίτο, το 1967 ο Krleža ήταν ένας από τους εκατόν σαράντα 

Κροάτες διανοούμενους που υπέγραψαν τη Διακήρυξη για την Κροατική γλώσσα122. 

Ο τελευταίος παραιτήθηκε από δημόσια αξιώματα τα οποία κατείχε (Stallaerts, 

2003:137) και διαγράφηκε ξανά από το Κόμμα. 

Αναφορικά με τη θέση του καλλιτέχνη στην πνευματική και κοινωνική ζωή, ο 

Krleža υπερασπίστηκε με πάθος το δικαίωμα του να καλλιεργεί ελεύθερη, κριτική 

του σκέψη και έκφραση και να αποτιμά την πραγματικότητα κατά τη δική του κρίση. 

Έτσι, υπερασπίστηκε τους Σέρβους υπερρεαλιστές ( Gerould, 2003: 132), στράφηκε 

κατά του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και αρνήθηκε να στηρίξει τη Μεγάλη 

Εκκαθάριση (1936-1938) στη Σοβιετική Ένωση. Η στάση του κατά τη λεγόμενη 

Αντιπαράθεσης των Λογοτεχνών της Αριστεράς το 1932 και η αντίθεσή του στο 

Ζντάνοβ στιγμάτισε την πορεία του κατά το Μεσοπόλεμο . Αργότερα, στη διάσημη 

ομιλία του «Περί πολιτισμικής ελευθερίας» στο Συνέδριο Γιουγκοσλάβων το 1952 

στη Λιουμπλιάνα επιτέθηκε ανοιχτά στις σταλινικές μεθόδους ελέγχου της 

καλλιτεχνικής ζωής ( Čalić, 2013). Διαρκώς κατέβαλλε προσπάθειες προκειμένου οι 

καλλιτεχνικές εικόνες να μη χρησιμοποιούνται ως μέσο πολιτικής προπαγάνδας( 

Moženko, 1983: 27) καθώς απεχθανόταν την πολιτική εμπλοκή. Ωστόσο, θαύμαζε 

τους ανθρώπους της δράσης που ήταν σε θέση να κατανοήσουν τις ανάγκες των 

μαζών (Bing, 2016: 81-85). 

Τέλος, για αρκετούς μελετητές της δεκαετίας 1990 ο Krleža συνδέεται βαθιά με 

την κεντροευρωπαϊκή πολιτισμική και λογοτεχνική παράδοση (Bogert, 1991). Για τον 

Škvorc (1998:189), μεταξύ άλλων, η Κροατία που υπαγόταν στο μαγυαρικό τμήμα 

της Αυστροουγγαρίας, είχε παραδοσιακούς πνευματικούς δεσμούς με τη Βιέννη και 

                                                           
122 Σύμφωνα με τον Ronelle Alexander (2013:374-375) ο Krleža είχε αναδείξει τον πλούτο και τη 
δυναμική των ιδιαίτερων πτυχών της γλώσσας που χρησιμοποιούνταν στην περιοχή του κατά τον 
ίδιο τρόπο που είχε πράξει και ο Andrić για τη Βοσνία. O Krleža συνόψισε το γλωσσικό ζήτημα της 
Γιουγκοσλαβίας ισχυριζόμενος ότι «η σερβοκροατική γλώσσα είναι μία γλώσσα που οι Κροάτες 
αποκαλούν κροατική και οι Σέρβοι σερβική». Η δήλωση Krleža και στο Čaldarović, Μ (1997). Krleža: 
«Otkad pišem, pišem hrvatski» in Hekman, J. (ed). Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga 
književnog jezika: Građa za povijest Deklaracije, 3rd ed. pp 75. Zagreb: Matica hrvatska,. 
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ως εκ τούτου ο Krleža είχε κεντροευρωπαϊκό πνευματικό υπόβαθρο και μόρφωση123. 

Σ’ αυτό το επιχείρημα βέβαια, προσκρούουν οι δηλώσεις του συγγραφέα o οποίος σε 

συνέντευξή του αρνείται κατηγορηματικά την ύπαρξη κάποιας ενιαίας πολιτισμικής ή 

λογοτεχνικής κεντροευρωπαϊκής κληρονομιάς (Matvejević, 1982:243). Ως εκ τούτου, 

δημιουργήθηκαν νέα ερωτήματα για την αινιγματική προσωπικότητα του συγγραφέα 

καθώς ο ίδιος αποδεχόταν τη λειτουργικότητα της -φαντασιακής- γιουγκοσλαβικής 

πολιτισμικής ενότητας και συνέβαλε στην οικοδόμησή της αλλά όχι την ύπαρξη μιας 

–εξίσου φαντασιακής- κεντροευρωπαϊκής κληρονομιάς124.  

Στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, ο Biti (2018) θεωρεί απόδειξη της σύνδεσης 

του Krleža με το κεντροευρωπαϊκό περιβάλλον την επιρροή από τη νιτσεϊκή 

φιλοσοφία. Ο Krleža όντως επηρεάστηκε από τo Γερμανό φιλόσοφο στα πρώιμα έργα 

του όταν και ενέταξε αντιθρησκευτικά και διονυσιακά στοιχεία στα έργα του 

(Vidović, 2013:85-107). Νιτσεϊκές επιρροές διαφαίνονται επίσης στην πρόσληψη του 

Krleža για την Επανάσταση, τον πόλεμο και την πρόοδο της ανθρωπότητας.  Επίσης 

ο Κροάτης συγγραφέας αποδέχεται τη νιτσεϊκή θέση περί παραγκωνισμένης θέσης 

της γυναίκας στη διεξαγωγή συγκρούσεων (Biti, 2018). Όψεις της σύνδεσης του 

Krleža με το Νίτσε διαφαίνονται και στο έργο «Ταξίδι στη Ρωσία» και παρουσιάζουν 

εξαιρετικό ενδιαφέρον όταν εξετάζονται συγκριτικά με την καζαντζακική περίπτωση. 

2.4 «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ»: ΕΝΑΣ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΑΣΚΕΙ ΚΡΙΤΙΚΗ  

O Krleža στα πρώιμα έργα και δοκίμιά του γοητεύτηκε ιδιαίτερα από την 

Επανάσταση θεωρώντας την μια «γιγαντιαία πολιτισμική κατασκευή διεθνούς 

                                                           
123 Πρώτος ο Matvejević (1989: 183-190), συνέδεσε τον Krleža με τον Κύκλο της Βιέννης, την 
νεοθετικιστική ομάδα του μεσοπολέμου που είχε αντιμεταφυσικό υπόβαθρο. Τη θέση αυτή 
ασπάστηκαν κι άλλοι ακαδημαϊκοί. Ο Škvorc (1998:189-210) ισχυρίζεται ότι ο Krleža, παρά το 
γεγονός ότι απορρίπτει την ύπαρξη κεντροευρωπαϊκής πολιτισμικής και λογοτεχνικής παράδοσης εν 
γένει, στα περισσότερα έργα του η δράση εκτυλίσσεται στο οικείο, για το συγγραφέα, περιβάλλον 
της Κεντρικής Ευρώπης (Βουδαπέστη, Βιέννη, Ουγγροκρατούμενο Ζάγκρεμπ). Άλλοι ακαδημαϊκοί 
εντοπίζουν στο έργο του Krleža επιρροές από το ρομαντισμό και κοινά τεχνικά και θεματικά 
χαρακτηριστικά με έργα άλλων κεντροευρωπαίων συγγραφέων. 
124 Είναι προφανές ότι η εξήγηση πώς ο Krleža ευθυγραμμίστηκε με τη γραμμή της επίσημης 
Γιουγκοσλαβίας-και της σερβικής ιντελλιγκέντσια- στηρίζοντας την απόρριψη του αυστροουγγρικού 
παρελθόντος για να απολαμβάνει την εύνοια του καθεστώτος, έχει μία βάση. Από την άλλη μεριά 
για το συγγραφέα η Mittleuropa ήταν ένα αποτέλεσμα πολλών ερμηνειών των «ειρηνικών» θέσεων 
του Naumann και ως εκ τούτου επικίνδυνη για τη νοτιοσλαβική ένωση. Ο Švorc (1998: 193-194) 
αναφέρει ότι ο Krleža τηρεί μία διφορούμενη στάση απέναντι στην Αυστροουγγαρία. Η νοσταλγία 
του για το παλιό καθεστώς είναι ανάμεικτη με την ειρωνεία του και την πεποίθησή του πως η 
πολυεθνική αυτοκρατορία αποτελούσε φυλακή των λαών. Πάντως, στα έργα του ο Δούναβης 
παρουσιάζεται ως ενωτικός παράγοντας και όχι διαχωριστικός μεταξύ των λαών. 
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αλληλεγγύης» 125 . Aυτή η πρώτη «ουτοπιστική» ερμηνεία για την Επανάσταση 

συνδυάζεται με την αντιμιλιταριστική διάθεση των έργων του. Το έργο «Ταξίδι στη 

Ρωσία» όμως αναφέρεται στις εντυπώσεις του Krleža από τη Σοβιετική Ένωση κατά 

το έτος 1925 πριν, δηλαδή, την οξεία κριτική που της άσκησε από τη δεκαετία του 

1930 και εξής. Ουσιαστικά, αποτελεί δείγμα της πρώτης «ρήξης» του με το 

μπολσεβικικό καθεστώς και η κριτική που ασκεί είναι μετριασμένη.  

Αρχικός σκοπός της επίσκεψης, ήταν να εκθέσει τις συκοφαντικές κατηγορίες 

των δυτικών δημοσιογράφων αναφορικά με την καταπάτηση της ελευθερίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Όπως για πολλούς θιασώτες του νέου 

σοβιετικού συστήματος, η παρουσία του στη χώρα παίρνει διαστάσεις θρησκευτικού 

προσκυνήματος. Αργότερα όμως ο ίδιος θα αλλάξει στάση, βάζοντας στο επίκεντρο 

της αναζήτησής του την πολιτιστική ζωή126. Ο συγγραφέας λοιπόν, παρά τις αρχικές 

του προθέσεις, εξετάζει το σοβιετικό πείραμα κριτικά. Αφενός αφουγκράζεται  τον 

ενθουσιασμό των εργατών για την ανοικοδόμηση της χώρας και αφετέρου 

δυσανασχετεί για τα ειδικά προνόμια των γραφειοκρατών που αποτελούν τον 

ανασταλτικό παράγοντα για την τελική επικράτηση του σοσιαλισμού. Επιπρόσθετα , 

ο Krleža, αναφέρεται και στην τραγωδία των εκπροσώπων του έκπτωτου 

καθεστώτος. Με πίστη στην τελική επικράτηση του προλεταριάτου, αναδεικνύει τις 

αδυναμίες του με σκοπό να συμβάλλει στη βελτίωση του αγώνα (Kadić, 1963:399) 

ωστόσο δεν κρύβει την απογοήτευσή του για την εικόνα που συναντά. Επίσης, 

μολονότι διεθνιστής επαναστάτης συγγραφέας, εγκιβωτίζει μία πατριδοκεντρική 

σκοπιά στην αφήγησή του. Έχοντας απαρνηθεί νωρίτερα τη νοτιοσλαβική ένωση στο 

Βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, δηλώνει στο έργο Κροάτης. 

Επίσης, με τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιουγκοσλαβίας να διώκονται 

στο Βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, ένα ενδεχόμενο ταξίδι στη σοβιετική 

χώρα αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για το συγγραφέα. Προκειμένου λοιπόν να 

καλύψει τα ίχνη της επίσκεψή του στη Μόσχα, ταξιδεύει με τρένο, ήδη από τον 

                                                           
125 Η ρήση του Krleža είναι από το βιβλίο «Hratski Bog Mars» στο Car, M. (2017). Oktobarska 
Revolucija i Miroslav Krleža u 1917. godine in Vukas, D. L. (ed). Kulturna Povijest Oktobarske 
Revolucije: sto godine kasnije. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
126 «Περισσότερο από τα στατιστικά στοιχεία με ενδιέφεραν οι άνθρωποι σ’ αυτόν το δρόμο, οι 
ανθρώπινες σχέσεις, τα κινήματα, η δυναμική, το κλίμα, ο φωτισμός. Κοίταξα τις ρωσικές εκκλησίες 
(επιτρέψτε μου να είμαι συναισθηματικός) και άκουσα τον ήχο του ανέμου στα πεύκα και σκέφτηκα 
περισσότερο για τα πολιτιστικά προβλήματα παρά για τις στατιστικές» στο Jergović, M. (2013). Izlet u 
Rusiju: Pogovor jednoj knjizi διαθέσιμο στην ιστοσελίδα Ajfelov Most 
https://www.jergovic.com/ajfelov-most/izlet-u-rusiju/ (21/1/2018) 

https://www.jergovic.com/ajfelov-most/izlet-u-rusiju/
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Οκτώβριο του 1924, ακολουθώντας το δρομολόγιο Ζάγκρεμπ-Βιέννη-Δρέσδη-

Βερολίνο-Konigsberg-Ρίγα-Μόσχα. Ωστόσο, ο χρόνος της άφιξης ή της ακριβούς 

παραμονής του στη χώρα όπως και το δρομολόγιο της επιστροφής του  δεν είναι 

δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια127. 

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί πως, αν και ο Krleža, αποτελούσε μέλος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος και συμπαθούντας της Σοβιετικής Ένωσης, 

παρευρίσκεται στη χώρα με την ιδιότητα του συγγραφέα και του δημοσιογράφου. 

Μάλιστα, τα κείμενά του για τη σοβιετική εμπειρία δημοσιεύονται το 1926 σε ένα 

πλήθος περιοδικών.  Ουσιαστικά, το «Ταξίδι στη Ρωσία» αποτελεί μία συλλογή 

αυτών των κειμένων σε ένα βιβλίο στο οποίο το κάθε κεφάλαιο  μπορεί να μελετηθεί 

αυτόνομα από το υπόλοιπο έργο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτει 

αποσπασματικότητα και απουσία οποιασδήποτε υφολογικής συνοχής. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι οι περισσότερες από τις ιστορίες που συγκαταλέγονται στο έργο είναι 

φανταστικές με αποτέλεσμα αυτό να χάνει τον ταξιδιωτικό του χαρακτήρα. 

Επίσης, στην προβληματική του ακριβούς χρόνου παραμονής του Krleža στη 

Σοβιετική Ένωση έρχεται να προστεθεί εκείνο των εκδόσεων. Ο Krleža έδινε πολλή 

μεγάλη βαρύτητα στην αισθητική αλλά και την επεξεργασία του περιεχομένου των 

έργων του προκειμένου αυτό να μη χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πολιτικής ή 

πολιτισμικής προπαγάνδας 128 . Οι πρώτες εκδόσεις του συγκεκριμένου έργου 

δέχθηκαν πολλές αισθητικές τροποποιήσεις και γλωσσικές παρεμβάσεις ενώ σ’ αυτές 

προστέθηκαν και τέσσερα επιπλέον κεφάλαια που σχετίζονται με το ταξίδι του Krleža 

πριν καταλήξει Σοβιετική Ένωση. Παραδόξως, η πρωτότυπη έκδοση του έργου, 

αποκαθαρισμένη από όλες τις προσθήκες, θεωρείται η κατοπινή του Ζάγκρεμπ 1926 

(Jergović, 2013&Bogišić, 2011: 203). Στην παρούσα εργασία, θα μελετηθεί η έκδοση 

«Izlet u Rusiju:1925» που εκδόθηκε στο Βελιγράδι το 1958. Πρακτικά, αποτελεί 

                                                           
127 Ο Krleža πιθανότατα βρίσκεται ήδη στο Βερολίνο την πρωτοχρονιά του 1925 και κατευθύνεται 
από το Βερολίνο προς τη Μόσχα κατά την περίοδο που πεθαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της 
Βαϊμάρης F. Ebert (28-2-1925). Στο έργο «Pisma iz Koprivnice» (Γράμματα από την Κοπρίβνιτσα), ο  
Krleža αναφέρει ότι το διαβατήριό του κατασχέθηκε στα σύνορα. Με βάση τα γεγονότα που 
περιγράφει στο βιβλίο ο Krleža είναι παρών στις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς (21/3 έως 6/4/1925) (Flaker, 1987). Ο Jergović (2013) ισχυρίζεται ότι ο 
συγγραφέας παρέμεινε στη χώρα έξι μήνες. 
128 Ο συγγραφέας συνήθιζε να ανατρέχει σε παλαιότερα έργα του προσπαθώντας να μεταφέρει σ’ 
αυτά την νέα του οπτική ή να σχολιάσει γεγονότα με βάση το παρόν του. Ενδεικτικά, σε κείμενο του 
1918 στο οποίο σχολίαζε τη συνθήκη του Μπρέστ-Λιτοφσκ ως προσδοκία «για διεθνή αλληλεγγύη 
του ευρωπαϊκού προλεταριάτου», θα παραβάλει μία υποσημείωση το 1967 στην οποία θα αναφέρει 
ότι η Μόσχα και ο Λένιν τελικά έτρεφαν φρούδες ελπίδες για την εξάπλωση της επανάσταση 
(Marjanović, 2016: 267-289). 
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ανατύπωση της έκδοσης του Ζάγκρεμπ με κάποιες μικρές παρεμβάσεις. 

Αναλυτικότερα για το βιβλίο: 

Το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «U Berlinu» (Στο Βερολίνο)129χωρίζεται σε τρία 

μέρη και αφορά στην αρχή του ταξιδιού του προς τη Σοβιετική Ένωση. Στο πρώτο 

μέρος ο συγγραφέας περιγράφει τις εντυπώσεις του από την επίσκεψη του στις 

ιταλικές πόλεις και το Παρίσι. Η βασική αφήγηση όμως τοποθετείται σε ένα 

φαντασιακό πλαίσιο και αφορά σε φαντασιακά βιώματα της παιδικής ηλικίας του που 

λαμβάνουν χώρα στην πόλη του Βερολίνου. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι αυτή η 

φαντασιακή εικόνα του Βερολίνου εμπνέεται από τους πίνακες του ζωγράφου 

Μέντσελ. Αντίθετα, στο δεύτερο μέρος παραθέτει την πρώτη του εντύπωση για το 

πραγματικό Βερολίνο. Στο επίκεντρο της περιγραφής βρίσκεται το αστικό, 

βιομηχανικό τοπίο. Ο συγγραφέας ανακαλεί στη μνήμη του τους στίχους του 

ποιήματος του Χάινριχ Χάινε «Μία Χειμωνιάτικη ιστορία» προσπαθώντας να δώσει 

την εντύπωση στο κοινό ότι βρίσκεται στη Γερμανία του 1848. Το δεύτερο μέρος 

κλίνει με έναν διάλογο ανάμεσα στο συγγραφέα και έναν Γερμανό σοσιαλδημοκράτη. 

Ο Krleža ασκεί κριτική στον τρόπο λειτουργίας της Γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. 

Στο τελευταίο μέρος παρεμβάλλεται το άρθρο «Meditacija o Aziji i Evropi» 

(Στοχασμοί περί Ανατολής και Δύσης). Το άρθρο πραγματεύεται την αντίθεση μεταξύ 

της «πλούσιας» και «πολιτισμικά πληθωρικής» Δύσης και της «φτωχής» και 

«οπισθοδρομικής» Ανατολής. Ο Krleža ισχυρίζεται ότι το Βερολίνο αποτελεί το 

κέντρο αυτής της αντίθεσης. Πλάι στη «φτώχεια» της πόλης υπάρχει η μπαρόκ 

αρχιτεκτονική θυμίζοντας στο συγγραφέα έργα της τάσης της Νέας 

Αντικειμενικότητας και ειδικότερα έργα του Γερμανού βεριστή G. Gross. 

Στο κεφάλαιο «Kroz Žalοsna Litva» (Διαμέσου της θλιβερής Λιθουανίας) 130 

περιγράφει το ταξίδι του από τη Λιθουανία στη Λετονία (Ρίγα). Στο επίκεντρο 

                                                           
129 Το κεφάλαιο δημοσιεύτηκε πρώτα στο περιοδικό Hrvat 17-1-1925 βιβλίο 1 και 24-1-1925 βιβλίο 2. 
Συμπεριλήφθηκε στο έργο «Ταξίδι στη Ρωσία» στην έκδοση του Ζάγκρεμπ 1926 με τους τίτλους 
Berlinske Impresije I και ΙΙ. Στα κείμενα για το Βερολίνο ενσωματώνονται και τα άρθρα Kriza u 
slikarstvu (Κρίση στη Ζωγραφική) και Meditacije o Aziji i Evropi (Στοχασμοί περί Ανατολής και Δύσης). 
Στην έκδοση «Ταξίδι στη Ρωσία 1925» (Βελιγράδι 1958) το κεφάλαιο είχε τον τίτλο U Berlinu (Στο 
Βερολίνο). Το άρθρο Kriza u slikarstvu δεν ενσωματώνεται σ’ αυτήν την έκδοση ενώ το Meditacije o 
Aziji I Evropi ενσωματώνεται στα κυρίως κείμενα Berlinske impresije Iκαι II που συνενώθηκαν. 
130 Το κεφάλαιο αποτελεί υποκεφάλαιο του άρθρου του συγγραφέα με βασικό τίτλο  «Putne 
impresije iz danasnje Rusije» (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις από τη σημερινή Ρωσία). Δημοσιεύτηκε 
πρώτη φορά στο περιοδικό Književna Republica, n.8, kj. 2, 1925. Στο έργο «Ταξίδι στη Ρωσία» 
συμπεριλήφθηκε στην έκδοση του Ζάγκρεμπ του 1926 και διατηρήθηκε σε όλες τις κατοπινές 
εκδόσεις. 
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βρίσκεται η θλιβερή, μίζερη εικόνα του τοπίου και των ανθρώπων της χώρας καθώς 

τη διασχίζει με το τρένο. Αρχικά, ο Krleža πραγματεύεται το θέμα της απομόνωσης 

της Ρωσίας από τον υπόλοιπο κόσμο. Έπειτα, αναφέρει ότι κατά την είσοδο στη 

Λιθουανία του δίνεται η εντύπωση ότι εγκαταλείπει το δυτικό κόσμο και μπαίνει 

στην Ασία. Μάλιστα, συγκρίνει την κατάσταση στη Λιθουανία με εκείνη της 

Κροατίας ενώ παράλληλα σχολιάζει τις δύσκολες ιστορικές στιγμές που πέρασε η 

πρώτη και τη σημαντική, για το διεθνές προσκήνιο, γεωγραφική της θέση. Στη 

συνέχεια, μεταφέροντας την αφήγηση στο βαγόνι, ο συγγραφέας αιφνιδιάζεται από 

την ετερόκλιτη σύνθεση της ομάδας των συνταξιδιωτών του. Μάλιστα, ο Krleža 

λογομαχεί με έναν πρώην καθηγητή της ελληνικής και λατινικής γλώσσας ενώ στη 

συνέχεια ένας Λιθουανός εργάτης των σιδηρόδρομων μοιράζεται μαζί του τις 

εμπειρίες του από τη θητεία του στον Κόκκινο στρατό. Το ίδιο πρόσωπο αναφέρεται 

στην πολιτική κατάσταση στη Λιθουανία τονίζοντας την αναγκαιότητα η τελευταία 

να αποτελέσει μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Στην τελευταία του συνομιλία, μία 

καθηγήτρια του εκφράζει την απογοήτευσή της για μία ομιλία του Όσβαλντ 

Σπένγκλερ και την αντίθεσή της στα επιχειρήματά του. 

Το επόμενο κεφάλαιο «U Vagonu za spavanje Riga-Moskva» (Στην καμπίνα Ρίγα-

Μόσχα) 131  είναι γραμμένο σε μορφή νουβέλας και αφορά στην αλλαγή της 

ψυχοσύνθεσης των συνεπιβατών του με την είσοδο στη Σοβιετική Ένωση. Οι 

τελευταίοι, ενώ αρχικά χαρακτηρίζονται ως υποστηρικτές του διεθνούς κεφαλαίου, 

τελικά «μεταμορφώνονται» σε συμπαθούντες της Σοβιετικής Ένωσης όταν μπαίνουν 

σε σοβιετικό έδαφος. Ο Krleža εστιάζει σε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα που από 

αστός μετατρέπεται σε άνθρωπος της ΝΕΠ. Σε συμβολιστικό επίπεδο, αποτελεί 

έμμεση κριτική προς τη ΝΕΠ και τη γραφειοκρατία. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας 

εντυπωσιάζεται από τη δύναμη του φωνόγραφου ως μέσο διάδοσης μηνυμάτων. 

Βρισκόμενος πλέον στην τραπεζαρία του τρένου, ακούει τη φωνή ενός ραδιοφωνικού 

παραγωγού του καθεστώτος, που εκφωνεί ρήσεις από έργα του Μαγιακόφσκι κατά 

της μπουρζουαζίας. 

                                                           
131 Το κεφάλαιο αποτελεί υποκεφάλαιο του άρθρου του συγγραφέα με βασικό τίτλο  «Putne 
impresije iz danasnje Rusije» (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις από τη σημερινή Ρωσία). Δημοσιεύτηκε 
πρώτη φορά στο περιοδικό Književna Republica, n.8, kj. 2, 1925 με τίτλο «U spavaćem vagonu Riga-
Moskva». Στο έργο «Ταξίδι στη Ρωσία» συμπεριλήφθηκε στην έκδοση του Ζάγκρεμπ του 1926 με τον 
τίτλο «Primeri savremene socijalne mimikrije» (Παραδείγματα της σημερινής κοινωνικής αλλαγής). 
Στην έκδοση «Ταξίδι στη Ρωσία. 1925» (Βελιγράδι 1958) πήρε την τελική του ονομασία. 
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Το κεφάλαιο «Ulazak u Moskvu» (Είσοδος στη Μόσχα) 132  έχει τη μορφή 

στοχαστικού δοκιμίου στο οποίο ο συγγραφέας επιδιώκει να περιγράψει τις πρώτες 

εντυπώσεις του κατά την είσοδο στη ρωσική πόλη καθώς και την εμπειρία «των 

μυρωδιών, των χρωμάτων και των ήχων» που δεν είναι εύκολο να αποτυπωθούν σε 

ένα κείμενο αν και συνοδεύουν τον άνθρωπο από την παιδική ηλικία. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνει στην όσφρηση ως αίσθηση που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί ο 

χώρος. Ωστόσο, όλες οι αισθήσεις συμβάλλουν για να περιγράψει με τα πιο ζωηρά 

χρώματα την εικόνα της πόλης την οποία αποτιμά θετικά ή αρνητικά. Από τη μία 

πλευρά, για τον Krleža η Μόσχα είναι μία πόλη ζωντανή, μυστηριώδης και γεμάτη 

αντιθέσεις. Το τελευταίο αυτό στοιχείο, του ξυπνάει μνήμες από την αθωότητα των 

παιδικών χρόνων και βιώματα όπως οι επισκέψεις του στην εκκλησία και ακούσματα 

του Σούμπερτ133 .Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν και άσχημες, πρωτόγονες 

εικόνες στους δρόμους, μελανά χρώματα και μία μυρωδιά σαπίλας που προκαλεί την 

δυσφορία του συγγραφέα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η φτώχεια. Στο τελευταίο μέρος 

του κεφαλαίου, ο Krleža αναφέρεται στην οργή του για τα προβλήματα που 

αντιμετώπισε στο ξενοδοχείο όπου θα διέμενε. Τα αρνητικά συναισθήματά του 

υποχωρούν μόνο στη θέα του γαλήνιου λευκού χρώματος του χιονιού που καλύπτει 

τους δρόμους. 

Το κεφάλαιο Kremlj (Κρεμλίνο)134αποτελεί ένα καθαρά ταξιδιωτικό κείμενο. O 

Krleža κάνει αναφορές σε πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία. Με την είσοδό του στο 

Κρεμλίνο, στέκεται ιδιαίτερα στην αποδόμηση της θρησκείας που λαμβάνει χώρα στο 

παρόν. Έπειτα, συγκρίνει τις Συνελεύσεις της Διεθνούς με αυτές της Συγκλήτου στην 

Αρχαία Ρώμη. Κατά τον Krleža, η προσπάθεια δημιουργίας αυτής της νέας 

μυθολογίας θα λάβει χώρα σε διεθνές επίπεδο και θα πάρει κίνητρα από την εξέλιξη 

του τεχνικού πολιτισμού. Πρωταρχικός όμως στόχος του συγγραφέα σ’ αυτό το 

κεφάλαιο είναι η περιγραφή του Κρεμλίνου ως χώρος. Ως κτιριακό συγκρότημα και 

                                                           
132 Το κεφάλαιο είχε αρχικά τον τίτλο  «O tajnovitosti mirisa, boja, zvukova» (Περί της μυστικότητας 
των μυρωδιών, χρωμάτων και ήχων) όταν δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό Obzor, 7-3-
1926. Στο έργο «Ταξίδι στη Ρωσία» συμπεριλήφθηκε στην έκδοση του Ζάγκρεμπ του 1926 με τον 
τωρινό του τίτλο «Ulazak u Moskvu» ενώ στην έκδοση «Ταξίδι στη Ρωσία. 1925» (Βελιγράδι 1958) ο 
αρχικός τίτλος του Obzor συμπεριλήφθηκε στο έργο ως υπότιτλος. 
133 Τις εμπειρίες και τα βιώματα της παιδικής ηλικίας περιγράφει διεξοδικά σε ένα άλλο κείμενο με 
τίτλο «Djetijnstvo u Agrumu 1902-1903» που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Republica 1953, 1-2. 
134 Το κεφάλαιο αποτελεί υποκεφάλαιο του άρθρου του συγγραφέα με βασικό τίτλο  «Putne 
impresije iz danasnje Rusije» (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις από τη σημερινή Ρωσία) που δημοσιεύτηκε 
πρώτη φορά στο περιοδικό Književna Republica, n.8, kj. 2, 1925. Επίσης, συμπεριλήφθηκε και στο 
περιοδικό Obzor στις 19-10-1925 στη σειρά Današnja Moskva (Η σημερινή Μόσχα). Στο έργο «Ταξίδι 
στη Ρωσία» συμπεριλήφθηκε στην έκδοση του Ζάγκρεμπ του 1926. 
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ως φρούριο ξεχωρίζει για την «ευρωπαϊκή» και αναγεννησιακή του όψη καθώς για 

την κατασκευή των τειχών του τον 15ο αιώνα κλήθηκαν στη Ρωσία Ιταλοί 

αρχιτέκτονες. 

Στο κεφάλαιο «Na Dalekom Sjeveru» (Στο Μακρινό Βορρά)135 γράφει πλέον για 

τις εμπειρίες που βιώνει ανεβαίνοντας στο βόρειο μέρος της χώρας αφήνοντας κατά 

μέρος την αισθητική προσέγγιση. Το κεφάλαιο έχει τη μορφή αποσπασματικού 

διηγήματος. Αρχικά, ο Krleža αναφέρεται σε μία πόλη την οποία δεν κατονομάζει, 

ανακαλεί στη μνήμη του το έργο του Γκόγκολ και γράφει για έναν διάλογο που είχε 

με έναν Αψβούργο βιομήχανο συνταξιδιώτη του προσδίδοντας έτσι θεατρικότητα στο 

έργο του. Ο συγγραφέας είναι καλεσμένος σε δείπνο στο σπίτι ενός παλιού ιδιοκτήτη 

εργοστάσιου ξυλείας. Εκεί θα συναντήσει εκπροσώπους του παλαιού καθεστώτος και 

θα καταγράψει τις σκέψεις τους. Η σύζυγος ενός πρώην πλούσιου που έχασε τη 

δύναμή του με την άνοδο των Μπολσεβίκων στην εξουσία, εκφράζει την ανησυχία 

για τη νέα κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Μετά από τις λυρικές περιγραφές 

του Krleža για τη νύχτα στο ρωσικό βορρά, ακολουθεί ένας μονόλογος του πρώην 

ιδιοκτήτη του εργοστασίου ο οποίος διετέλεσε διοικητής στον εμφύλιο πόλεμο και 

στηρίζει ανοιχτά μία αστική αντεπανάσταση. Από τη μεριά του, ο Αψβούργος 

βιομήχανος μιλά με σεβασμό απέναντι στο καθεστώς και εκτιμά τον τρόπο που 

διεξάγονται οι επιχειρηματικές συνδιαλλαγές με τους Μπολσεβίκους. Το μοντέλο του 

νέου ανθρώπου στη Σοβιετική Ένωση εκτιμάται. 

Στο κεφάλαιο «Lenjinizam na moskovskim ulicama» (Ο Λενινισμός στους 

δρόμους της Μόσχας) 136 , ο συγγραφέας ειρωνεύεται την εμπορικοποίηση του 

ονόματος και της μορφής του Λένιν 137  καθώς και τη διάδοχη κατάσταση στη 

Σοβιετική Ένωση, ένα μόλις χρόνο μετά το θάνατο του ηγέτη της. Συγκεκριμένα, 

θίγεται το θέμα της νέας ιεραρχίας που διαμορφώνεται στη -μετά το Λένιν- Σοβιετική 

                                                           
135 Το κεφάλαιο αποτελεί υποκεφάλαιο του άρθρου του συγγραφέα με βασικό τίτλο  «Putne 
impresije iz danasnje Rusije» (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις από τη σημερινή Ρωσία) που δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό Obzor στις 19-9-1925. Στο έργο «Ταξίδι στη Ρωσία» συμπεριλήφθηκε στην έκδοση του 
Ζάγκρεμπ του 1926. 
136 Το κεφάλαιο αποτελεί υποκεφάλαιο του άρθρου του συγγραφέα με βασικό τίτλο  «Putne 
impresije iz danasnje Rusije» (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις από τη σημερινή Ρωσία) που δημοσιεύτηκε 
πρώτη φορά στο περιοδικό Književna Republica, n.8, kj. 2, 1925. Επίσης, συμπεριλήφθηκε και στο 
περιοδικό Obzor στις 19-10-1925 στη σειρά Današnja Moskva (Η σημερινή Μόσχα). Στο έργο «Ταξίδι 
στη Ρωσία» συμπεριλήφθηκε στην έκδοση του Ζάγκρεμπ του 1926. 
137 Για την χρησιμοποίηση της μορφής του Λένιν  από το κόμμα: «…γίνεται υποχρέωση, διαφήμιση 
και πολιτικό κομματικό πρόγραμμα». Ο Krleža ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή της ρωσικής avant-
guard η οποία θεώρησε την εμπορικοποίηση μία παθητική μη προοδευτική στάση. 
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Ένωση. Η συνέχεια του κειμένου εξαντλείται σε αναφορές για τις αφίσες του Λένιν 

που κατακλύζουν τους δρόμους της Μόσχας και σε εκτιμήσεις για τη νέα αθεϊστική 

προπαγάνδα του καθεστώτος. Κατά τον Krleža, η διαδικασία οικοδόμησης μιας νέας 

θρησκείας είναι προ των πυλών. Έπειτα, επισκεπτόμενος το Μαυσωλείο του Λένιν, 

επιχειρεί να το συγκρίνει με εκείνο του Ναπολέοντα στο Παρίσι138.  

Στο κεφάλαιο «Admiralova Maska» (Η Μάσκα του Ναυάρχου)139 o συγγραφέας 

βρίσκεται σε ένα τραμ στη Μόσχα. Συναντά έναν πρώην ναύαρχο o οποίος 

καταφέρεται εναντίον των Μπολσεβίκων και μαζί σχολιάζουν την ήττα στη ναυμαχία 

του Πορτ Άρθρουρ κατά το ρωσοϊαπωικό πόλεμο. Επίσης, θίγουν το θέμα των 

Ρώσων μεταναστών  που κατέφυγαν στο Ζάγκρεμπ. Τελικά αποδεικνύεται ότι ο 

πρώην ναύαρχος ήταν ο Σεργκέι Μιχαήλοβιτς Βρούμπελ ο οποίος επί των ημερών 

του θανάτωσε τρεις ναύτες το 1915 και πρωτοστάτησε στα γεγονότα της Οδησσού το 

1905. Μάλιστα, είχε περάσει από δίκη σε κάποιο επαναστατικό δικαστήριο αλλά 

κατάφερε να αθωωθεί ψευδόμενος στους δικαστές. Ο Krleža μαθαίνει ότι ο ναύαρχος 

είχε καταθέσει για αυτόν  αναφορά στην Γκε πε Ου, της οποίας είχε γίνει μέλος, 

σχετικά με το θέμα της συζήτησής τους. Ο συγγραφέας είχε περιγράψει με μελανά 

χρώματα την κατάσταση των Ρώσων μεταναστών στο Ζάγκρεμπ αλλά είχε εκφράσει 

την ικανοποίησή του για την κατάσταση που συνάντησε στη Ρωσία. Επίσης, θίγει τις 

καταπιεστικές  πρακτικές της Γκε πε Ου. Συγκρίνει το δράμα που ζει ο ρωσικός λαός 

από τη μυστική αστυνομία με τη Μοίρα στις αρχαίες τραγωδίες. 

To κεφάλαιο «Kazališna Moskva» (Θέατρο Μόσχα) 140  είναι δοκιμιακού 

χαρακτήρα και είναι αφιερωμένo στη μοντέρνα ρωσική τέχνη κυρίως της 

λογοτεχνίας, του θεάτρου και της ζωγραφικής. Ο Krleža ασκεί κριτική στη ρωσική 

avant-guarde επειδή έδωσε βαρύτητα στην αφηρημένη τέχνη και στήριξε τα 

περιφερειακά θέατρα τα οποία απευθύνονταν στις μάζες. Η λογοτεχνική ζωή στη 

Σοβιετική Ένωση λειτουργεί όμως περισσότερο σαν προπαγάνδα και λιγότερο σαν 

τέχνη. 

                                                           
138 Ο Krleža αντιμετωπίζει τα μαυσωλεία ως εφήμερα μεγαλεία προσεγγίζοντας ξανά τις θέσεις της 
ρωσικής avant-guarde 
139 Το κεφάλαιο δημοσιεύτηκε ως άρθρο στο περιοδικό Obzor στις 3-10-1925 στη σειρά «Putne 
impresije iz danasnje Rusije: Odlomci putnih impresija » (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις από τη σημερινή 
Ρωσία: Αποσπάσματα από ταξιδιωτικές εντυπώσεις). Στο έργο «Ταξίδι στη Ρωσία» συμπεριλήφθηκε 
στην έκδοση του Ζάγκρεμπ του 1926. 
140 Το κεφάλαιο αποτελεί υποκεφάλαιο του άρθρου του συγγραφέα με βασικό τίτλο  «Putne 
impresije iz danasnje Rusije» (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις από τη σημερινή Ρωσία) που δημοσιεύτηκε 
πρώτη φορά στο περιοδικό Obzor στις 3-10-1925. Στο έργο «Ταξίδι στη Ρωσία» συμπεριλήφθηκε 
στην έκδοση του Ζάγκρεμπ του 1926. 
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Το κεφάλαιο «Uskrsna noć» (Πασχαλινή Νύχτα)141 είναι ένα αμιγώς ταξιδιωτικό 

κείμενο. Οκτώ μέρες πριν την άφιξη του Πάσχα στη Ρωσία, ο  Krleža παρατηρεί τις 

προετοιμασίες των ανθρώπων στη Μόσχα. Συγκρίνει τις ορθόδοξες παραδόσεις με τις 

δυτικές/αναγεννησιακές και κάνει λόγο για τις μυρωδιές, τους ήχους και τα χρώματα. 

Σημειώνει ωστόσο ότι ο τραγικός θρίαμβος της ρωσικής Ορθοδοξίας έγκειται στο 

γεγονός ότι οι ήχοι της καμπάνας στη Ρωσία μοιάζουν περισσότερο με πυροβόλου 

παρά με τους συνηθισμένους πασχαλινούς ήχους λόγω της αντιθρησκευτικής 

πολιτικής του νέου καθεστώτος. Κλείνοντας, αντικρύζει το Κρεμλίνο το οποίο στο 

σκοτάδι φαντάζει απειλητικό κάστρο. 

Στο κεφάλαιο «Dolazak Proleće» (Ο ερχομός της άνοιξης)142 ο Krleža με λυρική 

διάθεση περιγράφει τα συναισθήματά του για τον ερχομό της άνοιξης στη Μόσχα. Τα 

όμορφα συναισθήματα που του γεννούν οι ήχοι, οι μυρωδιές και οι ήχοι της πόλης, 

τον αναγκάζουν να μην συλλογίζεται συχνά την Επανάσταση. Οι άνθρωποι 

παρουσιάζονται ως εξουθενωμένοι από τη δουλειά  αλλά διαπνέονται από ένα 

αίσθημα αισιοδοξίας. Ο συγγραφέας τους χαρακτηρίζει «πανέξυπνα ζώα» τα οποία 

θα κατορθώσουν να οργανώσουν τη ζωή τους παρά τις ολοφάνερες αντιξοότητες. 

Εκτιμά ότι ξημερώνει μία εποχή στην οποία δεν θα διεξαχθούν ξανά παράλογοι 

πόλεμοι, δε θα κυκλοφορεί το χρήμα και οι Μεγάλες Δυνάμεις δε θα είναι σε θέση να 

χειραγωγούν τον κόσμο. 

Το κεφάλαιο «O Lenjinu» (Για το Λενιν)143  ξεκινά με αναφορές σε αρχαίους 

Έλληνες φιλοσόφους και ποιητές οι οποίοι υπογράμμισαν τα δεινά του πολέμου. 

Καταλήγει στη σύγχρονη ευρωπαϊκή διανόηση και τον αντιπολεμικό χαρακτήρα της 

Α’ και Β Διεθνούς. Καταλήγοντας εμμένει στη θέση ότι η Επανάσταση είναι ένας 

καθοριστικός παράγοντας για τη λήξη των πολέμων και την επικράτηση της ειρήνης. 

Ο Λένιν για τον Krleža είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης. Στη συνέχεια, κάνει 

μία αναδρομή στο ρόλο του καπιταλισμού στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. 

                                                           
141 Το κεφάλαιο αποτελεί υποκεφάλαιο του άρθρου του συγγραφέα με βασικό τίτλο  «Putne 
impresije» (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις) που δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο περιοδικό Obzor στις 26-9-
1925 στη σειρά Današnja Moskva (Η σημερινή Μόσχα). Στο έργο «Ταξίδι στη Ρωσία» 
συμπεριλήφθηκε στην έκδοση του Ζάγκρεμπ του 1926. 
142 Το κεφάλαιο δημοσιεύτηκε ως άρθρο στο περιοδικό Obzor στις 22-10-1925 στη σειρά άρθρων 
Današnja Moskva (Η σημερινή Μόσχα). Στο έργο «Ταξίδι στη Ρωσία» συμπεριλήφθηκε στην έκδοση 
του Ζάγκρεμπ του 1926. 
143 To κεφάλαιο αποτελεί άρθρο που εμφανίστηκε πρώτη φορά στο έργο «Ταξίδι στη Ρωσία» στην 
έκδοση του Ζάγκρεμπ με τον τίτλο «Nekoliko reči o Lenjinu» (Λίγα λόγια για το Λένιν). Ο τίτλος «ο 
Lenjinu» θα εμφανιστεί στο έργο του Krleža «Knjiga studija i putopisa» (Το βιβλίο της μελέτης και των 
ταξιδιωτικών κειμένων) του 1938 και αργότερα στην έκδοση του Βελιγραδίου του 1958. 
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Επισημαίνει την τάση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής να δημιουργεί διαμάχες 

και πολέμους. Ο Krleža εκφράζει την ανησυχία του για δημιουργία νέων παγκοσμίων 

συρράξεων. Έπειτα, εκτιμά ότι το σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα βρίσκεται στο 

τελικό στάδιο της κατάρρευσής του και προς ενίσχυση των επιχειρημάτων του 

υπομνηματίζει το Μαρξ. Απότοκο της καπιταλιστικής κρίσης είναι και η παρακμή της 

νέας αστικής κουλτούρας και τέχνης. Τέλος, εκφράζει το θαυμασμό του στο 

Λενινισμό ο οποίος έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και μάχεται για μία μοντέρνα 

κοινωνία χωρίς διαμάχες. Η κοινωνία του Λένιν ταιριάζει περισσότερο στο σύγχρονο 

τεχνοκρατικό κόσμο. Ο Krleža παραδέχεται ότι στο παρελθόν δεν έτρεφε συμπάθεια 

για τους τεχνοκράτες αλλά δηλώνει ότι έχει αναθεωρήσει τις απόψεις του. 

Το κεφάλαιο «Nad grobom Vladimira Iljica Uljanova Lenjin» (Πάνω από τον 

τάφο του Βλάντιμιρ Ίλιτς Ουλιάνοφ Λένιν) αποτελεί νεκρολογία του Λένιν. 

Επιχειρώντας να σταχυολογήσει την προσφορά του στον κόσμο και προσδίδοντας 

έναν ποιητικό τόνο στέκεται ιδιαίτερα στην επανεμφάνισή του στη Ρωσία το 1917. 

Για τον Krleža, από εκείνη τη στιγμή, δόθηκε το σύνθημα για την πάταξη του 

καπιταλισμού σε διεθνές επίπεδο. Παρά το θαυμασμό στο πρόσωπο του Λένιν144 

όμως, ο συγγραφέας αναφέρει ότι ο κόσμος μετά τον πόλεμο περιήλθε σε δεινή 

κατάσταση. 

Το κεφάλαιο «Domobrani Gebeš i Benčina razgovaraju o Lenjinu» (Οι Πατριώτες 

Γκέπες και Μπετσίνα συζητούν για το Λένιν)145 είναι στην πραγματικότητα διήγημα. Ο 

αφηγητής βρίσκεται σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο χωρίς να προσδιορίζεται ο 

ακριβής χρόνος της ιστορίας. Ο αφηγητής-στρατιώτης συναντά δύο συστρατιώτες 

του οι οποίοι διαφωνούν για τη φύση της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ο πρώτος, ο 

οποίος συμμετείχε σε επαναστατικά συμβούλια, αναφέρει ότι είχε ακούσει μία ομιλία 

του Λένιν που τον γοήτευσε ιδιαίτερα. Ο λόγος του Λένιν παρομοιάζεται με λόγο 

χωρικού ο οποίος προέτρεπε σε γενικευμένο αγροτικό ξεσηκωμό, αντίθεση στον 

πόλεμο και πάλη με την αριστοκρατία. Ο Λένιν εξηγούσε στο πλήθος ότι ο 

                                                           
144 «Σαν ιδεολόγος, σαν «οικοδόμος» και σαν άνθρωπος ήταν το λαμπρό παράδειγμα του καιρού μας, 
ο ήρωας που έδειξε πως μπορείς να ζήσεις στο χάος την ώρα που το σχήμα του παλιού πολιτισμού 
αλλάζει.» (Krleža, 1958: 288) 
145 To κεφάλαιο αποτελεί πεζό κείμενο στο περιοδικό Književna Republica, n.5-6, kj. 1, 1924 με τίτλο 
«Domobrani Gebeš i Benčina razgovaraju o Lenjinu (Iz zapiska jednog ratnika)».Αργότερα, θα 
εμφανιστεί στο έργο του Krleža «Knjiga studija i putopisa» (Το βιβλίο της μελέτης και των 
ταξιδιωτικών κειμένων) του 1939, στο βιβλίο Hrvatski Bog Mars στο πλαίσιου του κεφαλαίου Tumača 
domobranskih I stranih riječi i pojmova και στη jednica Zeleni kader. Συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 
«Ταξίδι στη Ρωσία» στην έκδοση του Βελιγραδίου 1958. 
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πραγματικός πόλεμος έγκειται στους δρόμους και όχι στο μέτωπο. Ο αφηγητής, 

ακούγοντας το στρατιώτη, ανακάλεσε στη μνήμη του τους αγώνες του Κροάτη 

επαναστάτη του 16ου αιώνα Matica Gubec. Tότε, όμως ο δεύτερος στρατιώτης 

εκφράζει την αγανάκτησή του για τη διατύπωση αυτών των απόψεων. Για τον 

τελευταίο η Επανάσταση αποτελούσε εβραϊκή συνωμοσία. Οι Εβραίοι της Ρωσίας 

επιχειρούσαν να καταστρέψουν τη Ρωσία ξεπουλώντας τη στους ξένους. Δύο χρόνια 

αργότερα αμφότεροι σκοτώθηκαν στο μέτωπο. Το μήνυμα του Krleža στο 

συγκεκριμένο διήγημα έγκειται στο ότι η φρίκη του πόλεμου επισκιάζει οποιαδήποτε 

διένεξη ή αντιπαράθεση και αναδεικνύεται ο πραγματικός νικητής. Ο 

αντιμιλιταριστικός τόνος του κειμένου είναι εμφανής. 

Το κεφάλαιο «U Muzeju Ruske Revolucije» (Στο Μουσείο της Ρωσικής 

Επανάστασης)146 έχει δοκιμιακό χαρακτήρα και στοιχεία ταξιδιωτικής λογοτεχνίας. 

Αρχικά, τα κτίρια των μουσείων χαρακτηρίζονται κακόγουστα και απαίσια στην όψη. 

Ο Krleža, μετά από τη περιπλάνησή του στη Μόσχα, επισκέπτεται το μουσείο της 

Ρωσικής Επανάστασης συνοδευόμενος από ένα Γάλλο φίλο του. Αναφέρεται 

ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα εκθέματα που συναντά τα οποία αποτιμά ως σκουπίδια 

που μαζεύτηκαν από το δρόμο. Ωστόσο, αναγνωρίζει τις συγκινησιακές, προσωπικές 

ιστορίες που τα συνοδεύουν και ομολογεί πως ένας ξένος δε γοητεύεται ιδιαίτερα 

επισκεπτόμενος το μουσείο. Επιχειρεί να συγκρίνει τα κτίρια, τα μουσεία, τα μνημεία 

και τα εκθέματα με τα αντίστοιχα της Κροατίας. 

ΜΕΡΟΣ Β’: STANISLAV VINAVER (1891-1955) 

RUSKE POVORKE (ΡΩΣΙΚΗ ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ) 

2.5 H ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

VINAVER  

Ο Stanislav Vinaver γεννήθηκε στην πόλη Šabac της Σερβίας στη 1 Μαρτίου 

1891 από οικονομικά ευκατάστατους Εσκεναζίτες Εβραίους γονείς 147  που 

μετανάστευσαν από την Πολωνία στη Σερβία τη δεκαετία του 1880 κατά τη διάρκεια 

των αντιεβραϊκών διωγμών που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα.  Λαμβάνει την πρώτη 

                                                           
146 Το κεφάλαιο αποτελούσε τον επίλογο στο βιβλίο «Ταξίδι στη Ρωσία» στην έκδοση του Ζάγκρεμπ 
1926. 
147 Ο πατέρας του, Josif, υπήρξε γιατρός και η μητέρα του, Ruza, μουσικός και δασκάλα πιάνου (Šašić, 
1988). 
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μόρφωση σε σχολεία της πόλης του και το 1908 μετακομίζει στο Βελιγράδι. Μετά το 

πέρας της σχολικής ζωής του, αναχωρεί για το Παρίσι και τη Σορβόννη όπου 

σπουδάζει μαθηματικά, φυσική και μουσική ενώ παράλληλα, ξεκινάει τη λογοτεχνική 

του αναζήτηση και τη σταδιοδρομία του ως μεταφραστής καθώς γνώριζε πολλές 

ευρωπαϊκές γλώσσες. Καθηγητές και μέντορές του υπήρξαν ο μαθηματικός Jules-

Anri Poincare, ξάδερφος του τότε προέδρου της Γαλλίας Raymond148, η μουσικός 

Vanda Landovska  και ο Anri Bergson, ο οποίος θα επηρεάσει το κατοπινό έργο του. 

O Vinaver γνώριζε γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, ρωσικά, τσεχικά, πολωνικά149.  

Σύντομα, αφουγκράζεται τα σερβικά εθνικιστικά ιδεώδη (Eekman, 1996:293) και 

κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου επιστρέφει στη Σερβία, κατατάσσεται 

στο τάγμα Dačka (Νεολαίας) και με το βαθμό του υπολοχαγού λαμβάνει μέρος στον 

πόλεμο. To 1914, με το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, θα καταταγεί εκ 

νέου και θα διακριθεί για τα ανδραγαθήματά του στον πόλεμο. Το 1915 πεθαίνει από 

τύφο ο πατέρας του (Nicklanović, 1999), ο οποίος υπηρετούσε ως γιατρός σε 

στρατιωτικά νοσοκομεία. Το Νοέμβριο του ίδιο έτους, ο Vinaver θα βιώσει τις 

κακουχίες του σερβικού στρατού κατά την υποχώρησή του στην Αλβανία  και θα 

βρεθεί στην Κέρκυρα μαζί με την εξόριστη σερβική κυβέρνηση του Νίκολα Πάσιτς. 

Τον επόμενο χρόνο αναλαμβάνει χρέη αρχισυντάκτη σε εφημερίδες και θα διευρύνει 

τις επαφές του με υψηλόβαθμους αξιωματικούς του συμμαχικού στρατοπέδου. Τότε 

θα γνωριστεί με τον επικεφαλής του Σερβικού Πολεμικού Γραφείου Τύπου και 

κατοπινό πρωθυπουργό της εξόρισης κυβέρνησης της Γιουγκοσλαβίας κατά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, Slobodan Jovanović. Σύντομα, συνοδευόμενος από τον 

μαθηματικό και φιλόσοφο Branislav Petronijević και τον Επίσκοπο της διασποράς 

Nikolaj Velimirović, θα σταλεί στην Αγγλία και τη Γαλλία προκειμένου να δώσει 

διαλέξεις για τα σερβικά τεκταινόμενα και να στρέψει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη 

υπέρ του ένοπλου αγώνα των συμπατριωτών του (Šašić, 1988). Το 1917, θα βρεθεί 

στην Αγία Πετρούπολη ως μέλος διπλωματικής αποστολής με σκοπό να 

στρατολογήσει εθελοντές για τον πόλεμο. Εκεί, θα βιώσει τα γεγονότα της 

Οκτωβριανής Επανάστασης (Brebanović, 2016: 131-132). Θα παραμείνει στη Ρωσία 

μέχρι το 1919. 

                                                           
148 O Jules-Anri Poincare έφερε σε επαφή τον ξαδερφό του με το Vinaver, ο οποίος τον ενημέρωνε για 
τα σερβικά θέματα (Šašić, 1988). 
149 (6/11/2014). Vinaver je neodgonetnuta zagonetka. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
https://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=272&yyyy=2014&mm=11&nav_id=920603 
(22/2/2017). 

https://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=272&yyyy=2014&mm=11&nav_id=920603
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Ο Šašić, (1988) ισχυρίζεται ότι ο Vinaver, μετά το τέλος των εχθροπραξιών και 

επιστρέφοντας με τους τελευταίους στρατεύσιμους στην πατρίδα του μέσω 

Βουλγαρίας, προέβη σε προκλήσεις εις βάρος των βουλγαρικών αρχών. 

Ακολουθώντας μία διεθνή σιδηροδρομική  γραμμή και ως εκ τούτου μη έχοντας το 

δικαίωμα να εγκαταλείψει το βαγόνι του και να εισέλθει σε βουλγαρικό έδαφος, o 

Vinaver, κατά τη δίωρη στάση του τρένου στη Σόφια, συγκέντρωσε ένα μικρό άγημα 

και απέδωσε στρατιωτικές τιμές στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής όπου 

βρίσκονταν τα λείψανα του Σέρβου Βασιλιά του Μεσαίωνα Στέφαν Ούρος Β’ 

Μιλούτιν της δυναστείας των Νεμάνια. Όταν οι βουλγαρικές αρχές αντιλήφθηκαν το 

περιστατικό, ο Vinaver και το στράτευμά του βρισκόταν στην πόλη Niš. Με τη σειρά 

της, η βουλγαρική κυβέρνηση απαίτησε διεθνή διαιτησία για τη διαλεύκανση της 

υπόθεσης και επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες150. 

Εγκαταλείποντας το στρατό λαμβάνει τιμητικά το βαθμό του αντισυνταγματάρχη 

και από το 1919 εργάζεται στο Τμήμα Τεχνών του νεότευκτου Υπουργείου Παιδείας 

του Βασιλείου Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων (Umetnički Odeljenje Ministarstva 

Prosvete) μαζί με τους συγγραφείς Branislav Nusić151  και Borislav Stanković152 . 

Περιστασιακά εργαζόταν και για το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνοντας κυρίως 

μεταφράσεις διπλωματικών κειμένων. Ο Vinaver επιθυμεί να ακολουθήσει 

σταδιοδρομία στο διπλωματικό σώμα όμως σύντομα θα έρθει σε σύγκρουση με τον 

κροατικής καταγωγής Υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου, Ante Trumbić. To 1920 

το Τμήμα Τεχνών του Υπουργείου θα κλείσει με παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας 

Miloš Tritunović και ο Trumbić θα ανακόψει τη σταδιοδρομία του Vinaver στο 

διπλωματικό σώμα 153  (Šašić, 1988). Έτσι εργάστηκε στο ραδιόφωνο του 

Βελιγραδίου, ως κριτικός, μεταφραστής και δημοσιογράφος αλλά τη δεκαετία του 

1930 ανήλθε ξανά σε υψηλά ιστάμενη θέση διατελώντας επικεφαλής του Γραφείου 

Τύπου της Γιουγκοσλαβίας επί κυβέρνησης Στογιαντίνοβιτς (Nicklanović, 1999). 

                                                           
150 Ο Vinaver επισκέφθηκε τη Βουλγαρία άλλη μία φορά το 1925. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να 
υποβάλλει μία έκθεση για την απόπειρα δολοφονίας του ταγματάρχη Γιανκόβ κατά τη δικτατορία 
Τσανκόβ. Οι βουλγαρικές αρχές κράτησαν το διαβατήριό του. Μέχρι να του παρασχεθεί νέο 
διαβατήριο και να λυθεί το ζήτημα, επισκεπτόταν τακτικά τον τάφο του Στέφανου( Šašić, (1988). 
151 Ο Branislav Nusić (1864-1938) ήταν σατιρικός συγγραφέας, μέλος της Σερβικής Ακαδημίας 
Επιστημών και Τεχνών (Šuster, 1999: 223). 
152 Ο Borislav Stanković «Bora» (1876-1927) ήταν ρεαλιστής μυθιστοριογράφος, γνωστός για τις 
περιγραφές της καθημερινής ζωής της πόλης Vranje της Νότιας Σερβίας(Šuster, 1999: 296). 
153 Αφορμή για τη σύγκρουση Trumbić-Vinaver στάθηκε η σύνταξη μιας επιστολή με τελικό αποδέκτη 
τον Raymond Poincare (Šašić, 1988). Ο Vinaver ίσως αποσκοπούσε να χρησιμοποιήσει τη γνωριμία 
του με το Γάλλο πρόεδρο παραβλέποντας τον Υπουργό. 
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Αναφορικά με την προσωπική του ζωή, ο Vinaver βαφτίστηκε χριστιανός 

ορθόδοξος και παντρεύτηκε τη Λουθηρανή Γερμανίδα Elsa. Μαζί απέκτησαν δύο 

παιδιά αλλά ο γάμος ήταν εξ αρχής αποτυχημένος λόγω των αντισημιτικών και 

αντισλαβικών αισθημάτων της τελευταίας (Nicklanović, 1999). Πτυχές της 

προσωπικής και επαγγελματικής ζωής του Vinaver αναφέρονται έμμεσα από μία 

λογοτεχνική σκοπιά, στο βιβλίο της Rebecca West «Black Lamb and Grey Falcon: A 

Journey Through Yugoslavia»154 (1937).  

Τον Απρίλιο του 1941 ο Vinaver ακολούθησε το Βασιλικό Γιουγκοσλαβικό 

Στρατό στην αντίσταση κατά της γερμανικής εισβολής. Ο Vinaver, επιβίωσε της 

επίθεσης, αιχμαλωτίστηκε από τις δυνάμεις Βέρμαχτ και οδηγήθηκε στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης αιχμαλώτων στο Osnabrück. Μολονότι ήταν εβραϊκής καταγωγής, 

λόγω της θητείας του ως αξιωματικός στο Γιουγκοσλαβικό Στρατό, δεν υπήρξε θύμα 

του Ολοκαυτώματος σε αντίθεση με τη μητέρα του η οποία θανατώθηκε σε θάλαμο 

αερίων το 1942 (Šašić, 1988). 

Μετά το τέλος του πολέμου, γύρισε στην κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία. Οι 

υπηρεσίες του στο παλαιό καθεστώς στάθηκε το μεγαλύτερο εμπόδιο για την 

επαγγελματική του σταδιοδρομία και για την έκδοση των έργων του.  

Ο Vinaver τοποθετήθηκε και για τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα της εποχής 

του. Για το κροατικό ζήτημα κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τήρησε μία 

διφορούμενη στάση. Μολονότι αποκαλεί τους Κροάτες «αδερφούς», τους 

καταλογίζει ευθύνες για την αφοσίωσή τους στην Αυστροουγγαρία και την 

καχυποψία τους απέναντι στη νοτιοσλαβική ένωση την οποία ο ίδιος υπερασπιζόταν 

με πάθος. Επικριτικός στάθηκε και προς τη Δύση η οποία, κατά τον ίδιο, εξίσωνε 

τους Νότιους Σλάβους με τους «αντιδημοκρατικούς» Μπολσεβίκους. Αντίθετα, 

εκτιμούσε τη συνεισφορά των μουσουλμάνων στη γιουγκοσλαβική κουλτούρα, 

κυρίως για τα μυστικιστικά μηνύματα αγάπης και ομόνοιας που περνούσαν μέσω της 

                                                           
154 Η Rebecca West ήταν από τις αναγνωρίσιμες μορφές στη Βρετανία στο χώρο της δημοσιογραφίας, 
της κριτικής και της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας. Στο συγκεκριμένο ταξιδιωτικό έργο υιοθετεί μία 
φιλοσερβική στάση. Ο Vinaver υπήρξε ο οδηγός και σύμβουλός της κατά τις δύο επισκέψεις της 
(1936 και 1937) στη χώρα με την ιδιότητά του ως  υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και θεωρείται ότι 
επηρέασε σημαντικά την φιλοσερβική, αντικομμουνιστική οπτική της West. Ο Vinaver αποτυπώνεται 
στο έργο μέσω του χαρακτήρα Constantine και παρουσιάζεται ως Σέρβος πατριώτης, με 
αυτοκτονικές τάσεις λόγω της εκρηκτικής σχέσης του με τη γυναίκα του. Ο Constantine-Vinaver 
φαίνεται να ερωτεύτηκε τη West αλλά δε βρήκε ανταπόκριση. (Nicklanović, 1999) 
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κουλτούρας τους (Nicklanović, 1999). Τέλος, δε δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρή 

γλώσσα και για την αστική τάξη. 

Ο Stanislav Vinaver απεβίωσε την 1η Αυγούστου 1955 στη Niška Banja. 

2.6 TA ΕΡΓΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥ VINAVER 

Ο Stanislav Vinaver εκτός από δημοσιογράφος, μεταφραστής και διπλωμάτης, 

ήταν ποιητής, δοκιμιογράφος και συγγραφέας μικρών πεζών κειμένων 155  σε μία 

εποχή (αρχές 20ου αιώνα) που χαρακτηρίστηκε «Χρυσή Εποχή της Γιουγκοσλαβικής 

Ποίησης» (Palavestra, 2013). Η τεχνοτροπία του ήταν μοντερνιστική αλλά ο ίδιος 

υπήρξε μοντερνιστής συγγραφέας με την ευρεία έννοια του όρου καθώς επηρεάστηκε 

και από πλήθος ρευμάτων ή κινημάτων όπως ο εξπρεσιονισμός και η avante-

guarde156. Υπερασπίστηκε με πάθος τους νέους -ισμούς, ασκώντας έντονη κριτική 

στους παλιούς όπως ο συμβολισμός157. Επικριτικός υπήρξε και προς το σοσιαλιστικό 

ρεαλισμό. Θεωρώντας απαραίτητη τη δημιουργία μιας καινούριας ευέλικτης 

λογοτεχνικής γλώσσας και ενός νέου τρόπου έκφρασης 158 , χρησιμοποίησε και 

ανάπλασε την επίσημη και ανεπίσημη σερβική γλώσσα (αργκό). Επηρεάστηκε 

κυρίως από τους Μπεργκσόν, Μποντλέρ  και Rimbaud των οποίων αρκετά έργα 

μετέφρασε στη σερβική γλώσσα (Eekman, 1996:294-295). 

Η πρώτη εμφάνιση στα λογοτεχνικά δρώμενα της Σερβίας πραγματοποιήθηκε το 

1911 με την ποιητική συλλογή «Mjeća». Αργότερα, οι επιρροές του από τον Bergson  

και τον εξπρεσιονισμό αποτυπώνονται στα γραπτά του «Manifesto ekspresionističke 

škole» (Το Μανιφέστο της Εξπρεσιονιστικής Σχολής) (1920), «Bergson i novi pokreti 

u umetnosti» (O Bergson και τα καινούρια κινήματα στην τέχνη) (1922), 

«Bergsonovom učenju o ritmu» (Οι διδαχές του Bergson περί ρυθμού) (Kostadinović, 

                                                           
155 Αργότερα πολλά από αυτά τα κείμενα συγκεντρώθηκαν σε βιβλία ανάλογα με τις θεματικές τους 
ενότητες. 
156 Άλλοι μελετητές θεωρούν το Vinaver έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της avande 
guard μαζί με τον Marko Ristić. Ωστόσο, μία τέτοια διατύπωση παραβλέπει τις επιρροές που δέχτηκε 
από άλλα ρεύματα. 
157 Παρά την κριτική του, ο Vinaver επηρεάστηκε και από το συμβολισμό. Ενέταξε όμως στην ποίησή 
του τρισύλλαβες και τετρασύλλαβες λέξεις που ερχόταν σε αντίθεση με τις δισύλλαβες του 
τροχαϊκού μέτρου που χρησιμοποιούσαν οι συμβολιστές στη σερβοκροατική γλώσσα (Eekman, 
1996:300-301) 
158 Ο Eekman (1996:296-297) ισχυρίστηκε ότι απ’ αυτήν την οπτική ο Vinaver συγγένευε με το 
φουτουριστή Χλέμπνικοφ. Και οι δύο υπήρξαν ποιητές, δοκιμιογράφοι, δημοσιογράφοι που 
αγαπούσαν τα μαθηματικά και ενθουσιάστηκαν με τους νέους καινοτόμους πειραματισμούς της 
γλώσσας και τη δημιουργία νέων λέξεων. 
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2016: 719) και «U strašnu tišinu, okna otvorena» (Στην τρομερή σιωπή, το παράθυρο 

ανοιχτό) (Eekman, 1996:301). 

Ως ποιητής πειραματίστηκε με τον ελεύθερο στίχο δίνοντας έμφαση στο ρυθμό 

και στη μουσικότητα των ήχων. Στόχος του ήταν η γελοιοποίηση μέσα από τη σάτιρα 

και την παρωδία προσώπων και καταστάσεων ακόμα και του ίδιου του του εαυτού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης του, υπήρξε η ποιητική ανθολογία  

«Pantologija novije srpske pelengirike» (1920) η οποία βγήκε σε άλλες δύο συνέχειες 

το 1922 και 1936, τα ποιήματα «Osnavanje sna» (Η κατάκτηση του ύπνου), «O ljubavi 

bonije» (Περί έρωτος μιας πιο επίπονης ειρωνείας). Παράλληλα όμως, έγραψε 

ποιήματα για την ανθρώπινη φύση, την ελπίδα της ανθρωπότητας για καλύτερο αύριο 

και τον πόλεμο  εισάγοντας φιλοσοφικά στοιχεία όπως μερικά που 

συμπεριλαμβάνονται στη συλλογή Evropska noć (Ευρωπαϊκή Νύχτα) (1952) και τα 

ποιήματα Susret (Συνάντηση), U gondoli (Μέσα στη γόνδολα) και Rođenje malog 

krokodila (Η γέννηση του μικρού κροκόδειλου). Στα ίδια βήματα κινούνται και όλα τα 

πεζά μικρά κείμενα, δοκίμια ή άρθρα και οι διαλέξεις του που εμπνέονται από τις 

εμπειρίες και τα βιώματά του από τα ταξίδια στο εξωτερικό τα οποία αργότερα 

συγκεντρώθηκαν σε βιβλία όπως το έργο «Ρωσική Εξόδιος Ακολουθία». 

Ακροβατώντας ανάμεσα στη σάτιρα και τη σοβαρότητα, απέσπασε ποικίλα σχόλια 

και δίχασε τους κριτικούς159 (Eekman, 1996:296-297). 

Ο Vinaver, ήταν από τους λίγους συγγραφείς που δεν τοποθέτησε στο επίκεντρο 

του λογοτεχνικού του ενδιαφέροντος τον αγρότη και δεν ενσωμάτωσε στη 

θεματολογία του τη σερβική λαϊκή παράδοση ή τη ζωή της σερβικής υπαίθρου αν και 

έτρεφε μεγάλο σεβασμό γι’ αυτές. Αντίθετα, η θεματολογία του εστιάζει καθαρά στο 

αστικό τοπίο. Τα χαρακτηριστικά των λεγόμενων ποιητών της πόλης ήταν η 

φοβικότητα και  η νευρικότητα στην αφήγηση σε συνδυασμό με την απόρριψη των 

συμβάσεων και την έντονη δράση. Ως ένα είδους μανιφέστου προς αυτήν την 

κατεύθυνση λειτουργεί και το δοκίμιό του «Jesik naš našusni» (Η καθομιλουμένη μας) 

στο οποίο ισχυρίζεται ότι στο Βελιγράδι διαμορφώνεται μία νέα γλώσσα η οποία 

                                                           
159  Πολλοί κριτικοί όπως ο Milan Dedinać του καταλόγισαν ότι κυριαρχούσε το «χάος στο μυαλό 
του». Άλλοι όπως οι Miodrag Pavlović και ο Jovan Hristić τον θεωρούσαν μεγάλο δημιουργό. Ο 
πρώτος ανέφερε για μερικά ποιήματα της συλλογής  Evropska Noć ότι «ανήκουν στα πιο ωραία, 
οραματικά, επαναστατικά, βαθυστόχαστα ποιήματα στη σερβική ποίηση του αιώνα» και ο δεύτερος 
ότι «ο Vinaver είναι ο πιο τολμηρός πειραματιστής στην ποίησή μας [ενν. της Σερβίας]» Οι κριτικές 
στο Eekman, T. (1996). Modern Trends in Serbian and Croatian Poetry: Stanislav Vinaver and Tin 
Ujević. Russian Literature. Vol. 40.pp 298-299. 
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προσαρμόζεται στους γρήγορους ρυθμούς ζωής της πόλης (Eekman, 1996:298). 

Ταυτόχρονα, αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους πολέμιους της γλωσσικής 

μεταρρύθμισης του Vuk Karadžić και μελέτησε τη σερβική-σλαβονική μεσαιωνική 

λογοτεχνία. 

Άλλα σημαντικά του έργα ήταν τα: Priče koje su izgubile ravnotežu (1913) (Λόγια 

που έχασαν την ισορροπία τους) 160 , Misli (1913) (Σκέψεις) (1913), Varoš zlih 

volšebnika(1920) (Βάρος ο κακός μάγος), Čuvari sveta (1926) (Οι φύλακες του 

κόσμου), Ikarov let (1937) (Η πτήση του Ίκαρου), Ratni Drugovi (1939) 

(Συμπολεμιστές)161 

Όσον αφορά τις εκδοτικές του δράσεις, εκτός από τη λογοτεχνική εφημερίδα 

(Republika 1950-1955),της οποίας υπήρξε ο ιδρυτής, ο Vinaver συνεργάστηκε με τo 

λογοτεχνικό περιοδικό «Književni jug» του Σαράγιεβο (1918-1920), το περιοδικό 

Kritika που ανέδειξε το έργο εκπροσώπων της avante-guard και τα περιοδικά του 

σουρεαλισμού «Putevi» και «Svedočanstva» (Eekman, 1996: 296).  

Τέλος, μολονότι ο Vinaver δεν ήταν από τους δημιουργούς που επηρέασαν σε 

βάθος τη σερβική πνευματική ζωή και μόλις πρόσφατα το έργο του αποτέλεσε ξανά 

αντικείμενο μελέτης, ο αντισυμβατικός λογοτεχνικός προσανατολισμός του περί 

φύσης και ορίων της γλώσσας σε συνδυασμό με τη μελέτη του πάνω στη 

μουσικότητα των στίχων και τη γλώσσα της πόλης τον καταξίωσαν ως έναν από τους 

πιο δημοφιλείς λογοτέχνες ανάμεσα στους νέους Σέρβους ποιητές του καιρού του 

(Eekman, 1996:298). Τα άπαντα του Vinaver εκδόθηκαν σε δεκαέξι πολύδετους 

τόμους το 2015. 

2.7  VINAVER ΕΝΑΝΤΙΟΝ KRLEŽA 

Το καλοκαίρι του 1924 , προέκυψε μία αντιπαράθεση μεταξύ του κύκλου Krleža 

και του Stanislav Vinaver η οποία διήρκησε δέκα χρόνια. Αφορμή στάθηκε το άρθρο 

του δεύτερου «Beograd i gospodin Krleža» (Το Βελιγράδι και ο κύριος Krleža) στην 

«Vreme» το οποίο αποτέλεσε απάντηση στο άρθρο του Krleža «Balkanske impresije» 

                                                           
160 Ο τίτλος του έργου αποτέλεσε έμπνευση για τη συλλογή «Zemlje koje su izgubile ravnotežu» 
(Χώρες που έχασαν την ισορροπία τους) στην οποία είναι συγκεντρωμένα άρθρα και δοκίμια που 
αφορούν σε άλλες χώρες. 
161 (6/11/2014). Vinaver je neodgonetnuta zagonetka. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
https://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=272&yyyy=2014&mm=11&nav_id=920603 
(22/2/2017). 

https://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=272&yyyy=2014&mm=11&nav_id=920603
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(Βαλκανικές εντυπώσεις) που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Književna Republika». 

Στο εν λόγω άρθρο, ο Krleža έγραψε για την ανελευθερία που επικρατεί στο 

Βελιγράδι και χαρακτήρισε την πόλη ως επίκεντρο του βαλκανικού καπιταλισμού. 

Σκοπός του άρθρου ήταν να αποκλείσει το Βελιγράδι από πιθανό τουριστικό 

προορισμό. Ο Vinaver επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Krleža γράφοντας ότι «μισεί το 

Βελιγράδι, μισεί την πρόοδο και την ίδια τη ζωή. Εναποθέτει στο Βελιγράδι όλες τις 

αμαρτίες της μπουρζουαζίας»162. 

O Krleža δεν απάντησε αυτοπροσώπως στα σχόλια του Vinaver. Αντ’ αυτού ο 

Cesarec, ένας εκ των συνοδοιπόρων του πρώτου, άσκησε κριτική στο έργο του 

Vinaver για τη Ρωσία, «Ρωσική Εξόδιος Ακολουθία». Ωστόσο, ο Cesarec έκρινε το 

Vinaver ως σοσιαλιστή που απογοητεύτηκε από τη σοβιετική εμπειρία. Έτσι τον 

χαρακτήρισε ντεφετιστή, μπερδεμένο, επιφανειακό και μενσεβίκο. 

Παρά τις διαφορές τους, ο Vinaver δέκα χρόνια μετά την κριτική θα ξαναγράψει 

για τον Krleža. Στο άρθρο του «Moralna poezija i njeni veroučitelji» (Η ηθική ποίηση 

και οι καθηγητές της), απαντά σε κρίσεις άλλων συγγραφέων περί θανάτου του 

μοντερνισμού. Ο Vinaver αναφέρει πως τουλάχιστον ο Krleža και Crnjanski 

αποτελούν, τουλάχιστον, τους κληρονόμους του μοντερνισμού στα γιουγκοσλαβικά 

πνευματικά δρώμενα. Τότε αρκετοί συγγραφείς στράφηκαν εναντίον του Vinaver 

χρησιμοποιώντας στίχους του Krleža κατηγορώντας τον για τη διφορούμενη στάση 

που τηρεί απέναντι στον τελευταίο. 

Ο Krleža, από τη μεριά του είχε υπόψιν του τα ταξιδιωτικά κείμενα του Vinaver. 

Στην πραγματικότητα το έργο «Ταξίδι στη Ρωσία» αποτελεί απάντηση στο έργο του 

Vinaver «Ρωσική Εξόδιος Ακολουθία». Η Matović (2015: 41–68) αναφέρει μεταξύ 

άλλων ότι τα δύο έργα μπορούν να εξεταστούν ως συνέχεια. 

2.8 «ΡΩΣΙΚΗ ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ»: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ 

ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 

Το 1917, ένα μήνα πριν το ξέσπασμα της Οκτωβριανής Επανάστασης, ο Vinaver 

θα συμπεριληφθεί, με παρέμβαση του Νίκολα Πάσιτς, σε διπλωματική αποστολή της 

σερβικής κυβέρνησης στην Αγία Πετρούπολη. Αν και συμμετείχε ως μεταφραστής, 

σκοπός του ήταν να οργανώσει Σέρβους, Κροάτες και Σλοβένους εθελοντές και να 

                                                           
162 Vinaver, S. (1924). Beograd i gospodin Krleža: Zagonetka g. Krleže. in Vreme. 969.pp 4. 
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τους αποστείλει στο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης163. Ο Vinaver θα ζήσει από κοντά τα 

γεγονότα της Επανάστασης και θα παραμείνει στη χώρα ως το 1919164  (Petrović, 

                                                           
163 Όσοι στρατολογήθηκαν, ταξίδεψαν από την Οδησσό στη Θεσσαλονίκη και πολέμησαν στο 
Μοναστήρι στο πλευρό της Αντάντ (Nicklanović, 1999). Τα στρατεύματα που στρατολογούνταν από 
τον ίδιο ονομάζονταν «Στρατεύματα Vinaver» (Šašić, 1988).  
164 Συνοπτικά τα γεγονότα της Οκτωβριανής Επανάστασης την τριετία 1917-1920. Τον Αύγουστο του 
1917, ο στρατηγός Κορνίλοφ επιχειρεί πραξικόπημα με σκοπό την καταστολή της Προσωρινής 
κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός Κερένσκι, αδυνατώντας να αντιστρέψει την κατάσταση, στρέφεται 
προς τους αντίπαλους Μπολσεβίκους οι οποίοι κατορθώνουν να καταστείλουν το πραξικόπημα. 
Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την ολοένα και αυξανόμενη δύναμη των Μπολσεβίκων εντός των 
Σοβιέτ, δίνει το έναυσμα για κατάληψη της εξουσίας. Το Σεπτέμβριο, ο Τρότσκι αναλαμβάνει 
πρόεδρος του σοβιέτ της Αγίας Πετρούπολης και οργανώνει την Στρατιωτική Επαναστατική Επιτροπή 
ενώ και η Φρουρά της πόλης ακολουθεί τους Μπολσεβίκους. Ο Λένιν, επιθυμώντας να αποφύγει την 
ψηφοφορία της Συντακτικής Συνέλευσης για εκλογή κυβέρνησης που είχε οριστεί το Νοέμβριο, 
πείθει την Κεντρική Επιτροπή ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για την επανάσταση του προλεταριάτου 
όχι μόνο σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο . Στις 25 Οκτωβρίου 1917, οι Μπολσεβίκοι έχοντας 
καταλάβει στρατηγικά σημεία της πόλης, μεταξύ αυτών και τα Χειμερινά Ανάκτορα κηρύσσει 
έκπτωτη την Προσωρινή Κυβέρνηση. Ο Κερένσκι θα διαφύγει στο μέτωπο και το Β’ Συνέδριο των 
σοβιέτ επικυρώνει τη  νέα τάξη πραγμάτων. Οι Μενσεβίκοι και οι Σοσιαλεπαναστάστες αποχωρούν 
από το Συνέδριο κατακρίνοντας τους Μπολσεβίκους. Η νέα κυβέρνηση μετονομάζεται σε Συμβούλιο 
Επιτρόπων του Λαού (Σοβναρκόμ) κι αποτελείται εξ ολοκλήρου από Μπολσεβίκους. Ο Τρότσκι 
αναλαμβάνει τις εξωτερικές υποθέσεις του κράτους και Στάλιν τα ζητήματα των εθνοτήτων. 
Οι Μπολσεβίκοι, στο διάστημα της διετίας πριν και μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της εξουσίας, 
θα καταφέρουν να ψηφίσουν μία σειρά από μέτρα και να επικυρώσουν μία συνθήκη ειρήνης. Με 
βάση το Διάταγμα για τη γη απαλλοτριώνονται γαιοκτησίες, επιτάσσονται αγροτικά προϊόντα  και 
παγιώνεται η μικρή ιδιοκτησία. Επίσης, το Νοέμβριο του 1917 ανακοινώνεται το Διάταγμα για τα 
δικαιώματα των λαών της Ρωσίας. Το Διάταγμα προτάσσει την ισότητα μεταξύ των διαφορετικών 
εθνοτήτων της χώρας, το σεβασμό στα δικαιώματα των μειονοτήτων, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης 
των λαών σε βαθμό απόσχισης και δημιουργίας ανεξάρτητου κράτους με την προϋπόθεση ότι 
μακροπρόθεσμα οι εθνότητες θα συνεργάζονταν με το προλεταριάτο  (Σμιθ, 2015). Ένα χρόνο μετά 
την ανακοίνωση του Διατάγματος, η Ρωσία θα απωλέσει τη Φινλανδία, τη Λιθουανία, Λεττονία, 
Ουκρανία και την Εσθονία. Ακόμα, ψηφίζεται το Διάταγμα περί εργατικού ελέγχου κατά το οποίο οι 
εργοδότες υποχρεώνονται να δεχτούν επιτροπές εργατών στον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. 
Το 1918 πραγματοποιείται και η ανακατανομή κατοικιών και οι εργάτες πλέον ζουν στα σπίτια της 
παλιάς αστικής τάξης. Αναφορικά με τη διαχείριση του θέματος του πολέμου, το Συμβούλιο 
Επιτρόπων του Λαού είχε αρχικά προτείνει την έναρξη διεργασιών για τον τερματισμό του χωρίς 
απαιτήσεις για αποζημιώσεις ή προσαυξήσεις θεωρώντας αναπόφευκτη την εξάπλωση της 
Επανάστασης στην υπόλοιπη Ευρώπη. Με τις Κεντρικές Δυνάμεις να συνάπτουν συνθήκη με την 
Ουκρανία και τα γερμανικά στρατεύματα να προελαύνουν έξω από την Αγία Πετρούπολη, την 
Κριμαία και τον Καύκασο, στις 17-2-1918 η πρωτεύουσα του κράτους μεταφέρεται στη Μόσχα και 
λίγες μέρες αργότερα (3-3-1918) υπογράφεται η Συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ. Η Ρωσία θα 
απωλέσει ένα σημαντικό κομμάτι των πλούσιων δυτικών εδαφών της και θα αναγνωρίσει την 
ουκρανική ανεξαρτησία (Κατσόφσκα-Μαλιγκούδη, 2011). 
Κατά τη διετία 1918-1920, ο Κόκκινος Στρατός, το στρατιωτικό σκέλος των Μπολσεβίκων που 
οργανώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα υπό τον Τρότσκι, είχε να αντιμετωπίσει εσωτερικούς και 
εξωτερικούς κινδύνους. Από τη μία μεριά, πολεμούσε τους Λευκούς, υποστηρικτές του τσάρου που 
δρούσαν υπό τις οδηγίες στρατηγών του παλιού καθεστώτος όπως του Ντενίκιν, τους Κοζάκους και 
άλλες εγχώριες δυνάμεις που συσπειρώθηκαν κατά των Μπολσεβίκων. Επίσης, στην Ουκρανία ο 
Μάνχο είχε οργανώσει ένα μικρό στρατό αποτελούμενο κυρίως από αγρότες απειλώντας το 
καθεστώς. Από την άλλη μεριά, πολέμησε και ενάντια σε ξένες δυνάμεις κυρίως τους Άγγλους στο 
βορρά, τους Ιάπωνες στην Άπω Ανατολή, τους Γάλλους και τους Αμερικάνους, ενώ σοβαρά 
προβλήματα δημιούργησε και η Τσεχική Λεγεώνα  στη Σιβηρία. Προς το τέλος του πολέμου μάλιστα, 
η Πολωνία εισέβαλε σε ρωσικό έδαφος  καταλαμβάνοντας το Κίεβο ενώ το Μάρτιο του 1921 οι 
Μπολσεβίκοι αντιμετώπισαν άλλη μία βαθιά εσωτερική κρίση αυτή τη φορά με την εξέγερση της 
Κονστάνδης, ναυτικής βάσης κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Οι Κόκκινοι όμως νίκησαν τους Λευκούς 
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2017). Οι εντυπώσεις του θα αποτυπωθούν στο έργο «Ρωσική Εξόδιος Ακολουθία» 

που εκδόθηκε πρώτη φορά το 1924 στο Σαράγιεβο. Στην πραγματικότητα, το έργο 

αποτελεί συνένωση κειμένων και άρθρων που είχαν εκδοθεί πρώτη φορά στα 

περιοδικά Republica (1919-1920) και Politika (1920-1921) (Brebanović, 2016: 131-

132). Έκτοτε, ο Vinaver θα συγγράψει ένα πλήθος πολιτικών άρθρων που αφορούν 

στη Ρωσία είτε σχολιάζοντας το σύστημα και την οικονομική κατάσταση στη χώρα, 

είτε σκιαγραφώντας το προφίλ των ηγετών και του Σταλινισμού (Petrović, 2017). 

Όπως και στην περίπτωση του Miroslav Krleža, προκύπτει μία προβληματική 

σχετικά με τις εκδόσεις. Μολονότι ο Vinaver δεν προέβη σε αισθητικές παρεμβάσεις, 

είχε την τάση να εμπλουτίζει το βιβλίο με νέα κείμενα σε κατοπινές εκδόσεις. Έτσι, 

μετά το 1924 το βιβλίο εμπλουτίζεται με νέα κείμενα που έγραψε για λογαριασμό της 

της εφημερίδας Vreme με την οποία συνεργάστηκε το 1925165. Το έργο «Ρωσική 

Εξόδιος Ακολουθία» συμπεριλήφθηκε μαζί με άλλα ταξιδιωτικά έργα στον δέκατο 

τέταρτο τόμο των απάντων του Vinaver με το γενικό τίτλο «Žemlje koje su izgubile 

ravnotežu» (Χώρες που έχασαν την ισορροπία τους) που εκδόθηκε το 2015 στο 

Βελιγράδι. Αποτελεί την πληρέστερη έκδοση -και εκείνη που έχει μελετηθεί για την 

εκπόνηση της παρούσας εργασίας- καθώς συμπεριλαμβάνονται όλα τα κείμενα του 

συγγραφέα για τη Οκτωβριανή Επανάσταση.  

Ο Vinaver, παρά την αστική του καταγωγή, στο έργο «Ρωσική Εξόδιος 

Ακολουθία» κατακρίνει με σφοδρότητα όχι μόνο την Οκτωβριανή Επανάσταση και 

τους Μπολσεβίκους αλλά και το τσαρικό καθεστώς, την αστική τάξη, τους ξένους 

εισβολείς και τους Λευκούς. Επίσης κρατά μία διφορούμενη στάση απέναντι στο 

Λένιν τον οποίο άλλοτε αποτιμά ως καλό ηγέτη και άλλοτε ως δυνάστη. Παράλληλα, 

εκφράζεται με θέρμη για το ρωσικό λαό και θλίβεται για την κατάσταση στην οποία 

                                                                                                                                                                      
παρά τη δυτική υλική και ηθική συνδρομή, απομόνωσαν την Τσεχική Λεγεώνα, απώθησαν τους 
Πολωνούς από τη Ρωσία προελαύνοντας ως τη Βαρσοβία και κατέστειλαν με τη βία την εξέγερση της 
Κονστάνδης.  
165 Για την πρόσθεση των κειμένων: Όταν ο Vinaver συνεργάζεται με τo περιοδικό Politika θα γράψει 
τη στήλη «Iz zemlje koje su izgubile ravnotežu: Kod Boljševika» (Από τις χώρες που έχασαν την 
ισορροπία τους). Εκεί, συμπεριλαμβάνεται το άρθρο «Na ostrvo Doktora Moroa» (Το νησί του Δρ. 
Μορό) το οποίο όμως δε δημοσιεύτηκε ποτέ στις πρώτες εκδόσεις του βιβλίου καθώς κρίθηκε ότι 
συμπεριλαμβάνει ξεκάθαρα την τοποθέτηση του συγγραφέα διαφέροντας σημαντικά από τα άλλα 
κείμενα. Πράγματι, ο Vinaver στο «Na ostrvo Doktora Moroa» δεν κρύβει την οργή του (Petrović, 
2017). Το κείμενο προστέθηκε αργότερα σε κατοπινές εκδόσεις και είναι το σημαντικότερο δείγμα 
του προσανατολισμού του συγγραφέα. 
 Τελευταία προσθήκη στις νεότερες εκδόσεις, αποτελεί το μεταγενέστερο κείμενο «Iza crvene 
zavese» (Πίσω από την κόκκινη κουρτίνα). (Brebanović, 2016: 131-132) το οποίο αναφέρεται στα 
χρόνια της ΝΕΠ μέχρι και την αντιπαράθεση του Τρότσκι με το Ζινόβιεφ και τον Κάμενεφ. 
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έχει περιέλθει. Το κάθε κεφάλαιο  μπορεί να μελετηθεί αυτόνομα από το υπόλοιπο 

έργο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτει αποσπασματικότητα και απουσία 

οποιασδήποτε υφολογικής συνοχής ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος της 

αφήγησης μπορεί να εντοπιστεί μόνο κατά προσέγγιση. Αναλυτικότερα: 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο «Na ostrvo Doktora Moroa» (Το νησί του Δρ. Μορό), ο 

συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα αν είναι δυνατό να ζήσει κανείς στη 

Ρωσία. Αναφέρει ότι φυγαδεύτηκε από τη Μόσχα στο Κίεβο ξεχνώντας τις 

σημειώσεις του οι οποίες καταφέρονται δριμύτατα εναντίον των Μπολσεβίκων. 

Εκφράζει μάλιστα την ανησυχία του μήπως αυτές βρεθούν και χρησιμοποιηθούν από 

το καθεστώς στο πλαίσιο της κατασκοπίας. Επίσης, σύμφωνα με το Vinaver, o απλός 

λαός είναι ειρωνικός απέναντι στο καθεστώς ενώ ο ίδιος παραδέχεται ανοιχτά την 

απέχθειά του για τους Μπολσεβίκους αλλά και τους αντιπάλους του. Προς ενίσχυση 

των επιχειρημάτων του, σκιαγραφεί τα γεμάτα μίσος συναισθήματα ενός πατέρα για 

τους Μπολσεβίκους, του οποίου ο γιος πολέμησε στο στρατό του στρατηγού των 

Λευκών, Ντενίκιν, χάνοντας τη ζωή του. Ο πατέρας θεωρεί ότι η δικτατορία του 

προλεταριάτου έδωσε το δικαίωμα στους Μπολσεβίκους να λεηλατήσουν τη χώρα 

και τους ανθρώπους της. Αποκαλεί τους ηγέτες του νέου καθεστώτος εκφυλισμένους 

και διεστραμμένους. Ο Λένιν παρομοιάζεται με υστερικό προφήτη και ο Τρότσκι με 

δαίμονα όταν αγορεύουν για τη διάλυση της μπουρζουαζίας.  Παράλληλα όμως, 

καταφέρεται εναντίον των πιστών στο τσαρικό καθεστώς που επιθυμούν να 

επανασυστήσουν το «βαρβαρικό» καθεστώς που βρισκόταν σε ισχύ πριν τη 

Φεβρουαριανή Επανάσταση166. Ο τίτλος του κεφαλαίου αποτελεί δάνειο από τον 

τίτλο του βιβλίου φαντασίας του Herbert George Wells στο οποίο ένας επιστήμονας 

σε ένα ερημικό νησί επιχειρεί να φτιάξει μια νέα ράτσα πλασμάτων πειραματιζόμενος 

πάνω σε ζώα. Κλείνοντας το κεφάλαιο,  ο Vinaver παραλληλίζει τη Σοβιετική Ένωση 

με το φοβερό νησί του Δόκτορ Μορό και το Λένιν, τον Τρότσκι και το Γκόρκι με τον 

                                                           
166 «Μισώ τους Μπολσεβίκους με όλη τη δύναμη της ψυχής μου επειδή κρατούν το μονοπώλιο της 
ελευθερίας, των ιδανικών του σοσιαλισμού, της επανάστασης και δημιουργούν την αιματηρή και 
φαντασιακή τους αυτοκρατορία πάνω σε ένα πιο τρομακτικό, πιο φοβερό ψέμα. […] Η Επανάσταση, 
η δικτατορία του προλεταριάτου, ο σοσιαλισμός ο ίδιος είναι μία καρικατούρα τους, ο δικός τους 
αιματηρός τρόμος που σήμερα σκοτώνει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Με το ίδιο τρόπο μισώ 
σφόδρα αυτούς του αξιωματικούς – τους ηγέτες του εθελοντικού στρατού, που εχθρεύονται τους 
μπολσεβίκους, κρυβόμενοι πίσω από μία μάσκα, την ταμπέλα της δημοκρατίας, της  Συντακτικής 
Συνέλευσης αλλά στην πραγματικότητα επιθυμούν να ξαναφέρουν τον τρόμο του βαρβαρικού τους 
καθεστώτος, του οποίου η σκουριά και τα βαριά δεσμά διαλύθηκαν από την Οκτωβριανή 
Επανάσταση» (Vinaver, 2015:9-10). 
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τρελό επιστήμονα. Τα πειράματα όμως στο τέλος θα επαναστατήσουν φέρνοντας 

στην επιφάνεια το βίαιο εαυτό τους. 

Το κεφάλαιο «Drugarica Fenja i drug Miša» (Η συντρόφισσα Φένια και ο 

σύντροφος Μίσα) πραγματεύεται τις αλλαγές στη ζωή μιας παλιάς αστικής ρωσικής 

οικογένειας μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων. Τα μέλη της είτε συνεργάζονται 

με το καθεστώς κατέχοντας αξιώματα χωρίς να αποτελούν θιασώτες του, είτε 

τρέφουν αισθήματα μίσους εις βάρους του, είτε έχουν μετατραπεί σε οπαδούς του. H 

παλιά υπηρέτρια, Φένια, και ο γιος, Μίσα, έχοντας ασπαστεί και προπαγανδίζοντας 

τα επαναστατικά ιδεώδη, προσάπτουν ευθύνες στην μπουρζουαζία για την δυστυχία 

του αγροτικού κόσμου, την πείνα και την πενία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. 

Στον αντίποδα, η κόρη της οικογένειας καταλογίζει στους Μπολσεβίκους ευθύνες για 

την παρακμή στο χώρο του πολιτισμού που λαμβάνει χώρα επί των ημερών τους. 

Στο κεφάλαιο «U redu» (Στην ουρά) ο Vinaver αποτυπώνει σε διαλογική μορφή 

τις συνομιλίες που γίνονται σε μία σειρά κατά τη διανομή ενός συσσιτίου ένα κρύο 

απόγευμα δίχως ωστόσο να παραθέτει κάποια πληροφορία για τον τόπο και το χρόνο 

που λαμβάνει χώρα το περιστατικό. Αν και ο συγγραφέας εκτιμά ότι το πλήθος 

περιμένει υπομονετικά στη σειρά διακρίνει μία πληθώρα φωνών ανάμεσά του. Το 

πλήθος σχηματίζει αντικρουόμενες απόψεις για την κατάσταση στη χώρα. Αρχικά, 

αποδίδει ευθύνες για τα δεινά στους ηγέτες των Μπολσεβίκων, κυρίως το Λένιν και 

Τρότσκι, αλλά και στον τσάρο και το εβραϊκό στοιχείο. Αναφορικά με το ξέσπασμα 

του πολέμου, ευθύνες αποδίδονται στους Άγγλους αλλά και τους Σέρβους. Το 

πλήθος, αν και δεν τρέφει αισθήματα συμπάθειας για τους πρώτους, θεωρεί την 

Αγγλία ως τη δύναμη που είναι ικανή να τερματίσει τον πόλεμο. Οι δεύτεροι, αν και 

χαρακτηρίζονται ως «αδερφοί», φωτογραφίζονται ως οι υπαίτιοι της έναρξης του 

πολέμου. Ωστόσο, διακρίνονται και φωνές που υπερασπίζονται τους Σέρβους 

κρίνοντας πως η Σερβία δεν είχε επιλογή παρά να οδηγηθεί σε πόλεμο. Επίσης, ο 

συγγραφέας διακρίνει και φωνές από συμπαθούντες στο νέο καθεστώς. Ένα μέρος 

του πλήθους συμφωνεί με την αθεϊστική προσέγγιση κατακρίνοντας την εκκλησία και 

υιοθετώντας το μαρξιστικό σύνθημα πως η θρησκεία αποτελεί το όπιο του λαού. Σε 

ένα άλλο σημείο της σειράς, ένας Μενσεβίκος κατηγορείται ότι εχθρεύεται τα σοβιέτ 

καθώς παλαιότερα εργαζόταν ως χωροφύλακας και ένας άνδρας υπερασπίζεται τους 

κληρικούς και την εκκλησία. 
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Το κεφάλαιο «Teze malog Tođe» (Οι θέσεις του μικρού Τότζα) αποτυπώνει σε 

διαλογική μορφή  μία συζήτηση ανάμεσα σε μία ρωσική συντροφιά. Αρχικά, κάποιος 

εκφράζει την άποψη πως οι Μπολσεβίκοι έχουν παγιώσει ένα καθεστώς εξίσου 

διεφθαρμένο με το τσαρικό, το οποίο στηρίζεται στο φόβο και την καταπίεση. Στη 

συνέχεια, επιρρίπτει ευθύνες στο Λένιν για την πτώση της αξίας του χρήματος. Ο 

δεκαεξάχρονος Τότζα, φανατικός υποστηρικτής των Μπολσεβίκων, ανταπαντά ότι ο 

κόσμος δεν διαμαρτύρεται διότι η νέα κυβέρνηση εκπροσωπεί την τάξη των εργατών. 

Όσοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους αποτελούν θιασώτες του αστικού καθεστώτος. 

Επίσης, επαινεί τη μορφή του Λένιν ο οποίος είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του 

καθεστώτος, μία προσωπικότητα μεγαλύτερη από εκείνη του Ιησού και του Βούδα 

που χτίζει το μέλλον της ανθρωπότητας. Ο νεαρός, εκφράζει τη άποψή του και για τα 

υπόλοιπα υψηλόβαθμα μέλη των Μπολσεβίκων. Αποτιμά τον Τρότσκι ως ικανότατο 

υποκινητή της επανάστασης, δημαγωγό και καταλληλότερο συνεργάτη του Λένιν. 

Τόσο ο Τρότσκι όσο και οι Κάμενεφ, Ζινόβιεφ αναλαμβάνουν τη δύσκολη αποστολή 

της υποκίνησης της Επανάστασης έλκοντας αυτήν την τάση από την εβραϊκή τους 

καταγωγή. 

Στο κεφάλαιο «Tajne Madriskog Dvora» (Τα μυστικά του μαδριλένικου κάστρου) ο 

Vinaver, παρατηρώντας μία ομάδα ανθρώπων που πίνουν και συζητούν σε μία 

αίθουσα πιάνου, επιχειρεί να αποδώσει τα κύρια χαρακτηριστικά της ρωσική 

ιδιοσυγκρασίας. Οι Ρώσοι είναι  ένας δυστυχισμένος λαός που απεγνωσμένα αποζητά 

την ευτυχία. Ωστόσο, η ανθεκτικότητά του στις κακουχίες, του προσδίδουν μία 

αίσθηση υπερηφάνειας και ανωτερότητας. Στη συνέχεια, η συντροφιά αναφέρεται 

στον Αλέξανδρο Κερένσκι. Οι παρευρισκόμενοι εκτιμούν ότι επί των ημερών του η 

επανάσταση του Φεβρουαρίου ήταν σκληρή και μυστικιστική όπως όλες οι πτυχές 

της ζωής στη Ρωσία εκείνη την εποχή. Μολονότι ο απλός λαός, οι στρατιώτες στο 

μέτωπο, οι αγρότες και οι εργάτες ήταν φίλα προσκείμενοι στο καθεστώς του 

Φεβρουαρίου167 , γνώριζαν ότι αυτό δεν ήταν αρκετά σκληρό και ταιριαστό στις 

                                                           
167 Το τέλος της δυναστείας των Ρομανόφ συντελέστηκε στη δίνη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου. Τις 
ήττες των ρωσικών στρατευμάτων στο μέτωπο με τη Γερμανία και τις λιποταξίες των στρατιωτών 
συνόδευσαν οι αντιπολεμικές  κινητοποιήσεις και οι διαμαρτυρίες για τις συνθήκες διαβίωσης που 
εξελίχθηκαν σε επαναστατικό κίνημα στις 23 Φεβρουαρίου 1917. Ο τσάρος Νικόλαος Β’ τις πρώτες 
μέρες του Μαρτίου θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του στο θρόνο και η βουλή εκλέγει 
Προσωρινή κυβέρνηση . Οι εργάτες και οι στρατιώτες του μετώπου με τη σειρά τους θα συστήσουν 
δικά τους συμβούλια (σοβιέτ) στα οποία συμμετέχουν όλες οι σοσιαλιστικές ομάδες και άλλες 
δυνάμεις . Στο ισχυρότερο σοβιέτ της χώρας, αυτό της Αγίας Πετρούπολης, όπως και στα υπόλοιπα 
σοβιέτ, κυριάρχησαν οι μενσεβίκοι και οι Εσέροι του Τσερνόφ που στήριζαν τον αστικό χαρακτήρα 
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ανάγκες τους. Οι παρευρισκόμενοι εκτιμούν ότι στο δουλοπρεπή ρωσικό χαρακτήρα  

ταιριάζει μία κυβέρνηση που, πέρα από αισθήματα συμπάθειας, θα εμπνέει 

περισσότερο τρόμο 168  όπως το καθεστώς των αντεπαναστατών Ντενίκιν και 

Κολτσάκ. 

Το κεφάλαιο «Noć» (Τη Νύχτα) o συγγραφέας συνομιλεί με μία ετερόκλιτη 

συντροφιά περπατώντας τη νύχτα στη χιονισμένη Μόσχα. Μία γυναίκα εβραϊκής 

καταγωγής που ανήκει στην παράταξη των Μπολσεβίκων, καταφέρεται εναντίον της 

γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα κατηγορεί απογοητευμένη το ρωσικό λαό για τη 

βραδύτητά του και την ανικανότητά του να οργανώνεται αποτελεσματικά. Εκτιμά 

πως ο σοσιαλισμός απαιτεί στέρεα βάση και οργάνωση από την πλευρά της κοινωνίας 

προκειμένου να οικοδομηθεί. Μία δεύτερη γυναίκα, αντεπαναστάτρια που έχει 

εισχωρήσει μυστικά στην πτέρυγα των δεξιών Σοσιαλεπαναστατών, εκφράζει την 

επιθυμία της για επαναφορά του ελεύθερου εμπορίου. Ο άντρας της συντροφιάς, ο 

οποίος κατέχει μία σημαντική θέση στο δικαστικό σύστημα, απαντά πως οι 

Μπολσεβίκοι δε θα επιτρέψουν ποτέ το ελεύθερο εμπόριο καθώς μία τέτοια κίνηση 

θα ισοδυναμούσε με επανεμφάνιση του καπιταλισμού και των ιδιωτικών τραπεζών. 

Παρ’ όλα αυτά όλοι συμφωνούν πως ο λαός πέφτει θύμα εκμετάλλευσης από 

εκείνους που δραστηριοποιούνται στη μαύρη αγορά.  Στη συνέχεια, η γυναίκα που 

ανήκει στους Μπολσεβίκους αναφέρεται στο εβραϊκό στοιχείο. Πρώτα, τονίζει πως οι 

Εβραίοι κάνουν δικαιότερες διανομές συσσιτίων. Μολονότι όμως η ίδια έχει επαφές 

μαζί τους ομολογεί πως το υπόβαθρό της δεν της επιτρέπει να τρέφει γι’ αυτούς 

αληθινά αισθήματα φιλίας. Η συντροφιά καταλήγει πως το τσαρικό καθεστώς είχε 

                                                                                                                                                                      
της Φεβρουαριανής Επανάστασης θεωρώντας τον προάγγελο της σοσιαλιστικής που θα 
ακολουθούσε (Lewin, 2005). 
Η απροθυμία συνεργασίας όμως μεταξύ των σοβιέτ και της Προσωρινής Κυβέρνησης κορυφώθηκε 
κυρίως λόγω της επιμονής της δεύτερης να δώσει συνέχεια στον πόλεμο , παράμετρος που έβρισκε 
αντίθετα τα πρώτα. Υπουργός Πολέμου εκείνη την περίοδο διατελούσε ο Αλεξανδρος Κερένσκι, 
επόμενος Πρωθυπουργός της Προσωρινής Κυβέρνησης μέχρι την τελική πτώση της. Ο Κερένσκι 
προερχόταν από το Σοβιέτ της Πετρούπολης. Το θέμα της συνέχισης του πολέμου δίχασε τους 
Σοσιαλεπαναστάτες και τους Μενσεβίκους. Ο Λένιν, κρίνοντας ότι οι συνθήκες ευνοούν για τη 
σοσιαλιστική επανάσταση και την έναρξη της δικτατορίας του προλεταριάτου, επιστρέφει από την 
εξορία στη Ρωσία διακηρύσσοντας τις θέσεις του Απρίλη του 1917 (3 Απριλίου 1917). Ο μπολσεβίκος 
ηγέτης τάσσεται εναντίον της συνέχισης του πολέμου και της Προσωρινής Κυβέρνησης και προτείνει 
τη συγκέντρωση της εξουσίας στα σοβιέτ . Λίγους μήνες αργότερα, ξεσπά η κρίση των Ιουλιανών, 
όταν λιποτάκτες στρατιώτες από το μέτωπο, με τη συμμετοχή των Μπολσεβίκων, απαιτούν τη 
συγκέντρωση της εξουσίας στα σοβιέτ. Παρ’ όλα αυτά, η Προσωρινή  Κυβέρνηση κατορθώνει να 
καταστείλει τους εξεγερθέντες και να φυλακίσει αρκετούς από τους συνωμότες. Ο Λένιν διαφεύγει 
εκ νέου στη Φινλανδία από όπου διακηρύττει ένοπλο αγώνα (Σμιθ, 2015). 
168 «[…] μπορούμε να παρασυρθούμε μόνο από τη φωτιά, το σπαθί, την κρεμάλα και την Ιερά 
Εξέταση […] (Vinaver, 2015: 28) 
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εμποτίσει το ρωσικό λαό με μίσος εις βάρος των μειονοτήτων ειδικότερα των 

Εβραίων και των Πολωνών. Συγκρίνοντας τις δύο φυλές, αποφαίνεται ότι οι Ρώσοι 

αναζητούν εξιλαστήρια θύματα για να διοχετεύσουν την οργή και τα πάθη τους ενώ 

οι Εβραίοι διακρίνονται για την προσαρμοστικότητα και την ευστροφία τους. 

Στο κεφάλαιο «Vaisseau fantome» (Το πλοίο των φαντασμάτων)169  ο Vinaver 

βρίσκεται στο λιμάνι της πόλης Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα που αποτελεί τη 

βάση επιχειρήσεων των Λευκών του Ντενίκιν. Σκοπός του είναι να επιβιβαστεί σε 

ένα γαλλικό πλοίο μαζί με διακόσιους Σέρβους εθελοντές αφήνοντας πίσω το 

Νοβοροσίσκ. Το πλοίο ωστόσο ήταν γεμάτο από τρεις χιλιάδες ανεπιθύμητους 

Ρώσους στρατιώτες που κατέφτασαν από τη Θεσσαλονίκη. Ο συγγραφέας εκτιμά ότι 

οι Ρώσοι είναι μελαγχολικοί και αισθάνονται ανάξιοι. Παρά τη δεινή τους θέση, δεν 

αποδέχονται τα αρνητικά σχόλια για την πατρίδα τους αντιμετωπίζοντας με 

καχυποψία εκείνους που τα διαδίδουν. Για τους στρατιώτες, ο Ντενίκιν αποτελεί 

υποκατάστατο του τσάρου ενώ οι ίδιοι φαίνονται να μην κατανοούν το λόγο για τον 

οποίο δεν επιστρέφουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους οι οποίες, ως επί το πλείστον, 

ελέγχονται από τους Μπολσεβίκους. Όσον αφορά την ενημέρωσή τους για τα ρωσικά 

τεκταινόμενα, αντιμετωπίζουν με καχυποψία τον εγχώριο τύπο δεχόμενοι μόνο την 

εφημερίδα «Πράβντα» ως αξιόπιστη που αποτελούσε όργανο των Μπολσεβίκων. Ο 

Γάλλος ναύαρχος του πλοίου με τη σειρά του, απεγνωσμένος για την αναστάτωση 

που επικρατεί στο πλοίο, λέει στο συγγραφέα ότι όλοι οι Ρώσοι είναι από τη φύση 

τους Μπολσεβίκοι τονίζοντας μάλιστα πως η δημοκρατία δεν ταιριάζει στη Ρωσία σε 

αντίθεση με τη Γαλλία. Ωστόσο, θα επιθυμούσε η χώρα να εξακολουθεί να αποτελεί 

σύμμαχο της Γαλλίας και να τη συνδράμει στρατιωτικά. Στο τέλος, οι Ρώσοι 

στρατιώτες αφέθηκαν στο Νοβοροσίσκ. 

Στο κεφάλαιο «Peca i Manja» (Πέτσα και Μάνια) δύο δεκαπεντάχρονοι έφηβοι, 

ένα αγόρι πρόεδρος της τάξης του και ένα κορίτσι γραμματέας του τμήματος τους, 

σχολιάζουν την επικαιρότητα και τοποθετούνται σε θέματα παιδείας. Το κορίτσι 

θεωρεί ότι ο καπιταλισμός έβλαψε ανεπανόρθωτα τη χώρα. Το αγόρι, που εκτιμούσε 

στο παρελθόν την προσφορά του Τολστόι στη ρωσική εκπαίδευση, αναφέρει πως οι 

γονείς τους είχαν πέσει θύμα του καπιταλισμού. Οι σοσιαλιστικές μεταρρυθμίσεις 

στην παιδεία δε θα είναι αρκετές εφόσον και ο ενήλικος κόσμος στο σύνολό του δε 

αποκτούσε μία ριζικά διαφορετική μόρφωση. 

                                                           
169 Ο Vinaver δανείζεται τον τίτλο της όπερας του Βάγκνερ. 
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Στο κεφάλαιο «Jugoslovenske teorije i ruska stvarnost» (Η Γιουγκοσλαβική 

θεωρία και η ρωσική πραγματικότητα) ο Vinaver αναφέρεται στην παρουσία των 

Γιουγκοσλάβων στη ρωσική γη. Συναντά κυρίως στρατιώτες, αιχμάλωτους και 

ακτιβιστές. Έπειτα, συγκρίνοντας τους δύο λαούς, εκτιμά πως αμφότεροι έχουν την 

τάση να δημιουργούν, να ασπάζονται και να ακολουθούν φαντασιακές θεωρίες170. 

Στη συνέχεια αναφέρεται στις παράλογες θεωρίες, αποκυήματα της φαντασίας των 

συμπατριωτών του σχετικά με την  προέλευση της Ρωσικής Επανάστασης. Σύμφωνα 

με την πρώτη την οποία ονομάζει αγγλοσαξονική, ο μπολσεβικισμός είναι 

γερμανικής έμπνευσης και οι Μπολσεβίκοι Γερμανοί πράκτορες. Κατά τη δεύτερη, τη 

διπλωματική, o τσάρος έπεσε θύμα των μηχανορραφιών ενός σερβικής καταγωγής 

υπουργού του. Κατά την τρίτη, εκείνη της δωροδοκίας, ο Λένιν, ο Λουνατσάρσκι, ο 

Γκόρκι, ο Κιρόφ είχαν χρηματιστεί για να προκαλέσουν την Επανάσταση. Κατά τη 

στρατιωτική θεωρία, η τσαρική Ρωσία κατέρρευσε καθώς δε ζήτησε ποτέ τη βοήθεια 

του γιουγκοσλαβικού στρατού. Κατά την προσφυγική θεωρία, την οποία ο Vinaver 

θεωρεί την αφελέστερη απ’ όλες, δεν υπάρχει εξήγηση για το ξέσπασμα της 

Επανάστασης αλλά όλοι οι Ρώσοι οφείλουν να φύγουν μακριά από τη χώρα τους. 

Σύμφωνα με τη μεγαλογιουγκοσλαβική θεωρία η οποία ήταν και η δημοφιλεστερη, η 

Επανάσταση δε συνέβη ποτέ καθώς η αλλαγή στην εξουσία ήταν προκαθορισμένη 

από τους Γερμανούς. Τέλος, η αστυνομική θεωρία, συμμερίζεται ότι οι Ρώσοι, σε 

αντίθεση με τα όργανα του τσαρικού καθεστώτος, ήταν ένας κακόβουλος λαός που 

προκάλεσε τις ταραχές. 

Στο κεφάλαιο «Čovek u radničkom kačketu» (Ο άνθρωπος με το εργατικό 

κασκέτο) ενώ ο Vinaver ταξιδεύει με τρένο, ένας Μπολσεβίκος εκφράζει την 

πεποίθηση ότι η σοσιαλιστική Ρωσία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αστική 

Αγγλία σε όλα τα επίπεδα. Ισχυρίζεται ότι η Ρωσία αποτελεί μία μεγαλύτερη χώρα με 

ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να θυσιαστούν για εκείνη σε αντίθεση με την 

Αγγλία που επιστρατεύει αποίκους και μισθοφόρους. Ένας βραχύσωμος εργάτης, 

θεωρώντας αποπροσανατολιστική τη σύγκριση με την Αγγλία, ανταπαντά στο 

Μπολσεβίκο πως το καθεστώς έχει επιδείξει αδράνεια και φέρει την ευθύνη για την 

κατάργηση του ελεύθερου εμπορίου η οποία έχει οδηγήσει στην πείνα το λαό. 

                                                           
170 Για τους Γιουγκοσλάβους: «[…] χρειάζεται μόνο χώρος και η στέπα, για να δημιουργήσουμε όχι και 
λίγες φανταστικές θεωρίες, και να πιστέψουμε σ’ αυτές όπως η Ρωσία πιστεύει στο Λένιν και τον 
Τρότσκι […].» (Vinaver, 2015: 44) 
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Το κεφάλαιο «Ignis sanat» (Η φωτιά θεραπεύει) είναι αφιερωμένο σε μία βραδιά 

στο θέατρο. Ο Vinaver παρακολουθεί με έναν Ρώσο σκηνοθέτη θεάτρου, το έργο του 

Λεονίντ Αντρέγιεφ «Σάββα». Αρχικά, ένας Ρώσος που είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη 

πριν την Επανάσταση, εκφράζει το μίσος του για το δυτικό πολιτισμό. Για εκείνον ο 

δυτικός πολιτισμός θα έπρεπε να καταστραφεί συθέμελα προκειμένου να οικοδομηθεί 

ένας νέος σε διαφορετική βάση. Έπειτα, κατά τη διάρκεια της παράστασης ο Γάλλος 

σκηνοθέτης αναφέρει ότι η ρωσική πραγματικότητα έχει ξεφύγει από κάθε λογική. 

Εκτιμά πως στην περίπτωση που ο μπολσεβικισμός γνώριζε άνοδο στη Γαλλία, οι 

υποτιθέμενοι Γάλλοι Μπολσεβίκοι θα κατανοούσαν το αδιέξοδο τόσο του 

μπολσεβικισμού όσο και του σοσιαλισμού και θα έδιναν τέλος οι ίδιοι στο καθεστώς. 

Αντίθετα, μία ενδεχόμενη επικράτηση του μπολσεβικισμού δε θα σκορπούσε 

αυτόματα τη δυστυχία στη Γερμανία καθώς θα επρόκειτο για συνειδητή επιλογή και 

οργανωμένο σχέδιο από τη στιγμή που οι Γερμανοί έχουν την τάση να προβλέπουν 

όλες τις παραμέτρους πριν προβούν σε κάποια ενέργεια. Οι Ρώσοι όμως, κατά το 

σκηνοθέτη, έχουν ροπή στην καταστροφή από τη φύση τους την οποία μάλιστα 

διαπράττουν δίχως να υποκινούνται από μίσος. Γι’ αυτόν η Επανάσταση έρχεται ως 

τιμωρία για τις αμαρτίες της ρωσικής ιδιοσυγκρασίας, την οκνηρία, τον αλκοολισμό, 

τη ηθική κατάπτωση και την υποκρισία των Ρώσων Ορθόδοξων πιστών. Μετά το 

τέλος της παράστασης, οι στρατιώτες αποχωρούν ικανοποιημένοι από το θέαμα. 

Άλλωστε, τα μηνύματα του έργου ήταν εύληπτα όπως και εκείνα του Λένιν. 

Στο κεφάλαιο «Spartakovac iz Čeljabinska» (Ο Σπαρτιάτης από την Τσελιάμπινσκ) 

ο Vinaver περιγράφει την απελευθέρωση των Γερμανών αιχμαλώτων από τη Σιβηρία 

την περίοδο που στην περιοχή βρισκόταν ο ναύαρχος Κολτσάκ. Ο συγγραφέας 

αναφέρει ότι οι Μπολσεβίκοι κατά τη περίοδο της αιχμαλωσίας ξένων στρατιωτών 

διεξήγαν συστηματική προπαγάνδα προκειμένου οι τελευταίοι να ασπαστούν τα 

ιδεώδη της Επανάστασης. Ο Κόκκινος Στρατός διεξάγει βασανιστήρια στους 

κρατούμενους για να σκληραγωγήσει τους στρατιώτες του. Ο Vinaver κατακρίνει 

τους Μπολσεβίκους πως φέρνουν στον κόσμο δυστυχία και πείνα αποκρύπτοντας 

συστηματικά από τον έξω κόσμο την πραγματική κατάσταση της ζωής στη Ρωσία. Οι 

Μπολσεβίκοι ευαγγελίζονται ότι πολεμούν τη μαύρη αγορά ενώ οι ίδιοι αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της. Επιπρόσθετα, φοβούμενοι την εξωτερική και εσωτερική 

κριτική, προέβησαν σε φριχτές πράξεις όπως εκτελέσεις αιχμαλώτων και φυλακίσεις 

μελών άλλων σοσιαλιστικών κομμάτων. 
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Στο κεφάλαιο « Na brodu» (Στο πλοίο), εκπρόσωποι του παλαιού καθεστώτος 

εγκαταλείπουν τη Ρωσία κατευθυνόμενοι από το Νοβοροσίσκ στην 

Κωνσταντινούπολη. Η Ρωσία που γνώριζαν έχει μεταμορφωθεί και δεν υπάρχει 

πλέον θέση σ’ αυτήν για την αστική τάξη. Μία γυναίκα από τους επιβάτες 

καταφέρεται με μίσος εναντίον των Μπολσεβίκων για την εξαιρετικά εχθρική 

πολιτική τους απέναντι στην Ορθοδοξία αλλά και των Γάλλων για το γεγονός ότι 

διεξάγουν βασανιστήρια εις βάρος Ρώσων στρατιωτών. 

To κεφάλαιο με τίτλο «Savest» (Συνείδηση) ο Vinaver αναφέρει ότι, στο πλαίσιο 

της Κόκκινης Τρομοκρατίας, οι Μπολσεβίκοι διάλεξαν να εκτελέσουν δύο 

αντεπαναστάτες. Επίσης, κάνει λόγο για τα φαινόμενα δοσιλογισμού που είναι σε 

έξαρση στη ρωσική χώρα. Οι Μπολσεβίκοι ελέγχουν μέσω των κατασκόπων τους και 

της προβοκάτσιας, όλους τους τομείς της ζωής. Ο συγγραφέας, στηριζόμενος στην 

ομολογία του Καλίνιν, ισχυρίζεται ότι ο δοσιλογισμός διευκολύνθηκε μετά την 

εγκατάσταση των εργατών στις κατοικίες των εκπροσώπων της αστικής τάξης.  

To κεφάλαιο «Mistični Lala» (Ο Μυστηριώδης Λάλα) ο Vinaver καταφθάνει με 

τρένο στο Νίζνι Νόβγκοροντ και συναντά ένα γνωστό του πρώην εργοστασιάρχη ο 

οποίος έχασε το εργοστάσιό του από τους Μπολσεβίκους και πλέον συνεργάζεται 

μαζί του ως ειδικός σύμβουλος επί των οικονομικών.  Ο ίδιος εκφράζει την 

ευχαρίστησή του για αυτήν την εξέλιξη καθώς η γραφειοκρατία και η έλλειψη 

οργάνωσης από την πλευρά του καθεστώτος θα δυσχέραινε το έργο του. Θεωρεί ότι 

οι αγρότες που αναλαμβάνουν τη διοίκηση των εργοστασίων θα καταστρέψουν τη 

ρωσική βιομηχανία. Τη συζήτηση διακόπτει  ένας Γιουγκοσλάβος πρώην 

αξιωματικός του αυστριακού στρατού που στρατολογεί εθελοντές για τον Κόκκινο 

Στρατό. Ο τελευταίος συμφωνεί με τον πρώην εργοστασιάρχη για την κατάσταση στη 

ρωσική βιομηχανία αλλά απογοητευμένος από τις εξελίξεις στη χώρα του αποφασίζει 

να συμπορευτεί με τους Μπολσεβίκους και να λάβει μέρος σε έναν αγώνα ολότελα 

νέο για την ανθρωπότητα. Ως κίνδυνο για τη Ρωσία προβλέπει την εισχώρηση του 

αμερικανικού κεφαλαίου που έχει τη δύναμη να υποδουλώσει το φτωχό ρωσικό λαό. 

Ο Vinaver κατηγορεί τον υπολοχαγό ότι προδίδει την πατρίδα του αλλά εκείνος 

ανταπαντά ότι η χώρα τους δε θα μπορέσει να συστήσει κράτος λόγω των μεγάλων 

απωλειών που έχει υποστεί στον πόλεμο. Έτσι, βλέπει ως μονόδρομο την πρόσδεση 

της χώρας του με τη Ρωσία και τη συνεργασία με το ρωσικό προλεταριάτο. Αναφέρει 

ότι θα θυσίαζε ευχάριστα τους εθελοντές του για το σκοπό της Ρωσικής Επανάστασης 
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παρά για την εξάπλωση του ιμπεριαλισμού. O Vinaver αναλογίζεται τις θυσίες της 

Σερβίας στην Αλβανία αλλά και τις θυσίες όλων των μικρών λαών για χάρη της 

Ρωσικής Επανάστασης171. 

Στο κεφάλαιο «Skrjabinov drug» (Ο φίλος του Σκριάμπιν) αναφέρει ένα 

περιστατικό που λαμβάνει χώρα στη Μόσχα. Ο συγγραφέας συναντά ένα φίλο του 

Ρώσου πιανίστα Σκριάμπιν ο οποίος εκτιμά ότι το προλεταριάτο ωφελήθηκε από τον 

πόλεμο καθώς βρισκόταν στα εργοστάσια αυξάνοντας τους μισθούς τους την ίδια 

ώρα που η αστική και οι υπόλοιπες τάξεις αποδυναμώνονταν. Η προστασία του 

προλεταριάτου και η ενίσχυσή του την περίοδο του πολέμου αποτελεί θεόσταλτο 

έργο. Ωστόσο, ο φίλος του Σκριάμπιν εκτιμά ότι στο μέλλον θα κληθεί να πληρώσει 

το τίμημα ενώ ο αγώνας εναντίον της μπουρζουαζίας θα είναι μακρύς και θα έχει 

απώλειες και για τις δύο πλευρές. 

Τα επόμενα δύο κεφάλαια «Zakon najmanjih napora» (Ο νόμος του μικρότερου 

κακού) και «Poseta» (Η επίσκεψη) αποκτούν φιλοσοφικό-μεταφυσικό χαρακτήρα. Στο 

πρώτο, ο Vinaver οραματίζεται το φάντασμα του Γκαίτε. Ο συγγραφέας κατηγορεί 

τους  Μπολσεβίκους για αυταρχισμό και χρήση ωμής βία. Το φάντασμα του Γκαίτε 

επικαλείται το νόμο του μικρότερου κακού συστήνοντας στο Vinaver να αποδεχτεί 

πώς οι Μπολσεβίκοι ίσως τελικά σώζουν τον κόσμο από ένα μεγαλύτερο κακό. Στο 

δεύτερο, ο συγγραφέας εκφράζει τη θλίψη του για το ρωσικό λαό που υποφέρει. 

Θυμάται φιλικά του πρόσωπα που χάθηκαν σ’ αυτόν τον αγώνα. Τότε τον 

επισκέπτεται ένας φανταστικός φίλος με μορφή Αιγύπτιου θεού ο οποίος τον 

παρηγορεί. Εξηγεί ότι το ανθρώπινο γένος αποζητά την αλλαγή και πως οι 

Μπολσεβίκοι έκαναν μία γενναία πράξη προς αυτήν την κατεύθυνση. Στην 

πραγματικότητα όμως, ο ρωσικός λαός νιώθει την ανάγκη να αισθανθεί νικητής μετά 

τις απανωτές ήττες του στο μέτωπο με τη Γερμανία. Έτσι, νικώντας τη μπουρζουαζία, 

ξεπέρασε ένα σύνδρομο κατωτερότητας172. Το πνεύμα εκτιμά ότι η Επανάσταση θα 

σταματήσει μόνο όταν όλος ο κόσμος βιώσει την εμπειρία της. Σε ένα φιλοσοφικό 

επίπεδο, ο Vinaver εκτιμά ότι η Ρωσία διαρκώς μεταβάλλεται όπως ο κόσμος που 

                                                           
171 «Για τους μικρούς λαούς, αυτή η μεθυσμένη επιθυμία γίνεται δυνατότερη, πιο πικρή και πιο 
τρομακτική.» (Vinaver, 2015: 74-75) 
172 «Ο λαός νιώθει πως υπάρχει κάποιος ένοχος για το τελευταίο δυστύχημά του. Για τον 
αναλφαβητισμό, την αποτυχία στο μέτωπο ο λαός νιώθει ότι το παλιό καθεστώς είναι ένοχο αλλά όχι 
τα πρόσωπα, αλλά πρέπει να διοχετεύσει την οργή του και την κακία του και την εκδίκησή του.» 
(Vinaver, 2015: 86) 
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υπέδειξε ο Ηράκλειτος. Ο σοσιαλισμός όμως λογίζεται ως μία μη φυσιολογική 

κατάληξη. 

Στο κεφάλαιο «Prokletstvo» (Κατάρα) ένας γιος ενός ιερέα, ο οποίος αδιαφορεί 

για την επικράτηση των Μπολσεβίκων θέλει να δείξει τον έρωτά του σε μία κόρη 

ενός Κοζάκου στρατηγού που ασπάστηκε τα κομμουνιστικά ιδεώδη. Οι διαφορετικές 

πολιτικές τους πεποιθήσεις στέκονται εμπόδιο στην εκπλήρωση του έρωτα. 

Στο κεφάλαιο «Čovek sa drvenom nogom» (Ο άνθρωπος με το ξύλινο πόδι) ο 

Vinaver ανακαλεί στη μνήμη του τον πατέρα του ο οποίος θεωρούσε ότι η 

επανάσταση αποτελεί προοδευτική πράξη που ανανεώνει πνευματικά την 

ανθρωπότητα. Ωστόσο, ο συγγραφέας δε συναντά καμία από τις διδαχές του πατέρα 

του στην Οκτωβριανή Επανάσταση την οποία αποτιμά ως βίαιη, αιματηρή, χωρίς 

ψυχή. Στη συνέχεια, συναντά έναν άνδρα που έχασε ένα πόδι κατά τη διάρκεια της 

Επανάστασης. Ο άνδρας κρίνει την Επανάσταση ως αποτυχημένη, μάταιη και 

αμείλικτη και τη Ρωσία μία δυστυχισμένη, κατεστραμμένη χώρα όπου κυριαρχούν το 

κακό και τα μίση. Η σωματική κατάσταση του άνδρα συμβολίζει την κατάσταση στην 

οποία έχει περιέλθει η χώρα. 

Το κεφάλαιο «Liberal» (O Φιλελεύθερος) αποτελεί μαρτυρία για τα γεγονότα στο 

ξενοδοχείο «Αστόρια» της Αγίας Πετρούπολης κατά το ξέσπασμα της Οκτωβριανής 

Επανάστασης. Ο Vinaver βρισκόταν έξω από το ξενοδοχείο μαζί με ένα πλήθος 

ξένων αξιωματούχων και εκπροσώπων της αστικής τάξης. Ο συγγραφέας ειρωνεύεται 

τη μπουρζουαζία για την εσφαλμένη εκτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης, 

καθώς ήλπιζε ότι θα σωνόταν από κάποιο θαύμα της τελευταίας στιγμής. Τότε 

επικρατούσε η αντίληψη ότι οι Μπολσεβίκοι είναι Γερμανοί πράκτορες. Ο Vinaver 

είχε εκφράσει την αντίθεσή του σ’ αυτήν την άποψη καθώς θεωρούσε τους 

Μπολσεβίκους φανατικά προσηλωμένους στο στόχο τους και διεκδικητές της 

εξουσίας που έχουν οργανωμένο πρόγραμμα. Στο ξενοδοχείο παρευρίσκονταν και 

Ρώσοι αξιωματούχοι οι οποίοι μετέφεραν στους ξένους συναδέλφους τους πως οι 

Ρώσοι είναι ένας λαός άγριος και ηλίθιος που του αξίζει η κρεμάλα και το μαστίγιο. 

Ο Vinaver αναφέρει ότι δεν υπάρχει λαός που να μισεί περισσότερο τον εαυτό του 

απ’ ότι οι Ρώσοι. Εκτιμά πως καμία άλλη αριστοκρατία δε μισεί τους φτωχούς, 

βρώμικους και αμόρφωτους ανθρώπους όπως η ρωσική. Οι Γάλλοι αξιωματούχοι 

επίσης εξέφραζαν την απέχθειά τους για το ρωσικό λαό. Ο Vinaver με τη σειρά του 

αισθανόταν έντονη δυσφορία και απέχθεια στο άκουσμα των δηλώσεων των Γάλλων. 
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Εκείνη τη στιγμή, στρατιώτες με κόκκινες σημαίες κατέφθαναν στο ξενοδοχείο αλλά 

κανένας αξιωματούχος δεν έδειξε σημάδια φόβου ούτε κατανοούσε την κατάσταση. 

Οι στρατιώτες εισήλθαν στο χώρο του ξενοδοχείου φωνάζοντας και συζητώντας. 

Τότε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός του παλιού τσαρικού καθεστώτος, ο οποίος 

απολάμβανε την εκτίμηση και την αγάπη όλων των στρατιωτών, βγάζει ένα 

συγκινητικό λόγο. Παρακινεί τους στρατιώτες να σταματήσουν και να 

δημιουργήσουν ένα κόσμο χωρίς βία υπηρετώντας την ανθρωπότητα. Οι στρατιώτες 

επευφημούν τον αξιωματικό ώσπου ένας στρατιώτης ντυμένος στα μαύρα φωνάζει 

κάτι ακατανόητο. Τότε το πλήθος στρέφεται εναντίον του αξιωματικού, τον φιμώνει, 

τον γρονθοκοπεί και τον πετάει στο ποτάμι. Οι ξένοι αξιωματούχοι, αφού έγιναν 

μάρτυρες του περιστατικού, προσέρχονται αδιάφοροι στο εστιατόριο για να 

γευματίσουν. 

Το κεφάλαιο «Pop koji ne pije» (Ο παπάς που δεν έπινε) ο Vinaver αναφέρεται 

στην απαγόρευση του αλκοόλ στη Ρωσία. Αρχικά, εξηγεί ότι το αλκοόλ στο 

παρελθόν διαχρονικά ήταν ευρέως διαδεδομένο στη χώρα και μία κύρια πηγή 

εισοδήματος για το κράτος. Εκτιμά ότι το τσαρικό καθεστώς επέτρεπε τη διακίνηση 

και κατανάλωση αλκοόλ προκειμένου να ελέγχει το πλήθος. Με την έναρξη όμως του 

Παγκοσμίου Πολέμου, η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύτηκε. Με σαρκαστική 

διάθεση, ο συγγραφέας παραθέτει δύο θεωρίες για το ρωσικό λαό αναφορικά με τη 

σχέση του με το αλκοόλ και την Επανάσταση. Κατά την πρώτη, η Επανάσταση δε θα 

είχε συντελεστεί σε περίπτωση που δεν είχε εφαρμοστεί η απαγόρευση και κατά τη 

δεύτερη η επανάσταση αποτελεί την αντίδραση του αλκοολικού που συνήλθε από τη 

μέθη. Στον εμφύλιο πόλεμο, στις περιοχές που ήταν υπό τον έλεγχο του Ντενίκιν το 

αλκοόλ ήταν διαθέσιμο αλλά στην πραγματικότητα οι Ρώσοι δε σταμάτησαν ποτέ να 

πίνουν. Ο Vinaver χαρακτηρίζει διεφθαρμένα τα καθεστώτα τόσο του Ντενίκιν όσο 

και των Μπολσεβίκων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, συναντά έναν ιερέα φίλο του ο 

οποίος θεωρεί το πρόγραμμα των Μπολσεβίκων ειλικρινές ως προς τη στόχευσή του 

εναντίον της θρησκείας. Θεωρεί την εμφάνιση των Μπολσεβίκων δοκιμασία και τους 

ηγέτες τους Εβραίους και άθεους. 

Στο κεφάλαιο «Crveni bibliotekar i crveni neimar» (Ο κόκκινος βιβλιοθηκάριος 

και ο κόκκινος αρχιτέκτονας), ανακαλεί στη μνήμη δύο ανθρώπους που είχε γνωρίσει 

στη φοιτητική λέσχη της Μόσχας πριν την Επανάσταση. Αρχικά, αναφέρει πως 

ανάμεσα στους φοιτητές οι Μπολσεβίκοι δεν ήταν δημοφιλείς. Με την ορολογία που 
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χρησιμοποιήσαν οι ίδιοι οι φοιτητές θα χαρακτηρίζονταν αντεπαναστάτες. Στη 

συνέχεια αναφέρεται σε έναν βιβλιοθηκάριο που απαξιώνει τη σημασία της 

επανάστασης την οποία θεωρεί απομεινάρι του παρελθόντος που θα έπρεπε να 

μελετάται μόνο μέσα από τα βιβλία και έναν αρχιτέκτονα που δυσανασχετεί για το 

μέλλον του επαγγέλματός του καθώς σε μία χώρα που λιμοκτονεί και βρίσκεται σε 

σύγχυση, το κράτος δε δίνει τη δέουσα προσοχή στην ανοικοδόμηση. 

Το κεφάλαιο «Valkira» (Βαλκυρία) έχει ως κεντρικό πρόσωπο μία γυναίκα που 

έχει γίνει μέλος των Μπολσεβίκων παρά το «λευκό» παρελθόν της οικογένειάς της. H 

ίδια δεν έχει μελετήσει ποτέ τα έργα του Μαρξ και θεωρεί τον εαυτό της αγωνίστρια 

και όχι κομμουνίστρια. Εκτιμά ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ένα νέο πολιτικό 

πρόγραμμα και ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Παραδέχεται ότι θα 

ακολουθούσε πιστά το Λένιν, τον οποίο θεωρεί λαμπρό ηγέτη, ωστόσο, δεν αποκλείει 

και το ενδεχόμενο μεταστροφής της αν οι συγκυρίες το επιτρέψουν. 

Το κεφάλαιο «Razgovori» (Συζητήσεις) πραγματεύεται τη διένεξη μεταξύ των 

μελών μίας αστικής οικογένειας. Ο πατέρας, πρώην εργοστασιάρχης, δε μπορεί να 

δεχτεί τη δυσμενή οικονομική και κοινωνική θέση στην οποία έχει περιέλθει εκείνος 

και η οικογένειά του. Εκτιμά πως η Ρωσία έχει μετατραπεί σε βασίλειο απατεώνων 

και τεμπέληδων. Η σύζυγός του χαρακτηρίζει εβραϊκό το καθεστώς των 

Μπολσεβίκων. Ο σύζυγός της όμως, αν και ομολογεί ότι είναι αρνητικά διακείμενος 

απέναντι στους Εβραίους, τους αποτιμά ως εργατικούς. Επίσης, δηλώνει ότι η 

Επανάσταση χωρίς εκείνους θα ήταν λιγότερο σκληρή. Στη συνέχεια στρέφεται 

εναντίον της κόρης του και της γενιάς της η οποία χαρακτηρίζεται από την 

ελαφρότητα των ηθών της. Η κόρη αποκρούει τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν 

ασπάζεται τα ιδεώδη ούτε του σοσιαλισμού ούτε του καπιταλισμού αλλά του 

αναρχισμού. 

Στο κεφάλαιο «Kako u Rusiji ubijaju» (Πώς σκοτώνουν στη Ρωσία) ο Vinaver 

απαντά με μία δόση ειρωνείας και χιούμορ σε δημοσίευμα της αριστερής σερβικής 

εφημερίδας «Radničke Novine» εις βάρος του. Η εφημερίδα είχε γράψει πως «οι 

Μπολσεβίκοι πρέπει να κλειστούν σε ίδρυμα που δεν έχουν κρεμάσει ακόμα τον 

Vinaver». Με αφορμή αυτό το σχόλιο ο Vinaver συγκρίνει τη σκληρότητα του 

καθεστώτος των Μπολσεβίκων με εκείνο του Ντενίκιν και ασκεί κριτική και στις δύο 

πλευρές. Αρχικά, ειρωνεύεται τους κατήγορούς του εξηγώντας ότι οι Μπολσεβίκοι 

δεν εφάρμοζαν τον απαγχονισμό ως τρόπο θανάτωσης. Ο απαγχονισμός ήταν μία 
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μέθοδος που εφαρμόστηκε στη Γαλλική Επανάσταση ενώ στη Ρωσία 

πραγματοποιείται μόνο από την πλευρά του Ντενίκιν. Τόσο όμως η πλευρά του 

Ντενίκιν όσο και των Μπολσεβίκων χρησιμοποιούν όπλα. Ο εγκλεισμός σε άσυλο με 

τη σειρά του αποτελούσε προνόμιο του τσαρικού καθεστώτος και μόνο σε ελάχιστες 

περιπτώσεις οι Μπολσεβίκοι προβαίνουν σε αυτή τη λύση όπως εκείνη της 

Σοσιαλεπαναστάτριας Μαρία Σπιριντόνοβα. Ο Vinaver, ειρωνευόμενος, 

συμπληρώνει ότι ο εγκλεισμός σε άσυλο ήταν υπερβολικά «αστικός» για τα δεδομένα 

τους. Αναφορικά με τον πόλεμο μεταξύ Λευκών και Κόκκινων, ο συγγραφέας τονίζει 

τη βιαιότητα του αλληλοσπαραγμού173 και ομολογεί πως δεν δύναται να διακρίνει 

διαφορές στις μεθόδους τρομοκρατίας που εφαρμόζουν οι δύο πλευρές. Οι Λευκοί 

συνηθίζουν να μην κρατούν αιχμαλώτους αλλά αμφότερες οι πλευρές ακολουθούν τη 

μέθοδο της παραδειγματικής τιμωρίας. Επίσης, ο Vinaver εκτιμά ότι οι Λευκοί 

σκοτώνουν τα σημαντικά στελέχη των Μπολσεβίκων που τυχαίνει να συλλαμβάνουν 

καθώς δε διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό βασανιστηρίων όπως οι αντίπαλοί 

τους.  Ο κόσμος από τη μεριά του συνηθίζει τη βία, συμβιβάζεται με το θάνατο και 

πεθαίνει είτε από τις εχθροπραξίες είτε από αρρώστιες είτε από την πείνα. Σύμφωνα 

με την εκτίμηση του Vinaver στα εδάφη που κυριαρχούν οι Μπολσεβίκοι ο κόσμος 

υποφέρει από την πείνα περισσότερο απ’ ότι σε εκείνα των Λευκών. 

Στο κεφάλαιο «Menševik» (Ο Μενσεβίκος) ο Vinaver παραθέτει κρίσεις για τους  

Μπολσεβίκους από την πλευρά των Μενσεβίκων. Ένας Μενσεβίκος εκδότης ενός 

οικονομικού περιοδικού ρωτά τη γνώμη του Vinaver για ένα άρθρο που αφορά στην 

αποτυχία των Μπολσεβίκων. Ο αρθρογράφος ισχυρίζεται ότι η Ρωσία είχε 

καταρρεύσει πολύ πριν την Επανάσταση όπως ακριβώς και η αστική νοοτροπία. 

Πλέον όλα τα χρήματα μοιράζονται στους αγρότες. Έπειτα, ο Vinaver ρωτά το 

Μενσεβίκο για τους Μπολσεβίκους. Εκείνος αποκρίνεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση 

συνεργασίας μαζί τους. Οι Μπολσεβίκοι ενδιαφέρονται μόνο για το μονοπώλιο της 

εξουσίας κι έχουν δημιουργήσει ένα κράτος όπου βασιλεύει η γραφειοκρατία. 

Αποφαίνεται πως οι Μενσεβίκοι μισούν το Λένιν που μεταχειρίζεται ως 

πειραματόζωο το ρωσικό λαό. Τον θεωρούν τσαρλατάνο και καιροσκόπο που 

ευνοήθηκε την τραγική μοίρα που επιφύλασσε η Ιστορία στη Ρωσία. Σε ερώτηση του 

Vinaver για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τους Μπολσεβίκους για την αντιμετώπιση 

                                                           
173  «Η Επανάσταση δεν έχει χρόνο να σκοτώσει τον αντεπαναστατισμό, σκοτώνει τους 
αντεπαναστάτες […] ο Ντενίκιν δεν διαθέτει το χρόνο ή τη νοημοσύνη να σκοτώσει το μπολσεβικισμό 
και σκοτώνει τους Μπολσεβίκους» (Vinaver, 2015: 123) 
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του κοινού εχθρού, Ντενίκιν, ο Μενσεβίκος είναι κατηγορηματικά αρνητικός. 

Μάλιστα, δηλώνει πως προτιμά το καθεστώς του Ντενίκιν και του Κολτσάκ καθώς οι 

Μπολσεβίκοι έχουν πρακτικά καταργήσει την έννοια του σοσιαλισμού. Όταν ο 

συγγραφέας επιμένει σε παρόμοιες ερωτήσεις, ο Μενσεβίκος του ανταπαντά ότι δεν 

είναι Ρώσος και πιθανότατα ούτε καν σοσιαλιστής και δεν είναι να δυνατόν να 

αξιολογήσει ορθά την κατάσταση. Από την άλλη μεριά, για τον Τρότσκι αναφέρει ότι 

είναι ένας δεινός ρήτορας αλλά στην παρούσα στιγμή ο λαός έχει ανάγκη από έργα 

και όχι από λόγια. 

Το κεφάλαιο με τίτλο «Čudnovati slučaj sa Gospodinom Valdemarom» (Η 

περίεργη υπόθεση του Βάλντεμαρ) ο συγγραφέας συνομιλεί με έναν Μπολσεβίκο. Ο 

τίτλος του κεφαλαίου συνδέεται με το ομώνυμο διήγημα του Ποέ, στο οποίο ο ήρωας 

που ανακαλύπτει την είσοδο για την πύλη μεταξύ ζωής και θανάτου. Η ιστορία του 

συμβολίζει την πτώση του τσαρικού καθεστώτος και τον απόηχό της. Ο Vinaver 

σχολιάζει την εκμετάλλευση και τα συνεχόμενα κρούσματα εξαπάτησης στη Ρωσία. 

Ο Μπολσεβίκος εξηγεί στο Vinaver πως η χώρα διαθέτει και έντιμους κομμουνιστές. 

Ισχυρίζεται ότι αυτοί διαθέτουν τη δύναμη προκειμένου να πατάξουν οποιασδήποτε 

μορφής έγκλημα. Από την ατιμωρησία δε θα είναι δυνατόν να ξεφύγουν ούτε οι 

ανειλικρινείς κομμουνιστές που υποπίπτουν σε παραπτώματα. Η δύναμη των 

Μπολσεβίκων στηρίζεται στους εργάτες ενώ πραγματοποιούνται συχνά 

στρατολογήσεις μελών. Ο Vinaver αναρωτιέται πώς οι άνθρωποι που ανέρχονται 

στην εξουσία είναι δυνατόν να παραμείνουν ειλικρινείς. Ο Μπολσεβίκος απαντά ότι 

οι εργάτες είναι μία τάξη έτοιμη να πεθάνει για τα ιδανικά που πρεσβεύει, που έμαθε 

από τα λάθη του παρελθόντος και δεν έχει φθαρεί. Αντίθετα η ρωσική αστική τάξη, 

είναι η πιο διεφθαρμένη από όλες τις αστικές τάξεις, οι Ρώσοι αστοί κερδοσκόποι, 

κλέφτες και παράσιτα που δε θυσιάζουν τίποτα παρά μόνο αν επωφελούνται από 

αυτό. Ο Μπολσεβίκος εμμένει στα ιδανικά και τις ιδέες που πρεσβεύει και δηλώνει 

ότι θα μείνει προσηλωμένος στον αγώνα του. 

Στο κεφάλαιο «Vizija» (Όραμα) ο Vinaver περιγράφει τη συζήτηση τριών 

ανθρώπων με διαφορετικές πολιτικές καταβολές. Ο πρώτος συνομιλητής δηλώνει 

Μπολσεβίκικος και ισχυρίζεται ότι ο μπολσεβικισμός αγωνίζεται να δημιουργήσει 

έναν νέο κόσμο μαχόμενος τον παλιό. Απεχθάνεται την αστική τάξη, τους ιερείς, και 

πιστεύει ότι η θρησκεία οδηγεί στην αποχαύνωση των μαζών. Ως μπολσεβικική 

«αστική τάξη» λογίζει τους εργάτες. Ισχυρίζεται ότι ο Κόκκινος Στρατός οφείλει να 
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σκορπά τον τρόμο όπως ακριβώς η αστική τάξη σκορπά τον τρόμο του κεφαλαίου. Ο 

δεύτερος συνομιλητής είναι η σύζυγός του που ουδέποτε πίστεψε στον 

μπολσεβικισμό. Θεωρεί ότι σε περίπτωση που το προλεταριάτο καταλάβει την 

εξουσία, η Ρωσία θα μετατραπεί σε μια ευρωπαϊκή Κίνα. Ο τρίτος συνομιλητής 

αντιπαθεί τους κυβερνήτες εκείνους που μετατρέπουν τους ανθρώπους σε μηχανές, 

καταστρέφουν την ψυχή τους και αποδομούν την κριτική σκέψη τους.  

Στο κεφάλαιο «Glasnik iz Indije» (Ο Αγγελιαφόρος από τις Ινδίες) ο συγγραφέας 

συστήνει ένα φίλο του, τον οποίο ονομάζει Σύντροφο Β, πρώην εργάτη σε 

εργοστάσιο που τώρα μαθαίνει την νέα πειραματική τέχνη του Πρόλετκουλτ, η οποία 

έχει σκοπό να προωθήσει την προλεταριακή κουλτούρα. Κατά τη γνώμη του, το 

προλεταριάτο δημιουργεί μία νέα, εντελώς διαφορετική βάση για την τέχνη και 

διαφέρει ριζικά από την αστική. Ο Vinaver αμφισβητεί κατά πόσο ένας λαός που 

υποφέρει είναι σε θέση να κατανοήσει τα νοήματα της τέχνης και της ζωής της ίδιας. 

Ο Σύντροφος Β ωστόσο εκτιμά πως μετά τον εμφύλιο πόλεμο η Ρωσία θα αποτελεί 

την πρώτη παγκόσμια υπερδύναμη και τη χώρα των ποιητών, μουσικών, ηθοποιών 

και καλλιτεχνών. Στη συνέχεια, ο Vinaver γνωρίζει κάποιους φίλους του Σύντροφου 

Β από την Ινδία. Οι τελευταίοι, υποφέροντας από την αγγλική αποικιοκρατία, 

αποφάσισαν να επισκεφθούν τη Ρωσία προκειμένου να γνωρίσουν τη χώρα στην 

οποία γεννήθηκε ο σοσιαλισμός και να έρθουν σε επαφή με τα ιδεώδη που πρεσβεύει. 

Ακόμα, ένας πρόσφυγας από το Τουρκεστάν εκτιμά ότι η Ανατολή αποτελεί 

πρόσφορο έδαφος για την εξάπλωση των μπολσεβικικών ιδανικών καθώς εκείνη 

υποφέρει από τον καπιταλισμό. 

Το τελευταίο κεφάλαιο «Iza Crvene Zavese» (Πίσω από την Κόκκινη Κουρτίνα) 

χωρίζεται σε υποκεφάλαια. Στο πρώτο υποκεφάλαιο «Moskva posle NEP-a» (Η 

Μόσχα μετά τη ΝΕΠ) ο συγγραφέας μας συναντά στο Βελιγράδι μία οικογένεια 

γιατρών, Ρώσων μεταναστών, με καταγωγή από τη Σερβία. Η οικογένεια ζούσε στη 

Ρωσία για είκοσι οκτώ χρόνια και ως εκ τούτου ο γιος δε γνώριζε τη σερβική 

γλώσσα. Ολόκληρη η οικογένεια γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τις πτυχές της 

σοβιετικής ζωής. Ο συγγραφέας, αφού πρώτα αναφέρεται στο μεγαλείο της ρωσικής 

γλώσσας, καταγράφει τη συζήτηση με την οικογένεια για τη ζωή στη Ρωσία 

παραθέτοντάς τη σε μορφή σημειώσεων στα επόμενα υποκεφάλαια. 

Στο δεύτερο υποκεφάλαιο η οικογένεια αναφέρεται στο θέμα της στέγασης στο 

μπολσεβικικό καθεστώς. Στη Μόσχα, οι αρχές αποδίδουν σ’ αυτή την υψηλότερη 
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προσοχή. Εξωτερικά, τα σπίτια δε διαφέρουν από το Βερολίνο, αλλά είναι 

διαφορετική η διαρρύθμιση στο εσωτερικό τους. Σε ένα σπίτι μπορούν να ζουν 

πολλές οικογένειες, άνθρωποι με διαφορετικά επαγγέλματα και διαφορετικές τάξεις. 

Κάθε άνθρωπος δικαιούται μόλις δέκα τετραγωνικά μέτρα για προσωπικό χώρο με 

αποτέλεσμα να εξαλείφεται η προσωπική ζωή, να επικρατεί καχυποψία μεταξύ των 

ανθρώπων και να εντείνονται φαινόμενα δοσιλογισμού. Για το διαμέρισμα ο κόσμος 

πληρώνει φόρο στο κράτος ανάλογα με το εισόδημά του. 

To τρίτο υποκεφάλαιο καλύπτει ορισμένες πτυχές της ζωής κατά την περίοδο της 

ΝΕΠ. Στη Σοβιετική Ένωση πλέον οι εργάτες αποτελούν την προνομιούχο τάξη. Αν 

και ασκούνται ιδιωτικά επαγγέλματα, το κράτος φροντίζει να επιβάλλει στους ιδιώτες 

υψηλή φορολογία. Γενικότερα, οι μισθοί είναι χαμηλοί αλλά το κράτος στο δημόσιο 

τομέα προβαίνει συχνά σε απολύσεις. Αρκετοί δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

μαύρης αγοράς και η ανεργία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. 

Στο επόμενο υποκεφάλαιο γίνεται λόγος για τις τιμές στη Μόσχα. Μολονότι 

λοιπόν είναι χαμηλότερες σε σχέση με το Βερολίνο, η ποιότητα των προϊόντων είναι 

σε υψηλά επίπεδα. Τα καταστήματα έχουν γεμάτα ράφια ενώ πραγματοποιούνται 

τακτικά διανομές συσσιτίων. Το ρούβλι είναι ένα ασταθές νόμισμα και το κράτος 

επιβάλλει μία φορολογία της τάξεως του 5% στους μισθούς προκειμένου να 

εξασφαλίσει κεφάλαιο για τις συντάξεις και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τέλος το 

κράτος εξασφαλίζει πόρους για να διεξάγει προπαγάνδα έξω από τα σύνορα της 

χώρας. 

Έπειτα, η οικογένεια εκφράζει την αγανάκτησή της για τη δραστηριότητα της 

Κομσομόλ. Η ρωσική νεολαία παρουσιάζεται ως μία ελαφρών ηθών συμμορία. Οι 

νέοι αρχικά μαθαίνουν να εχθρεύονται τη θρησκεία, να ερμηνεύουν το έργο του 

Μαρξ και του Λένιν, να μισούν την αστική τάξη αποτελώντας πειθήνια όργανα του 

καθεστώτος. Για να εισέλθει κανείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα οφείλει πρώτα να 

υπάρξει Κομσομόλος. Η συγκεκριμένη οικογένεια δυσανασχετεί περισσότερο με τον 

ελεύθερο έρωτα μεταξύ των νέων και για το γεγονός ότι αυτοί, κατά την περίοδο της 

επαφής τους με την Κομσομόλ, αποξενώνονται από τις οικογένειές τους και 

στρέφονται εναντίον των γονέων τους ακόμα και μέσα από τη δικαστική οδό. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Επίσης, οι νέες στη Σοβιετική Ένωση υποβάλλονται συχνά σε εκτρώσεις ενώ η 

χυδαιότητα της Κομσομόλ μεταδίδεται και μέσα από τους ύμνους της στο άκουσμα 
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των οποίων ο απλός λαός κάνει το σταυρό του από αγανάκτηση. Οι Κομσομόλοι 

περιγράφονται ως αναπτυγμένοι για την ηλικία τους με ευφράδεια λόγου. 

Εμπλέκονται σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής και δραστηριοποιούνται ακόμα 

και στο εξωτερικό. 

Στο επόμενο υποκεφάλαιο, ο Vinaver αναφέρει ότι η οικογένεια του δίνει 

πληθώρα στοιχείων για τη δικτατορία του προλεταριάτου. Το καθεστώς πέρα από τη 

συστηματική προπαγάνδα που διεξάγει, χρησιμοποιεί ακόμα και αντισημιτικές 

θεωρίες συνωμοσίας προκειμένου να διατηρεί τον έλεγχο της πολιτικής και 

κοινωνικής ζωής. 

Στη συνέχεια, η οικογένεια αναφέρει ότι η εξουσία ασκείται ουσιαστικά από το 

Κομμουνιστικό Κόμμα. Τα μέλη του κόμματος ζουν σε καθεστώς σκλαβιάς. Το 

κόμμα επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις στα μέλη του σε περιπτώσεις που ωθούνται σε 

καταχρήσεις όπως ο τζόγος και η κατανάλωση αλκοόλ. Η εξήγηση πίσω από αυτές 

τις ενέργειες έγκειται στο ότι ο κομμουνιστής οφείλει να αποτελεί πρότυπο συνετής 

συμπεριφοράς. Το κόμμα εξαντλεί την αυστηρότητά του μέσα από τα κομματικά 

δικαστήρια που διαθέτει ενώ προβαίνει τακτικά σε εκκαθαρίσεις μελών που δε 

συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του. Προκειμένου κάποιος να αποτελέσει 

υποψήφιο μέλος όφειλε πρώτα να εξεταστεί πάνω στη φρασεολογία του κόμματος. 

Στη συνέχεια, από τους υποψηφίους που προέκυπταν  από αυτή τη διαδικασία, το 

κόμμα διάλεγε τους πιο ταιριαστούς. Η οικογένεια σημειώνει ότι η επιρροή των 

κομμουνιστών στην ύπαιθρο ήταν μικρότερη σε σχέση με τα αστικά κέντρα. 

Στο επόμενο υποκεφάλαιο, αποτιμάται η δράση των κομμουνιστών σε 

μικροεπίπεδο. Η συγκρότηση μικρών ομάδων αποτελεί την αληθινή δύναμη του 

καθεστώτος. Επίσης, τονίζεται η παράμετρος ότι το κόμμα ελέγχει τις εκλογικές 

διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων διεξάγοντας δημόσιες ψηφοφορίες και δίνει 

ντιρεκτίβες οι οποίες ακολουθούνται πιστά από τα μέλη.  

Το επόμενο υποκεφάλαιο σκιαγραφεί τη δράση της Γκε Πε Ου. Κύρια αποστολή 

της ήταν η πάταξη των αντεπαναστατών και της μπουρζουαζίας, παρ’ όλα αυτά στο 

στόχαστρό της μπορούσαν να βρεθεί οποιοσδήποτε πολίτης. Η οικογένεια σημειώνει 

ότι η Γκε Πε Ου αποτελεί ένα εξαιρετικά οργανωμένο όργανο. 
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Έπειτα, γίνεται λόγος για τη δράση της Κομιντέρν. Η οικογένεια αναφέρει ότι ο 

πρόεδρός της, Ζινόβιεφ, υπήρξε επικριτικός προς τους Γιουγκοσλάβους 

αντιπροσώπους ενώ υπογράμμισε ότι έχει συσταθεί ειδικό τμήμα εντός της 

Κομμουνιστικής Διεθνούς που αφορά καθαρά στην προώθηση του κομμουνισμού 

στις χώρες της Ανατολής. 

Στο επόμενο υποκεφάλαιο, μνημονεύεται η αγιοποίηση της μορφής του Λένιν 

μετά το θάνατό του και η επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί στις μάζες. Κάθε 

ρωσικό σπίτι έχει μία γωνία στο σπίτι με βιβλία, προτομές ή εικόνες του 

Μπολσεβίκου ηγέτη. Μία ενδεχόμενη επίκληση στην αυθεντία του Λένιν αποτελεί 

στοιχείο ικανό να στηρίξει μια επιχειρηματολογία.  

Στη συνέχεια, η οικογένεια ισχυρίζεται ότι ενώ φήμες για πτώση των 

Μπολσεβίκων είναι διαδεδομένες, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ. 

Στα επόμενα υποκεφάλαια, τονίζεται ότι οι Μπολσεβίκοι έχουν μετατρέψει τη 

Σοβιετική Ένωση σε ένα αστυνομοκρατούμενο-στρατοκρατούμενο κράτος. 

Παραλληλίζεται η αφοσίωση του καθεστώτος να στρέψει τον κόσμο προς τον 

κομμουνισμό με εκείνη του Μεγάλου Πέτρου να στρέψει τη Ρωσία προς την Ευρώπη. 

Σε ερώτηση του Vinaver για το αν μπορεί να πέσει το καθεστώς, η οικογένεια απαντά 

πως οι Μπολσεβίκοι έχουν εδραιώσει την κυριαρχία τους και δε θα υποχωρήσουν 

εύκολα. Η δύναμή τους στηρίζεται στη χρησιμοποίηση του Κόκκινου Στρατού, το 

εκπαιδευτικό σύστημα, την Κομσομόλ και γενικότερα την καλλιέργεια μιας 

νοοτροπίας που συμφωνεί με τα σοβιετικά ιδεώδη. Από την άλλη μεριά, καλούνται 

να αντιμετωπίσουν τη ρωσική παράδοση, τον κλήρο, το θεσμό της οικογένειας, την 

προσωπική περιουσία, τους αντεπαναστάτες, την αστική τάξη, τον ατομικισμό, τον 

αναλφαβητισμό και την παλιά ιντελιγκέντσιγια.  

Στο επόμενο υποκεφάλαιο, θίγεται το θέμα της εδραίωσης του μπολσεβικισμού. 

Ο λαός παραδειγματίστηκε από την ολοκληρωτική ήττα του Ντενίκιν και την τιμωρία 

των ακολούθων του  και δε θα επιθυμούσε να αντιδράσει στους Μπολσεβίκους.  

Όταν ο συγγραφέας ρωτά για τον παράγοντα που είναι ικανός να ανατρέψει τους 

Μπολσεβίκους η απάντηση που εισπράττει είναι «μία φυσική καταστροφή ή μία 

χρεωκοπία». Σε δεύτερη ερώτηση σχετικά με το αν μπορούν να ανατραπούν από 

κάποιο πρόσωπο η οικογένεια δε γνωρίζει να απαντήσει. Ανάμεσα στο λαό επικρατεί 

ο φόβος ότι, ακόμα και σε περίπτωση εμφάνισης μιας νέας κυβέρνησης, η κατάσταση 
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στη χώρα θα γινόταν χειρότερη και ως εκ τούτου δεν αντιδρά στο καθεστώς. Αυτό το 

γεγονός δίνει τη δυνατότητα στους Μπολσεβίκους να παραμένουν στην εξουσία και 

να ελέγχουν όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής τηρώντας στάση αναμονής και 

ελπίζοντας στην παγκόσμια επανάσταση την οποία είχε προβλέψει ο Λένιν. 

Η μορφή του Λένιν παραμένει ζωντανή ακόμα και μετά θάνατον. Το καθεστώς 

στηρίζεται ακόμα στο πολιτικό του αισθητήριο και την αποφασιστικότητά του. Ο 

ίδιος είχε προβλέψει και οργανώσει την Οκτωβριανή Επανάσταση ενάντια στις 

εκτιμήσεις εκατομμυρίων σοσιαλιστών και τώρα έμενε να επιβεβαιωθεί για τις 

εκτιμήσεις του σχετικά με το ξέσπασμα της Επανάστασης σε διεθνές επίπεδο. 

Άλλωστε, ο Λένιν έχει τους συνεργάτες του, Κάμενεφ και Ζινόβιεφ οι οποίοι κρατούν 

ζωντανό το έργο του.  

Ο Τρότσκι από τη μεριά του ισχυρίζεται ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση αποτελεί 

δικό του έργο. Θεωρούσε ότι οι Μπολσεβίκοι έπρεπε να πάρουν την εξουσία 

νωρίτερα από τον Κερένσκι. Ωστόσο οι Κάμενεφ και Ζινόβιεφ επέδειξαν αδράνεια 

εκτιμώντας ότι οι συνθήκες δεν ευνοούσαν μία τέτοια κίνηση. Ο Τρότσκι τους 

κατηγορεί για οπορτουνισμό και ισχυρίζεται ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση δε θα 

λάμβανε χώρα χωρίς τη δική του συμβολή. Επίσης, υποστηρίζει ότι άνθρωποι όπως 

εκείνοι συνέβαλλαν στην αποτυχία της Επανάστασης στη Γερμανία. 

Ο Κάμενεφ όμως μαζί με το Στάλιν, απάντησαν στις κατηγορίες του Τρότσκι. 

Επιτέθηκαν στον Τρότσκι κατηγορώντας τον ότι εντάχθηκε στους Μπολσεβίκους 

μόλις το 1917 και ότι αντιτασσόταν σθεναρά στο Λένιν στο παρελθόν. 

Χρησιμοποίησαν φράσεις που ο Λένιν είχε χρησιμοποιήσει εναντίον του Τρότσκι και 

του ανταπέδωσαν την κατηγορία του οπορτουνισμού. Ο Κάμενεφ και ο Ζινόβιεφ 

όμως αναγνώρισαν τα λάθη τους κατά την περίοδο της Οκτωβριανής Επανάστασης. 

Η οικογένεια καταλήγει ότι η  διαμάχη του Τρότσκι με τους Κάμενεφ και 

Ζινόβιεφ, δε συγκίνησε τις μάζες οι οποίες δεν ενδιαφέρονταν για τέτοιου είδους 

εντάσεις. Σε τελική ανάλυση όμως επικρατεί η αυθεντία του Λένιν η οποία, σε 

αντίθεση με εκείνες των διαδόχων του, δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Ο Λένιν υπήρξε 

ισχυρότερος μετά το θάνατό του από ότι όταν βρισκόταν στη ζωή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:  

3.1. Ο «ΚΡΟΑΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΚΑΙ Ο «ΕΛΛΗΝΑΣ KRLEŽA» ; :  

Η ΙΔΙΟΤΥΠΗ «ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ» ΤΟΥ MIROSLAV KRLEŽA ΜΕ ΤΟΝ 

ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Ο Miroslav Krleža και ο Νίκος Καζαντζάκης, πριν το ταξίδι τους στην Σοβιετική 

Ένωση, ξεκινούσαν σχεδόν από την ίδια αφετηρία. Αμφότεροι είχαν επηρεαστεί στα 

πρώτα τους χρόνια από τον εθνικισμό και έθιξαν το γλωσσικό ζήτημα των χωρών 

τους. Κατά το χρόνο αναχώρησής τους από τη Σοβιετική Ένωση, έχουν ως κοινό 

σκοπό να υπερασπιστούν τη χώρα από τις δυτικές επιθέσεις. Από την ανάγνωση των 

έργων «Ταξίδι στη Ρωσία» και «Ταξιδεύοντας: Ρουσία» όμως, καθίσταται σαφές ότι 

ο πρώτος απέκλινε σημαντικά από τον αρχικό του στόχο ενώ ο δεύτερος παρέμεινε 

πιστός σ’ αυτόν. 

Παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος 

Γιουγκοσλαβίας, ο Krleža επέλεξε να κατακρίνει το καθεστώς εκτιμώντας ότι η 

εποικοδομητική κριτική θα συμβάλλει στη βελτίωση του αγώνα που εκείνο διάγει. 

Μολονότι οι τοποθετήσεις του για τη Σοβιετική Ένωση δεν έχουν την ίδια ένταση με 

εκείνες της δεκαετίας του 1930 που ακολούθησαν, ο Krleža δεν κρύβει τη δυσφορία 

του για την εικόνα που συναντά στη χώρα αλλά ταυτόχρονα διατηρεί ελπίδες για 

δικαίωση του αγώνα που ξεκίνησε με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Αντίθετα, ο 

Καζαντζάκης, έχοντας αποκλείσει ως πολιτικό σύστημα τον κομμουνισμό και μη 

ανήκοντας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, επέλεξε να υπερασπιστεί τους 

κυβερνώντες και τη διαδικασία οικοδόμησης του κομμουνισμού στη χώρα με την 

ελπίδα ότι σε ένα μετα-κομμουνιστικό πλαίσιο θα δημιουργηθεί ένας καινούριος, 

δίκαιος κόσμος. Ουσιαστικά, ο Έλληνας συγγραφέας ορίζει τη σκοπιμότητα κύριο 

άξονα της ιστορικής δράσης. Η κριτική του Καζαντζάκη αν και δεν είναι απούσα από 

το έργο του, μετριάζεται σε μεγάλο βαθμό. 

Σε μία πρώτη ανάγνωση των έργων «Ταξιδεύοντας: Ρουσία» και «Ταξίδι στη 

Ρωσία», οι εγγενείς διαφορές στον τρόπο προσέγγισης της Επανάστασης και της 

Σοβιετικής Ένωσης, τον οραματισμό του μέλλοντος καθιστούν απαγορευτική τη 

«συνομιλία» μεταξύ Καζαντζάκη και Krleža. Ωστόσο, μία ιδιότυπη «συνομιλία» 
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έγκειται στην «πατριδοκεντρική» θεώρηση των έργων τους και τον εγκιβωτισμό 

«εθνικών» λόγων στην αφήγηση. Tόσο στην περίπτωση του Καζαντζάκη όσο και του 

Krleža, η Ελλάδα και η Κροατία (και η ευρύτερη περιοχή των Νότιων Σλάβων) 

αντίστοιχα, ουσιαστικά αποτελούν τον πρώτο όρο σύγκρισης απέναντι στη Σοβιετική 

Ένωση. Κοντολογίς, οι δύο συγγραφείς χρησιμοποιούν τη σοβιετική χώρα 

προκειμένου να μιλήσουν για τις δικές τους πατρίδες.  Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, 

ότι ο Krleža ταξίδεψε στη Σοβιετική Ένωση το 1925 και παρέμεινε εκεί για σύντομο 

χρονικό διάστημα ενώ ο Καζαντζάκης κατά το διάστημα 1925 έως το 1929 με κάποια 

διαλείμματα. Χρονολογικά λοιπόν, δίνεται η εντύπωση ότι ο δεύτερος «αναλαμβάνει 

τη σκυτάλη» από τον πρώτο. Η αίσθηση της «συνομιλίας», ενδυναμώνεται μέσα από 

μερικά  κοινά σχήματα πρόσληψης που υιοθετούν: 

Ο πρώτος θεματικός άξονας της «συνομιλίας» τους, εντοπίζεται στον τρόπο που 

προσεγγίζουν τον πόλεμο και την Επανάσταση. Οι δύο συγγραφείς εκτιμούν ότι 

σηματοδοτεί την αρχή της ρήξης με το παρελθόν και το δυτικό καπιταλιστικό 

σύστημα. Στην περίπτωση του πασιφιστή Krleža, ο πόλεμος είναι υπεύθυνος για τις 

δυστυχίες της ανθρωπότητας ενώ η  αίσθηση της ματαιότητας των αλληλοσπαραγμών 

είναι διάχυτη στο έργο του. Ο ίδιος όμως δεν προσλαμβάνει την Επανάσταση ως 

πράξη βίας αλλά προσβλέπει σ’ αυτήν την απαρχή μιας αιώνιας ειρηνικής διαβίωσης 

μεταξύ των λαών σε διεθνές επίπεδο 174 . Αντίθετα, ο Καζαντζάκης εκτιμά ότι η 

«φλόγα» της Επανάστασης οφείλει πρώτα να ισοπεδώσει τον παλιό κόσμο και έπειτα 

να δημιουργήσει έναν νέο. Για τον Έλληνα συγγραφέα, η βία της Επανάστασης 

αποτελεί απλά ένα από τα μεταβατικά στάδια για την επίτευξη ενός μεγαλύτερου 

στόχου, την οικοδόμηση ενός δικαιότερου κόσμου. Η ημέρα των εορτασμών στη 

Μόσχα για τα δέκα χρόνια από τη διεξαγωγή της Επανάστασης χαρακτηρίζεται από 

το συγγραφέα ως η «πιο ευτυχισμένη της ζωής» του. Παρά τις απαισιόδοξες 

προβλέψεις για την διεξαγωγή νέων συγκρούσεων, αμφότεροι εκτιμούν ότι το 

καπιταλιστικό σύστημα των δυτικών χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο της 

κατάρρευσης και ως εκ τούτου η Επανάσταση και ο μπολσεβικισμός έχουν μεγάλες 

πιθανότητες επιτυχίας. Προκειμένου να στηρίξει τις θέσεις του, ο μαρξιστικά 

                                                           
174 Η λενινιστική τοποθέτηση περί αλληλεγγύης του προλεταριάτου σε παγκόσμιο επίπεδο είχε 
υιοθετηθεί από τον Krleža και αποτυπωνόταν ήδη από τα πρώιμα έργα του. Ο Krleža εμμένει σ’ αυτή 
τη θέση ακόμα και όταν το ενδεχόμενο ξεσπάσματος μιας παγκόσμιας Επανάστασης είχε 
απομακρυνθεί. 
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καταρτισμένος, Krleža 175  παραθέτει στο έργο του οικονομικές αναλύσεις 

στηριζόμενος, κατά βάση, στην επιχειρηματολογία του Μαρξ. Ακόμα, θεωρεί την 

πνευματική και πολιτιστική παρακμή της Δύσης απότοκο της αποσάθρωσης του 

                                                           
175 Ο Krleža μελέτησε το μαρξισμό νωρίτερα από τον Καζαντζάκη. Ιστορικά τα μαρξιστικά ιδεώδη 
είχαν μεταφερθεί στο νοτιοσλαβικό περιβάλλον νωρίτερα απ’ ότι στο ελληνικό ενώ το σοσιαλιστικό 
κίνημα οργανώθηκε γρηγορότερα. Αναλυτικότερα, στην ελληνική περίπτωση, κατά τον Νούτσο 
(1990), ως την τελευταία δεκαπενταετία το 19ου αιώνα οι σοσιαλιστικές προσεγγίσεις αποτελούν 
ανασύνθεση του γαλλικού σοσιαλισμού των Saint-Simon, Leroux, Fourier, Proudnon, Blanqui και 
είχαν αποσπασματικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί κάποια συγκροτημένη  ομάδα 
διανοούμενων που θα αποτελούσε φορέα μιας ιδεολογικής ταυτότητας. Η επαφή με το μαρξιστικό 
έργο ήταν περιορισμένη, μολονότι υπήρχαν μεταφράσεις έργων Μαρξ και Ένγκελς στα ελληνικά ήδη 
από το 1893. Αυτές δε στάθηκαν ικανές να επηρεάσουν και να προωθήσουν τη σοσιαλιστική σκέψη 
στην Ελλάδα. Ο Πανάς και ο Δρακούλης είχαν μικρή επαφή με τα έργα των δύο θεωρητικών ενώ ο 
Καλλέργης στρεφόταν κατά των μαρξιστών για το ζήτημα της επανάστασης .Η πρώτη 
εμπεριστατωμένη μαρξιστική μελέτη για την ταξική σύνθεση της χώρας να εκπονείται μόλις το 1907 
από το Γεώργιο Σκληρό στο έργο «Το Κοινωνικόν μας Ζήτημα» . Το 1907 αποτελεί μία σημαδιακή 
χρονιά για την εξέλιξη της σοσιαλιστικής σκέψης στην Ελλάδα καθώς απομακρύνεται από τη φάση 
του «ουτοπισμού» και επικεντρώνεται στο πρόβλημα της οικονομικής και πολιτικής οργάνωση της 
εργατικής τάξης. Ωστόσο, η στροφή των εργατικών μαζών στο Βενιζελισμό απ’ το 1909 και ο 
ελληνικός μεγαλοϊδεατισμός ανακόπτει την κοινωνική και σοσιαλιστική όσμωση στη χώρα ενώ η 
προσάρτηση των Νέων Χωρών μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, η δράση της Φεντερασιόν στη 
Θεσσαλονίκη και το ξέσπασμα της Οκτωβριανής Επανάστασης δημιουργούν νέα δεδομένα. Στα 
χρόνια που ακολούθησαν η εργατική τάξη δε διαδραμάτισε μεγάλο ρόλο στο ελληνικό πολιτικό 
γίγνεσθαι. Αιτία ήταν η απουσία ταξικής συνείδησης στις εργατικές μάζες οι οποίες ακολούθησαν σε 
μεγάλο βαθμό τα αστικά κόμματα (Κορδάτος, 1972). Ένα οργανωμένο σοσιαλιστικό κίνημα στην 
Ελλάδα όμως, θα διαμορφωθεί ουσιαστικά στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1910.  
Στη νοτιοσλαβική περίπτωση, αρχικά στη σερβική, στο τέλος του 19ου αιώνα, σε ηγετική μορφή του 
σοσιαλισμού αναδεικνύεται ο Sfetozar Marković (1846-1875). Ο Marković επηρεάζεται κυρίως από 
τον ρωσικό ναροντνικισμό αλλά παράλληλα μελετά τα έργα των Μαρξ και Ένγκελς και άλλων 
θεωρητικών του σοσιαλισμού. Τάχθηκε υπέρ της άμεσης δημοκρατίας με διοικητική μονάδα την 
παραδοσιακή ζάντρουγκα σε σοσιαλιστική και αγροτική βάση. Μετά το θάνατό του θα ακολουθήσει 
η διάσπαση των σοσιαλιστών σε Ριζοσπάστες και Σοσιαλιστές Επαναστάτες. Οι Ριζοσπάστες 
εμφανίστηκαν το 1881 και σταδιακά στρέφονται προς τον εθνικισμό. Το 1901, μία πτέρυγα των 
Ριζοσπαστών που δυσαρεστήθηκε για τη συμπόρευση με τη δυναστεία Ομπρένοβιτς και τους 
Προοδευτικούς ιδρύει το Ανεξάρτητο Ριζοσπαστικό Κόμμα. Οι Σοσιαλιστιστές Επαναστάτες σύντομα 
αντικαθίστανται από τους μαρξιστές Σοσιαλδημοκράτες ενώ παράλληλα αναδεικνύονται ομάδες 
επηρεασμένες από το ναροντνικισμό και τον ουτοπικό σοσιαλισμό. Γενικότερα, μέχρι το 1890 στη 
Σερβία η σοσιαλιστική σκέψη ήταν επηρεασμένη από το ρωσικό ναροντνικισμό και τον αγροτικό 
σοσιαλισμό και μόλις γνώριζε τις μαρξιστικές θέσεις. 
Οργανωμένο εργατικό κίνημα στη Σερβία αναπτύχθηκε μετά το 1903. Κατά τη διάρκεια της 
αυταρχικής διακυβέρνησης Αλέξανδρου Ομπρένοβιτς δεν δόθηκε η ευκαιρία σε κάποια πολιτική 
δύναμη να οργανώσει αποτελεσματικά τις εργατικές μάζες. Μετά την πτώση του, το 1903 ιδρύθηκε 
το σερβικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα το οποίο αφουγκραζόταν τις βασικές αρχές του Μαρξισμού 
και των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών. Θεωρώντας τη σερβική κοινωνία οπισθοδρομική και ανώριμη 
για να δεχτεί το σοσιαλισμό, οι ηγέτες του, κυρίως ο Lapčević, υιοθέτησαν την πολιτική της αναμονής 
της ωρίμανσης του καπιταλισμού σε συνδυασμό με τη διαρκή ταξική πάλη και τη συνεργασία με το 
προλεταριάτο σε διεθνές επίπεδο (Njagulov, 2014:199-255). Στην Κροατία, από το 1894 
δημιουργήθηκε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Κροατίας και Σλαβονίας που αποσχίστηκε από το 
αντίστοιχο ουγγρικό. Ήταν ένα ανομοιογενές εργατικό κόμμα το οποίο αρχικά,  υιοθέτησε τη θέσεις 
του αυστρομαρξισμού (Gross, 1954: 33-84). Το 1909 και 1915 Γιουγκοσλάβοι σοσιαλιστές 
συμμετέχουν ενεργά στις Συνδιασκέψεις της Βαλκανικής Ομοσπονδίας. 
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καπιταλιστικού συστήματος. Ο Καζαντζάκης, προσεγγίζει την παρακμή των δυτικών 

κοινωνιών από τη σκοπιά της ηθικής κατάπτωσης της Δύσης γενικότερα176. 

Έτσι, ο δεύτερος άξονας της «συνομιλίας» τους έγκειται στον τρόπο που 

οραματίζονται το μέλλον. Το καθεστώς που έπεται της Επανάστασης 

προσλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο στα έργα «Ταξιδεύοντας: Ρουσία» και 

«Ταξίδι στη Ρωσία». Ο Καζαντζάκης προσεγγίζει τον κομμουνισμό ως ένα 

προσωρινό πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό στάδιο το οποίο θα υπερκεραστεί όταν 

το σοβιετικό καθεστώς θα έχει παγιωθεί και θα έχει ξεπεράσει τα εγγενή προβλήματά 

του. Το ιδεατό σύστημα διακυβέρνησης του νέου κόσμου κατονομάζεται από τον 

Έλληνα συγγραφέα «μετακομμουνισμός». Ωστόσο, στο έργο, ο ίδιος αποφεύγει να 

προσδιορίσει τη φύση του μετακομμουνιστικού πολιτικού ή οικονομικού μοντέλου 

διακυβέρνησης που προτείνει177. Αντίθετα, ο Krleža οραματίζεται την οργάνωση του 

νέου κόσμου εντός του διεθνιστικού κομμουνιστικού συστήματος όπως εκφράστηκε 

από το Λένιν.  Η πίστη στον κομμουνισμό αποτελεί και την αιτία που ο Κροάτης 

συγγραφέας ασκεί εποικοδομητική κριτική στο έργο «Ταξίδι στη Ρωσία». Αξίζει 

επίσης να σημειωθεί ότι αμφότεροι θεωρούν καθοριστικής σημασίας την Διακήρυξη 

της αυτοδιάθεσης των λαών. 

Ο τρίτος θεματικός άξονας συνίσταται στο γεγονός ότι οι δύο επαναστάτες 

συγγραφείς εγκιβωτίζουν στα έργα τους τις εθνικές αφηγήσεις των χωρών τους για το 

μεσαιωνικό παρελθόν θίγοντας -σε συνδυασμό με τους επόμενους θεματικούς 

άξονες- ζητήματα ταυτότητας για λογαριασμό των χωρών τους. Αυτό διαφαίνεται 

                                                           
176 Είναι φανερό ότι οι δύο συγγραφείς επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα έργα του Νίτσε και 
του Όσβαλντ Σπένγκλερ. Ο Νίτσε θεωρούσε τον πόλεμο ως την κινητήριο δύναμη της προόδου. 
Φαινομενικά λοιπόν, ο Krleža απομακρύνεται από τη νιτσεϊκή προσέγγιση. Η πάγια όμως 
αντιπολεμική διάθεση του Κροάτη συγγραφέα υποχωρεί μπροστά στην προοπτική της Επανάστασης. 
Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Krleža χρησιμοποιεί τη θέση του Νίτσε για τον πόλεμο προκειμένου 
να δικαιολογήσει όχι τον πόλεμο ως κατάσταση αλλά την επαναστατική πράξη η οποία θα 
λειτουργήσει ως φορέας αλλαγής. Επίσης, η Επανάσταση για τον Krleža αποτελεί ανδρικό προνόμιο 
όπως ακριβώς είχε υποδείξει και ο Νίτσε για τον πόλεμο (Biti, 2018).  Ο Καζαντζάκης, αποδέχεται τη 
νιτσεϊκή κριτική στις δυτικές αξίες και αφουγκράζεται τη θέση του περί χρεωκοπίας του Δυτικού 
πολιτισμού (Bien, 2007a) αλλά αποδέχεται και επικροτεί τη συμμετοχή των γυναικών στην 
επαναστατική διαδικασία. Η επιρροή από τη θεωρία του Υπεράνθρωπου αλλά και γενικότερα του 
έργου του Νίτσε είναι περισσότερο εμφανής στον Καζαντζάκη παρά στον Krleža, ο οποίος εγκιβωτίζει 
τη νιτσεϊκή φιλοσοφία περισσότερο στα προηγούμενα έργα του. Η ιδέα για την ολοκληρωτική 
καταστροφή του δυτικού κόσμου πηγάζει από το έργο του Όσβαλντ Σπένγκλερ και ο Καζαντζάκης την 
ασπάζεται. Αντίθετα, ο Krleža στο «Ταξίδι στη Ρωσία» ασκεί έμμεση κριτική -μέσω των δρώντων 
προσώπων των ιστοριών του- στο Γερμανό φιλόσοφο. 
177  Ο «μετακομμουνισμός» του Καζαντζάκη αποτελεί περισσότερο ένα φιλοσοφικό παρά ένα 
πολιτικό σχήμα. Εξετάζοντας κανείς το έργο «Ταξιδεύοντας Ρουσία» θα μπορούσε να σκιαγραφήσει 
το σχήμα του Καζαντζάκη ως εξής: Καταπίεση (Παλαιός κόσμος)-Επανάσταση (Μεταβατικό στάδιο)-
Οικοδόμηση (Η απαρχή του Νέου κόσμου)-Μετακομμουνισμός (Εκπλήρωση της Ιδέας). 
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αρχικά από την στάση τους απέναντι στο βυζαντινό παρελθόν Ελλήνων, 

Νοτιοσλάβων και Ρώσων. Στην περίπτωση του Καζαντζάκη, στην οποία ο 

εγκιβωτισμός της εθνικής αφήγησης είναι εύληπτος, διαφαίνεται η επιρροή από τις 

θέσεις Παπαρρηγόπουλου περί Βυζαντίου ως ελληνικής ιστορικής συνέχειας178. Στο 

έργο «Ταξιδεύοντας Ρουσία», το Βυζάντιο παρουσιάζεται ως «φάρος» ελληνισμού 

που επηρέασε την εξέλιξη της Ρωσίας στο θρησκευτικό και πολιτισμικό τομέα. Αξίζει 

επίσης να σημειωθεί, ότι από τη σκοπιά των Ρώσων μοναχών και άλλων δρώντων 

προσώπων, προσωπικότητες όπως ο  Θεοφάνης ο Κρητικός, ο αγιογράφος Διονύσιος 

και ο Όσιος Μάξιμος ο Γραικός λογίζονται ως Έλληνες ενώ η προσφορά των 

Βυζαντινών λογίων στα ρωσικά πνευματικά και θρησκευτικά δρώμενα αναφέρεται 

ως ελληνική. Το Βυζάντιο έφερε «τον πολιτισμό της Ελλάδας» στη Ρωσία η οποία 

από τότε απώλεσε τις «τραχιές συνήθειες» και «φωτίστηκε το πρόσωπό της»179 . To 

βυζαντινό παρελθόν βρίσκεται στο μικροσκόπιο και του Miroslav Krleža. Ο Κροάτης 

συγγραφέας, εγκιβωτίζει τη σερβική αφήγηση περί Βυζαντίου και δίνει έμφαση στην 

επιρροή της ρωσικής αρχιτεκτονικής από τη βυζαντινή 180 . O Krleža έμμεσα 

                                                           
178 Το έργο του Παπαρρηγόπουλου αποτέλεσε το εθνικό ιστοριογραφικό κανόνα στην Ελλάδα. 
Σκοπός του Έλληνα ιστορικού ήταν να απαντήσει στις θεωρίες του Φαλμεράιερ, να εξυπηρετήσει τα 
ελληνικά αλυτρωτικά οράματα και να συνδέσει το ελληνικό έθνος με τη Δύση (Σταματόπουλος, 
2009). Η οικειοποίηση του Βυζαντίου στην ελληνική εθνική αφήγηση συντελείται σχετικά αργά, στις 
αρχές της δεκαετίας του 1850. Η Σκοπετέα (1988: 178) αναφέρει ότι «ήταν αδιανόητη η πλήρης 
αποκατάσταση του Βυζαντίου κατά τη δεκαετία του του 1830, ακόμα και κατά τη δεκαετία του 1840, 
όσο π.χ. η συζήτηση για το εκκλησιαστικό βρισκόταν εν εξελίξει- κι ας είχε προηγηθεί η ‘’επίθεση του 
Φαλμεράυερ. Οι μεν οπαδοί του οικονόμου σεν είχαν λόγο να ‘’εθνικοποιήσουν’’ το Βυζάντιο· οι δε 
οπαδοί του Φαρμακίδη ίσα ίσα επιδίδονταν στη απόδειξη της ‘’ελλαδικότητας’’ ενός οικουμενικού 
θεσμού, και φυσικά η βαυαρική νομιμότητα ευνοούσε τους δεύτερους. Από την άλλη μεριά, οι 
Βαυαροί είχαν συμφέρον να ανεχθούν τη λαϊκή άποψη -τον μύθο της Πόλης, του μαρμαρωμένου 
βασιλιά κλπ.-, γιατί αυτή ήταν και η μόνη που μπορούσε να προσδώσει κύρος ελληνικότητας στον 
θεσμό της μοναρχίας. Το Βυζάντιο έτσι διατηρείται μεν σε κάποια παρανομία, αλλά διατηρείται [..}.» 
Η ρύθμιση των σχέσεων με το Πατριαρχείο τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1850 και οι συνθήκες 
ευνόησαν τελικά τις συνθήκες ώστε να ενταχθεί το Βυζάντιο στην ελληνική εθνική αφήγηση. 
179 Πάλι η Σκοπετέα (1988) είχε υποδείξει το σύνδρομο της Ελλάδας σχετικά με την ευρωπαϊκή της 
ταυτότητα κατά το 19ο αιώνα. Η Ευρώπη είχε πνευματικό χρέος απέναντι στην Ελλάδα λόγω του 
κληροδοτημένου αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Αντίστοιχα η Ρωσία, έχει το δικό της πολιτισμικό και 
θρησκευτικό  χρέος μέσω του Βυζαντίου και συνεπώς της Θρησκείας. Ο εκπολιτιστικός ρόλος της 
Ελλάδας στην Ανατολή αποκτά άλλη σημασία.  Ο Καζαντζάκης εγκιβωτίζει τον «εθνικό» λόγο του 
19ου αιώνα. 
180 Ενώ ο Krleža δηλώνει Κροάτης έχοντας αποτινάξει τα ιδεώδη του σερβικού εθνικισμού από τον 
οποίο επηρεάστηκε τα πρώτα χρόνια, χρησιμοποιεί τη σερβική εθνική αφήγηση περί Βυζαντίου. O 
Ignjatović (2014: 254-274) σταχυολογεί την ιστορική πρόσληψη του Βυζαντίου αλλά και της 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής στη σερβική περίπτωση. Η σερβική «εθνική» ιστοριογραφία διατηρούσε 
μία διφορούμενη στάση απέναντι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 
ως τα μέσα του 20ου . Από τη μία μεριά την αποτιμούσε ως σύμβολο ηθικής, πολιτικής και 
πολιτιστικής παρακμής και από την άλλη ως φορέα μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που ήταν δυνατό 
να συνεχιστεί και να τελειοποιηθεί. Επίσης, προσλαμβάνεται είτε ως κληρονόμος του 
ελληνορωμαϊκού πνεύματος και του χριστιανισμού είτε ως «πρόγονος» της «απεχθούς» Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Η μεσαιωνική Σερβία του Δουσάν και των Νεμανιδών παρουσιαζόταν στη σερβική 
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τοποθετείται αρνητικά απέναντι στο Βυζάντιο και στις ηθικές, πολιτικές και 

θρησκευτικές αξίες που αυτό πρέσβευε. Το πνεύμα της Τρίτης Ρώμης είναι πανταχού 

παρόν στη Ρωσία και κατ’ επέκταση το ίδιο το  Βυζάντιο. Παράλληλα, εντοπίζοντας  

τις βυζαντινές επιρροές στην αρχιτεκτονική που συναντά στη σοβιετική χώρα -όπως 

ακριβώς και στο νοτιοσλαβικό περιβάλλον- επιχειρεί να συγκρίνει τα μνημεία και τα 

αρχιτεκτονήματά της με τα αντίστοιχα της Κροατίας και του νοτιοσλαβικού κόσμου. 

Ωστόσο, στη ρωσική περίπτωση σε αντίθεση με τη νοτιοσλαβική, η βυζαντινή 

αρχιτεκτονική κληρονομιά δέχεται έντονα τη δυτική και την ανατολική επίδραση. Ως 

                                                                                                                                                                      
εθνική ιστοριογραφία ως η διάδοχος κατάσταση της παρηκμασμένης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η 
Μεσαιωνική Σερβία αντικαθιστούσε σε πολιτιστικό επίπεδο την εξαντλημένη Ανατολική Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία φέροντας έναν νέο Σερβοβυζαντινό πολιτισμό κι ανάγοντας τον εαυτό της σε 
«Δεύτερη Κωνσταντινούπολη». Η οικειοποίηση του Βυζαντίου από τη σερβική εθνική ιστοριογραφία 
του 19ου και 20ου αιώνα και η σύνδεσή του με το σύγχρονο κράτος, όπως και σε άλλες βαλκανικές 
χώρες, γινόταν για λόγους απόδειξης της ιστορικής «συνέχειας». Αναλυτικότερα, για τη σερβική ελίτ 
του 19ου  αιώνα που αναπαρήγαγε τους οριενταλιστικούς λόγους του Γίββωνα και της Δύσης, το 
Βυζάντιο παρέπεμπε στον απολυταρχισμό, αυταρχικότητα, το δεσποτισμό, τον καισαροπαπισμό και 
την πολιτισμική στασιμότητα ενώ η βυζαντινή αρχιτεκτονική και τέχνη προσλαμβανόταν αρνητικά. 
Παρ’ όλα αυτά, τη δεκαετία του 1850 πραγματοποιείται μία στροφή στην πρόσληψη του Βυζαντίου 
στη Σερβία. Πλέον, στη σερβική αφήγηση η Αυτοκρατορία διατηρούσε την αρχαιοελληνική και 
ρωμαϊκή της κληρονομιά και παρουσίαζε αρχιτεκτονήματα μοναδικής ομορφιάς. Στη αλλαγή της 
στάσης συνέβαλε και η προβολή της πανσλαβιστικής Δύναμης, Ρωσίας, ως Τρίτης Ρώμης. Η Ευρώπη 
και η Ρωσία επηρεάζουν την πρόσληψη του Βυζαντίου στα Βαλκάνια το οποίο παρουσιάζεται και ως 
μία χριστιανορθόδοξη δύναμη. Στη συνέχεια, οι Σέρβοι ιστορικοί από τη δεκαετία 1880 έως την 
πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, είχαν διατυπώσει πως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αντικαταστάθηκε 
από το νέο, ανώτερο σερβικό κράτος το οποίο αποτελούσε τον πολιτικό και πολιτιστικό της διάδοχο. 
Αυτή η ιδέα ανιχνεύεται όμως πρώτα στους Σέρβους πρώιμους εθνικιστές της Αυτοκρατορίας των 
Αψβούργων -περιβάλλον στο οποίο ανήκει και ο Krleža- και αποτυπώνεται πλήρως στο πολιτικό 
σχέδιο Načertanije του Σέρβου πολιτικού Ίλια Γκαράσανιν ο οποίος αναφέρει ότι το Βυζάντιο 
κατεδαφίστηκε από τους Σέρβους βασιλείς του Μεσαίωνα με σκοπό την ανασύσταση της Ανατολικής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι Σέρβοι είχαν θέσει τα θεμέλια μιας νέας Σερβοσλαβικής 
Αυτοκρατορίας. Το κράτος λοιπόν του Δουσάν συνδέει τη Σερβία με τη Ρώμη, το σύμβολο της 
πολιτικής εξέλιξης και ανάπτυξης ενώ το Βυζάντιο φαινόταν ιδιαίτερα χρήσιμο όχι μόνο για λόγους 
«συνέχειας» αλλά και ως «συστατικό» για την οικοδόμηση ενός λαμπρού παρελθόντος κατά το 
οποίο η Σερβία διατηρούσε τη δική της αυτοκρατορία. Ο Stanojević στο έργο  «Vizantija i Srbi» (1906) 
(Το Βυζάντιο και οι Σέρβοι) συνδέει την εθνική ταυτότητα και το έθνος με το Βυζάντιο ενώ ο 
Srećković στο Istorija srpskog naroda 600-1367 (Η Ιστορία του σερβικού λαού 600-1367) (1888) 
αποτιμά τη Σερβία ως «Δεύτερο Βυζάντιο» πιο εξελιγμένο από το πρώτο. O Valtrović θεωρούσε τη 
Σερβία «Κόρη του Βυζαντίου» ενώ ο Milutinović ήταν αυτός που εξίσωσε την αρχιτεκτονική με την 
εθνική κληρονομιά με τα όρια της πρώτης να ταυτίζονται με εκείνα της δεύτερης. Εν κατακλείδι, η 
σερβοβυζαντινή κληρονομιά του Δουσάν προσέφερε έναν νέο πολιτισμό στην ανθρωπότητα και ένα 
νέο είδος αρχιτεκτονικής, παράμετρος που ανήγαγε τη Σερβία σε έθνος «παγκοσμίου εμβέλειας». Ο 
ιστορικός Stojan Novaković, ισχυρίστηκε ότι η Σερβική Αυτοκρατορία του Μεσαίωνα αποτελούσε τη 
Σλαβική εκδοχή της Βυζαντινής και είχε κληρονομήσει όλα τα προτερήματα και τις παθογένειές της. 
Οι τοποθετήσεις του Novaković όμως, εκπρόσωπου του μεγαλοσερβισμού, συνιστούν την 
«απόκλιση» της σερβικής εθνικής ιστορικής αφήγησης. Έχοντας μελετήσει το έργο του 
Παπαρρηγόπουλου, αποδέχθηκε την ελληνικότητα του Βυζαντίου προσβλέποντας σε κάποια 
μελλοντική ομοσπονδία μεταξύ των χριστιανών των Βαλκανίων (Σταματόπουλος, 2008). 
Ο Krleža, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.3., θα επανεξετάσει την πρόσληψη του Βυζαντίου το 
1962 όταν και θα δημιουργήσει το δικό του «εθνικό» αφήγημα για τη Γιουγκοσλαβία. Στο «Ταξίδι 
στη Ρωσία». 
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εκ τούτου, τονίζεται έμμεσα η μοναδικότητα της σερβοβυζαντινής αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς που ανέδειξε καθαρά τα δικά της στοιχεία. 

Με δεδομένη την αφήγηση περί μεσαιωνικού παρελθόντος και την 

πατριδοκεντρική προσέγγιση των έργων, ο τέταρτος θεματικός άξονας αφορά στην 

ανάγνωση της ιδιαίτερης ιστορικής σύνδεσης του νοτιοσλαβικού και ελληνικού 

κόσμου με το ρωσικό. Οι ειδικές σχέσεις των δύο βαλκανικών χωρών με τη Ρωσία 

είναι ειδομένες μέσα από το πρίσμα του Πανσλαβισμού, της Θρησκείας και της 

πρόσληψης του σλαβικού και ρωσικού στοιχείου γενικότερα:  

Αρχικά, για τον Έλληνα συγγραφέα η Ρωσία ιστορικά αντιπροσώπευε την 

απελευθερώτρια δύναμη του Ελληνισμού και παρουσιάζεται στο έργο ως υπέρμαχος 

των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Ο Καζαντζάκης δεν αποδέχεται τις 

ρωσοφοβικές ρητορικές που κυριάρχησαν στην Ελλάδα ειδικότερα από τον Κριμαϊκό 

πόλεμο και εξής αποθεώνοντας το σλαβικό φύλο και το ρωσικό στοιχείο το οποίο 

διακρίνεται για την ειλικρίνειά του, την περηφάνεια και την εγκαρδιότητά του. Η 

ρωσοφιλία και γενικότερα η θετική αποτίμηση του σλαβικού στοιχείου, είναι 

διάχυτες σε όλο το έργο. Ο Πανσλαβισμός προσλαμβάνεται με ουδέτερο τρόπο και οι 

αναφορές στην πανσλαβιστική δράση της Ρωσίας είναι περιορισμένες. Το κύριο 

στοιχείο βέβαια πάνω στο οποίο οικοδομείται η σχέση Ελλάδας και Ρωσίας, για τον 

Καζαντζάκη, παραμένει η θρησκεία και το Βυζάντιο181. Παρ’ όλα αυτά, η τάση του 

να τονίζει τη θρησκευτική σύνδεση των δύο χωρών σε ένα ιστορικό πλαίσιο δεν είναι 

δυνατόν να συγχέεται με την κριτική που ασκεί στο μπολσεβικικό καθεστώτος για 

την επιβολή της αθεΐας στο παρόν. Ο Καζαντζάκης βρίσκεται στη Σοβιετική Ένωση 

                                                           
181 Ιστορικά, η θετική ή αρνητική πρόσληψη της Ρωσίας είχε ήδη παγιωθεί στην Ελλάδα του 19ου 
αιώνα. Οι Ρώσοι αποτιμώνται είτε ως το ομόδοξο «ξανθόμαλλο γένος» που θα λειτουργήσει ως 
προστάτης και ελευθερωτής είτε ως η πανσλαβιστική δύναμη που λειτουργεί ανασταλτικά ως προς 
την εκπλήρωση των ελληνικών εθνικών στόχων. Πρωτίστως όμως, η Ρωσία όφειλε τη σύνδεσή της με 
την Ορθοδοξία στον μεσαιωνικό Ελληνισμό του Βυζαντίου (Διάλλα, 2009). Για την Έλλη Σκοπετέα 
(1988) μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο κυριαρχεί το αντισλαβικό αίσθημα κυρίως λόγω του βουλγαρικού 
παράγοντα. Η Ελλάδα όφειλε τότε να αποδείξει στην Ευρώπη ότι οι εθνικοί της αγώνες δεν ήταν 
ρωσικής έμπνευσης. Άλλωστε, η Μεγάλη Ιδέα  αποτελούσε «τέκνο» του γαλλικού κόμματος. Η αρχή 
του αντιρωσισμού συναντάται ήδη στα χρόνια του Καποδίστρια. Ωστόσο, πριν τον Κριμαϊκό, τα 
αντιρωσικά αισθήματα στην Ελλάδα περιορίζονταν στο πλαίσιο των πολιτικών του γαλλικού και του 
αγγλικού κόμματος. Η αρνητική πρόσληψη της Ρωσίας στην Ελλάδα σχετίζεται με την επιδίωξη της 
Ελλάδας να συνδεθεί με τη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με την αντιρωσική ρητορική της εποχής, η 
Ρωσία πρόβαλε διεκδικήσεις στην Κωνσταντινούπολη. Ο Πανσλαβισμός προσλαμβανόταν ως μία 
πολιτική επεκτατισμού στην Ανατολή. Αντίθετα για τους Ναπαίους, η Ρωσία αποτελούσε την 
ορθόδοξη δύναμη που αντιστεκόταν στις δυτικές αξιώσεις. Γενικότερα όμως στην Ελλάδα δεν 
υπήρχε επαφή με τα ρωσικά πράγματα. Η φιλορωσική παράταξη εύλογα δέχτηκε πλήγμα μετά τον 
Κριμαϊκό Πόλεμο αλλά η ρωσοφιλία επιβίωσε. 
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για λόγους προσωπικής θρησκευτικής αναζήτησης και οι διαδικασίες οικοδόμησης 

της «νέας θρησκείας» της χώρας  δε φαίνεται να καλύπτουν τις ανησυχίες του. Ο 

Καζαντζάκης θλίβεται όχι για διωγμό των θρησκειών από το μπολσεβικικό καθεστώς 

αλλά περισσότερο για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι εκπρόσωποί της 

εστιάζοντας περισσότερο σ’ εκείνη των ορθόδοξων ιερέων και για το γεγονός ότι η 

θρησκεία ως σύλληψη εκφράζει το παλιό, το φθαρτό. Παρά τις ενστάσεις του όμως, 

εντυπωσιάζεται από τις διαδικασίες οικοδόμησης της νέας θρησκείας, της «αθεΐας», 

την οποία αποτιμά ως ένα ακόμα «εργαλείο» για την παγίωση του καθεστώτος. Ο 

Krleža σε αντίθεση με τον Καζαντζάκη, δεν εκθειάζει το σλαβικό στοιχείο ενώ βάζει 

αρνητικό πρόσημο στον Πανσλαβισμό 182 . Ο Κροάτης συγγραφέας ασκεί κριτική 

στους «πρωτοπανσλαβιστές» Ιλλυριστές που θυσιάστηκαν για τη φαντασίωση μιας 

πανσλαβιστικής ένωσης την οποία κρίνει χωρίς αντίκρισμα. Ωστόσο, ο ίδιος 

μεταφέρει την προβληματική του Πανσλαβισμού στο πλαίσιο της γιουγκοσλαβικής 

ενοποίησης που λαμβάνει χώρα στο παρόν του 183 . Επίσης, οι αντιθρησκευτικές 

αναφορές, κύριο χαρακτηριστικό των πρώιμων έργων του Krleža, είναι παρούσες αν 

και μετριασμένες στο «Ταξίδι στη Ρωσία». Όπως ο Καζαντζάκης, στέκεται με δέος 

απέναντι στην επιβολή της αθεΐας. Παρ’ όλα αυτά, o ρόλος της θρησκείας στη 

διαμόρφωση της Ιστορίας γενικότερα αναγνωρίζεται και από τον Κροάτη συγγραφέα. 

Στο επίκεντρο βέβαια βρίσκεται η Ορθοδοξία που καθόρισε τις ειδικές σχέσεις 

Βαλκανίων-Ρωσίας. Μάλιστα, ο ίδιος συγκρίνει τις ορθόδοξες πασχαλινές 

εορταστικές προετοιμασίες που λαμβάνουν χώρα στην αθεϊστική Ρωσία κατά το 

χρόνο επίσκεψής του με τις αντίστοιχες δυτικές. Οι θεματικοί κύκλοι του 

Πανσλαβισμού και της Θρησκείας του πρώιμου Krleža του έργου «Ταξιδιού στη 

Ρωσία», προσεγγίζονται διαφορετικά απ’ ότι στον ώριμο του άρθρου «Η Γέφυρα 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης» του 1962. Τότε, ο Krleža είχε συνδέσει και πάλι την 

                                                           
182 Κατά την Έλλη Σκοπετέα (1988) οι πρώτες επαφές των Σέρβων  με τα ιδεώδη του Πανσλαβισμού 
πραγματοποιείται στην Αυτοκρατορία των Αψβούργων το 1848 από Τσεχοσλοβάκους 
διανοούμενους κι όχι από Ρώσους. Ο Πανσλαβισμός σ’ αυτήν την περίπτωση συγκρούεται με τη 
σερβική εθνική συνείδηση του πληθυσμού. Η αντιρωσική θεώρηση του Πανσλαβισμού είχε βάσεις 
ενώ, παρά τα δεδομένα αισθήματα συμπάθειας για το σλαβικό στοιχείο, ο αντιρωσισμός  θα 
παραμένει και μετά την απομάκρυνση της χώρας από τα πανσλαβιστικά ιδεώδη. Από την άλλη μεριά 
όμως στον Πανσλαβισμό οφείλεται ο νέος αντιδυτικός λόγος που αναπτύχθηκε στη Σερβία. Στον 
εθνικό χώρο της Σερβίας, σημαντικό ρόλο στη διάδοση του Πανσλαβισμού διαδραμάτισε τo 1876 o 
Ρώσος στρατηγός Mikhail Grigorevich Cherniaev, ηγέτης του ρωσοσερβικού στρατού εναντίον της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο οποίος όμως εκπροσωπούσε τα ιδεώδη του Ρωσικού Πανσλαβισμού 
της δεκαετίας του 1870. (MacKenzie: 279-297). 
183 O Biti (2018) μελετώντας άλλα έργα του Krleža που προηγήθηκαν κατά ένα ή δύο έτη από το 
«Ταξίδι στη Ρωσία» υπογραμμίζει την άρνηση του συγγραφέα στα πανσλαβιστικά και 
γιουγκοσλαβικά ιδεώδη.  
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αρχή του Πανσλαβισμού με το νοτιοσλαβικό περιβάλλον, υποτιμώντας όμως το 

ρωσικό παράγοντα και ανυψώνοντας τη νοτιοσλαβική συμβολή ενώ παράλληλα είχε 

εντάξει τη θρησκεία στη δική του εθνική αφήγηση. 

Ο πέμπτος θεματικός άξονας εξετάζεται υπό το πρίσμα των επιχειρημάτων της 

μεταποικιακής θεωρίας και συνεπώς των λόγων περί «Οριενταλισμού» του Edward 

Said, «Βαλκανισμού» της Maria Todorova και «Επάλληλων Οριενταλισμών» της 

Milica Bakić-Hayden. Παράλληλα με τους λόγους περί Βυζαντινού Μεσαίωνα, 

Θρησκείας και πρόσληψης του σλαβικού στοιχείου, προκύπτει  η τάση των δύο 

συγγραφέων να σκιαγραφήσουν τη θέση του ρωσικού λαού και της Ρωσίας -και 

συνεπώς της πατρίδας τους- στον κόσμο λαμβάνοντας υπόψη το διαχωρισμό ανάμεσα 

στην Ανατολή και τη Δύση. Οι οριενταλιστικοί  λόγοι δεν απουσιάζουν από το έργο 

«Ταξιδεύοντας: Ρουσία». O Καζαντζάκης εκφράζεται με θέρμη απέναντι στο ρωσικό 

λαό αφουγκραζόμενος τις ανησυχίες του για το μέλλον και την αφοσίωσή του στην 

οικοδόμηση του νέου κόσμου ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τις θυσίες και τις 

κακουχίες που υφίσταται κατά τα πρώτα αυτά μετεπαναστατικά χρόνια. Η 

εγκαρδιότητα, η φιλικότητα και η ειλικρίνεια που χαρακτηρίζουν το σλαβικό στοιχείο 

ανταποκρίνονται και στο ρωσικό χαρακτήρα. Αντίθετα, τις δυτικές κοινωνίες 

χαρακτηρίζει η ανειλικρίνεια στις διαπροσωπικές σχέσεις και ο ηθικός ξεπεσμός που 

διαφθείρουν την ψυχή του ανθρώπου. Από τη άλλη μεριά όμως, υπάρχει ο 

«ορθολογιστής» Ευρωπαίος ο οποίος διαφέρει σημαντικά από τον «μοιρολάτρη», 

«οπισθοδρομικό», «ημιβάρβαρο», «αμόρφωτο», «μυστικοπαθή» Ρώσο ο οποίος 

διακατέχεται από πάθη και έχει ροπή στο αλκοόλ. Στην καζαντζακική όμως 

αντίληψη, η Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία, βρίσκονται στο «μεταίχμιο» μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης ενώ οι άνθρωποί της προσλαμβάνονται ως «μισοί Ασιάτες» και 

«μισοί Ευρωπαίοι». Για τον Έλληνα συγγραφέα, η Ρωσία είναι μία χώρα που μάχεται 

στο παρόν να «εξορθολογήσει» τον ίδιο της τον εαυτό και να τιθασεύει τον ασιατικό 

της χαρακτήρα. Η εικόνα της «ημιευρωπαϊκής», «ημιανατολικής» χώρας 

αντικατοπτρίζεται και στις σύντομες αναφορές του για την Ελλάδα αλλά και τα 

Βαλκάνια γενικότερα. Ο Έλληνας συγγραφέας εξισώνει τις βαλκανικές χώρες και την 

πατρίδα του με τη Ρωσία/Σοβιετική Ένωση τοποθετώντας τες μαζί στο 

«σταυροδρόμι» Ανατολής και Δύσης. Ίσως από εκεί να πηγάζει η οικειότητα που 

νιώθει συναναστρεφόμενος με τους ανθρώπους της σοβιετικής χώρας ή με τον 

Ιστράτι ο οποίος κατάγεται από την βαλκανική Ρουμανία. Ουσιαστικά, εγκιβωτίζει 

τον δυτικό οριενταλιστικό λόγο αλλά δεν υποδεικνύεται, μέσω αυτού, η ετερότητα 
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της Ρωσίας σε σχέση με την πατρίδα του ή με τα Βαλκάνια. Αντίθετα, μέσω του 

«καζαντζακικικού οριενταλιστικού λόγου» δημιουργείται ένας ακόμα συνδετικός 

κρίκος μεταξύ Ελλάδας/Βαλκανίων και Ρωσίας. Μάλιστα, η Σοβιετική Ένωση του 

«σταυροδρομίου» πετυχαίνει μία νίκη έναντι της Ευρώπης. Ο Καζαντζάκης συγκρίνει 

την περίπτωση της Βιέννης και της Οδησσού, δύο πόλεων που είχαν υποστεί σοβαρά 

πλήγματα κατά τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων στον Α’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο και Ρωσικό Εμφύλιο αντίστοιχα. Η Οδησσός κατάφερε να ορθοποδήσει και 

να επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς ζωής ενώ η Βιέννη βυθίζεται ακόμα στην 

ηθική παρακμή, χαρακτηριστικό γνώρισμα των δυτικών κοινωνιών για τον 

Καζαντζάκη. Το «μεταίχμιο» στην καζαντζακική θεώρηση αποκτά μεγάλη σημασία. 

Ο νέος κόσμος που οραματιζόταν ο συγγραφέας οικοδομείται ακριβώς επάνω στο 

«σταυροδρόμι» Ανατολής και Δύσης184. Η γιουγκοσλαβική περίπτωση του Krleža 

είναι πιο σύνθετη και αντιφατική. Ο Κροάτης συγγραφέας αρχικά εγκωμιάζει το 

ρωσικό λαό για την επιμονή και υπομονή του αναφορικά με την οικοδόμηση του νέου 

κόσμου και αναγνωρίζει με τη σειρά του τις αξιόλογες προσπάθειες του πληθυσμού 

να ορθοποδήσει και να ξεπεράσει τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει 

προσεγγίζοντας έτσι τις καζαντζακικές θέσεις. Η πείνα και η πενία, μία κατάσταση 

για την οποία ευθύνονται οι κυβερνώντες της Σοβιετικής Ένωσης, δεν εμποδίζει τον, 

χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, σοβιετικό λαό να επιδιώκει τη μόρφωση 

καταφεύγοντας στα βιβλία προκειμένου να στηρίξει τον αγώνα του. Ο Krleža 

συνοψίζει την πρόσληψη του για το σοβιετικό λαό αναφέροντας ότι είναι ένας λαός 

«που πεινάει αλλά διαβάζει». Στο ερώτημα όμως αν η Ρωσία ανήκει στην Ανατολή, 

τη Δύση ή στο «μεταίχμιο», ο Krleža φαίνεται να αμφιταλαντεύεται. Ουσιαστικά, 

δείχνει ακόμα αμήχανος μπροστά στη οριοθέτηση του «σταυροδρομίου» των δύο 

κόσμων μην έχοντας κατασταλάξει ακόμα στη «χάραξη των συνόρων» μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης, κάτι που έπραξε αργότερα ως εκπρόσωπος της σοσιαλιστικής 

Γιουγκοσλαβίας. Ο πρώιμος Krleža τοποθετεί γεωγραφικά το «σταυροδρόμι» των 

δύο κόσμων στο μεταπολεμικό Βερολίνο, το οποίο αποτελεί το χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα πόλης που ισορροπεί ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό κόσμο. Κατά 

το πέρασμά του όμως από τη Λιθουανία αναφέρει ότι του δίνεται η αίσθηση πως 

περνάει τα «δυτικά σύνορα» και εισέρχεται ολοκληρωτικά στον κόσμο της Ανατολής, 

                                                           
184 Ίσως ο Καζαντζάκης με τη πρόσδεση της Ελλάδας και της Ρωσίας στο «μεταίχμιο» των δύο 
κόσμων να θέλει να εξασφαλίσει για την Ελλάδα και τη Ρωσία μία περίοπτη θέση στο νέο κόσμο που 
ανατέλλει.  Ακόμα και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία προσλαμβάνεται ως «χωνευτήρι μεταξύ Ανατολής 
και Δύσης». Ίσως λοιπόν το «σταυροδρόμι» είχε το δικό του ιστορικό υπόβαθρο. 
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με το θλιβερό τοπίο που συναντά να του θυμίζει την Πανονία. Στον Krleža 

παρατηρείται εντονότερα σε σχέση με τον Καζαντζάκη το φαινόμενο να συγκρίνει 

την Κροατία με οτιδήποτε συναντά στη Σοβιετική Ένωση. Η Λιθουανία ενώ 

συγκρίνεται με την Κροατία ως προς την ατυχή γεωστρατηγική της θέση, εν 

προκειμένω να βρίσκεται μεταξύ Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης και της ισχυρής 

Ρωσίας, δεν αποτελεί «σταυροδρόμι» των κόσμων όπως η Κροατία αλλά υπάγεται 

στην Ανατολή. Η «μυστικιστική» Ρωσία με τη σειρά της, προσλαμβάνεται ως μία 

απομονωμένη  γεωγραφικά χώρα από την Ευρώπη,  αλλά η Μόσχα λογίζεται επίσης 

ως η πόλη των αντιφάσεων όπως το Βερολίνο.  

O έκτος άξονας αφορά στον τρόπο που αποτιμούν το παρόν της Σοβιετικής 

Ένωσης. Πρωτίστως οι δύο συγγραφείς διατυπώνουν κρίσεις για τους Μπολσεβίκους 

ηγέτες. Αμφότεροι αποθεώνουν το Λένιν για τις ηγετικές ικανότητές του θεωρώντας 

τον υπεύθυνο για τη νίκη του σοσιαλισμού στη Ρωσία. Στο «Ταξίδι στη Ρωσία», ο 

Λένιν προβάλλεται ως ένα διεθνές σύμβολο ειρήνης ενώ στο «Ταξιδεύοντας: Ρουσία» 

ως μία μεσσιανική μορφή. Ο Krleža ενοχλείται από την εμπορευματοποίηση του 

ονόματος του Λένιν και από τη θέα εικόνων και αφισών αφιερωμένων σ’ εκείνον 

στους δρόμους της Μόσχας σε αντίθεση με τον Καζαντζάκη που αποτιμά θετικά την 

«παρουσία» του Μπολσεβίκου ηγέτη σε όλη τη σοβιετική επικράτεια. Σχετικά με τη 

διάδοχη κατάσταση στη Σοβιετική Ένωση, εντοπίζονται διαφορές στις εκτιμήσεις 

των δύο συγγραφέων. Ο Krleža εκφράζει τον προβληματισμό του για την τύχη του 

σοβιετικού κράτους μετά το θάνατο του φυσικού ηγέτη του και για τους αδέξιους 

«ανούσιους» χειρισμούς των νέων ηγετών ενώ ο Καζαντζάκης, μολονότι 

επισκέπτεται τη Ρωσία κατά την περίοδο της μεγάλης σύγκρουσης του Στάλιν με την 

Ενωμένη Αντιπολίτευση, εκτιμά ότι η κριτική που εξαπολύεται και από τις δύο 

πλευρές είναι εποικοδομητική και πως μακροπρόθεσμα θα ωφελήσει τη Σοβιετική 

Ένωση. Επίσης, μελετώντας την πολιτική κατάσταση της χώρας, αμφότεροι 

κατακρίνουν τη ΝΕΠ, τη γραφειοκρατία, τους κουλάκους και τους νέπμεν. Ο 

Καζαντζάκης όμως, αποδεχόμενος την εκτίμηση του Λένιν πως οι υποχωρήσεις 

έναντι του καπιταλισμού είναι απαραίτητες για την επιβίωση του σοσιαλισμού, τις 

αποτιμά τελικά ως «αναγκαίο κακό». Ο Krleža ασκεί σφοδρή κριτική στη ΝΕΠ και 

τη γραφειοκρατία και δε συμβιβάζεται παρά μόνο με την οριστική αποπομπή τους 

από τη δημόσια ζωή. Στον πολιτιστικό τομέα , ο Krleža, για ακόμη μία φορά, ασκεί 

σφοδρότερη κριτική από τον Καζαντζάκη. Ο Κροάτης συγγραφέας, αποτιμά ως 

«παρακμιακές» τις νέες τάσεις τέχνης που δημιουργούνται στη Ρωσία και υποτελείς 
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σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης που ασκεί συστηματική προπαγάνδα. 

Λιγότερο επικριτικός, ο Καζαντζάκης εκτιμά ότι στο βωμό της προπαγάνδας 

θυσιάζεται η ίδια η τέχνη. Τέλος, αξίζει ακόμα να σημειωθεί, ότι αμφότεροι 

αφιερώνουν ένα κομμάτι του έργου τους στους εκπροσώπους του παλιού 

καθεστώτος. Στο «Ταξίδι στη Ρωσία», η φωνή της αστικής τάξης αποδίδεται μέσα 

από φανταστικούς, κυρίως, διαλόγους τους οποίους παραθέτει ο Krleža χωρίς να 

επεμβαίνει με δικές του κρίσεις. Οι αστοί είτε συμβιβάζονται με τη νέα τάξη 

πραγμάτων, είτε συνεργάζονται με το καθεστώς, είτε δυσανασχετούν για τις 

δυσκολίες διαβίωσης. Ο Καζαντζάκης στο «Ταξιδεύοντας: Ρουσία» καταγράφει 

φανταστικές ή πραγματικές διηγήσεις με αστούς στις οποίες συμμετέχει ο ίδιος. 

Τελικά, απορρίπτει τις ενστάσεις της μπουρζουαζίας με μία ελαφριά διάθεση 

ρεβανσισμού. 

3.2   Η «ΑΛΛΗ ΦΛΟΓΑ» ΤΟΥ ΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Η «ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ» 

ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗ: Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ KRLEŽA ΚΑΙ 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Ο Stanislav Vinaver και ο Παναΐτ Ιστράτι ξεκινούν από διαφορετικές 

χρονολογικές αφετηρίες και έχουν αντίθετους ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Ο 

πρώτος, εκπρόσωπος του επίσημου σερβικού κράτους, βιώνει την έκρηξη της 

Επανάστασης και τα πρώτα χρόνια του εμφυλίου πολέμου στη Ρωσία (1917-1919) 

ενώ ο δεύτερος, ένθερμος σοσιαλιστής, επισκέπτεται τη Σοβιετική Ένωση μία 

δεκαετία αργότερα (1927-1929). Το κυριότερο στοιχείο όμως που τους συνδέει είναι 

η οργή απέναντι στο μπολσεβικικό καθεστώς καθώς και το γεγονός ότι τα έργα τους 

αποτελούν ουσιαστικά την αντίστροφη ανάγνωση εκείνων των Krleža και 

Καζαντζάκη με τη σύμπλευση απόψεων να συναντάται σε ελάχιστους θεματικούς 

άξονες. Στη γιουγκοσλαβική περίπτωση, ο Krleža είχε υπόψιν του την αρνητική 

κρίση του Vinaver για την Επανάσταση στο έργο «Ρωσική Εξόδιος Ακολουθία» 

(Brebanović, 2016: 127-130), επιχείρησε να ανταπαντήσει και κατέληξε να ασκήσει 

μία ηπιότερης μορφής κριτική ενώ στην ελληνική, ο Ιστράτι ταξιδεύει μαζί με τον 

Καζαντζάκη στη σοβιετική επικράτεια και καταλήγουν να διατυπώνουν εκ διαμέτρου 

αντίθετες θέσεις: 

Στον πρώτο θεματικό άξονα της «συνομιλίας» των τεσσάρων πλέον συγγραφέων, 

ο Vinaver και ο Ιστράτι προσλαμβάνουν με διαφορετικό τρόπο την Επανάσταση σε 

σχέση με τους Krleža και Καζαντζάκη. Ο Σέρβος συγγραφέας την αποτιμά ως τη 
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μεγαλύτερη πράξη βίας η οποία σκορπά τη βία, το θάνατο, την πείνα και τη δυστυχία 

στη Ρωσία. Οι αιμοσταγείς αλλά οι -εξαιρετικά οργανωμένοι και προσηλωμένοι στο 

στόχο- Μπολσεβίκοι, διέλυσαν το ελεύθερο εμπόριο, επιδίδονται σε πράξεις 

τρομοκρατίας προπαγανδίζοντας με επιτυχία την ιδεολογία τους. Ωστόσο, ο 

συγγραφέας πασχίζει να ερμηνεύσει τις αιτίες της επιτυχίας της, μεταφέροντας την 

προβληματική του σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο. Ο Vinaver εξετάζει αρχικά την 

πιθανότητα η Επανάσταση να λειτουργεί ανανεωτικά και με γνώμονα την πρόοδο της 

ανθρωπότητας η οποία διαρκώς αποζητά την αλλαγή, υπομνηματίζοντας τις 

φιλοσοφικές θέσεις του Ηράκλειτου περί συνεχούς μεταβολής του κόσμου185. Ίσως οι 

Μπολσεβίκοι έλαβαν τη «γενναία» απόφαση να ηγηθούν της Επανάστασης σώζοντας 

την ανθρωπότητα από μεγαλύτερα δεινά. Αυτή η σκέψη όμως απορρίπτεται καθώς ο 

σοσιαλισμός προσλαμβάνεται ως μία μη φυσιολογική εξέλιξη για τον κόσμο. Έπειτα, 

θα ανάγει ως κύρια αιτία του ξεσπάσματος της Επανάστασης την ήττα των Ρώσων 

στα πεδία της μάχης. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, η επιτυχία των Μπολσεβίκων 

ίσως οφείλεται στην ανάγκη του ρωσικού λαού να αισθάνεται ότι εξήλθε νικητής από 

μία δοκιμασία μετά τις ήττες που είχε υποστεί. Επομένως, η νίκη εναντίον της 

αστικής τάξης απομάκρυνε το ρωσικό λαό το σύμπλεγμα κατωτερότητας και 

ηττοπάθειας που έτεινε να δημιουργηθεί. Ο Σέρβος συγγραφέας επιρρίπτει ευθύνες 

και στην αστική τάξη για την ολιγωρία που επέδειξε, για την ανικανότητα να 

ερμηνεύσει τις προθέσεις των Μπολσεβίκων υποτιμώντας τη σοβαρότητα της 

κατάστασης. O Vinaver εκτιμά ότι η Επανάσταση δε θα καμφθεί παρά μόνο όταν το 

βίωμά της γίνει οικουμενικό. Η προσήλωση των Μπολσεβίκων στην οικοδόμηση του 

σοσιαλισμού παρομοιάζεται με τους χειρισμούς του Μεγάλου Πέτρου να συνδέσει τη 

Ρωσία με τον ευρωπαϊκό κόσμο. Γενικότερα, η σύγχυση στο συλλογισμό του σχετικά 

με την Επανάσταση γίνεται αντιληπτή σε όλο το έργο του. Για τον Ιστράτι, η 

Επανάσταση πέτυχε κατά τα πρώτα χρόνια αλλά προδόθηκε από τους ίδιους τους 

εκπροσώπους της. Η διαφθορά και τα σκάνδαλα των Μπολσεβίκων, η λογοκρισία, η 

                                                           
185 Υπό αυτό το πρίσμα, ο Vinaver φαίνεται να «συναντά» και τη νιτσεϊκή θέση περί πολέμου και 
επομένως τους Καζαντζάκη και Krleža. Ωστόσο, οι φιλοσοφικές θέσεις του Ηράκλειτου περί διαρκούς 
αλλαγής του κόσμου παραπέμπουν περισσότερο στις διδαχές του Μπεργκσόν παρά σε εκείνες του 
Νίτσε. Ο Γάλλος φιλόσοφος τοποθετεί στο επίκεντρο της θεώρησής του την αδιαίρετη και αδιάκοπη 
μεταβολή του κόσμου. Παρ’ όλα αυτά μεταξύ νιτσεϊκής και μπεργκσονικής φιλοσοφία υπάρχουν 
κοινά σημεία αναφορικά με τη βιαιότητα των αλλαγών του κόσμου και την ελεύθερη βούληση. 
Επίσης, η άποψη ότι η Επανάσταση λειτουργεί στο βωμό της προόδου της ανθρωπότητας 
διατυπώθηκε και από τον πατέρα του ίδιου του συγγραφέα. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ο Vinaver 
παρακολούθησε τις διαλέξεις του Μπεργκσόν ως φοιτητής στο Παρίσι κατά την ίδια περίπου χρονική 
περίοδο με τον Καζαντζάκη. Οι μπεργκσονικές επιρροές στο έργο του Καζαντζάκη όμως διαφαίνονται 
κυρίως στην «Ασκητική» (Bien, 2007a). 
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καταπίεση του καθεστώτος αποτελούν προσβολή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και  

εκλαμβάνονται ως η κύρια αιτία που έσβησε η «φλόγα της Ανατολής» 

αντιστρέφοντας έτσι τον καζαντζακικό λόγο. Οι εορτασμοί για τη συμπλήρωση δέκα 

χρόνων από την Επανάσταση εκλαμβάνονται ως απατηλοί και επιδεικτικοί από τον  

Ιστράτι. Επίσης, εκτιμά ότι η «καθυστερημένη αστικοποίηση» στάθηκε μία επιπλέον 

αιτία για την αποτυχία της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στη χώρα την ίδια στιγμή 

που στον Καζαντζάκη η «καθυστέρηση» δεν λογίζεται ως ανασταλτικός παράγοντας 

προς την επιτυχία. Τέλος, ο μπολσεβικισμός εκφράστηκε στην ειλικρινή εκδοχή του 

στις αντιπολεμικές συνδιασκέψεις του Zimmerwald και του Kienthal, ενώ ως 

τελευταίους πραγματικούς επαναστάτες ορίζει τους Λένιν, Τρότσκι και Ντζερζίνσκι.  

Στο δεύτερο θεματικό άξονα που αφορά στην εκτίμηση των μελλούμενων o 

Vinaver και ο Ιστράτι διατυπώνουν διαφορετικές κρίσεις τόσο μεταξύ τους όσο και 

απέναντι στον Καζαντζάκη και τον Krleža. Ο Vinaver, εκφράζοντας αρχικά 

ανησυχίες για τους επικείμενους πολέμους, απορρίπτει τον διεθνισμό που πρεσβεύει 

ο σοσιαλισμός και ουσιαστικά συντάσσεται με την αντιμπολσεβικική πολιτική του 

επίσημου σερβικού κράτους και αργότερα με εκείνη του Βασιλείου Σέρβων, 

Κροατών και Σλοβένων. Οι θυσίες των Νότιων Σλάβων αλλά και των μικρών λαών 

γενικότερα δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν υπέρ της διάδοσης του 

επαναστατικού παροξυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά το Σέρβο συγγραφέα το 

μέλλον φαίνεται να ανήκει στην σύσταση και ανασύσταση των Κρατών αστικού 

τύπου που θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας των συνεχών πολέμων. Η απάντηση 

στον αντιδιεθνιστικό, κρατικοκεντρικό λόγο του Vinaver έρχεται από τον επαναστάτη 

Krleža με την πρόταση περί διεθνούς συνεργασία του προλεταριάτου κατά τα 

λενινιστικά πρότυπα. Ο Ιστράτι εκφράζοντας τη δυσφορία για την ήττα των ιδανικών 

του και την απαισιοδοξία του για την εξέλιξη των γεγονότων, συντάσσεται με τη 

διεξαγωγή ενός γενικευμένου διαρκούς αγώνα υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 

της δικαιοσύνης. Ουσιαστικά, χρησιμοποιώντας καζαντζακικούς όρους, ο ιστρατικός 

«μετακομμουνισμός» δε συνδέεται με το καθεστώς -όπως στην περίπτωση του 

Έλληνα συγγραφέα- αλλά κυρίως με την Ενωμένη Αντιπολίτευση του Τρότσκι. Στην 

τελευταία, ο Ιστράτι προσβλέπει μία ελπίδα σωτηρίας του μπολσεβικισμού, ωστόσο 

καταλογίζει στα μέλη της έλλειψη συντονισμού. Παράλληλα, προσεγγίζει τις θέσεις 

του Καζαντζάκη περί ηθικής παρακμής του καπιταλιστικού κόσμου η οποία θα 

σημάνει και την πτώση του. 
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Στα έργα του Vinaver απουσιάζει η αφήγηση περί μεσαιωνικού βυζαντινού 

παρελθόντος και Πανσλαβισμού ενώ στον Ιστράτι δε συμπεριλαμβάνεται, εκτός των 

άλλων δύο θεματικών, και η αφήγηση περί Θρησκείας. Ως εκ τούτου, οι επόμενοι 

κοινοί θεματικοί άξονες μεταξύ των τεσσάρων συγγραφέων διαφοροποιούνται σε 

σχέση με εκείνους που προέκυψαν στην εξέταση των έργων του Καζαντζάκη και του 

Krleža: 

Ο τρίτος θεματικός άξονας αφορά στην αποτίμηση του ρωσικού στοιχείου και την 

εγκόλπωση ή μη των οριενταλιστικών λόγων. Ο Vinaver αφηγούμενος σε πρώτο 

πρόσωπο, εκφράζεται επίσης με συμπάθεια απέναντι στο ρωσικό λαό και θλίβεται για 

την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει λόγω του επαναστατικού 

αναβρασμού, του εμφύλιου πολέμου και της πείνας. Μολονότι η ευθύνη για τη δεινή 

του θέση βαραίνει το παλαιό τσαρικό καθεστώς, τους Μπολσεβίκους και τους 

Λευκούς, ο λαός κατά το Vinaver είναι καταδικασμένος να επιβιώνει στο φόβο και 

την ανέχεια. Συνεπώς, ενώ στον Krleža -και στον Καζαντζάκη- ο λαός «πεινάει και 

διαβάζει» -ήτοι υποφέρει αλλά μάχεται-, στο Vinaver «πεινάει και μόνο μιλάει» -ήτοι 

υποφέρει και υπομένει. Ο Vinaver δεν καταφεύγει σε ρωσοφοβικές ρητορικές186 και 

μάλιστα κατακρίνει με πάθος τους Γάλλους αξιωματικούς με τους οποίους 

συναναστρέφεται, για τις αρνητικές τοποθετήσεις τους απέναντι στο ρωσικό λαό. 

Σύμφωνα με τους Γάλλους, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει η Δημοκρατία στη 

Ρωσία σε αντίθεση με τη Γαλλία ενώ ο απολυταρχικός μπολσεβικισμός είναι ένα 

καθεστώς που ταιριάζει απόλυτα στη ρωσική ιδιοσυγκρασία. Ωστόσο, ο Vinaver 

εγκιβωτίζει και τον τρόπο που ο ίδιος ο ρωσικός πληθυσμός αποτιμά τον εαυτό του. 

Ο ρωσικός λαός αποτιμάται από τους ανθρώπους του είτε θετικά, ως μία περήφανη 

ομάδα η οποία έχει επιδείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα στις κακουχίες και 

ανωτερότητα απέναντι στις περιστάσεις, είτε αρνητικά, ως ένα συνονθύλευμα 

χαμηλού μορφωτικού επιπέδου που διακατέχεται από αισθήματα μίσους για τον ίδιο 

τον εαυτό του και από σύνδρομα κατωτερότητας απέναντι στη Δύση έχοντας ροπή 

στη βία, την καταστροφή, την οκνηρία και τον αλκοολισμό. Μάλιστα, κατά τα 

                                                           
186 Όπως στην ελληνική περίπτωση έτσι και στη σερβική, σε ένα ιστορικό πλαίσιο ο αντιρωσικός ή 
φιλορωσικός λόγος είχε ρίζες στη χώρα ήδη από τον 19ο αιώνα. Η σύνδεση της Σερβίας με τη Ρωσία 
ήταν πολυεπίπεδη (γλωσσική, θρησκευτική, πολιτισμική, πολιτική). Η Ρωσία προσλαμβανόταν ως 
φορέας «δυτικών ιδεών και θεολογικής σκέψης και επαναστατικής ιδεολογίας» μία χώρα η οποία 
δεν αποτελούσε «μόνο αντικείμενο θαυμασμού – εναλλακτικό πρότυπο- αλλά και αντικείμενο 
απόρριψης, ‘κόμπος’ στη σχέση με τη δυτική Ευρώπη, και αντικείμενο μυθοποίησης» (Σκοπετέα, 
1988: 416-417). Η επαφή των Σέρβων με τη ρωσική παιδεία, κατά έναν παράδοξο τρόπο 
πραγματοποιείται μόλις το 1860 από γερμανικές μεταφράσεις. 
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δρώντα πρόσωπα ρωσικής καταγωγής των ιστοριών του Vinaver ο αντιδυτικός λόγος 

αποτελεί βασικό γνώρισμα του ρωσικού λαού. Από την εξέταση των παραπάνω, 

αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας δεν διατυπώνει στις πρωτοπρόσωπες 

αφηγήσεις του οποιαδήποτε αρνητική κρίση για το ρωσικό λαό. Ο δυτικός 

«οριενταλιστικός» λόγος εις βάρος της Ρωσίας αλλά και η «οριενταλιστική 

αυτοπρόσληψη» των Ρώσων πηγάζει αποκλειστικά από τις αφηγήσεις των δρώντων 

προσώπων των ιστοριών του. Από την αφήγηση του Vinaver δεν προκύπτει κάποια 

προσπάθεια σύνδεσης της Ρωσίας ή της πατρίδας του με τον «ανατολικό» ή «δυτικό» 

κόσμο ή κάποια προβληματική περί «σταυροδρομίου» όπως σε εκείνες του Krleža 

και του Καζαντζάκη. Η Ευρώπη όμως εκλαμβάνεται ως δεύτερος πόλος σύγκρισης 

αφενός απέναντι στη Ρωσία και αφετέρου στο περιβάλλον των Νότιων Σλάβων. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως ο ίδιος ενώ παρατηρεί μία -και μοναδική-  

ομοιότητα ανάμεσα στη ρωσική και τη νοτιοσλαβική ψυχοσύνθεση στην τάση των 

δύο λαών να δημιουργούν φαντασιακές ιστορίες συνωμοσίας, επιλέγει να μην 

επικαλεστεί σε κανένα σημείο του έργου την κοινή σλαβική καταγωγή187. Ο Ιστράτι, 

όπως ακριβώς και ο Καζαντζάκης, εγκιβωτίζει το δυτικό οριενταλιστικό λόγο στην 

αφήγησή του. Ο εγκάρδιος, φιλικός και φιλόξενος σοβιετικός λαός είναι ταυτόχρονα 

«οπισθοδρομικός» και «βάρβαρος». Η σύγκριση με τον «ορθολογιστή», «έξυπνο» 

Ευρωπαίο με το «καθαρό» νοικοκυριό είναι αναπόφευκτη κατά την επίσκεψη του 

Ιστράτι στο Σαρατώφ, μία πόλη με έντονο το γερμανικό-δυτικό στοιχείο. Επομένως, 

χαράζοντας διαχωριστικές γραμμές, ο Ιστράτι  τοποθετεί ως πρώτο πόλο την 

«ορθολογική» Ευρώπη και ως δεύτερο την «οπισθοδρομική» Ρωσία. Στην ιστρατική 

εξίσωση όμως δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν τα Βαλκάνια τα οποία, όπως 

ακριβώς και η Ρωσία προσπαθούν να αποτινάξουν τον «πατριαρχικό» τρόπο 

οργάνωσης της ζωής. Υπό αυτό το πρίσμα, τα «σκοτεινά» Βαλκάνια και η 

«καθυστερημένη» Ρωσία στέκονται με δέος απέναντι στο Σημαντικό Ευρωπαίο 

«Άλλο». Στοιχεία του ανατολίτικου «μυστικισμού», που απασχόλησε τη θεματολογία 

του Ιστράτι σε όλη τη συγγραφική του πορεία, επιβιώνουν και στη σοβιετική 

επικράτεια. 

                                                           
187 Στο έργο της Rebecca West «Black Lamb and Grey Falcon» του 1941 που αναφέρθηκε σε 
προηγούμενα κεφάλαια, ο Constantine-Vinaver του 1936 φαίνεται να υποτιμά την κοινή σλαβική 
καταγωγή Ρώσων-Νότιων Σλάβων. Σκοπός του ήταν να εξυπηρετήσει το καθεστώς Στογιαντίνοβιτς το 
οποίο τηρούσε μία αντιμπολσεβικική στάση και να αντικρούσει το δυτικό λόγο ο οποίος θεωρούσε 
τους Νότιους Σλάβους φίλα προσκείμενους στον κομμουνισμό μόνο λόγω της σλαβικής συγγένειας 
με τη Ρωσία. 
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Ο τέταρτος άξονας έγκειται στην πρόσληψη του τσαρικού παρελθόντος. Αποτελεί 

μάλιστα τη πρώτη θεματική στην οποία παρατηρείται σύμπνοια απόψεων ανάμεσα 

στους τέσσερις συγγραφείς. Η «τυραννική» τσαρική διακυβέρνηση αποτέλεσε μία 

από τις μεγαλύτερες δυστυχίες για τη Ρωσία και το λαό της. Η σφοδρότερη κριτική 

προέρχεται από τη μεριά του αστού Vinaver ο οποίος χαρακτηρίζει «βαρβαρικό» το 

τσαρικό καθεστώς και άμεσα υπεύθυνο για το ξέσπασμα της Επανάστασης. Ο Ιστράτι 

εστιάζει περισσότερο στις μεθόδους τρομοκρατίας της «Οχράνα» οι οποίες 

παρομοιάζονται με εκείνες της μπολσεβικικής Γκε πε ου ενώ ο Καζαντζάκης με τον  

Krleža επιμένουν στις μεθόδους καταπίεσης που χρησιμοποίησε εις βάρος του λαού. 

Ο  πέμπτος θεματικός άξονας συνίσταται στην πρόσληψη του παρόντος της 

Ρωσίας/Σοβιετικής Ένωσης από τους τέσσερις συγγραφείς. Στην περίπτωση όμως του 

Vinaver προκύπτει μία ιδιαιτερότητα. Η αφήγηση των γεγονότων αρχικά λαμβάνουν 

χώρα στα έτη 1917 έως 1919, διάστημα  κατά το οποίο ο ίδιος βρίσκεται στη Ρωσία. 

Ωστόσο, το τελευταίο κεφάλαιο του έργου καλύπτει τα έτη της ΝΕΠ μέχρι και τη 

σύγκρουση του Τρότσκι με τους Στάλιν, Ζινόβιεφ και Κάμενεφ, έτη κατά τα οποία ο 

Σέρβος συγγραφέας δεν έχει επισκεφθεί τη Σοβιετική Ένωση. Στην πραγματικότητα, 

το τελευταίο κεφάλαιο του έργου είναι μία συνέντευξη μιας σερβικής οικογένειας 

που ζούσε μέχρι εκείνο το διάστημα στη χώρα, με τον Vinaver να δηλώνει ότι 

εμπιστεύεται την κρίση των μελών της και ουσιαστικά ότι αποδέχεται τις καταθέσεις 

τους ως αληθείς. Συνεπώς στην εξέταση του έργου του Vinaver εξετάζονται δύο 

«πραγματικότητες», αυτή του 1917-1919 και εκείνη του διαστήματος του Απριλίου 

1921 μέχρι και πριν το καλοκαίρι του 1926: 

 Αναφορικά λοιπόν με τους Μπολσεβίκους ηγέτες, ο Vinaver αρχικά τηρεί μία 

διφορούμενη στάση απέναντι στο Λένιν ο οποίος παρουσιάζεται άλλοτε ως μία 

φιγούρα που υποκινεί τη βία κι άλλοτε ως ικανός καθοδηγητής. Η σύγχυση αυτή στις 

σκέψεις του αποτελεί συνέχεια της αμηχανίας εκείνων για την Επανάσταση. Τα 

συνεντευξιαζόμενα πρόσωπα του τελευταίου κεφαλαίου εκτιμούν ότι η ακτινοβολία 

του Λένιν παραμένει ισχυρή και μετά το θάνατό του και αναφέρονται στις 

προσπάθειες «αγιοποίησης» της δράσης του από τους υπόλοιπους Μπολσεβίκους 

ηγέτες. Οι παραπομπές στο λόγο του και οι πολιτικές του προβλέψεις αποτελούν 

ουσιαστικά το «διαβατήριο» της νομιμότητας για την επόμενη σοβιετική κυβέρνηση. 

Από την άλλη μεριά, ο Τρότσκι, ο Στάλιν, ο Ζινόβιεφ και ο Κάμενεφ  τόσο της 

διετίας 1917-1919 όσο και του διαστήματος 1921-1926 αποτιμώνται αρνητικά. Ο 
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αποπροσανατολισμός του λαού και οι προπαγανδιστικές τακτικές αποτελούν το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της δράσης τους. Στην περίπτωση του Ιστράτι, τα ιδανικά 

που πρέσβευε ο Λένιν, ο Τρότσκι και οι υπόλοιποι παλιοί επαναστάτες προδόθηκαν 

από τον «κουλάκο του κομμουνισμού» Στάλιν και τους άλλους Μπολσεβίκους 

ηγέτες. Ο Ελληνορουμάνος συγγραφέας δηλώνει απερίφραστα την υποστήριξή του 

στον Τρότσκι και την ασυντόνιστη, κατά τον ίδιο, Ενωμένη Αντιπολίτευση. Η 

κριτική του έρχεται από τη σκοπιά του σοσιαλιστή. Ενώ η αποθέωση στην 

προσωπικότητα και την ικανότητα του Λένιν προσεγγίζει τις θέσεις Krleža και 

Καζαντζάκη, ο Λένιν του Ιστράτι διέπραξε ένα τρομερό σφάλμα: έδωσε το λόγο 

στους αντιπάλους του με αποτέλεσμα την αποδόμηση της Επανάστασης και των 

ιδανικών του από τους διαδόχους του. Ακόμα, τα χρόνια της ΝΕΠ κατακρίνονται με 

σφοδρότητα και από τους τέσσερις συγγραφείς. Ωστόσο, η κριτική των 

συνεντευξιαζόμενων του Vinaver δεν εστιάζει στη δράση των νέπμεν, της 

γραφειοκρατίας και των κουλάκων, όπως στην περίπτωση των τριών επαναστατών 

συγγραφέων, αλλά στην ατιμωρησία, την ανομία που επικρατούν στους δρόμους, την 

καταπίεση και τις καταχρήσεις των Μπολσεβίκων καθώς και στους κερδοσκόπους 

που δρουν στο πλαίσιο της μαύρης αγοράς.  Ακόμα, τους τέσσερις συγγραφείς 

απασχολεί η δράση της μυστικής αστυνομίας του σοβιετικού καθεστώτος, Γκε πε ου 

και η απονομή δικαιοσύνης στη Σοβιετική Ένωση. Ο Ιστράτι και ο Krleža, επιμένουν 

στη δράση της μυστικής αστυνομίας. Ο πρώτος εκφράζει το μένος του για την Γκε πε 

ου και τις ανελεύθερες μεθόδους της και ο δεύτερος συνειδητοποιεί με δέος τη 

δύναμή της και την ανάμειξή της στην κοινωνία. Σε μία εντελώς διαφορετική 

διατύπωση από τους τρεις, ο Καζαντζάκης επαινεί το σύστημα απονομής δικαιοσύνης 

και το σωφρονιστικό σύστημα της Σοβιετικής Ένωσης στο σύνολό του για τη 

λειτουργικότητα του στην κοινωνία. Σχετικά με την αποτίμηση του εβραϊκού 

στοιχείου στη Σοβιετική Ένωση, ανιχνεύονται τοποθετήσεις στον Καζαντζάκη και το 

Vinaver και κατά πολύ λιγότερο στον Krleža και τον Ιστράτι. Ο Καζαντζάκης 

αξιολογεί με θετικό τρόπο την παρουσία του στη ρωσική επικράτεια και υποβαθμίζει 

τα αντισημιτικά αισθήματα του πληθυσμού. Οι Εβραίοι ουσιαστικά εμφύσησαν την 

μεσσιανική κοσμοαντίληψη της παράδοσής τους στη ρωσική ψυχοσύνθεση με 

αποτέλεσμα η Ρωσία να είναι έτοιμη να αναλάβει το ρόλο του Σωτήρα της 

ανθρωπότητας δημιουργώντας τον νέο κόσμο μέσω της Επανάστασης. Ο, εβραϊκής 

καταγωγής, Vinaver αφιερώνει στο εβραϊκό στοιχείο ένα μεγάλο μέρος του έργου του 

δίχως όμως ο ίδιος να διατυπώνει προσωπικές κρίσεις. Στο επίκεντρο της αφήγησής 
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του τοποθετεί τα υπερβολικά αντιεβραϊκά αισθήματα του πληθυσμού, που έχουν τις 

ρίζες τους εποχή των Τσάρων. Στο έργο του Krleža τα αντιεβραϊκά αισθήματα 

καταγράφονται και εν μέρει κατακρίνονται ενώ ο Ιστράτι εκφράζει τη θλίψη του για 

τον αντισημιτισμό ορισμένων κατοίκων του πληθυσμού. 

Με την παράλληλη προσέγγιση της θεματολογίας των τεσσάρων συγγραφέων να 

εξαντλείται, παρατηρούνται επιμέρους «συνομιλίες» μεταξύ τριών ή δύο 

εξεταζόμενων έργων: 

Έτσι, ο Vinaver, o Krleža και ο Καζαντζάκης, αφιερώνουν ένα μέρος του βιβλίου 

τους στη διαβίωση των εκπροσώπων του παλαιού καθεστώς κατά το χρόνο επίσκεψής 

τους στη χώρα. Ο Vinaver της διετίας 1917-1919 καταγράφει επιπλέον αναφορές σε 

σχέση με τους επαναστάτες συγγραφείς για πολιτικές ομάδες που κατά τη δεκαετία 

του 1920 είχαν ήδη ηττηθεί. Δίνει λοιπόν το «βήμα» στους Μενσεβίκους, τους 

Εσέρους και τους αναρχικούς επιχειρώντας να σκιαγραφήσει τους βασικούς άξονες 

της σκέψης τους. Η απόρριψη της συνεργασίας με τους Μπολσεβίκους και τα 

αισθήματα μίσους απέναντί τους αποτελούν το συνδετικό κρίκο των τριών ομάδων.  

Επιπρόσθετα, ασκεί δριμύτατη κριτική στους Λευκούς, τους «συνεχιστές του 

τσαρικού καθεστώς». Ο Ντενίκιν και οι Λευκοί στο σύνολό τους αποτιμώνται από το 

Vinaver του 1917-1919 ως ανίκανοι και βίαιοι. Συγκρίνονται ως προς τη βιαιότητα με 

τους Μπολσεβίκους αλλά υστερούν σημαντικά σε οργάνωση, συντονισμό και 

αποφασιστικότητα. Ο Vinaver κατακρίνει και τη ρωσική αστική τάξη. Η εχθρότητα 

απέναντι στο ρωσικό λαό την καθιστά στα μάτια του την πιο στυγνή αστική τάξη 

παγκοσμίως. Η αφήγηση όμως για τους αστούς που συναντά στις περιπλανήσεις του 

ο ίδιος ο συγγραφέας προσιδιάζει εκείνη του Krleža. Και στο έργο του Vinaver 

λοιπόν, περιγράφεται είτε η συνεργασία ορισμένων αστών με το καθεστώς είτε η 

εξαθλίωση στην οποία έχουν περιέλθει με περισσότερη βαρύτητα να δίνεται στη 

δεύτερη περίπτωση. Στους δύο Γιουγκοσλάβους συγγραφείς απουσιάζει η ελαφριά 

διάθεση ρεβανσισμού του Καζαντζάκη. 

Ο Vinaver, o Krleža και ο Καζαντζάκης αφιερώνουν ένα σημαντικό μέρος των 

έργων τους στο θέμα της καταδίωξης της θρησκείας και σε εκείνο της στρατευμένης 

τέχνης. Στην πρώτη περίπτωση, ο Vinaver, προσεγγίζει περισσότερο τις αρνητικές 

κρίσεις του Καζαντζάκη. Παρ’ όλα αυτά, η αποπομπή της θρησκείας από τη δημόσια 

ζωή αποτελεί απλά ένα ακόμα δείγμα της σκληρής, απολυταρχικής φύσης του 

μπολσεβικικού καθεστώτος. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο θεματικός άξονας της 
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αποπομπής της θρησκείας δε συγκινεί ιδιαίτερα κανέναν από τους δύο 

Γιουγκοσλάβους συγγραφείς. Ο Krleža είχε καταδικάσει τη θρησκεία σε όλα τα έργα 

εκείνης της περιόδου και ο Vinaver εστίασε περισσότερο στο εβραϊκό στοιχείο. Στη 

δεύτερη περίπτωση όμως, διαπιστώνεται σε πρώτη ανάγνωση μία σύμπλευση 

απόψεων μεταξύ των τριών συγγραφέων. Ο Vinaver εντοπίζει και κατακρίνει με τη 

σειρά του, την ένταξη της τέχνης στην υπηρεσία του καθεστώτος αλλά αναρωτιέται 

πώς ένας λαός που λιμοκτονεί είναι σε θέση να κατανοεί τα βαθιά νοήματα της 

τέχνης. Ο Krleža αρνείται σθεναρά την υπαγωγή της τέχνης σε οποιαδήποτε πολιτικά 

συμφέροντα, μία στάση που τήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Καζαντζάκης 

όμως σε χαμηλότερους τόνους δεν κατακρίνει την έννοια της στρατευμένης τέχνης 

όπως οι Γιουγκοσλάβοι συγγραφείς, αλλά την ποιοτική υποβάθμισή της στο βωμό της 

προπαγάνδας η οποία όμως είναι επιτακτική ανάγκη να διεξάγεται. 

Ακόμα, o Vinaver, ο Ιστράτι και o Καζαντζάκης αναφέρονται στην Κομσομόλ. Ο 

πρώτος και ο δεύτερος κατηγορούν τη ρωσική νεολαία για ελαφρότητα ηθών ενώ 

αντίθετα ο τρίτος εκτιμά πως αποτελεί την ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας 

λόγω της αφοσίωσης στους στόχους της και την καταρτισμένη κομμουνιστική της 

εκπαίδευση θεωρώντας παράλληλα επωφελή για τη νέα κοινωνία την 

δραστηριοποίησή της στα κοινά. 

Αναφορικά με τον πατριδοκεντρισμό των δύο Γιουγκοσλάβων και του 

Καζαντζάκη είναι απαραίτητη η εξής διευκρίνηση: O πατριδοκεντρισμός του Krleža 

και του Καζαντζάκη, στην πραγματικότητα, έγκειται στην πολυεπίπεδη σύγκριση της 

πατρίδας τους με τη Σοβιετική Ένωση και στην προσπάθεια να ορίσουν τον «Εαυτό» 

μέσω του σοβιετικού «Άλλου». Το έργο του εθνικιστή Vinaver είναι ελάχιστα 

πατριδοκεντρικό αν εκληφθεί με βάση τους παραπάνω όρους. Η Ρωσία και το 

νοτιοσλαβικό περιβάλλον ανήκουν στην αφήγηση αλλά στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι δύο θεματικές που ελάχιστα συνδέονται μεταξύ τους. Η 

Επανάσταση, η Ρωσία και ο πόλεμος στο Vinaver κυρίως συνειρμικά παραπέμπουν 

στην πατρίδα. Ο Vinaver βέβαια αναφέρεται στη δεινή θέση στην οποία έχει 

περιέλθει η χώρα του κατά τον πόλεμο δίνοντας μία πατριωτική χροιά στο έργο ή 

απαντά σε κριτικές που δέχεται από συμπατριώτες του. Επομένως, η πατρίδα δεν 

είναι απούσα ούτε στο έργο «Ρωσική Εξόδιος Ακολουθία». Παρ’ όλα αυτά, τα όρια 

της πατρίδας στο έργο του Σέρβου συγγραφέα είναι δύσκολο να οριστούν καθώς ο 

ίδιος αναχωρεί για τη Ρωσία ως εκπρόσωπος του σερβικού κράτους και επιστρέφει 
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στη χώρα ως πολίτης του Βασιλείου Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων. 

Αφουγκραζόμενος τη δυσκολία να ορίσει τη φύση της κρατικής οντότητας στην 

οποία ανήκει, επιλέγει, ως επί το πλείστον, ασφαλείς αναφορές στο νοτιοσλαβικό 

περιβάλλον γενικότερα. 

Τέλος, μερικές θεματικές ενότητες στο έργο του Vinaver απαντώνται και σ’ αυτό 

του Καζαντζάκη. Αυτές αφορούν κυρίως στις κρίσεις για τον Κόκκινο Στρατό, τον 

έρωτα στη Σοβιετική Ένωση και την προπαγάνδα που διεξάγουν οι Μπολσεβίκοι 

στην Ανατολή. Και στις τρείς περιπτώσεις η «Ρωσική Εξόδιος Ακολουθία» αποτελεί 

αντίστροφη ανάγνωση του «Ταξιδεύοντας: Ρουσία». Ο Vinaver αποτιμά τον Κόκκινο 

στρατό ως βάρβαρο και αιμοσταγή, καταγγέλλει τη «θυσία» του έρωτα στο βωμό των 

επαναστατικών ιδανικών και εκπλήσσεται με τη δικτύωση των Μπολσεβίκων με τους 

λαούς της Ανατολής. Αντίθετα, ο Καζαντζάκης θεωρεί τον Κόκκινο στρατό ένα 

σύμβολο ειρήνης για την ανθρωπότητα, τον έρωτα ως δευτερεύον στοιχείο μπροστά 

στην ιστορική πρόκληση ενώ καταγράφει τον ενθουσιασμό του για το πρόσφορο 

έδαφος που βρίσκουν τα επαναστατικά ιδεώδη στην Ανατολή. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η κατηγοριοποίηση των συγγραφέων με βάση την καταγωγή και τη στάση τους 

απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, δεν παραγνωρίζει σε καμία περίπτωση ούτε την 

υποκειμενική οπτική των συγγραφέων, ούτε τις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας 

και της συλλογιστικής τους πορείας. Από την έρευνα προέκυψαν «κοινοί τόποι» αλλά 

και σημαντικές αποκλίσεις στον τρόπο πρόσληψης της Επανάστασης και της χώρας 

γενικότερα. Διαπιστώνεται μία κλιμάκωση αναφορικά με την επικριτική διάθεση 

προς στην Σοβιετική Ένωση ανάμεσα στους τέσσερις συγγραφείς: Ο Νίκος 

Καζαντζάκης, υπηρετώντας το «μετακομμουνιστικό» του όραμα, ανιχνεύει τις 

αδυναμίες του μπολσεβικικού καθεστώτος αλλά επιλέγει να μετριάσει την κριτική 

του. Ο αντιφατικός Miroslav Krleža, με μία πεισιθάνατη διάθεση, επικρίνει και 

ειρωνεύεται ορισμένες πρακτικές των Μπολσεβίκων διατηρώντας όμως παράλληλα 

την αισιοδοξία του για την τελική επικράτηση του κομμουνισμού όπως εκφράστηκε  

από το Λένιν. Ο Stanislav Vinaver  και ο Παναΐτ Ιστράτι τείνουν προς το μηδενισμό, 

κατακρίνοντας με πάθος το μπολσεβικικό καθεστώς∙ ο πρώτος από τη θεώρηση του 

αστού και ο δεύτερος από εκείνη του απογοητευμένου σοσιαλιστή.  
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Από την άλλη πλευρά, με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό, ανιχνευτήκαν κάποια 

βασικά κοινά μοτίβα στα «ελληνικά» και «γιουγκοσλαβικά» σχήματα πρόσληψης. Οι 

επαναστάτες συγγραφείς, Καζαντζάκης και Krleža, εγκιβωτίζουν στην αφήγησή τους 

εθνικούς λόγους των χωρών τους, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από τα μέσα του 19ου 

αιώνα έως τις αρχές του 20ου. Κάτι τέτοιο εντοπίζεται στον τρόπο που αποτιμούν το 

βυζαντινό παρελθόν και τη σχέση του Βυζαντίου με το ρωσικό, ελληνικό, 

νοτιοσλαβικό κόσμο. Παράλληλα, αναφέρονται στην ιδιαίτερη ιστορική, 

θρησκευτική, πολιτιστική  σύνδεση των χωρών τους με την Ρωσία. Ο Πανσλαβισμός 

και η θρησκεία είναι τα κύρια ενοποιητικά στοιχεία των τριών κόσμων , ωστόσο 

διαπιστώνονται αποκλίσεις στη θεώρηση των δύο συγγραφέων σε αυτό το σημείο. Ο 

Καζαντζάκης δεν εγκιβωτίζει ρωσοφοβικά, σλαβοφοβικά σύνδρομα στην αφήγησή 

του και θεωρεί τη θρησκεία (μέσω του Βυζαντίου) απαραίτητο συστατικό στοιχείο 

της σύνδεσης της Ελλάδας με τη Ρωσία. Ο Krleža αποτιμά αρνητικά την 

πανσλαβιστική δράση και απαξιώνει τις θρησκευτικές σχέσεις Ρωσίας-νοτιοσλαβικού 

κόσμου γενικότερα. Επίσης, ειδικά στην καζαντζακική αφήγηση, εντοπίζονται 

«οριενταλιστικοί» λόγοι για τη Ρωσία, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια που ενδεχομένως 

όμως να εξυπηρετούν στη δημιουργία ενός ακόμα συνδετικού κρίκου μεταξύ 

ελληνικού και ρωσικού στοιχείου. Αμφότεροι, επιχειρούν να οριοθετήσουν τα 

σύνορα του δυτικού και του ανατολικού κόσμου και να ορίσουν τη μεταβατική 

περιοχή ανάμεσα στους δύο κόσμους. Η «χάραξη» των συνόρων Ανατολής-Δύσης 

απασχόλησε αργότερα τον Krleža κατά τη δημιουργία του δικού του εθνικού 

αφηγήματος για λογαριασμό της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας. 

Τα έργα των «επικριτών» διαφέρουν τόσο μεταξύ τους όσο και με εκείνα των 

«συμπαθούντων». Η μόνη απτή σύνδεση μεταξύ Ιστράτι και Vinaver είναι η σφοδρή 

καταγγελία του μπολσεβικικού καθεστώτος. Ο εβραϊκής καταγωγής αστός Vinaver 

επιθυμεί τη δημιουργία ενός ασφαλούς μεταπολεμικού κόσμου στο πλαίσιο του 

Κράτους στον οποίο ο σοσιαλισμός και ο μπολσεβικικός διεθνισμός δεν έχουν θέση. 

Οι τοποθετήσεις του εγκιβωτίζουν έμμεσα την αντιμπολσεβικική πολιτική του 

Βασιλείου Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο Vinaver 

δεν αφήνει εκτός της κριτικής του την αστική τάξη. Παράλληλα, «οριενταλιστικά» 

μοτίβα εις βάρος της Ρωσίας εντοπίζονται στη «Ρωσική Εξόδιο Ακολουθία», όχι 

όμως στη δική του πρωτοπρόσωπη αφήγηση αλλά στις κρίσεις των δρώντων 

προσώπων των ιστοριών του. Ο ίδιος κατακρίνει τις αρνητικές αναφορές των δυτικών 

εις βάρος του ρωσικού πληθυσμού. Εν τούτοις, ο Σέρβος συγγραφέας επιλέγει να 
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αποφύγει  τη διατύπωση κρίσεων για την ιδιαίτερη σύνδεση νοτιοσλαβικού κόσμου-

Ρωσίας. Ο Ιστράτι, όπως ο Καζαντζάκης, ενσωματώνει οριενταλιστικές προσεγγίσεις 

για τη Ρωσία και τα Βαλκάνια. Η συναισθηματική φόρτιση πάνω στην οποία 

γράφτηκε το έργο επηρεάζει τη δομή και το περιεχόμενό του, διαφοροποιώντας το σε 

μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα τρία εξεταζόμενα έργα. Γενικότερα, αναφορικά με 

την αποτίμηση του παρόντος και του μέλλοντος της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης 

και του κόσμου γενικότερα, τα έργα «Προς την άλλη φλόγα» και «Ρωσική Εξόδιος 

Ακολουθία» αποτελούν την «αντίστροφη ανάγνωση» των έργων «Ταξιδεύοντας: 

Ρουσία» και «Ταξίδι στη Ρωσία». Μόνο ένας είναι ο ισχυρός συνδετικός κρίκος 

μεταξύ των τεσσάρων έργων: η θέρμη με την οποία  εκφράζονται για το ρωσικό λαό. 

Οι βαλκανικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και η οπτική της βαλκανικής περιηγητικής 

γραμματείας απέναντι στη Ρωσία και τη Σοβιετική Ένωση συχνά δε 

συμπεριλαμβάνονται στο κάδρο της ιστορικής ανάλυσης. Ένα μικρό βήμα προς 

αυτήν την κατεύθυνση επιχείρησε και η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζοντας 

την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία, τις ιδεολογικές καταβολές και βεβαίως, τα σχετικά έργα 

τεσσάρων εκπροσώπων της ελληνικής και γιουγκοσλαβικής ταξιδιωτικής 

λογοτεχνίας. Ασφαλώς, η μελλοντική εξέταση περισσότερων κειμένων και πηγών -

ειδικότερα σερβοκροατικών, η μελέτη των οποίων παρουσιάζει αρκετές 

ιδιαιτερότητες- θα αναδείξει στοιχεία για την πρόσληψη της Σοβιετικής Ένωσης και 

της Οκτωβριανής Επανάστασης στα Βαλκάνια που δε συμπεριλαμβάνονται στο 

παρόν πόνημα. 
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