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Α’Μέρος 

Η ΖΩΗ ΤΟΥ  

ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΣΕΡΓΚΕΓΕΒΙΤΣ ΠΟΥΣΚΙΝ 

Ο Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν  (6 Ιουνίου 1799 – 10 Φεβρουαρίου  

1837), ήταν πολύ σπουδαίος  Ρώσος ποιητής, συγγραφέας, γενάρχης της σύγχρονης 

ρωσικής λογοτεχνίας και γνωστός φιλέλληνας. 

 

Πορτραίτο του Αλέξανδρου Πούσκιν από τον Βασίλι Αντρέγιεβιτς Τροπίνιν 

. 

Τα παιδικά χρόνια του Πούσκιν 
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Ο Πούσκιν γεννήθηκε στη Μόσχα, από γονείς ευγενείς, στα τέλη του 18ου 

αιώνα, την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής με τις καμπάνες της πόλης να χτυπούν 

πένθιμα. Οι γονείς του, o Σεργκέι Λβόβιτς Πούσκιν και η Ναντέζντα (Νάντια) 

Οσσίποβνα Χάννιμπαλ, μόλις είχαν εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα .Ο Πούσκιν είχε 

άλλα δύο αδέλφια την μεγαλύτερη αδελφή του Όλγα και το μικρό αδελφό του, τον 

Λεβ (Λέων). Οι γονείς τους τα παραμελούσαν με τον πατέρα να διαθέτει πολύ λίγο 

χρόνο γι' αυτά και τη μητέρα να είναι πολύ ιδιότροπη στην έκφραση της αγάπης της, 

γεγονός που περισσότερο βραχυκύκλωνε τον ψυχισμό τους παρά τα έκανε να 

νιώθουν στοργή. 

Ο Πούσκιν ήταν το αδέξιο και άσχημο παιδί της οικογενείας , χοντρό με 

καστανά μάτια και χαρακτηριστικά που πρόδιδαν  την καταγωγή του Πούσκιν. 

Στερήθηκε την μητρική στοργή και γρήγορα κλείστηκε στον εαυτό του πράγμα που 

όπως φαίνεται με την πάροδο του χρόνου άρχισε να του αρέσει. Με τους γονείς του 

μιλούσε γαλλικά συνήθεια των ευγενών εκείνη την εποχή. Το άτομο το οποίο 

βοήθησε τον μικρό Πούσκιν στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα του ήταν ο θείος 

του Βασίλι Πούσκιν, ο οποίος αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον μικρό. 

Τα χρόνια του Πούσκιν στο Τσάρκογιε Σελό  

 

 

Το Τσάρκογιε Σελό 

 Το 1811, σε ηλικία 12 ετών φεύγει από τη Μόσχα για την Αγία 

Πετρούπολη (πρωτεύουσα τότε της Ρωσίας) και μπαίνει υπότροφος στο Λύκειο 

του Τσάρκογιε Σελό, που μόλις είχε εγκαινιάσει τη λειτουργία του, ιδρυθέν από 

τον Αλέξανδρο Α'. Το περίφημο αυτό Λύκειο αποτέλεσε λίκνο ελεύθερων πνευμάτων 

και επαναστατών, με πολλούς νέους, τέκνα ευγενών, να ενστερνίζονται φιλελεύθερες 

ιδέες. Η ποίηση αποτελούσε μάθημα με μεγάλη σπουδαιότητα, με τους μισούς 

μαθητές να γράφουν ποιήματα. Δύο εγκάρδιους φίλους έκανε ο Πούσκιν στο Λύκειο 
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αυτό. Ο ένας ήταν ο Βίλχελμ Κάρλοβιτς Κύχελμπεκερ (1797-1846), γερμανικής 

καταγωγής, ο οποίος διακρίθηκε μετέπειτα ως ποιητής και αφού εισήλθε στον κύκλο 

των Δεκεμβριστών, έλαβε μέρος στην εξέγερση του Δεκεμβρίου του 1825. Ο έτερος 

στενός φίλος του ήταν ο Αντόν Αντόνοβιτς Ντέλβιγκ (1798-1831), τέκνο 

ευγενών, βαλτικής καταγωγής, ο οποίος επίσης διακρίθηκε ως ποιητής και κριτικός 

λογοτεχνίας. 

Το 1815 ο Πούσκιν γράφει το ποίημα Ο ίσκιος του Φονβίζιν, όπου σατίριζε 

δριμύτατα τους αρχαΐζοντες (ομιλούντες την σλαβονική, τα αρχαία σλαβικά), 

παίρνοντας σαφή θέση στο γλωσσικό πρόβλημα που γνώριζε όξυνση τότε. Το 1817 

γράφει την ωδή Η ελευθερία, όπου ενώνει τη φωνή του με τον Αλεξάντρ 

Νικολάγιεβιτς Ραντίτσεφ και τον Βασίλι Βασίλιεβιτς Καπνίστ κατά του δεσποτισμού, 

όπου όμως αντίθετα από την επιθετικότητα του Ραντίτσεφ, απευθύνει έκκληση στους 

άρχοντες για εγκαθίδρυση της συνταγματικής μοναρχίας, επικαλούμενος το Φυσικό 

Δίκαιο της ελευθερίας. Η ωδή αυτή διαβάστηκε από πολλούς, θεωρήθηκε όμως 

αντικαθεστωτική και δεν τυπώθηκε παρά μόνο στο εξωτερικό πολλά χρόνια μετά το 

θάνατό του. 

   

Η ζωή του Πούσκιν  από το Τσάρκογιε Σελό στη Μολδαβία 

Οι νέοι που έβγαιναν από το Λύκειο του Τσάρκογιε-Σελό διορίζονταν-

συνήθως σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους-είτε σε στρατιωτικά συντάγματα, είτε στις 

κεντρικές πολιτικές υπηρεσίες. Οι περισσότεροι στη συνέχεια παραμελούσαν τα 

καθήκοντά τους και χαίρονταν τη ζωή, ύστερα από χρόνια στα θρανία. Ο Πούσκιν, 

αποφοιτώντας και διοριζόμενος στο Υπουργείο των Εξωτερικών, παραδόθηκε στις 

χαρές της ζωής, αθώες και αμαρτωλές. Σύχναζε στα σαλόνια, στους πιο διαλεχτούς 

λογοτεχνικούς κύκλους, στα θέατρα, αλλά και σε λιγότερο φωτεινούς χώρους, σε 

μισόφωτα όπου η αισθησιακή ηδονή αποθέωνε τη ζωή. Παρέδωσε την άστατη καρδιά 

του και το κορμί του στις χαρές της ζωής, το πνεύμα του όμως ωρίμασε με τρόπο 

δυσανάλογο προς την ηλικία του. Οι λέξεις ακολουθούσαν μαγεμένες τα καπρίτσια 

του, αποθεώνοντας τον δημιουργικό του οίστρο.  

Πολλά ποιήματα που έγραψε ο Πούσκιν στα χρόνια 1817-1820, συντίθενται από 

παιχνιδιάρικους στίχους, εκφράζοντας, άλλα από αυτά ήρεμα αισθήματα και άλλα 

ισχυρά αισθησιακά πάθη, όπως το ποίημα Ο θρίαμβος του Βάκχου. Την ίδια περίοδο ο 

ποιητής γράφει το πρώτο μεγάλο ποιητικό του έργο, ένα έπος τριών χιλιάδων στίχων, 

το Ρουσλάν και Λιουντμίλλα, ένα μεγάλο παραμύθι με θρυλικές περιπέτειες του ήρωα, 

που αναζητά την αγαπημένη του κι αγωνίζεται να τη σώσει από τις εχθρικές μαγικές 

δυνάμεις. Παράλληλα όμως συνέχισε την καυστική μέσω των γραπτών του κριτική 
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κατά της κοινωνικής κατάστασης στην τσαρική Ρωσία και της έντονης δεσποτικής 

φύσης της, προκαλώντας τελικά την οργή του τσάρου Αλέξανδρου Α', ο οποίος 

αποφασίζει να τον στείλει εξόριστο στη Σιβηρία ή στον ακόμα πιο παγωμένο Βορρά, 

σε ένα μοναστήρι σε ένα νησί της Λευκής Θάλασσας. Την πλάστιγγα όμως οριστικά 

υπέρ του έκρινε ο Ιωάννης Καποδίστριας, άμεσος προϊστάμενος του Πούσκιν στο 

Υπουργείο Εξωτερικών, αφού πρώτα τού υποσχέθηκε ο Πούσκιν να μείνει μακριά 

από την πολιτική για ένα χρόνο. Μετά την υπόσχεση αυτή ο Καποδίστριας απέσπασε 

την έγκριση του τσάρου για μετάθεση του αντιδραστικού Πούσκιν στη Νότια Ρωσία. 

    

Η ζωή του Πούσκιν στην Μολδαβία 

Στο Κισινιόφ, το 1821, ο Πούσκιν ήρθε πιο κοντά στην υπόθεση της 

προσπάθειας των Ελλήνων για ανεξαρτησία, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η Ελλάδα θα 

θριάμβευε και εκθειάζοντας την ανδρεία του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ο 

ενθουσιασμός του όμως δεν κράτησε πολύ. Απογοητεύτηκε με τον Αλέξανδρο 

Υψηλάντη αποδίδοντάς του ανικανότητα στον ηγετικό ρόλο που είχε αναλάβει. Η 

εκτίμηση αυτή του ποιητή βασίστηκε σε εσφαλμένες και ανεπαρκείς πληροφορίες. 

Θεωρούσε ακόμα γενναίο τον Υψηλάντη, άλλωστε ποιος μπορούσε να αρνηθεί τη 

γενναιότητα ενός ανδρός που πολέμησε στη μάχη της Δρέσδης στις 26-27 Αυγούστου 

1813, μια μάχη φοβερή των ναπολεόντειων πολέμων, όπου ο νεαρός αξιωματικός του 

ρωσικού ιππικού Υψηλάντης, έχασε το ένα του χέρι; Όμως, μετά την άτυχη μάχη 

στο Δραγατσάνι (7 Ιουνίου 1821), ο Υψηλάντης κατέφυγε στην Αυστρία, αφήνοντας 

στη θέση του τον ήρωα Γεωργάκη Ολύμπιο να τιναχθεί μαζί με τα πιστά παλικάρια 

του στον αέρα στη Μονή Σέκου της Μολδοβλαχίας, κυκλωμένος από τους Τούρκους. 

 

Το τέλος του Πούσκιν 

Ο ποιητής σκοτώθηκε σε μια μονομαχία από τον αντίπαλο του ντ’ Αντές. Ο 

θάνατος του ποιητή προκάλεσε την γενική θλίψη των Ρώσων, γεγονός που δείχνει 

πόσο βαθιά είχε εισχωρήσει το έργο του ποιητή στη λαϊκή συνείδηση. 

 

Άλλα έργα του Πούσκιν : 

 Μύθοι - Πολτάβα 

 Η κόρη του λοχαγού 

 Η Ντάμα Πίκα 

 Μότσαρτ και Σαλιέρι - Ο πέτρινος επισκέπτης 

 Ο χάλκινος καβαλάρης 

 Τσιγγάνοι 
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 Ευγένιος Ονέγκιν 

 Διηγήματα της φωτιάς 

 Ντουμπρόφσκι 

 Άλλη, καλύτερη, ζητώ ελευθερία... 

 Τα τρία παραμύθια 

 Μικρές τραγωδίες 

 Διηγήματα 

 Μυστικό ημερολόγιο 

 Ρωσικές ιστορίες μυστηρίου 

 Μπορίς Γκοντουνόφ 

 Δον Ζουάν 

 Ταξίδι στο Ερζερούμ 

 Η Πεντάμορφη και οι κύκνοι 

 Η Χιονάτη και οι επτά ιππότες 

 Ο Τσάρος Σαλτάν 

 Τα διηγήματα της φωτιάς 

Β’ Μέρος  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΗΓΗΣΗ  

Ο Ευγένιος Ονέγκιν, νεαρός  αριστοκράτης από την Πετρούπολη, 
κληρονομεί έναν θείο του και αποσύρεται στα κτήματα του . Εκεί γίνεται 
φίλος με τον Βλαδίμηρο Λένσκι, έναν ποιητή που είναι ερωτευμένος με 
ένα κορίτσι της περιοχής , την Όλγα Λαρίν. Η μεγαλύτερή της αδελφή, 
Τατιάνα, ερωτεύεται τον Ονέγκιν και του στέλνει μια επιστολή για να του 
εξομολογηθεί τον έρωτα της για αυτόν, αλλά εκείνος την απορρίπτει 
επιμένοντας ότι δεν θέλει να την «περιορίσει»  στην πληκτική ζωή του. 
Λίγο μετά, σε ένα  χορό , ο Ονέγκιν σε μια κρίση εγωισμού προσβάλλει 
την Όλγα, ο Λένσκι τον προκαλεί σε μονομαχία και ο Ονέγκιν τον 
σκοτώνει. Τρία χρόνια αργότερα, ο Ονέγκιν συναντά την Τατιάνα σε άλλο 
χορό στην Πετρούπολη, όπου συνοδεύεται από τον σύζυγο της έναν 
πρίγκηπα. Ο έρωτας κυριεύει τώρα τον Ονέγκιν αλλά η Τατιάνα, η οποία 
πλέον έχει αποκτήσει πικρή πείρα από τον χαρακτήρα του παλιού έρωτά 
της, τον απορρίπτει. 
 

 

Γ’ Μέρος  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 Σελ.21 στροφή I 



Αλλά, Θεέ μου, τι ανία: είναι ρομαντισμός και αναφέρεται στην πλήξη 

που νιώθει ο Ευγένιος  

 Σελ. 23 στροφή IV 

Και να ο καλός μου… Λονδρέζος δανδής: ρεαλισμός που σχετίζεται με 

το ντύσιμο της εποχής 

 Σελ.24 στροφή VI 

Δεν ειν’ της μόδας πια τα κλασσικά :ρεαλισμός που σχετίζεται με την 

μόδα  

Στροφή VII 

Είχε βαθύ οικονομολόγου νου … κατέχει: κριτικός ρεαλισμός ,σχόλιο 

του ποιητή πάνω στις απόψεις του οικονομολόγου Α. Σμίθ 

 Σελ.26 στροφή Χ 

Να διαστρεβλώνει… από έρωτα να λιώνει: ρομαντισμός που σχετίζεται 

με τα συναισθήματα του Ευγένιου 

 Σελ.27 στροφή ΧΙΙ 

Της  κάθε ομορφούλας τον ψυχισμό: ρομαντισμός ,καθώς ο Πούσκιν 

μιλάει για τον ψυχισμό    

 Σελ.28 στροφή ΧV 

Και με πλατύγυρο καπέλο αλά Μπολιβάρ: ρεαλισμός που σχετίζεται με 

την μόδα της εποχής 

Στροφή XVI  

i) Πως … ουσάρος Καβερνέος: ρεαλισμός που σχετίζεται με τον 

Καβερνέο που ήταν φίλος του Πούσκιν 

ii) Το κρασί … την παρέα: ρεαλισμός που σχετίζεται με ένα κρασί 

της εποχής 

 Σελ.29 στροφή XVIII 

Χώρος μαγικός … της νιότης της χρυσής: ρεαλισμός που σχετίζεται με 

το θέατρο και το μπαλέτο στην Πετρούπολη την εποχή εκείνη  

 Σελ.30 στροφή XIX 

‘Η η μελαγχολική ματιά μου δεν θα βρει: ρομαντισμός που σχετίζεται 

με το συναίσθημα της μελαγχολίας  

 Σελ.31 στροφή XXI 

Τον βαρέθηκα και τον Ντιντλό: ρομαντισμός που σχετίζεται με την 

πλήξη που νιώθει ο Ευγένιος  

Στροφή XXII 

i) Πάλι έρωτες: ρομαντισμός που σχετίζεται με τον έρωτα 



ii) Βαρέθηκαν … ζεμένα: ρεαλισμός που σχετίζεται με την άμαξα το 

μεταφορικό μέσο της εποχής  

 Σελ.32 στροφή ΧΧΙΙΙ 

Θα μεταδώσω … και μόνο: ρεαλισμός που σχετίζεται με το εμπόριο της 

εποχής 

Στροφή ΧΧΙV 

Απ’ τη Βασιλεύουσα … ούτε μια σταλιά: ρεαλισμός που σχετίζεται με το 

εμπόριο της εποχής 

 Σελ.33 στροφή ΧΧV 

Ο Ευγένιος φοβόταν … ήταν σχολαστικός: ρομαντισμός που σχετίζεται 

με την ομορφιά και τον φόβο 

Στροφή ΧΧVI 

i) Της μόδας την τελευταία λέξη: ρεαλισμός που σχετίζεται με την 

μόδα 

ii) Όμως παντελόνι … τη γλώσσα: ρεαλισμός για την μόδα της 

εποχής  

 Σελ.34 στροφή XXVII 

Κι ουράνιο τόξο … το επιβλητικό: ρομαντισμός  

XXVIII 

Το πλήθος με πάθος μαζούρκα χορεύει: ρομαντισμός που σχετίζεται 

με το πάθος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

 Σελ.51 στροφή Ι 

Ήταν … απόλαυση αγαπούσε: ρομαντισμός που σχετίζεται με την 

αγάπη και την απόλαυση 

 Σελ.52 στροφή ΙΙ 

Με την έξυπνη μόδα οι παλιοί θυμούνται: ρεαλισμός για την  μόδα 

 Σελ.54 στροφή VII 

Από …του έβαζε: ρομαντισμός 

 Σελ.55 στροφή VIII 

Πίστευε … θα χαρίσει: ρομαντισμός 

 Σελ.56 στροφή Χ 



Στου έρωτα… χρόνων ακόμα: ρομαντισμός  

 Σελ.58 στροφή ΧΙV 

Όμως … τα εκτιμούσε: ρομαντισμός που σχετίζεται με τα αισθήματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 Σελ.74 στροφή ΙΙ 

Πολύ λυπάμαι: ρομαντισμός που σχετίζεται με την λύπη 

 Σελ.75 στροφή ΙV 

Μα βρε … Βαριέσαι: ρομαντισμός που σχετίζεται με την πλήξη 

 Σελ.76 στροφή VII 

Η φαντασία … να ‘ρθει: ρομαντισμός   

 Σελ.83 στροφή ΧΧ 

Ειμ’ ερωτευμένη … ερωτευμένη: ρομαντισμός που σχετίζεται με τον 

έρωτα 

 Σελ.85 στροφή ΧΧΙV 

Γιατί … έχει στα στήθια: ρομαντισμός  

 Σελ.89,90,91 Το γράμμα της Τατιάνας στον Ονέγκιν : ρομαντισμός  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 Σελ.99 στροφή VII 

Όσο … αυτή:  ρομαντισμός που σχετίζεται με την αγάπη 

 Σελ.101 στροφή ΧΙ 

Όμως… μ’ εκείνο: ρεαλισμός που σχετίζεται με τις αντιλήψεις περί 

έρωτος την εποχή εκείνη 

 Σελ.102 στροφή ΧΙΙ 

Η ειλικρίνεια … είχα ξεχάσει: ρομαντισμός που σχετίζεται με τα 

συναισθήματα  

 Σελ.107 στροφή ΧΧΙΙΙ 

Όχι, … ο ανθός: ρομαντισμός που σχετίζεται με την λύπη και την  

θλίψη 

 Σελ.108 στροφή ΧΧΙV 

Αλίμονο… δε σκλαβώνει: ρομαντισμός που δείχνει την θλίψη της 

Τατιάνας  

 Σελ.110 στροφή ΧΧΙΧ 

Δυο καρδιές … κακία:  ρομαντισμός που μιλά για την αγάπη και την κακία 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 Σελ.122 στροφή ΙΙ 

Ο αμαξάς κάθεται στ΄ αμαξιού την άκρη: ρεαλισμός που αφορά τα 

μέσα μεταφοράς της εποχής 

 Σελ.123 στροφή V 

Η Τατιάνα … του φεγγαριού: ρεαλισμός που αφορά τις μαντικές 

μεθόδους της εποχής 

 Σελ.125 στροφή VIII 

Η θλίψη αυτών των μελωδιών: ρομαντισμός που αφορά το 

συναίσθημα της θλίψης  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 Σελ.144 στροφή ΙΙ  

Μόνη, θλιμμένη, στο παράθυρο, ωραία: ρομαντισμός που σχετίζεται 

με την μοναξιά και την θλίψη  

 

 Σελ.147 στροφή ΙΧ 

Ευχαριστημένος : ρομαντισμός που σχετίζεται με την ευχαρίστηση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 Σελ.166 στροφή ΙΙ 

Πόσο … είναι σκοτεινό: ρομαντισμός  

Στροφή ΙΙΙ 

Που ανατριχίλα … τη χάρη: ρομαντισμός που σχετίζεται με την 

ανατριχίλα 

 Σελ.167 στροφή ΙV 

Εσείς… την οικεία: ρεαλισμός  

 Σελ.168 στροφή VII 

Κι έχυναν πικρό δάκρυ: ρομαντισμός που σχετίζεται με την πικρία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 Σελ.194 στροφή ΙΙΙ 

Του πάθους … ευθυμία: ρομαντισμός που σχετίζεται με το πάθος 

την ευθυμία και τα συναισθήματα 



 Σελ.208 στροφή ΧΧΧ 

Με τη σκέψη και με του έρωτα τον καημό: ρομαντισμός που 

σχετίζεται με τον έρωτα 

 Σελ.209,210,211 

Το γράμμα του Ονέγκιν στην Τατιάνα: ρομαντισμός  
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