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Βιογραφία του Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς 
Πούσκιν 

Ο Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν (Μόσχα 6 Iουνίου 1799 – Πετρούπολη 10 
Φεβρουαρίου 1837) θεωρείται ο κορυφαίος Ρώσος ποιητής όλων των εποχών. Ήταν 
επίσης συγγραφέας, γενάρχης της σύγχρονης ρωσικής λογοτεχνίας και γνωστός 
φιλέλληνας. 

Πρώτα χρόνια και εφηβεία 

Ο Πούσκιν γεννήθηκε στη Μόσχα, από γονείς ευγενείς, στα τέλη του 18ου αιώνα. Οι 
γονείς του, o Σεργκέι Λβόβιτς Πούσκιν και η Ναντέζντα (Νάντια) Οσσίποβνα 
Χάννιμπαλ, μόλις είχαν εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα μετά την παραίτηση του 
πατέρα του από τον τσαρικό στρατό και τη γέννηση της αδελφής του Όλγας λίγο 
καιρό πρωτύτερα. Το 1805 γεννήθηκε και το τρίτο παιδί, ο Λεβ (Λέων). Πιστεύεται 
ότι οι γονείς τους τα παραμελούσαν, κυρίως ο πατέρας, ο οποίος διέθετε πολύ λίγο 
χρόνο γι' αυτά. 

Η μητέρα του Πούσκιν, από την άλλη, έδειχνε μια προτίμηση στην Όλγα και τον Λεβ, 
με αποτέλεσμα ο Πούσκιν να κλειστεί στον εαυτό του. Τα μελαχρινά του 
χαρακτηριστικά πρόδιναν την αβυσσηνιακή καταγωγή του. 

Mε τους γονείς του μιλούσε γαλλικά, συνήθεια των ευγενών του καιρού εκείνου. Τη 
ρωσική γλώσσα την έμαθε από τη γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του και 
τους δουλοπάροικους που υπηρετούσαν στο σπίτι του, δύο από τους οποίους 
άσκησαν μεγάλη επίδραση πάνω του. Ο Νικολάι Κοζλόφ που έμεινε κοντά του, 
ακόμα και όταν ο Πούσκιν μεγάλωσε, και η Αρίνα Ροντιόνοβνα, η τροφός του, που 
ουσιαστικά πήρε τη θέση της μητέρας του. Λόγω των επιρροών αυτής της τροφού, ο 
Πούσκιν άρχισε να ενδιαφέρεται για τη ρωσική παράδοση και λογοτεχνία. 
Προώθηση στα γράμματα έλαβε επίσης και από τον θείο του, Βασίλι Πούσκιν. 

Το 1811, σε ηλικία 12 ετών φεύγει από τη Μόσχα για την Αγία Πετρούπολη και 
μπαίνει υπότροφος στο Λύκειο του Τσάρκογιε Σελό, που μόλις είχε εγκαινιάσει τη 
λειτουργία του. Μέσα σε αυτό το Λύκειο αναπτύχθηκαν από πολλούς μαθητές 
ιδιαίτερα φιλελεύθερες ιδέες. Η ποίηση αποτελούσε μάθημα με μεγάλη 
σπουδαιότητα, με τους μισούς μαθητές να γράφουν ποιήματα. Κατά τη διάρκεια 
φοίτησής του στο Λύκειο αυτό, ο Πούσκιν απέκτησε δύο φίλους, που αργότερα 
έγιναν και αυτοί ποιητές (Βίλχελμ Κάρλοβιτς Κύχελμπεκερ και Αντόν Αντόνοβιτς 
Ντέλβιγκ). 
 

Το 1815 ο Πούσκιν γράφει το ποίημα Ο ίσκιος του Φονβίζιν, όπου σατίριζε 
δριμύτατα αυτούς που μιλούσαν ακόμα τη σλαβονική γλώσσα, παίρνοντας σαφή 
θέση στο γλωσσικό πρόβλημα που γνώριζε όξυνση τότε. Το 1817 γράφει την ωδή Η 
ελευθερία, όπου τίθεται κατά του δεσποτισμού,. Η ωδή αυτή θεωρήθηκε όμως 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B5_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC_%CE%9A%CF%8D%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%B3%CE%BA
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αντικαθεστωτική και δεν τυπώθηκε παρά μόνο στο εξωτερικό πολλά χρόνια μετά το 
θάνατό του. 

Από το Τσάρκογιε-Σελό στη Μολδαβία 

Μετά την αποφοίτησή του, ο Πούσκιν διορίστηκε στο Υπουργείο των Εξωτερικών 
(όπως και οι περισσότεροι που αποφοιτούσαν από το Λύκειο Τσάρκογιε-Σελό. 

Ο Πούσκιν στα χρόνια 1817-1820 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 κριτική κατά της κοινωνικής κατάστασης στην τσαρική Ρωσία 
προκαλώντας τελικά την οργή του τσάρου Αλέξανδρου Α', ο οποίος αποφασίζει να 
τον στείλει εξόριστο στη Σιβηρία. 

Για καλή τύχη του ποιητή, έσπευσαν να τον βοηθήσουν τρεις κορυφαίοι τότε 
εκπρόσωποι των ρωσικών γραμμάτων, ο λογοτέχνης και ιστορικός Νικολάι 
Μιχάιλοβιτς Καραμζίν, ο ποιητής Βασίλι Αντρέγεβιτς Ζουκόφσκι και ο Αλεξέι 
Νικολάγιεβιτς Ολένιν, πρόεδρος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών. Ενεργοποίησαν 
υψηλές γνωριμίες τους και με τη συνδρομή και του Ιωάννη Καποδίστρια, που ήταν 
προϊστάμενος του Πούσκιν στο Υπουργείο Εξωτερικών και κατάφερε να αποσπάσει 
την έγκριση του τσάρου για μετάθεση του Πούσκιν στη Μολδαβία. 

Από τη Μολδαβία στον Δεκέμβρη του 1825 

Στη Μολδαβία ο Πούσκιν τέθηκε υπό την επίβλεψη του στρατηγού Ιβάν Νίκιτιτς 
Ίνζοφ, έπειτα από επιθυμία του Καποδίστρια. 

Το 1821, ο Πούσκιν ήρθε πιο κοντά στην υπόθεση της προσπάθειας των Ελλήνων 
για ανεξαρτησία, πιστεύοντας στις ικανότητες του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ωστόσο, 
σύντομα απογοητεύτηκε με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, όταν πληροφορήθηκε ότι ο 
τελευταίος κατέφυγε στην Αυστρία. 

Την ίδια εποχή, γράφει μια από τις καλύτερες μπαλάντες του, Το τραγούδι του 
σοφού Ολέγκ), βασισμένο σε σκανδιναβικό και ρωσικό μύθο. Η μπαλάντα 
ακολουθούσε το καλλιτεχνικό ρεύμα του Ρομαντισμού και μιλούσε για την αξία της 
συντροφικότητας, την αλαζονεία, την τιμή, τη συλλογικότητα και τη νέμεση. Το 
ποίημα ήταν σαφώς επηρεασμένο από τα έργα του Λόρδου Μπάιρον. 

Ως τα τέλη του 1822, γράφει τα ποιήματα Ο αιχμάλωτος του Καυκάσου, Οι αδελφοί 
λήσταρχοι (δεν το ολοκλήρωσε), Η πηγή του Μπαχτσε-σαράι. Είχε κάνει τότε και 
αρκετά ταξίδια (λόγω μιας ασθένειας) στο Κίεβο, στο Αικατερίνοσλαβ (σημερινό 
Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία) και ένα μεγάλο ταξίδι στον Καύκασο. 
Την περίοδο της συνεχoύς μετακίνησής του από το Αικατερινοσλάβ ως την Οδησσό 
γράφει: Το στιλέτο, Τους αδερφούς ληστές, Τους Τσιγγάνους και τον Αιχμάλωτο του 
Καυκάσου. Χαρακτηριστικό θέμα των ποιημάτων Ο αιχμάλωτος του Καυκάσου και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B6%CE%AF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B6%CE%AF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B9_%CE%96%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%B9_%CE%9F%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%B9_%CE%9F%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B2%CE%AC%CE%BD_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%8A%CE%BD%CE%B6%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B2%CE%AC%CE%BD_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%8A%CE%BD%CE%B6%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A._%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%B5%CE%B2%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BD%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CF%83%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%82
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του πιο βαρυσήμαντου Η πηγή του Μπαχτσε-σαράι, είναι ο ανεκπλήρωτος, 
άφταστος, αδύνατος έρωτας. 
Όταν επέστρεψε στη Μόσχα το 1826 έγραψε τις Στροφές, Στους φίλους μου, το 
μήνυμα στη Σιβηρία και το Ταξίδι στο Ερζερούμ. Ακολούθησαν τα: Οι δαίμονες, Ο 
φιλάργυρος Ιππότης, ο Πέτρινος μουσαφίρης, το αριστούργημα του, Η κόρη του 
λοχαγού, Ο μπρούντζινος καβαλάρης, Φθινόπωρο και Ευγένιος Ονιέγκιν (η 
συγγραφή του κράτησε οκτώ χρόνια) 
Σκοτώθηκε κατά την διάρκεια μονομαχίας του με θαυμαστή της γυναίκας του. 

O Μαξίμ Γκόρκι είπε για αυτόν: Για μας τους Ρώσους ο Πούσκιν είναι η αρχή κάθε 
αρχής. 

Έργα του Αλεξάντερ Πούσκιν 

 Μύθοι - Πολτάβα 
 Η κόρη του λοχαγού 
 Η Ντάμα Πίκα 
 Μότσαρτ και Σαλιέρι - Ο πέτρινος επισκέπτης 
 Ο χάλκινος καβαλάρης 
 Τσιγγάνοι 
 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 

 

Νικολάι Γκόγκολ έγραψε: Ο Πούσκιν ήταν για όλους τους ποιητές σαν μια ποιητική 
φλόγα που έπεσε απ’ τα ουράνια και από την οποία σαν κεράκια άναψαν άλλοι 
αυτοφυείς ποιητές. Γύρω του διαμορφώθηκε ολόκληρος αστερισμός. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%BC_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B9
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 
Το έργο ξεκινάει με τον ποιητή να κάνει μια εκτενή αναδρομή στο παρελθόν του 
νεαρού, αρχίζοντας από την παιδική του ηλικία. Ο Ευγένιος, λόγω οικονομικών 
δυσκολιών στην οικογένειά του, αναγκάζεται να ζήσει με πολλούς ανθρώπους, οι 
οποίοι διαμορφώνουν την προσωπικότητά του. Όταν εγκαταλείπει πια την 
παιδικότητά του, είναι ένας γοητευτικός νέος, που ξέρει πολύ καλά να προσελκύει 
τις γυναίκες. Η γοητεία, ωστόσο, δεν είναι το μόνο προσόν του, καθώς είναι 
ιδιαίτερα μορφωμένος και ειδικεύεται κυρίως στον οικονομικό τομέα. Απολαμβάνει 
πολλές εξόδους και έχει μια πλήρη κοινωνική ζωή, ωστόσο δείχνει να πλήττει 
φοβερά. Λόγω αυτής του της ανίας, αρχίζει σταδιακά να απομονώνεται. Ξαφνικά ο 
Ευγένιος Ονέγκιν μαθαίνει ότι κληρονόμησε έναν άρρωστο θείο του και τότε, προς 
μεγάλη του χαρά, μετακομίζει στην εξοχή.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 
Κατά τη διαμονή του στο εξοχικό μέρος που κληρονόμησε, ο Ευγένιος, μετά την 
αρχική ευδαιμονία, αρχίζει να πλήττει και πάλι. Τότε στο χωριό εμφανίζεται ο 
Βλαδίμηρος Λένσκι, ένας νέος, περιζήτητος γαμπρός, και αρχίζει να κάνει στενή 
παρέα με τον Ευγένιο Ονέγκιν. Οι δυο τους αναπτύσσουν μια στενή σχέση και 
συζητούν για πολλά πράγματα. Στη συνέχεια, πληροφορούμαστε ότι ο Λένσκι είναι 
αρραβωνιασμένος με την Όλγα και σύντομα σκοπεύουν να παντρευτούν. Ωστόσο, ο 
ποιητής αναφέρεται και στην Τατιάνα, τη μεγαλύτερη αδερφή της Όλγας, η οποία 
είχε έναν μάλλον ήσυχο και κατά συνέπεια διαφορετικό χαρακτήρα. Επίσης ήταν 
μεγάλη λάτρης των βιβλίων. Το δεύτερο κεφάλαιο κλείνει με τις σκέψεις του 
Βλαδίμηρου για την Όλγα.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
Το τρίτο μέρος αρχίζει με τη συνομιλία του Ευγένιου και του Βλαδίμηρου, με τον 
Ευγένιο να προτείνει στον φίλο του να πάνε μαζί στο σπίτι της Όλγας, για να τη 
γνωρίσει, κυρίως για να γλιτώσει από την πλήξη που τον έχει κυριεύσει. Ο Ευγένιος 
δεν ενθουσιάζεται με την επιλογή του φίλου του. Μετά την αναχώρησή τους, 
μαθαίνουμε ότι η Τατιάνα ανακαλύπτει ότι είναι ερωτευμένη με τον Ευγένιο και 
νιώθει συνεπαρμένη με τον νέο συναίσθημα που βιώνει. Στη συνέχεια, αποφασίζει 
να εξομολογηθεί τι νιώθει στην παραμάνα της, ίσως το πιο κοντινό της πρόσωπο, 
ωστόσο χωρίς να της αναφέρει με ποιον είναι ερωτευμένη. Μετά την εξομολόγησή 
της, παίρνει την αυθόρμητη απόφαση να γράψει ένα γράμμα στον Ευγένιο Ονέγκιν, 
ομολογώντας του ότι είναι ερωτευμένη μαζί του. Ύστερα, δίνει το γράμμα στην 
παραμάνα της, για να το δώσει στον εγγονό της, που αυτός με τη σειρά του θα το 
δώσει στον Ονέγκιν. Μετά την αποστολή του γράμματος, περιμένει εναγωνίως 
απάντηση, η οποία όμως έρχεται τελικά την άλλη μέρα, όταν ο Ευγένιος 
επισκέπτεται το σπίτι της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
Το τέταρτο κεφάλαιο αρχίζει με τη συνάντηση της Τατιάνας και του Ευγένιου. Ο 
Ονέγκιν απορρίπτει με έμμεσο τρόπο την Τατιάνα, λέγοντάς της πως αν ήθελε να 
αποκτήσει οικογένεια, τότε σίγουρα εκείνη θα ήταν η πρώτη επιλογή του. Επίσης, 
της λέει ότι σύντομα θα ξαναερωτευτεί και ότι δεν του αξίζει η ευτυχία. Ύστερα, 
συνοδεύει στο σπίτι την Τατιάνα, που έχει δάκρυα στα μάτια. Ως αποτέλεσμα, 
βλέπουμε την Τατιάνα να μην μπορεί να αντέξει την απόρριψη και να μελαγχολεί. 
Μετά τη σκηνή αυτή, ο ποιητής μάς μεταφέρει πρώτα στον Βλαδίμηρο Λένσκι, που 
σκέφτεται την Όλγα και γράφει γι’ αυτήν στιχάκια στο λεύκωμά του, και στη 
συνέχεια στον Ευγένιο Ονέγκιν, που συνεχίζει τη ζωή του όπως πριν, 
καλοπερνώντας δηλαδή. Το κεφάλαιο τελειώνει με την πρόσκληση του Βλαδίμηρου 
στον Ευγένιο να επισκεφτούν την Τατιάνα, λόγω της ονομαστικής της γιορτής.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 
Η Τατιάνα το βράδυ πριν από τη μέρα της ονομαστικής της γιορτής βλέπει περίεργα 
όνειρα, με πρωταγωνιστές τον Ονέγκιν, το Λένσκι και την Όλγα. Όταν ξυπνάει, 
ανατρέχει στον ονειροκρίτη για να ερμηνεύσει τα όσα είδε. Κατά τη διάρκεια της 
ονομαστικής της γιορτής παρουσιάζεται στενοχωρημένη και αφηρημένη, μέχρι τη 
στιγμή που θα εμφανιστεί ο Ονέγκιν, οπότε η Τατιάνα νιώθει τα αισθήματά της γι’ 
αυτόν να επανεμφανίζονται. Ωστόσο, βλέπουμε τον Ονέγκιν να θυμώνει με τον 
Λένσκι και να θέλει να τον κάνει να θυμώσει. Έτσι, κατά τη διάρκεια του χορού 
πλησιάζει την Όλγα και χορεύει μαζί της. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο Λένσκι να 
φύγει γεμάτος ζήλεια και θυμό, αποφασίζοντας να καλέσει τον Ευγένιο σε 
μονομαχία.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 
Με το τέλος της γιορτής της Τατιάνας, ο Ονέγκιν αναχωρεί για το σπίτι του, 
αφήνοντας την Όλγα να αναρωτιέται για το πού μπορεί να πήγε ο Λένσκι. Η 
Τατιάνα, από την άλλη, μένει μόνη της, νιώθοντας οικτρά απογοητευμένη μέσα στη 
νύχτα. Ο Ευγένιος λαμβάνει γράμμα από τον Λένσκι μέσω του Ζαρέτσκι που αφορά 
τη μονομαχία και αρχίζει να νιώθει τύψεις, όχι μόνο επειδή κατέστρεψε την ευτυχία 
του φίλου του, αλλά και επειδή απέρριψε με τέτοιον τρόπο την Τατιάνα. Το βράδυ 
πριν τη μονομαχία ο Λένσκι επισκέπτεται την Όλγα και καταλαβαίνει ότι τίποτα δεν 
έχει αλλάξει, παρά τη χθεσινοβραδινή της περίεργη συμπεριφορά. Η Όλγα 
αντιλαμβάνεται ότι η συμπεριφορά του έχει αλλάξει. Όταν ξημερώσει η μέρα της 
μονομαχίας, Λένσκι και Ονέγκιν τίθενται αντιμέτωποι. Λίγη ώρα αργότερα, ο 
πρώτος πέφτει νεκρός. Ο Ονέγκιν συνειδητοποιεί τι έκανε και αναρωτιέται για το τι 
θα μπορούσε να είχε γίνει ο Λένσκι. Η τελευταία εικόνα του κεφαλαίου που μας 
δίνεται, είναι το μνημείο που στήθηκε προς τιμήν του Λένσκι.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
 
Στην αρχή του έβδομου κεφαλαίου μαθαίνουμε ότι ο Ευγένιος έχει φύγει από το 
χωριό, ενώ η Όλγα έχει ήδη ξεχάσει τον Λένσκι και έχει παντρευτεί κάποιον 
στρατηγό, τον οποίο μάλιστα ακολουθεί όταν αυτός αλλάζει μεραρχία. Στη 
συνέχεια, βλέπουμε την Τατιάνα να επισκέπτεται το πρώην σπίτι του Ευγένιου και 
να περιεργάζεται τα πράγματά του. Εν τω μεταξύ, στο σπίτι της μιλάνε για αυτήν, 
λέγοντας ότι πρέπει επιτέλους να παντρευτεί. Έτσι καταλήγουν να τη στείλουν στη 
Μόσχα μαζί με τη μητέρα της. Η Τατιάνα φέρεται να μη θέλει να φύγει και το βράδυ 
πριν από την αναχώρησή της, περνάει πολλή ώρα έξω, βλέποντας για τελευταία 
φορά το τοπίο. Στη Μόσχα, η μητέρα της και η θεία της την πηγαίνουν σε πολλά 
μέρη, και η Τατιάνα τελικά κατακτά έναν στρατηγό. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
 
Κάποια στιγμή στη Μόσχα εμφανίζεται ο Ευγένιος, ο οποίος ξαφνιάζεται πάρα πολύ 
όταν αντικρίζει την Τατιάνα, αδυνατώντας να πιστέψει ότι είναι αυτή. Η έκπληξή 
του γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν μαθαίνει ότι είναι παντρεμένη με έναν 
ξάδερφό του. Σταδιακά συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένος μαζί της, και 
καταλήγει να πικραίνεται πολύ, βλέποντας πως η Τατιάνα είναι τελείως αδιάφορη 
απέναντί του. Έτσι αποφασίζει να της γράψει ένα γράμμα, όπου εξομολογείται τον 
έρωτά του. Το γράμμα αυτό μάλιστα το στέλνει πολλές φορές, χωρίς να λάβει 
απάντηση. Απελπισμένος πηγαίνει στο σπίτι της, για να γνωρίσει αυτή τη φορά 
εκείνος την απόρριψη. Η Τατιάνα, αφού υπενθυμίζει πώς την είχε απορρίψει 
εκείνος, του αποκαλύπτει πως ακόμα τον αγαπά, παρ’ όλα αυτά όμως θα μείνει 
πιστή στον άντρα της. Το βιβλίο τελειώνει με την ψυχική συντριβή του Ονέγκιν.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 
«ΕΥΓΕΝΙΟ ΟΝΕΓΚΙΝ» 

 
 
Το έργο του Αλεξάντρ Πούσκιν «Ευγένιος Ονέγκιν», του οποίου η συγγραφή 
ολοκληρώθηκε το 1830, είναι ένα έμμετρο μυθιστόρημα, που εξιστορεί το πώς ο 
ομώνυμος ήρωας και η Τατιάνα, μια κοπέλα από την επαρχία, ερωτεύονται ο ένας 
τον άλλο, ωστόσο όχι στα ίδια χρονικά διαστήματα, κάτι που προξενεί πόνο και 
στους δύο.  
Ο συγγραφέας του έργου κατατάσσεται στο ρωσικό ρομαντισμό. Ωστόσο, στην 
πραγματικότητα, μέσα από το συγκεκριμένο έργο του γίνεται φανερό ότι βρίσκεται 
στο μεταίχμιο της μετεξέλιξης του ρομαντισμού στον ρεαλισμό. Η εξέλιξη αυτή 
φαίνεται να είναι καθαρά χρονολογική, καθώς το περιεχόμενο των δύο ρευμάτων 
διαφέρει σημαντικά. Αυτό το γεγονός γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στο βιβλίο 
«Ευγένιος Ονέγκιν», όπου βλέπουμε τα δύο αυτά ρεύματα να συνυπάρχουν σε 
μεγάλο μέρος του βιβλίου.  
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ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ 
 
Η έννοια του ρομαντισμού προέρχεται από έναν γερμανικό όρο. Ο ρομαντισμός στη 
Ρωσία δημιουργήθηκε ως αντίδραση στο κλασικό και νεοκλασικό ρεύμα, το οποίο 
προέβαλλε την αυστηρότητα και τη θεολογικότητα.  
Το ρεύμα του ρομαντισμού αναζητά το ιδανικό μέσω του πραγματικού, ενώ 
παράλληλα ξεφεύγει από τα πλαίσια της κλασικής αυστηρότητας και αντιτάσσει τη 
ευαισθησία στη λογική. Κυρίαρχο ρόλο παίζει η φαντασία, ενώ πρέπει επίσης να 
τονιστεί ότι ο ρομαντισμός δίνει έμφαση στο υποκείμενο, δηλαδή σε ένα 
μεμονωμένο άτομο, το οποίο νιώθει και αισθάνεται (ερωτεύεται, λυπάται κ.ά.).  
Από αυτό προκύπτει ότι στο ρομαντισμό εξυψώνεται η ατομικότητα και εξυμνείται 
ο έρωτας και η ευαισθησία των ηρώων, ενώ κυρίαρχο ρόλο κατέχει ο ψυχολογικός 
παράγοντας και η προσέγγισή του. Έτσι, τα στοιχεία του ρομαντισμού που 
κυριαρχούν στο βιβλίο είναι κυρίως η αγάπη, ο έρωτας, η θλίψη, ενώ πολύ συχνά 
εμφανίζεται και η ανία.  
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
 

 Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 21, Ι «αλλά Θεέ μου, τι ανία». Γενικά, το αίσθημα 
της ανίας εμφανίζεται πολύ συχνά στο βιβλίο, κυρίως όταν γίνεται λόγος για 
τον Ονέγκιν. Με αυτές τις αναφορές, σκιαγραφείται καλύτερα ο χαρακτήρας 
του ήρωα. 

 Άλλα παραδείγματα:  
1. Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 31, ΧΧΙ «κάνει στροφή και… χασμουριέται»,  
2. σελ. 39, XXXVII «βαρέθηκε την τόση κοσμικότητα»,  
3. σελ. 45, LII, «κάποιο χασμουρητό εκείνος έπνιγε»,  
4. σελ. 46, LIV, «του ‘ρχόταν ύπνος κανονικά», «στην εξοχή ίδια είναι η 

πλήξη»,  
5. Κεφάλαιο Δεύτερο, σελ. 51, Ι «ο Ευγένιος ανιούσε»,  
6. σελ. 52, ΙΙ, «το ίδιο χασμουριόταν»,  
7. σελ. 57, ΧΙΙΙ, «τους προκαλούσε ανία φοβερή»,  
8. Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 73, Ι «δεν το βρίσκεις βαρετό»,  
9. σελ. 74, ΙΙ, «η πλήξη, φίλε μου…» 
10. σελ. 75, IV «χασμουριέσαι; βαριέσαι;» 
11. Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 100, ΙΧ «έπνιγε τα χασμουρητά του» 
12. Κεφάλαιο Όγδοο, σελ. 199, ΧΙΙΙ «ένιωσε, όπως όλα, να τα βαριέται» 
 

 Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 26-27, Χ – ΧΙΙ : Στο συγκεκριμένο απόσπασμα γίνεται 
μια εκτενής συμπεριφορά στη στάση που τηρούσε ο Ευγένιος Ονέγκιν 
απέναντι στον έρωτα και σε αυτού του είδους τα αισθήματα. Σημασία 
δίνεται στο γεγονός ότι ο Ονέγκιν είχε μάθει να αγγίζει τον ψυχισμό των 
γυναικών, γεγονός που εξηγεί κατά κάποιον τρόπο τις μετέπειτα εξελίξεις 
στο βιβλίο. 

 Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 30, ΧΙΧ : Ο ποιητής, μιλώντας κυρίως για τις 
προσωπικές του εμπειρίες, μας παρουσιάζει μια πληθώρα συναισθημάτων, 
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συγκεκριμένα θλίψη, μελαγχολία και ανία. Παρόμοια στοιχεία, πάλι που να 
αφορούν τον ποιητή, βρίσκουμε στο Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 35-36, ΧΧΧ 
«θλιμμένος……παιδεύομαι» και ΧΧΧΙ. Στην ίδια σελίδα (ΧΧΧΙΙ) παράλληλα 
με τη θλίψη παρουσιάζεται και το αίσθημα του έρωτα, το οποίο 
αναπτύσσεται περαιτέρω και στη σελίδα 37 (ΧΧΧΙΙΙ-ΧΧΧΙV). Προσωπικές 
απόψεις του Πούσκιν για τα ειδύλλια δίνονται επίσης και στις σελ. 43, XLVII, 
σελ. 44, XLIX-L. Στο Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 80, XIV, ο ποιητής με αφορμή τα 
αισθήματα της Τατιάνας για τον Ευγένιο, αναφέρεται σε δικά του 
παραδείγματα από τον δικό του οικογενειακό και κοινωνικό χώρο.  

 Ο Πούσκιν ξαναεκφράζεται για τον έρωτα γενικά λίγο πριν την εξομολόγηση 
της Τατιάνας στον Ονέγκιν στο Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 84-85, XXII-XXV. Στη 
συνέχεια, δίνει έμφαση στη θλίψη και στον πόνο που προκαλεί μια 
απόρριψη (σελ. 88, ΧΧΧ-ΧΧΧΙ).  

             Άλλες αναφορές στον έρωτα από τον ποιητή: 
1. Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 120, LI 
2. Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 137, ΧΧΧΙΙ, όπου ο ποιητής μάλιστα αναφέρει και 

ένα συγκεκριμένο γυναικείο όνομα (Ζιζή) 
3. Κεφάλαιο Έκτο, σελ. 146, VII, όπου ο Πούσκιν λέει ότι «το όνειρο της 

αγάπης είναι ψευτιά» 
 

 Το γεγονός ότι η φαντασία κυριαρχεί στο ρεύμα του ρομαντισμού φαίνεται 
να το αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Πούσκιν, όταν στο Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 48, 
LVII, κάνει λόγο για τους ποιητές, οι οποίοι είναι «εραστές του 
φανταστικού». Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, αυτή του η φράση αποτελεί 
μια άτυπη εισαγωγή για την επέκτασή του στο θέμα του έρωτα στους 
επόμενους στίχους (σελ. 48-49, LVII-LIX).  

 Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο λεγόμενο “spleen” , δηλαδή την πλήξη και 
μελαγχολία που ένιωθε ο Ευγένιος στο Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 39 XXXVIII 
και σελ. 40, XLII, σελ. 41, XLIII-XLIV.  Το “spleen” πιστεύεται πως ήταν μια 
«αρρώστια της εποχής», όπου τα συμπτώματα ήταν το να νιώθει κανείς ένα 
αίσθημα ματαιότητας για τη ζωή. Η εικόνα αυτή ζωντανεύει με την εικόνα 
του πρωταγωνιστή να είναι «μες στην ψυχή βαθιά θλιμμένος», σελ. 43, 
XLVIII. 

 Κατά την προσωπογραφία του Βλαδίμηρου Λένσκι, γίνεται μια λεπτομερής 
παρουσίαση του εσωτερικού του κόσμου και όλων των συναισθημάτων και 
της ιδιοσυγκρασίας του. Αυτά εντοπίζονται στο Κεφάλαιο Δεύτερο, σελ. 54-
56, VI-X.  

 Στο Κεφάλαιο Δεύτερο, σελ. 59, XVII, ο Ευγένιος αναφέρεται στον έρωτα και 
σε δικά του βιώματα, για να καταλήξει ότι δεν δινόταν τόσο πολύ στα 
αισθήματα πλέον. Αντίθετα με τα αισθήματα του Ονέγκιν, τη σκυτάλη 
παίρνει ο Λένσκι (Κεφάλαιο Δεύτερο, σελ. 60-62, ΧΙΧ-ΧΧΙΙΙ) για να μιλήσει 
για τον δικό του πρώτο έρωτα, την Όλγα.  

 Ένα ακόμα πρόσωπο του έργου, η Τατιάνα, διέπεται από μια πληθώρα 
συναισθημάτων, όπως φαίνεται στο Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 76, VII. 
Συγκεκριμένα, η κοπέλα, μετά από μια μακρά περίοδο γεμάτη θλίψη και 
πλήξη, χωρίς φαντασία, ερωτεύεται τον Ευγένιο. Η κατάσταση της Τατιάνας 
επιδεινώνεται με τον καιρό (Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 80, XV). Με βάση τα όσα 
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διαδραματίζονται, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι είναι πραγματική 
αγάπη.  

 Το πιο συνηθισμένο ρομαντικό στοιχείο, ο έρωτας, επανεμφανίζεται όταν η 
Τατιάνα εξομολογείται στην νταντά της ότι είναι ερωτευμένη, πράγμα το 
οποίο λέει τρεις φορές (Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 81-83, XVI-XXI). Το στοιχείο 
του έρωτα, όμως, παρουσιάζεται εντονότερο σε όλο το γράμμα που η 
Τατιάνα γράφει και στέλνει στον Ονέγκιν, και όπου του εξομολογείται τα 
αισθήματά της (Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 89-91). Το γράμμα της αυτό 
χαρακτηρίζεται από ενθουσιασμό και αυθορμητισμό, αισθήματα τα οποία 
όμως δεν θα βρουν ανταπόκριση – τουλάχιστον όχι μακροπρόθεσμα.  

 Ο Ευγένιος γενικά δεν έδινε πλέον μεγάλη σημασία στο φλερτ και στον 
έρωτα (Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 101, Χ) ωστόσο, όταν διάβασε το γράμμα 
της Τατιάνας συγκινήθηκε. Στη συνάντηση που είχαν, ο Ονέγκιν προσπαθεί 
να παρουσιαστεί ευγενικός, λέγοντάς της ότι ο ίδιος δεν έχει γεννηθεί για 
την ευτυχία και πως αν τον ενδιέφερε η οικογενειακή ζωή, τότε σίγουρα θα 
επέλεγε την Τατιάνα για γυναίκα του. Τέλος, της λέει ότι σύντομα θα 
ερωτευτεί ξανά. Παρά τις προσπάθειές του, όμως, η Τατιάνα νιώθει να 
συντρίβεται (Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 102-104, ΧΙΙ-XVII). Την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται αυτή μετά την απόρριψη τη βλέπουμε στις σελ. 107-
108, ΧΧΙΙΙ-XXIV, όπου η κοπέλα έχει βυθιστεί στη θλίψη και στη μελαγχολία, 
η οποία συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της ονομαστικής της γιορτής 
(Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 136, ΧΧΧ) 

 Για να αλλάξει το στενόχωρο κλίμα που επικρατεί λόγω της θλίψης της 
Τατιάνας, ο Πούσκιν παρουσιάζει το πώς έχουν τα πράγματα μεταξύ 
Βλαδίμηρου και Όλγας. Εικόνες από τον έρωτα των δύο νέων εμφανίζονται 
στο Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 108-109, XXV-XXVII και σελ. 111-113, ΧΧΧΙ-
ΧΧΧΙV και σελ. 120, L.   

 Το αίσθημα της ανίας εκδηλώνεται και από τον ίδιο τον ποιητή, στο 
Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ.113, XXXV «βαριεστημένος με τις ρίμες, της ανίας 
την οδύνη», καθώς και στη σελ. 115, XL, «του χρόνου η πιο πληκτική ώρα». 

 Η Τατιάνα εξακολουθεί να υποφέρει εσωτερικά και στο Κεφάλαιο Έκτο, σελ. 
144, ΙΙ-ΙΙΙ, όπου βιώνει θλίψη και ζήλια λόγω του ανεκπλήρωτου πάθους της, 
ενώ επίσης σκέφτεται ότι θα πεθάνει (ο θάνατος αποτελεί και αυτός ένα 
στοιχείο ρομαντισμού). Τα ίδια αισθήματα παρουσιάζονται ξανά και στη 
σελ. 151, XVIII. 

 Ο Βλαδίμηρος Λένσκι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας του συνάντησης με 
την Όλγα, είναι κυριευμένος από υπέρμετρη θλίψη, μη θέλοντας να 
συνειδητοποιήσει ότι σύντομα θα τη χάσει (Κεφάλαιο Έκτο, σελ. 150, 
XV,XVI,XVII, σελ. 151, ΧΙΧ, σελ. 152, ΧΧ) 

 Ο ποιητής, στο Κεφάλαιο Έκτο, σελ. 153, ΧΧΙΙΙ, αναφέρει ο ίδιος το ρεύμα 
του Ρομαντισμού, ωστόσο, όπως τονίζει, αυτός προσωπικά δεν βλέπει 
τίποτα το ρομαντικό στη θλίψη που βιώνει ο Λένσκι.  

 Το στοιχείο του θανάτου προβάλλει έντονο, τη στιγμή που ο Λένσκι πέφτει 
νεκρός από τη βολή του Ονέγκιν (Κεφάλαιο Έκτο, σελ. 157, ΧΧΧΙ, σελ. 159, 
ΧΧΧV). Ο τελευταίος αδυνατεί να πιστέψει τι έκανε, αφαιρώντας τη ζωή του 
νεαρού, που κυριευόταν από «μίσος, ελπίδα και έρωτα» (σελ. 158, ΧΧΧΙΙ), 
(σελ. 160, XXXVI) 
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 Στο Κεφάλαιο Έκτο, σελ. 158-159, ΧΧΧΙΙΙ-ΧΧΧΙV, ο Πούσκιν παραθέτει 
κάποια αποφθέγματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ φιλίας και θανάτου και 
γενικότερα στο θάνατο και στις συνέπειες που έχει. Μια από αυτές τις 
συνέπειες φαίνεται να είναι και η ανία (σελ. 159, ΧΧΧΙV) 

 Ο ποιητής στο Κεφάλαιο Έκτο, σελ. 163-164, XLIII-XLVI, αναφέρεται στην 
απώλεια της νεότητάς του, την οποία συνειδητοποιεί ότι βιώνει. Τα 
συγκεκριμένα αποσπάσματα αποτελούν στοιχείο ρομαντισμού, καθώς 
αποχαιρετά όλα τα συναισθήματα που ένιωθε κατά τη διάρκεια της νιότης 
του (θλίψη, μελαγχολία, πόθος κ.ά). Oι αναφορές του σε παλαιότερα 
συναισθήματα συνεχίζονται και στο Κεφάλαιο Έβδομο, σελ. 166, ΙΙ-ΙΙΙ, όπου 
συνυπάρχει μια πληθώρα ρομαντικών στοιχείων, από τον έρωτα και την 
ανία, μέχρι και αναφορές στο θάνατο, χωρίς φυσικά να λείπουν θλίψη και 
μελαγχολία. Η απώλεια της νιότης παρουσιάζεται ξανά και στο Κεφάλαιο 
Όγδοο, σελ. 198, ΧΙ. 

 Κατά τη διάρκεια του Κεφαλαίου Έβδομου (σελ. 167-171, V-XIV), σχεδόν 
όλοι οι ήρωες φαίνεται να ζουν θλιμμένες ζωές (ο Ευγένιος Ονέγκιν, σελ. 
167, V). Η Τατιάνα, που αντιμετωπίζει διπλή στενοχώρια, λόγω της φυγής 
της αδερφής της μετά το γάμο, από τη μια έχει αρχίσει να αλλάζει να 
συναισθήματά της προς τον Ευγένιο μετά τα συμβάντα της μονομαχίας, 
ωστόσο από την άλλη εξακολουθεί να «καίγεται από το πάθος της» για 
αυτόν (σελ. 170-171, ΧΙΙ-XIV). Ο Λένσκι φυσικά είναι νεκρός (σελ. 168, VI-VII, 
σελ. 169, ΧΙ, σελ. 171, ΧΙV). Η μοναδική που έχει ‘’αφήσει το παρελθόν πίσω 
της’’ είναι η Όλγα, η οποία παντρεύτηκε σύντομα μετά το θάνατο του Λένσκι 
και αποχώρησε από την επαρχία (σελ. 169, VIII,IV,X, σελ. 170, ΧΙΙ)  

 Η Τατιάνα, κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της στο άδειο πλέον σπίτι του 
Ονέγκιν, κυριεύεται από έντονα αντιφατικά συναισθήματα χαράς και 
θλίψης, ενώ αναλύεται πολλές φορές σε δάκρυα (Κεφάλαιο Έβδομο, σελ. 
173-174, ΧΙΧ-ΧΧΙ). Η μελαγχολία της συνεχίζεται και αργότερα, κατά τη 
διάρκεια της επταήμερης πορείας της προς τη Μόσχα (Κεφάλαιο Έβδομο, 
σελ. 181, ΧΧΧV), ενώ δεν συνέρχεται από αυτή την κατάσταση ούτε και όταν 
παραμένει στη Μόσχα (Κεφάλαιο Έβδομο, σελ. 187, XLVII-XLVIII), όπου 
παρουσιάζεται στενοχωρημένη και αδιάφορη ως προς όλα.  

 Ο Ονέγκιν, κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα και την απροσδόκητη 
συνάντησή του με την Τατιάνα, την ερωτεύεται εξίσου απροσδόκητα. 
Ωστόσο, αυτή δεν είναι διατεθειμένη να του δώσει σημασία, καθώς έχουν 
συντελεστεί πολλές αλλαγές στη ζωή της, με αποτέλεσμα ο Ονέγκιν να 
κατακλύζεται, εκτός από έρωτα, και από ματαιότητα και θλίψη (Κεφάλαιο 
Όγδοο, σελ. 203-204, ΧΧ-ΧΧΙΙ, σελ. 208-209, ΧΧΧ-ΧΧΧΙΙ). 

 Στο Κεφάλαιο Όγδοο, σελ. 207, ΧΧVIII-XXIX, παρουσιάζεται η ψυχολογία της 
Τατιάνας πριν μεταβεί στη Μόσχα και η λύπη την οποία βίωνε, ενώ στη 
συνέχεια ο Πούσκιν παρουσιάζει την ψυχολογία των νεαρών ερωτευμένων 
κοριτσιών, που συνήθως βιώνουν «θλιβερά πάθη». 

 Η άτυπη (και αρκετά καθυστερημένη) απάντηση στο γράμμα της Τατιάνας, 
στο οποίο εξομολογούνταν στον Ονέγκιν τον έρωτά της, έρχεται με ένα 
αντίστοιχο γράμμα από τον Ευγένιο, το οποίο μάλιστα στέλνει πολλές φορές, 
καθώς τώρα είναι αυτός που περιμένει εναγωνίως κάποια απάντηση. Το 
γράμμα του αυτό, το οποίο έχει εξομολογητικό και συγκινητικό τόνο, 
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βρίσκεται στο Κεφάλαιο Όγδοο, σελ. 209-211. Η εναλλαγή αυτή των 
συναισθημάτων αποτελεί στοιχείο ρομαντισμού. Η αγωνία του αυτή γίνεται 
εμφανής και στη σελ. 212, XXXIV, όπου προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα 
και ελπίδα, ενώ η «άγρια θλίψη» τον κυριεύει.  

 Η τελική συνάντηση μεταξύ Ευγένιου και Τατιάνας πραγματοποιείται στο 
Κεφάλαιο Όγδοο, σελ. 215-218, όπου αυτός πηγαίνει να τη βρει στην 
κατοικία της, μη αντέχοντας άλλο. Στη σελ. 216, XLII, βλέπουμε την Τατιάνα 
να αφήνει τον Ευγένιο να υποφέρει (να κάθεται γονατιστός), πιθανώς 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι ’’παίρνει εκδίκηση’’. Όταν αρχίζει και του μιλάει, 
γίνεται φανερό ότι ακόμα δεν έχει ξεχάσει τις συμβουλές που αυτός της 
έδωσε, όταν την απέρριψε. Χαρακτηριστικό είναι ότι του λέει «σήμερα ήρθε 
η δική μου η σειρά». Απορεί που τώρα που είναι πλούσια και γνωστή, ο 
Ονέγκιν ξαφνικά ενδιαφέρθηκε και του δηλώνει πως έπεσε χαμηλά (σελ. 
217). Συγκλονιστικό είναι ότι παραδέχεται πως ακόμα τον αγαπάει, αλλά θα 
παραμείνει πιστή στον άντρα που παντρεύτηκε (σελ. 218), δείχνοντάς του 
μια όχι αδικαιολόγητη αυστηρότητα. Έτσι, λοιπόν, κλείνει το βιβλίο, δηλαδή 
με την τραγική σκηνή, της απόρριψης του Ευγένιου Ονέγκιν. 

 
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι ο Ντοστογιέφσκι κάποτε είχε πει ότι το 
βιβλίο αυτό θα έπρεπε να επιγράφεται «Τατιάνα» και όχι «Ευγένιος Ονέγκιν», 
υποδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι στο τέλος η Τατιάνα ‘’νικάει’’ τον Ονέγκιν, 
δείχνοντάς του ότι ποτέ δεν ξέχασε πόσο είχε πονέσει εξαιτίας του.  
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ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 
 
Το ρεύμα του ρεαλισμού στη Ρωσία δημιουργήθηκε ως αντίδραση στο ρεύμα του 
ρομαντισμού, ωστόσο είναι γνωστό ότι οι ρεαλιστές λογοτέχνες χρησιμοποιούν και 
ρομαντικά στοιχεία στα έργα τους. Ο ρεαλισμός ναι μεν αποτελεί χρονολογική 
εξέλιξη του ρομαντισμού, ωστόσο το περιεχόμενο των δύο ρευμάτων είναι τελείως 
διαφορετικό.  
Συγκεκριμένα, ο ρεαλισμός θεωρείται η αναπαράσταση της πραγματικότητας, το να 
βλέπει δηλαδή κανείς τα πράγματα όπως είναι. Ωστόσο, τίθενται κάποια 
ερωτήματα για το αν είναι δυνατόν να αναπαρασταθεί πραγματικά η αλήθεια μέσω 
της λογοτεχνίας, αν δηλαδή είναι ακριβής αυτή η αναπαραγωγή του πραγματικού. 
Ο ρεαλισμός ασχολείται με την αντικειμενικότητα των πραγμάτων και με το σύνολο 
(όχι με την εξατομίκευση, όπως στον ρομαντισμό) και προσεγγίζει τα πράγματα 
ακριβώς όπως είναι.  
Τα στοιχεία ρεαλισμού, τα οποία πραγματεύεται το βιβλίο, είναι στοιχεία που είναι 
επίκαιρα για την εποχή συγγραφής του βιβλίου. Τέτοια στοιχεία είναι, για 
παράδειγμα, ιστορικά, κοινωνικά, αλλά και οικονομικά και ιδεολογικά.  
Μια ιδιαίτερη κατηγορία ρεαλισμού είναι ο κριτικός ρεαλισμός, όπου οι λογοτέχνες 
όχι μόνο αναπαριστούν την πραγματικότητα, αλλά και παίρνουν θέση πάνω στο 
θέμα, δηλαδή ασκούν κριτική. Ο κριτικός ρεαλισμός εντοπίζεται σε μερικά σημεία 
μέσα στο βιβλίο. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
 

 Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 23-24, IV-VI: εδώ γίνεται μια αναφορά στα ρούχα και 
στα μαλλιά που ήταν της μόδας εκείνη την εποχή («σαν Λονδρέζος δανδής»), 
καθώς και κάποια κοινωνικά στοιχεία, όπως η απαραίτητη γνώση της 
γαλλικής γλώσσας και η μαζούρκα. Στη σελ. 24, VI, μας παρουσιάζεται η 
άποψη ότι «τα κλασικά δεν είναι πια της μόδας». Αναφορά σε συγκεκριμένο 
τρόπο ένδυσης γίνεται επίσης στη σελ. 28, XV («πλατύγυρο καπέλο αλά 
Μπολιβάρ»). 

 Σε όλο το βιβλίο, ο Πούσκιν κάνει συνεχείς αναφορές σε διάφορους λόγιους 
(ποιητές, συγγραφείς, οικονομολόγους κ.ά) είτε συγχρόνους του είτε 
παλαιότερων χρόνων. Αυτό αποτελεί στοιχείο ρεαλισμού, καθώς μας δείχνει 
ποιοι ήταν οι επιφανείς άνθρωποι στην κοινωνία της Ρωσίας του 19ου αιώνα, 
αλλά και ποιων ανθρώπων οι απόψεις είχαν παραμείνει διαχρονικές κατά τη 
διάρκεια των αιώνων.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων αναφορών είναι: 
1. Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 24-25, VI-VIII: Γιουβενάλε, «Αινειάδα»,  
                                         Ρωμύλος, Θεόκριτος, Όμηρος, Άνταμ Σμιθ,  
                                         Οβίδιος. 
2. Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 29-30, XVII-XVIII, ΧΙΧ-ΧΧ: υπάρχει μια εκτενής 

αναφορά διαφόρων θεατρικών συγγραφέων, κωμικοί και τραγικοί 
(Φονβίζιν, Κνιαζνίν, Οζέροβ, Κατένιν, Σαχοβσκόι), καθώς επίσης και 
του ονόματος του διευθυντή του μπαλέτου στην Αγία Πετρούπολη 
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(Ντιντλό). Ακόμα αναφέρονται ορισμένα θεατρικά έργα και ονόματα 
πρωταγωνιστριών-χορευτριών.  

3. Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 32, XXI: Ρουσσώ, Γκριμ. 
4. Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 43, XLVIII: Τορκουάτο Τάσσο. Έμμεση 

αναφορά στον αναγεννησιακό ποιητή γίνεται και στη σελ. 37, ΧΧΧΙΙΙ, 
όπου ο Πούσκιν μιλάει για την Αρμίδα, που είναι ηρωίδα ενός 
βιβλίου του Τάσσο. 

5. Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 40, XLII: Σαίη, Μπένθαμ 
6. Κεφάλαιο Δεύτερο, σελ. 54, VI: Γκαίτε, Καντ,  
                                            σελ. 55, ΙΧ: Σίλλερ 
7. Κεφάλαιο Δεύτερο, σελ. 65-66, ΧΧΙΧ-ΧΧΧ: Ρουσσώ, Ρίτσαρντσον, 
                                            Λόβλεϊς, Γκράντισον     
8. Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 109, XXVI: Σατωμπριάν 
9. Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 111, ΧΧΧΙ: Γιαζίκοβ 
10. Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 116, XLIII: Πραντ, Σκοτ 
11. Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 132, ΧΧΙΙ: Βιργίλιος, Ρακίνας, Σκοτ,   

                                                              Μπάιρον, Σενέκας 
12. Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 140, XL: Αλμπάνι (ζωγράφος)       
13. Κεφάλαιο Έκτο, σελ. 152, ΧΧ: Σίλλερ             
14. Κεφάλαιο Έβδομο, σελ. 167, IV: Λέβσιν (οικονομολόγος)              
15. Κεφάλαιο Όγδοο, σελ. 193, I: Κικέρωνας, Απουλήιος      
16. Κεφάλαιο Όγδοο, σελ. 199, ΧΙΙΙ: Τσάτσκι (ήρωας του συγγραφέα   

                                                             Γκριμπογέντοβ) 
17. Κεφάλαιο Όγδοο, σελ. 206, XXVI: Σαιν Πριστ 

 

 Στο Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 24, VII, εμφανίζεται το ιδιαίτερο στοιχείο του 
κριτικού ρεαλισμού, όπου αναφέρεται ότι ο Ονέγκιν «είχε βαθύ 
οικονομολόγου νου κι ήξερε να κρίνει». Έτσι, βλέπουμε ότι έπαιρνε θέση 
πάνω στο θέμα και έκρινε καταστάσεις. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφοράς του ποιητή σε συγχρόνους του, και 
μάλιστα φίλους του, γίνεται όχι μόνο μέσω μερικών motto που παραθέτει 
στην αρχή κάθε κεφαλαίου (π.χ. στο Κεφάλαιο Πρώτο, που αναφέρει μια 
ρήση του Πρίγκιπα Βιαζέμσκι), αλλά και σε διάφορα άλλα αποσπάσματα. 
Όπως, για παράδειγμα, στο Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 28, XVI, όπου 
αναφέρεται σε ένα φίλο του, τον Πιοτρ Καβέριν, που ήταν ουσάρος σε ένα 
επίλεκτο στρατιωτικό σώμα Ρώσων. 

Άλλα τέτοια παραδείγματα – motto: 
1. Το motto του Κεφαλαίου Τρίτου είναι από τον Γάλλο ποιητή 

Μαλφιλάτρ. 
2. Στο Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 75, V, αναφέρεται η ηρωίδα (Σβετλάνα) 

ενός έργου το Βασίλι Ζουκόβσκι, που ήταν φίλος και προστάτης του 
Πούσκιν. 

3. Στο Κεφάλαιο Τέταρτο το motto είναι του Γάλλου οικονομολόγου 
Νεκέρ. 

4. Στο Κεφάλαιο Πέμπτο το motto προέρχεται από τον Βασίλι 
Ζουκόβσκι. 
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5. Στο Κεφάλαιο ‘Έκτο το motto είναι από τον Πετράρχη (ιταλική 
Αναγέννηση) 

6. Το motto του Κεφαλαίου Όγδοου είναι από τον Λόρδο Βύρωνα. 
 

 Στο Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 32, XXIII,XXIV, παρουσιάζονται κοινωνικά 
χαρακτηριστικά (όπως π.χ. το γεγονός ότι τα ρούχα του Λονδίνου ήταν τα πιο 
κομψά ή τη διανομή προϊόντων μέσω της Βαλτικής). Επίσης άλλα 
χαρακτηριστικά είναι όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο απόσπασμα 
XXIV.  

 
 
Άλλα παραδείγματα ρεαλισμού: 

1. Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 38, ΧΧΧV: ζωή στην Αγία Πετρούπολη τις 
πρώτες πρωινές ώρες 

2. σελ. 39, ΧΧΧVII: αναφορά σε φαγητά (πίτα Στρασβούργου) 
3. Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 94, ΧΧΧVII: σαμοβάρι, τσαγερό, κρέμα 
4. Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 106, ΧΧ: έθιμα Χριστουγέννων                                                  

(Ταχυδρομείο),                 σελ. 109, XXVI: σκάκι 
5. Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 115-116, XLI-ΧLIII: συνήθειες κατά τη 

διάρκεια του ρωσικού χειμώνα 
6. Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 117, XLV: κρασί 
7. Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 125, VIII: αναφορά σε παραδοσιακό 

τραγούδι στον τελευταίο στίχο. 
8. Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 137, XXXII: κρασί Τσιμλιάνσκι 
9. Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 138, XXXV: χαρτιά – τζόγος 
10. Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 139, XXXVI: Ο ποιητής παραδέχεται ότι κάνει 

συχνές αναφορές σε φαγητά και ποτά και επικαλείται τον Όμηρο. 
11. Κεφάλαιο Έκτο, σελ. 154, ΧΧΙV: αναφέρεται ο διάσημος οπλοποιός 

εκείνης της εποχής Λεπάζ. Επίσης, στη σελ. 156, ΧΧΙΧ, περιγράφεται 
αναλυτικά ένα από τα πιστόλια που χρησιμοποιήθηκαν στη 
μονομαχία. 

12. Κεφάλαιο Έκτο, σελ. 155, ΧΧVΙ: αναφορά στους αυστηρούς κανόνες 
και έθιμα που πρέπει να διέπουν τις μονομαχίες. 

13. Κεφάλαιο Έκτο, σελ. 162, XLI: αναφορά στις συνήθεις ψαράδων και 
βοσκών. 

14. Κεφάλαιο Έβδομο, σελ. 167, IV: χρήση άμαξας ως μεταφορικού 
μέσου. 

15. Κεφάλαιο Έβδομο, σελ. 179, ΧΧΧΙ: άμαξα, αντικείμενα, τρόφιμα 
 

 Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 33, XXVI: ο Πούσκιν κάνει μια αναφορά στη ρωσική 
γλώσσα, στην οποία αδυνατεί να αποδώσει τα ονόματα μερικών ρούχων 
(παντελόνι, φράκο, γιλέκο). Το γεγονός αυτό δείχνει την εισαγωγή ξένων 
λέξεων στα ρωσικά. 

 Σε όλη την έκταση του βιβλίου, γίνεται εμφανές ότι ο Πούσκιν είναι βαθιά 
επηρεασμένος από τον Λόρδο Βύρωνα, και ιδιαίτερα από το έργο του 
τελευταίου Τσάιλντ Χάρολντ. Μια πρώτη αναφορά στο έργο του Μπάιρον 
γίνεται στο Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 39, XXXVII. 
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Άλλα ανάλογα παραδείγματα: 
1. Κεφάλαιο Πρώτο, σελ. 47, LVI, «Ο Μπάιρον, η περήφανη αυτή 

μεγαλοφυΐα»  
2. Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 79, ΧΙΙ, «ο Μπάιρον με τις αμέτρητες παραξενιές» 
3. Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 117, XLIV, «του Τσάιλντ Χάρολντ… τεμπελιά» 
4. Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 132, XXII, «Μπάιρον» 
5. Κεφάλαιο Έβδομο, σελ. 175-176, ΧΧΙΙ, ΧΧΙV: «Γκιαούρ», «Δον Ζουάν» 

(ποιήματα του Μπάιρον», «ένας Μοσχοβίτης με του Τσάιλντ Χάρολντ το 
ύφος» 

6. Κεφάλαιο Όγδοο: το motto στην αρχή του κεφαλαίου είναι του Λόρδου 
Βύρωνα 

7. Κεφάλαιο Όγδοο, σελ. 197, VIII: άλλη μια αναφορά στο Λόρδο Βύρωνα 
 
 

 Στοιχείο ρεαλισμού στο βιβλίο αποτελούν επίσης και οι αναφορές 
του Πούσκιν στη Ρωσία. Τέτοιο παράδειγμα είναι στο Κεφάλαιο 
Πρώτο, σελ. 44, L (οι τρεις τελευταίοι στίχοι). 

 Ένα σημαντικό στοιχείο ρεαλισμού που εντοπίζεται στο Κεφάλαιο 
Δεύτερο, σελ. 52, ΙΙ-ΙΙΙ, είναι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική των 
πύργων της εποχής, καθώς και η εσωτερική διακόσμησή τους. 

 Οι ιδεολογικές αντιλήψεις, όπως έχει προαναφερθεί, αποτελούν και 
αυτές στοιχεία ρεαλισμού. Η αντίληψη ότι «όποιος δεν έχει τρόπους 
και πίνει μόνο κόκκινο κρασί, είναι μασόνος» στο Κεφάλαιο Δεύτερο, 
σελ. 53, V αντικατοπτρίζει πιθανώς μια πεποίθηση της εποχής 
συγγραφής του έργου. 

 Στο Κεφάλαιο Δεύτερο, σελ. 57, ΧΙΙ, παρουσιάζεται ένα ρωσικό 
έθιμο υποδοχής του υποψήφιου γαμπρού. Στο αμέσως επόμενο 
απόσπασμα (ΧΙΙΙ) γίνεται λόγος για το πώς περνούσαν τον ελεύθερο 
χρόνο τους δυο νέοι εκείνη την εποχή (κάνοντας ιππασία). Άλλο 
ρωσικό έθιμο στο Κεφάλαιο Δεύτερο, σελ. 68, ΧΧΧV είναι «οι παλιές 
καλές ρωσικές συνήθειες» (Απόκρια, Τυρινή κ.ά.). Επίσης, στο 
Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 73, Ι, ενώ συνομιλούν ο Βλαδίμηρος και ο 
Ευγένιος γίνεται λόγος για «μια απλή ρωσική οικογένεια» και τις 
παραδόσεις της (και σελ. 74, ΙΙΙ). 

 Το γεγονός ότι η Τατιάνα προτιμά να εξομολογηθεί τον έρωτά της για 
τον Ευγένιο (Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 81-83, XVI-XX) στην νταντά της 
και όχι στη μητέρα της αποτελεί ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό, που 
υποδηλώνει πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος αυτών των γυναικών στα 
ρωσικά σπίτια.  

 Ακόμα ένα παράδειγμα κριτικού ρεαλισμού βρίσκεται στο Κεφάλαιο 
Τρίτο, σελ. 86-87, ΧΧVI-ΧΧΙΧ, όπου ο Πούσκιν παίρνει θέση και 
εκφράζει την άποψή του για τη χρήση της γαλλικής γλώσσας 
(επίσημα) και όχι της ρωσικής. 

 Στην αρχή του Κεφαλαίου Τέταρτου, σελ. 99, VII, ο Πούσκιν με ένα 
ρητό (στους δύο πρώτους στίχους) εκφράζει την ψυχολογία των 
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γυναικών εκείνης της εποχής. Επίσης, στους τρεις τελευταίους 
στίχους της ίδιας σελίδας, παίρνουμε πληροφορίες για το τι δεν είναι 
πια στη μόδα στη Ρωσία του 19ου αιώνα (κόκκινα τακούνια, 
περούκες). Επίσης, ως στοιχείο ρεαλισμού πρέπει να θεωρηθεί και το 
έθιμο τήρησης λευκωμάτων (σελ. 110), καθώς και οι αφιερώσεις 
στίχων στους εορτάζοντες (Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 137, XXXIII). 

 Στο Κεφάλαιο Τέταρτο, σελ. 112, ο Πούσκιν αναφέρεται γενικά στην 
ποιητική τέχνη, ενώ γίνεται εμφανές ότι ο Βίλχελμ Κυχελμπέκερ 
προτρέπει τον Πούσκιν να μη γράφει ελεγείες και ωδές, ασκώντας 
του κριτική.  

 Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 123, IV: Στοιχείο ρεαλισμού αποτελούν και 
τα εθνικά χαρακτηριστικά. Έτσι, εδώ η αναφορά στη «ρωσική ψυχή» 
της Τατιάνας εκφράζει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της ρωσικής γνώμης 
και αντίληψης. Επίσης, στο ίδιο απόσπασμα, γίνεται και μια αναφορά 
στις ρωσικές συνήθειες του χειμώνα.  

 Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 132-133, ΧΧΙΙ-ΧΧΙV: γίνεται αναφορά σε έναν 
ονειροκρίτη του Μάρτιν Ζαντέκα. Το βιβλίο αυτό μάλλον ήταν 
διαδεδομένο εκείνη την εποχή. 

 Στο Κεφάλαιο Πέμπτο, σελ. 141, XLII, ο Πούσκιν μιλά για το πώς 
χορευόταν η μαζούρκα παλαιότερα και στην εποχή του, ενώ 
παράλληλα εξηγεί και τις διαφορές μεταξύ της μαζούρκας στην πόλη 
σε αντίθεση με αυτήν της επαρχίας. Καταλήγει ότι «η μόδα βασανίζει 
τη σύγχρονη Ρωσία». 

 Κεφάλαιο Έκτο, σελ. 145, IV: αναφέρεται ο Ζαρέτσκι, «αρχηγός μιας 
σπείρας τζογαδόρων». Στο πρωτότυπο η λέξη αρχηγός ήταν η 
πολωνική «hetman». Υπονοείται εδώ η παρουσία των Κοζάκων. 

 Πριν, κατά και μετά την άφιξη της Τατιάνας στη Μόσχα, γίνονται 
λεπτομερείς περιγραφές όχι μόνο του τοπίου και των μνημείων της 
μεγάλης πόλης, αλλά και της κατάστασης που επικρατεί εκεί. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - ΜΟΣΧΑ 

ΤΟΠΙΟ - ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Σελ. 177, ΧΧVI-XXVII (νυφοπάζαρο, 
χοροί, αντιμετώπιση των επαρχιώτικων 
τρόπων) 

Σελ. 182-183, ΧΧΧVI-XXXVIII: πρώτες 
εικόνες από Μόσχα, διάσημα μνημεία, 
π.χ. πύργος Πετρόβσκι 

Σελ. 183, XXXIX-XL: Καλμίκ (οι Καλμίκ 
ήταν Μογγόλοι υπηρέτες στις πλούσιες 
οικογένειες) 

 Σελ. 188, XLIX: «πλήθος υπαλλήλων»: 
ήταν μια ομάδα διανοουμένων της 
εποχής, που ασχολούνταν με τη 
συγγραφή και την τέχνη 

 
 

 Στο Κεφάλαιο Έβδομο, σελ. 180, XXXIII, ο Πούσκιν παρουσιάζει το πώς θα 
είναι οι δρόμοι της Ρωσίας τα προσεχή χρόνια και ποιες αλλαγές θα 
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συντελεστούν, δείχνοντας να γνωρίζει τα μελλοντικά σχέδια της χώρας του. 
Αμέσως μετά, για να υποστηρίξει την άποψή του, περιγράφει την κατάσταση 
των δρόμων στην εποχή του (σελ. 181, XXXIV). 

 Κεφάλαιο Όγδοο, σελ. 200, ΧΙV: αναφορά για την αντίληψη του comme il 
faut του Σισκόβ, ο οποίος αγωνίστηκε για την καθαρότητα της ρωσικής 
γλώσσας. 

 Η αναφορά στον Ισπανό πρέσβη, με τον οποίο συνομιλεί η Τατιάνα, στο 
Κεφάλαιο Όγδοο, σελ. 201, XVII, αποτελεί αναχρονισμό του Πούσκιν. 

 Ειρωνική διάθεση χαρακτηρίζει τον ποιητή στη σελ. 205, όπου περιγράφει 
με κωμικό τρόπο τους κατοίκους της Μόσχας. 

 
 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Στο Κεφάλαιο Τρίτο, σελ. 79, XIIΙ, στους τρεις τελευταίους στίχους, γίνεται πολύ 
εμφανές το πώς συνυπάρχουν στο βιβλίο τα ρεύματα του ρομαντισμού και του 
ρεαλισμού. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Πούσκιν δηλώνει ότι απλώς θα 
αντιγράψει τις ρωσικές παραδόσεις και έθιμα, καθώς και τα όνειρα του έρωτα. 
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