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ΓΙΕΒΓΚΕΝΙ ΖΑΜΙΑΤΙΝ 

η 
�Η α�ρεση ώς α(ρεση β(οu 

Ό μεγάλος Ρώσος vαuπηγ6ς, χρ1:rιχ6c;, πεζογράφος και 3ρα
μα�ουργός Yevgenij Ivanoνich Zamjatin (1884-1937) 
γε4Jvή0ηκε στΥJν έπαρχιακή πόλη Λεμπέντιαν και σποόοασε 
Ναυπηγικη στο Πολυτεχνείο της Πετροόπολης. Νέος προσ
χώρησε στο Κόμμα των Μπολσεβίκων- άργότερα έλαβε μέ
ρος στήν έπα.νάσταση τοϋ 1905, φυλακ(στηκε και έξορίστηκε • 

CH πρC:)τη του λογοτεχνικη έμφάνίση, το 1908, πέρασε δι
καιολογημένα άπαρσ.τήρητη. Κατα. τη οεότερη έξορία του 
(1911-13) �γραψε το οιήγημα ·ΕΠαρχιακa (Ujezdnoje, 
1913), 'J=Ού τον �κανε άμέσως γνωστό, και τήν άντιπολεμική 
vουβέλα Στa περίχωρα (Να kulichlca/ch, 1914), για την 
όποία οικάστηκε και άθωC:>Οηκε. Το 1916 στάλθηκε στην 
'Α λ, 

' ' t βλ'ψ 
' ' · -γγ. �α για να επι ε ει "t'ην κα.τασκεuη ρωσικων παγο-

θραυστικών, και έγραψε μια όξότα.τη σάτιρα. των έγχC:ψιων 
ήθών, τοuς Νησιώτες (Ostroρitjane, 1918). 'Επέστρεψε · 

στην πατρίοα του τις παραμονeς της Όκτωβριανης 'Επανά
στασης και άφιερώΟηκε άποκλειστικα στην τέχνη του: έπι-
8ό0ηκε στην πεζογραφία. και τήν κριτική, στην όργάνωση 
καλλιτεχνικών όμάοων και έπιτροπών, στη διοίκηση λογο
τεχνικών ένώσ.εων και στη διεύθυνση περιοοικών. οι μεγα
λύτερες έπιτυχtεc; του σe αύτον 't'ον τομέα στά.Οηκαν ή οιοα
σκαλία της 't'εχνικης της πεζογραφίας στο «Λογοτεχνικό 
'Εργαστήρι>> τοu «0(κου τών Τεχνών)) τοu Πέτρογκραντ 
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(1920-21), κιχι ή συγκρότηση της περ(φημης αύτόνομης συγ
γραφικΎ)ς όμάδας «Άοελφότητ� Serapionn (1921), ποu χά-
ριχξε το νέο δρόμο της ΣοβιετικΎjς π�ζογραφίιχς. • 

Μετ&. το άνέβασμιχ τοϋ ίστορικοϋ �ράμιχτοί; Ta φώτα τού 
Άγίοv Δομινίκυv (Ogni Svyatogo Doιrιinika, 1920), άκο
λούθησε ή έκδοση τών βιβλ(ωv : rΑλιεύς ά1'0ρώπωv (Lovets 
chelovekov, 1921), Τρείς μέρες (Tri drιja, 1922), rfl rΕ
ταιρία τών Άξιοτίμων Κωδωνοκρουστών ( Obshclιestvo 
Poclιetrιy/1,h Zvonarej), Μιa ίστορία γιά τό πιο σπουδαίο 
πράγμα (Rass/caz ο sωnon glavnoπι, 1924), ή κωμωοία 
ro ψύλλος (Blolclιa, 1926) κα.t ή συλλογή οιηγημάτων 'Ασε-
β - • 

' 
"rι ' ' ' 'λ δ ' (1927) ''Ο • 

εις ιστοριες η στοριες για εvη ικα παι ια . μως ο 
άντικονφορμισμός, ή ήθικη συνέπεια και οί ριζοσπαστικές 
σοσιαλιστικές πεποιθήσεις -rου προκάλεσαν δυσαρέσκεια, 
άvτιδράσεις, και τέλος μια εύρεία έκστρατείσ. για. τ-}ιν πνευ
μα:ηκή του έκμηόένιση καt έξαφάνιση. c Η άφορμη ΟόΟηκε 
άπο τ-� οημοσ(ευση τοu μυθιστορήματος 'Δμεϊς (My, 1924) 
σέ pωσικο πιφιοοικCι της Πρcί.γας το 1927. 'Ένα. χρόνο άργό
τερα τα βιβλία του άπaσύρΟηκαv άπο ολες τlς βιβλιοΟΎ)κι;:ς, 
κατέβηκε ή έπιτυχημένη κωμωδία. �ο ψύλλος κα.t άπαγο
ρεύτηκε το άνέβασμα της τραγωδίας Α ι tίla ( 1928). Ό Ζα
μιάτιν άρν·ήΟηκε έπtμονα. και σΟενrι.ρcΧ. νιΧ ύποβληΟεί στον έξευ
τελισμ(ι της αύτ<.ικριτικ'ϊ)ς κα.t ύπ<.ιχρεώΟψ<ε να. έργα.σΟεί ώς 
Λέκτωρ της ΝαυπηγαΊ)ς. T(J 1029 πιχpαιτ·ήΟηκε οημ60-ια 
άπο την (( 'Ένωση Lοβιετικ6'>ν Συγγραφέων)) καt το 1931, 
χάpη στ·ην ύψηλ� παρέμβαση τοu Μ. Goι·l(y, πΎjρε την προ
σωπικΎj άοι::ια τ(Ju Ι. Sιalίn και έγκατελειψε -ι�ην 'Πατριοα 

. του. 'Εγκατα.στά.Οηκε στο Π cφισι, οπου και έ:ζησε μέ τή γυ
ναίκα. του φτωχος κα!. άπομονωμένος άπο συμπατρι<';'>τες, 
έγραψε λ(γα διηγήματα και σεν&ρια, και πέΟανε το 1937, 
άφ-ήνοντσ.ς ήμιτελ·}ι τή μυΟιστορ·ΙJμα.τική δια:σκευη της τρα.
γωοίας Attίla: rH μάστιξ τού Θεού (/Jίglι flozhij, 1938). 
Στη σύγχρονη Ρωσία ή μνήμη του oev άποκαταστά.Οηκε 
ποτέ, και το ι'.ργο του παραμένει άπρόσιτο κα.t &γνωσ-rο. 

Το πιο σημαντικο μέρος της δημιουργίας τοu Ζαμιά't'ιν 
ε!ναι το κριτικό του έ:ργο, ποu &ρχισε το 1914 και διεκόπη 
με το θά.vατ6 του __;_ άλλ1 εμεινε οσο ζοuσε άθησαύριστο, 
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� ' ' ' '� ' '' - ' . - (Ο Ζ ' οιασπα.ρτο σε εφημεριοες κα.ι εντυπα της εποχης. αμια.-
τιν οeν έντά.χθηκε στη μεγάλη σχολή τοϋ Φοpμαλισμοϋ, ποu 
κυριάρχησε στη ρωσικη κpιτικΎj κα.τα την περίοοο 1914-1930 
(και άναβίωσε μετα το 1960 μe σημειολογικο προσανατο
λισμό), άλλιΧ συμπορεύτηκε μΕ: το πνεϋμα της, �τσι &στε να 
aικαιολογείται άπόλυτα ό χαρακτηρισμός του ώς (Εγελιανοϋ 
Φορμαλιστ-7) . Τα κριτικά του οοκίμια είναι, ι�ς συγκροτη
μένο δλον, τά. καλύτερα. , ·�σως, της pωσικης γραμματολο
γίας του α.ίώνα. μας, γιατι οιαΟέτουν εύρεία πνευμα.τικΎj έπο
πτεία, όξu πνεϋμα. , έκφpαστικο ουναμισμο κα.ί, κυρίως, μιa 
πpοσωπικ·}ι κα.1 συνθετικΎj σύλληψ·ΙJ τών φαινομένων. 'Αν
τλοϋν τα Οέμα.τά τους άπο τη λογοτεχν(α. καt την τέχνη , και 
μαρτυροϋν μιά. χαρακτηpιστικΎj έπίορσ.aη άπο τη σύγχρονη 
ζωγραφικη (κυβισμος) κα!. έπιστ-ήμη (φυσική, βιολογία.). 

ιο Ζαμιάτιν, βα.θuς γvώστης της παραοοσιακης Ρωσ(ας, 
άλλα και κάτοχος μεγάλης εύpωπαϊκΎ')ς πα.ιοείιχς ( «αύτος ό 
t/ Αγγλος άπο τη Μόσχα.η, οπως τον άποκαλοuσε ό Α. Blok), 
πίστευε άνυποχώρητα στ-}ι συνεχη έζέλιζη τοϋ πολιτισμοu 
και στην &:οιάκοπη άνσ.νέωσ"Ιj της έπανάστασης, στΎjν &.οιάp
ρηκτη ένότητα «μοpφΎ)ς»-«πεpιεχομ&νου», κα.1 σε ενα.ν φα.ν
τα.σιC:)�η όιαπολιτιστικο συνόυσ.σμο τέχνης - λογοτεχνίcι.ς -
έπιστήμης. 'Εφοόισ.σμένΟζ μΕ: μιιΧ κpιτικη γνι�ση xoct α.'ί
σΟηση της ίστορία.ς, προσπά.Οησε να συμφιλιώσει το Φορμα
λισμο με τ-� οια.χρονtα , χρησιμοποι�>ντας τΎjν ( Εγcλια.νΥ) �ια
λεκτική. 'Άλλωστε 1jτα.ν αύτος ποu όνόμσ.σε πρώτα ι<Νcο
ρεα.λισ11.ο» και λίγο άργ6τεpα «ΣυνΟ:::τισμο» τη σuνΟεση τοu 
l)εαλιστικοu και τοu Σuμβολιστικοϋ ρεύμα.τος, -.η μεταβα.
τικη έχείvη Περίοοο �ης pωσικης λογοτεχνίcι.ς γupω r στα :1 Ό20, 

1 Ιζ 1 1 ι που χαρακτηρ� εται απο μορφικ()υς πειραματισμους, κρι-
τικΥι τών πα.λα.ιών συμ�ολικών συστημάτων , πεpιεκτικη 
γραψ1j με ζωντάνια , οtκο'.'Ο[J.ία κα.1 χιοuμοp, κα/. τέλος το 
σύνΟημα.: «Κά.τω ό Ρεαλισμος - Ζήτω ή 'Αλήθεια» - �·�λα
ό-� ή Τέχνη ι�ς άναπαράστο:ση καt οχι ώς περιγραφή. Πί-

. ,, ( l 6 ' - 'β'β ' 1 
στευε οτι ο σημεpινuς κ σμος ισορpοπεr.. α ε cι.ιcι. ανσ.ιLεσα 
στις όυνάμε ις της ένέργειας (έπανσ�σταση) και τΎ)ς έντρο
π(ας (πνευμα.τικος θάνατος), και ά.vτέτασσε στο ζόφο καt 
τον τρόμο της έποχΎjς την άνΟρώπινη εόφυtα και έπ;,νοια. 

9 



·rποστήpιξε ()τι «πpαγματικη λογοτεχν(α 8ημιουpγοϋν, 
. #Sχι ot πρόθυμοι κα1 �μπιστοι άνώτεpοL ύπάλληλοι, άλλά 

λ ' έ ' c ι ' ό • ..._ ' ' ' τρε οι, ρημιτες, αιρετικο , ονειpευ με��, επαναστατες και • 

σκεπτικιστές». «Σκοπος τής τέχνης οε-/ ε!ναι vά άντt'lνα
κλα. τη ζωή, άλλά να την όpγανώνει, νά την οίκοοομεί»� 
«tO συγγραφέας 8Ε: χρησιμοποιεί μόνο τη γλι�σσα, άλλιΧ. και 
τη 8ημιουργe:ί : οημιουργεί τοuς κανόνες, τις μορφές, το λε-
ξιλόγιό της». . . 

Στο πεζογραφικό του έργο ό Ζαμιά.τιν 8ιεύρυνε το νe:ο
ρεαλισμο τοu Aleksej Remizov και άνα8ε(χθηκε σε κορυ
φαίο βιρτουόζο τοu χιοuμοp και της είpωνείας, 

έφαρμόζον
τας μιά κινηματογpαφικη άφηγηματικη τεχνική, βασισμένη .. 
στ-Ι)ν άρχη της μετώνυμίας. 'Το μυθ"ιστόρημα 'Εμείς γρά
φτηκε· μόλις τρία χρόνια μετιΧ. την Έπανάσταση, το 1920, 
κα.t 8ιαβάστηκε μόνο μια. φοροc σε περιορισμένο κύκλο άκροα
τών άπο το συγγραφέα. ΈκόόΟηκε άγγλικοc το 1924, και 
�ημοσιεύτηκε (σε pωσικη άναμετά.φpαση μιας πρόχειρης 
τσεχικΎ)ς με-rά.φpασης 1) σε pωσικο περιο3ικο 't'Ύjς Πρά.γας 
το 1927. cH πρώτη πιστη ρωσικη έ:κοοση εγινε. το 1952 στη 
Νέα ι!όρκη, άλλά το βιβλίο είναι ά.κόμη άπαγορe:υμένο και 
&γνωστο στη l:)ωσίσ.. Το έ:ργο α.ύτό, μια. έφιαλτικη ουστοπία 
ένος όλοκληρωτικοu, μηχανοποι·�μένου, συλλογικοu Κρά
τους, OΠQU ά.παγορεύετα.ι ή έλεύΟερη σκέψη και ή άληθινη . 
άγά.πη, κατάγεται ά:πο το κοινωνικο ορα.μα τοu. Σιγκάλεφ 
τών Δαιμσνισμέ,νωv και έπΥJpέασε τη οιατύπωση άνάλογων 
χιλιασταών προφητειών τοu α.ίώνα. μας (Α. Huxley, Brave 
Νe(ν iVoι·ld, 1932·. G. OI'\νell, Nineteen eiglιty-four, 
1Ό49· Λ. Zinovjev: Χαίνοντα 'Ύψη, 1977): Περιγράφει τις 
«βλαβερeς συνέπειες» τοu &.πολυταρχαοu όρΟοu λόγου μ& 
τέτοια οεζιό'tητα κα.t έφευρετικότητrι., ωστε να &.ποοιδει. -rΥιν 
έφ�ιzλτικ-!) η/ κ�t Πι γιΩ.eιία. όιά.στσ.σή τους ό άναγνώστης 
οεν πpέπϊι να. ά.ν-φυχήσει, ά.λλCι. να. γελάσει: το χιοuμορ ε!ναι 
πάντα. μιcΧ. ύπ�ΛΟυνη πολιτικ·!) συμπεριφορά. 

Σε ολο το σuγγραφικο εργο του ό Ζαμιάτιν συνουάζει τη 
φαντασία κσ.l τ·f�ν έμπνευση μ.Ε: τη λογικη και την άκρίβεtα . 
Me το κρι.τ1.'1.ο · r.α.ι όι.3α.κτικ<) έ:ργο του μελέτησε κuρ(ως τιΧ 
προβλ�μα.τα τ�ς πλ(JΚΎjς καί τΎjς 8ημωυργικότητας τοu κ�λ- ι 
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λιτέχνη, και έξέθρεψε. μιά νέα γενιά πεζογράφων. ΤΗταν 
ένας σωστος άρχοντας τΎjς μεγάλης ρωσικΎ)ς tντελιγκέντσιας, 
ποu κήρυξε, σε μιά έποχη όρ0ο8οξίας και κο:θαρισμοσ, τ-/ιν 
αίρεση ώς στάση ζωΊ)ι;, έ:ζησε σιΧ.ν «Ε:μιγκρΕ: του έσωτεpικοϋη, 
'' '!!. . ψ • Τ t k ' "� '' � ' '� οπως ι:;γρα ε ο ro s y, και εοωσε ενα. μοναοικο παpα.u::::ιγμοc 
προσωπικης έντιμ6τητα.ς κα.t κα.λλιτεχνικης άκεριχιότητας. 

Βασlλης Λαμπeόπουλος 
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