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Tο Ένας Ήρωας του Kαιρού µας (1839-1840) βρίσκεται στο τέλος µιας ροµαντικής 

διαδροµής που έχει την αφετηρία της στον Bέρθερο (1774) και στα Xρόνια Mαθητείας 
του Bίλχελµ Mάιστερ  (1776-1796) του Γκαίτε όπως και στις Eξοµολογήσεις του 
Pουσσώ (1781)· διαδροµής που διακλαδίζεται ύστερα στο Atala (1801) και στο René 

(1805) του Σατωβριάνδου για να κορυφωθεί στο Πρελούδιο  (1805) του 

Γουέρντσγουορθ και στο Προσκύνηµα του Childe Harold (1812-1817) του Bύρωνα, 

ώστε να καταλήξει στον Δον Zουάν (1819-1824) του ίδιου, στις Eξοµολογήσεις ενός 
Άγγλου Oπιοµανούς του Nτε Kουϊνσυ (1821), στον Eυγένιο Oνιέγιν (1823-31) του 

Πούσκιν και τέλος στις Eξοµολογήσεις ενός Nέου του Aιώνα µας (1836) του Mυσσέ. 

Aνήκει δηλαδή σε εκείνη την τάση του ροµαντισµού που στην αφήγησή της λανθάνει 

περισσότερο ή λιγότερο εµφανώς η αυτοβιογραφία. Tο ενδιαφέρον όµως σ’ αυτό το 

έργο του Λέρµοντοφ είναι ότι το µάθηµα του ροµαντισµού και πιο συγκεκριµένα του 

βυρωνισµού,  διευρύνεται σε όρια που το καθιστούν αναµφισβήτητα το πρώτο 
ψυχολογικό µυθιστόρηµα της Pωσίας και ένα από τα αριστουργήµατα του είδους. 

 

O ποιητής Mιχαήλ Λέρµοντοφ γεννήθηκε στα 1814 στη Mόσχα και πέθανε µόλις 27 

ετών, στα 1841, χτυπηµένος σε µονοµαχία. Eισήλθε δεκαέξι ετών στο Πανεπιστήµιο 

και γρήγορα µε το θεατρικό του έργο Παράξενος Άνθρωπος που στρεφόταν εναντίον 

του φεουδαλισµού, έγινε ανεπιθύµητος στο κρατικό ίδρυµα. Eγκατέλειψε τις σπουδές 

του και κατετάγη στο Iππικό. Ως νεαρός αξιωµατικός γνώρισε τόσο τη σκληρή ζωή του 

στρατού όσο και την κοσµική ζωή της Πετρούπολης. Στα 1837 ο µέντοράς του 

Πούσκιν (1799-1837) σκοτώνεται σε ηλικία 38 ετών κατόπιν µονοµαχίας. Tο ποίηµα O 
Θάνατος του Ποιητή, που γράφει µε την ευκαιρία ο µόλις είκοσι τριών ετών 

Λέρµοντοφ, τον καθιστά αυτοµάτως γνωστό σε όλη τη χώρα. Tαυτοχρόνως όµως, λόγω 

των υπαινιγµών του εναντίον της τσαρικής αυλής, το ποίηµα τον καταδικάζει σε ένα 

είδος εξορίας: Aπό την Πετρούπολη ο Λέρµοντοφ µετατίθεται στο Nιζγκόρσκ της 

Γεωργίας, στον Kαύκασο. Eπιστρέφει τον άλλο χρόνο στην Πετρούπολη αλλά σε δύο 

χρόνια εξορίζεται πάλι στο ίδιο µέρος, εξαιτίας µιας αναίµακτης µονοµαχίας µε τον γιο 

του γάλλου πρέσβη. Στον δρόµο για τον Kαύκασο σταθµεύει για λίγο στα Iαµατικά 

Λουτρά του Πιατιγκόρσκ όπου συναντά έναν παλιό συµµαθητή του µε τον οποίο 
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µονοµαχεί και σκοτώνεται κατά τον ίδιο τρόπο που τέσσερα χρόνια πριν εξέπνευσε ο 

Πούσκιν. 

H ζωή του Λέρµοντοφ, που αδρά σκιαγραφήθηκε εδώ, θυµίζει βεβαίως την 

αντίστοιχη του βυρωνικού ποιητή. Kατά τον ίδιο τρόπο που η δηµοσίευση των δύο 

πρώτων Cantos του Childe Harold’s Pilgrimage έκαναν εν µια νυκτί διάσηµο τον 

εικοσιτεσσάρων ετών Bύρωνα τον Mάρτιο του 1812, η δηµοσίευση του ποιήµατος για 

τον θάνατο του Πούσκιν έκανε τον Λέρµοντοφ διάσηµο σε όλη τη Pωσία. Eξάλλου 

τόσο στην περίπτωση του Tσάιλντ Xάρολντ όσο και σε εκείνη του Ήρωα του Kαιρού 
µας, η πρόσληψη του έργου από τους συγχρόνους, ήταν περισσότερο από φανερό ότι 

στον ήρωα του αντίστοιχου έργου “αναγνώριζε” ένα πορτραίτο του ροµαντικού 

καλλιτέχνη σε νεαρή ηλικία. Eκτός από αυτές και άλλες εξωλογοτεχνικές “συµπτώσεις” 

που αφορούν τη σύντοµη αλλά πολυτάραχη ζωή και των δύο (π.χ. η αριστοκρατική 

καταγωγή, τα συνεχή ταξίδια, η εριστικότητα, η επαναστατικότητα, οι παθιασµένοι 

έρωτες –ακόµα και η ανατοµική δυσµορφία στο ένα πόδι!) παρασύρουν στην 

πιστοποίηση µιας εκλεκτικής συγγένειας ανάµεσα στον άγγλο ροµαντικό και στον κατά 

εικοσιέξι χρόνια νεαρότερο ρώσο µαθητή του.  

H σοβαρότερη όµως συγγένεια µοιάζει να υπάρχει στη στενή συνάφεια ζωής και 

έργου που διακρίνει και τους δύο. Στο Ένας Ήρωας του Kαιρού µας η πλοκή σε µεγάλο 

βαθµό παρακολουθεί την ίδια την περιπετειώδη ζωή του νεαρού συγγραφέα κατά τον 

τρόπο που αυτό γίνεται και στον Tσάιλντ Xάρολντ του Bύρωνα. Όπως µάλιστα ο 

βυρωνικός ήρωας “προσχεδιάζει” τον θάνατό του (Canto IV, 9) σε ξένη γη, που 

πράγµατι θα επέλθει έξι χρόνια µετά για τον συγγραφέα του στο Mεσολόγγι, κατά τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο ο ήρωας του Λέρµοντοφ “προσχεδιάζει” ένα θάνατο που θα επέλθει 

για τον ίδιο τον συγγραφέα µόλις ένα χρόνο µετά την έκδοση του βιβλίου του και στις 

ίδιες ακριβώς συνθήκες µε αυτές του ήρωά του! 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει ίσως να αφηγηθούµε αυτό το παράξενο βιβλίο. 

Παράξενο επειδή ως µυθιστόρηµα έχει ιδιότροπη δοµή. Aποτελείται από πέντε 

αυτοτελείς νουβέλες –µάλιστα οι τρεις από αυτές (Mπέλα, Tαµάν, Mοιρολάτρης) είχαν 
ήδη δηµοσιευτεί αυτοτελώς πριν την έκδοση του βιβλίου σε κάποιο περιοδικό. H 

αλήθεια είναι πως η κάθε µία µπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα από τις άλλες. O 

αναγνώστης που θέλει να πάρει µια γεύση της µαγείας του βιβλίου και της στιβαρής 

µετάφρασης (από το Pωσικό) που του επεφύλαξε η Kατερίνα Aγγελάκη-Pουκ, µπορεί 

να ξεκινήσει άφοβα µε το Tαµάν ή τον Mοιρολάτρη –δύο νουβέλες που αποτελούν 

εξάλλου και κλειδί για την ανάγνωση όλου του µυθιστορήµατος. H “κανονική” όµως 

διήγηση ξεκινάει µε την νουβέλα Mπέλα : ο συγγραφέας σε ένα ταξίδι του στον 

Kαύκασο γνωρίζει τον λοχαγό Mαξίµ Mαξίµιτς που του διηγείται την ιστορία της 
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αρπαγής µιας Tσερκέζας από έναν αξιωµατικό, κάποιον Πετσόριν. H διήγηση, µε 

έντονο καυκασιανό χρώµα, φθάνει στο τέλος της µε τον πικρό θάνατο της κοπέλλας και 

την ανάγνωση να διακόπτεται πεζά λες και αυτός ο θάνατος ελάχιστα ενδιαφέρει τον 

συγγραφέα. Στην επόµενη νουβέλλα (Mαξίµ Mαξίµιτς) έχουµε µια σύντοµη συνάντηση 

ανάµεσα στον συγγραφέα-αφηγητή, τον αφηγητή της Mπέλλα, Mαξίµ Mαξίµιτς, και τον 

ήρωα της ιστορίας της Mπέλλα, Πετσόριν! Στο τέλος της ο συγγραφέας-αφηγητής 
βρίσκεται µε ένα ηµερολόγιο στα χέρια –εκείνο του Πετσόριν. Oι επόµενες τρεις 

νουβέλες είναι αποσπάσµατα αυτού του Hµερολογίου. Kορυφώνονται στην µεσαία 

εκτενέστερη διήγηση, στην Πριγκίπισσα Mαίρη, όπου ο Πετσόριν σαγηνεύει δύο 
γυναίκες µε απώτερο στόχο να τις εγκαταλείψει, ενώ παράλληλα προσχεδιάζει (και 

πετυχαίνει) τον θάνατο σε µονοµαχία ενός παλιού του γνώριµου. O αναγνώστης 

συνειδητοποιεί πλέον ότι όλες οι ιστορίες και όλα τα πρόσωπα που εµπλέκονται σ’ 

αυτές ουσιαστικά έχουν σχεδιαστεί για να σκιαγραφήσουν αποκλειστικά τον Ήρωα του 
Kαιρού µας.  

O Πετσόριν είναι το γενεσιουργό κύτταρο µιας ολόκληρης κοινωνίας που 

ενδοσκοπείται από τον συγγραφέα. Πιο σωστά: ο συγγραφέας διά της αυτοβιογραφικής 

του persona Πετσόριν αναδηµιουργεί τις συνθήκες που θεωρεί ότι τον εξέθρεψαν ως 

Ήρωα του Kαιρού του. “Aναδηµιουργεί” µε την έννοια της αριστοτελικής µίµησης. 
Πράγµατι ο Λέρµοντοφ διά του ήρωά του δεν αποµιµείται νατουραλιστικά τις όποιες 

εµπειρίες του προσωπικού του βίου· αντιθέτως ελέγχει την αντοχή τους, ελέγχει τη 

δυνατότητά τους να οδηγήσουν εις πράξιν σπουδαίαν και τελείαν.  
O αδυσώπητος Πετσόριν, πότε ενοχικός, πότε αληθινά ένοχος, πότε αθώος, κατά 

κανόνα σατανικός παίκτης που ανατρέπει µεθοδικά τους κανόνες της τεκµηριωµένης 

ηθικής, αντλεί, όπως και το βυρωνικό πρότυπό του, κάτι από τον Mιλτόνειο Σατανά 

(στο πιο γνωστό ποίηµα του Λέρµοντοφ, το Δαίµων, ένας άγγελος εξόριστος από τον 
παράδεισο απολαµβάνει να σπέρνει το κακό στη Γη.) H φυγή, το pilgrimage του 

βυρωνικού ήρωα, αποτελεί επίσης και δικό του χαρακτηριστικό: ο Kαύκασος γίνεται ο 

κατεξοχήν εξωτικός τόπος της αποδηµίας, κατά τον τρόπο που οι µεσογειακές χώρες 

αναγνωρίζονται ως εξωτικοί τόποι στα έκθαµβα µάτια του Tσάιλντ Xάρολντ. Ωστόσο η 

“µίµησις” του Λέρµοντοφ ανάγει την κοινωνική τύρβη σε ποίηση µε ασφαλέστερο 

τρόπο απ’ ότι συµβαίνει στο έργο του προγόνου του. Mε εµφατικά λιγότερες λυρικές 

εξάρσεις και µε ισχυρότερα ποσοστά αυτογνωσίας, ο ήρωας του Λέρµοντοφ γνωρίζει 

ότι συχνά έχει «παίξει το ρόλο του πέλεκυ, στα χέρια της µοίρας! Σαν όργανο τιµωρίας 

επί της κεφαλής των καταδικασµένων θυµάτων, συχνά χωρίς µοχθηρία, πάντα χωρίς 

οίκτο...» βρίσκεται εν τέλει πιο κοντά στην (µη ποιητική) πραγµατικότητα. 
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Aν ο επίσης βυρωνικός Πούσκιν αναρωτιέται µε περισσή ειλικρίνεια µήπως ο 

Eυγένιος Oνιέγιν  του «...είναι ένα κακόµοιρο φάντασµα, ένας επιπόλαιος µοσκοβίτης 

ντυµένος Tσάιλντ Xάρολντ, η εικόνα των φαντασιώσεων ενός άλλου...», ο Λέρµοντοφ 

δεν χρειάζεται να αναρωτηθεί για τον Πετσόριν του. Παρόλο που το βιβλίο βρίθει σε 

βυρωνικές αναφορές και µοτίβα, ο ήρωας τού Λέρµοντοφ είναι κατά τούτο αυθεντικός 

σε σχέση µε τους δύο φηµισµένους προγόνους του: εκείνοι είναι εν πολλοίς 

φιλέσπλαχνοι ίσως, πλην απαθείς θεατές της ζωής και της ιστορίας· ο Πετσόριν 
αντιθέτως δρα ενσυνειδήτως –παρόλη την εγνωσµένη µαταιότητα του εγχειρήµατός 

του. Δρα και, πράγµα που είναι ακόµα σπουδαιότερο για να τον διακρίνουµε από τους 

προγόνους του, κρίνει τις ίδιες του τις πράξεις. O περίφηµος κριτικός Bησσαρίων 

Mπιελίνσκι (1811-1848) που πρώτος επεσήµανε αυτή τη συγκεκριµένη διαφορά 

κατέληγε χαρακτηριστικά στην σχετική κριτική του: [O Πετσόριν του Λέρµοντοφ] 

«είναι ο Oνιέγιν της εποχής µας, ο ήρωας του καιρού µας».  

Για να το πούµε διαφορετικά: το κλασικό αυτό έργο του Λέρµοντοφ ενώ εµπεριέχει 

όλα τα στοιχεία του βυρωνικού ροµαντισµού στο πρόσωπο του ήρωά του, και του 

εξοµολογητικού ροµαντισµού στο ύφος, καταφέρνει και υψώνεται σε ένα 

αριστοτεχνικό ρεαλισµό, του επιπέδου που θα αναπτύξει η µεταγενέστερη γενεά των 

µεγάλων ρώσων ρεαλιστών. H ανοιχτή δοµή του έργου του –µε διαδοχικές 

πρωτοπρόσωπες διηγήσεις που διαχέονται σχεδόν ακατάστατα η µία µέσα στην άλλη– 

και τα διάσπαρτα στοιχεία της µυθοπλασίας –που δεν συνδέονται ρητώς µεταξύ τους– 

βρίσκουν εκπληκτικά τον ειρµό τους µε το τέλος της ανάγνωσης. Mε αυτή τη 

συγκεκριµένη έννοια το Ένας Ήρωας του Kαιρού µας είναι αφενός το κύκνειο άσµα του 

εξοµολογητικού ροµαντισµού και αφετέρου η αρχή του ρώσικου ρεαλιστικού 

µυθιστορήµατος.  

Aυτό το πετυχηµένο αµάλγαµα ροµαντισµού και ρεαλισµού προσθέτει περισσή 

γοητεία στη σηµερινή ανάγνωση του βιβλίου· η πρωτότυπη δοµή, η αυθεντικότητα και 

η ποιητικότητά του το καθιστούν εξαιρετικά “µοντέρνο” αν όχι “σύγχρονο” δείγµα 

γραφής –και εξαιρετικά διδακτικό για πεζογράφους (και αναγνώστες) που συγχέουν 

ακόµα τον ρεαλισµό µε την µηρυκαστική αναπαραγωγή της καθηµερινότητας. 

 

 


