Δευτέρα 28/9 έως Παρασκευή 9/10 παρουσιάστηκε το μυθιστόρημα του Λεβ
Νικολάγιεβιτς Τολστόι, Άννα Καριένινα.

Μόνο που…
1. Αν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο σε έκταση από αυτό το μυθιστόρημα είναι όσα έχουν γραφτεί
σχετικά με αυτό…
2. Όλοι την ξέρουμε ως Άννα Καρένινα…
3. Το όνομα του συγγραφέα προφέρεται Λιεφ Νικολάιεβιτς Τολστόι στα ρωσικά…
Επομένως,
1. Προκειμένου να το παρουσιάσουμε, χωρίς copy – paste από το Διαδίκτυο, καλά θα κάνουμε να
είμαστε καλοί στις περιλήψεις.
2. Καριένινα, είναι στη διαθέσιμη στη Βιβλιοθήκη μας μετάφραση της Κοραλίας Μακρή (εκδ.
Γκοβόστης). Εξεζητημένη, ρωσοπρεπής, και αντίπαλον δέος της κλασικής μετάφρασης του Άρη
Αλεξάνδρου (όπου κλασική σημαίνει 50 χρονών – κάθε γενιά και η μετάφρασή της).
3. Συνήθως χρησιμοποιούμε το «Λέων Τολστόι», στο εξής μόνο με το επίθετο ο συγγραφέας, για
να τελειώνουμε.
4. Και μια βιογραφία του, όχι πιο ελλιπής ή πιο αμφιλεγόμενη από τις άλλες που κυκλοφορούν.

Τέσσερις τόμοι μυθιστόρημα…
Α΄ τόμος, σελίδες 363, Β΄ τόμος, σελίδες 310, Γ΄ τόμος, σελίδες 346, Δ΄ τόμος σελίδες 222, σύνολο;
Σύνολο, δύσκολα θα το έστελνε κάποιος μέσω SMS.
Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε γράφοντας τη λέξη «ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ!» με μεγάλα, καθησυχαστικά
γράμματα στο εξώφυλλό του, αν δεν απαγορευόταν να γράφουμε πάνω στα βιβλία. Και, από τη λίστα
των δικαιωμάτων του αναγνώστη, να έχουμε κατά νου εκείνη που μας δίνει το δικαίωμα να πηδάμε
σελίδες.
Και μετά; Ε, ξέρετε τώρα: «Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν η μια με την άλλη, η κάθε
δυστυχισμένη είναι δυστυχισμένη κατά το δικό της τρόπο», και τα λοιπά.
Και τα λοιπά, και τα λοιπά, για άλλες 1241 σελίδες. Και μια και αρχίσαμε τις τρις επαναλήψεις, ορίστε
άλλη μια:
Όταν κάποτε ζήτησαν από τον Ουίλιαμ Φόκνερ, το νομπελίστα συγγραφέα, να κατονομάσει τα τρία
καλύτερα μυθιστορήματα όλων τον εποχών, είπε: «Άννα Καρένινα, Άννα Καρένινα, Άννα Καρένινα».
Μια από τις πιο διάσημες, ερωτικές ιστορίες που γράφτηκαν ποτέ και ταυτόχρονα μια τεράστια
τοιχογραφία της ρωσικής κοινωνίας του 19ου αιώνα. Μυθιστόρημα, το οποίο έχει γνωρίσει τόσες
διασκευές και αποδόσεις, τόσες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές, που ο καθένας μπορεί να
μιλήσει για αυτό, ακόμα και χωρίς να το έχει διαβάσει (αλλά το ζητούμενο είναι ε μ ε ί ς να το διαβάσουμε).
Στην πιο πρόσφατη κινηματογραφική μεταφορά του,

… η χρυσόσκονη του Χόλιγουντ, πασπαλισμένη στην ιστορία της Άννας που εγκαταλείπει σύζυγο και παιδί
για τον γοητευτικό, αξιωματικό Βρόνσκι, πέφτει αναγκαστικά και πάνω στην ιστορία του Λέβιν (ο οποίος
αποτελεί το μυθιστορηματικό alter ego του συγγραφέα) του αντισυμβατικού γαιοκτήμονα με τις
ριζοσπαστικές απόψεις, ο οποίος θα αναζητήσει τη γαλήνη και την ψυχική πληρότητα στη σκληρή δουλειά,
πλάι στους χωρικούς, και στη ζεστασιά της οικογένειας, πλάι στην αγαπημένη του Κίτι. Μέσα από την
προσωπικότητα του Νικολάι, αδερφού του Λέβιν, ξεδιπλώνονται διεξοδικά οι αναρχοχριστιανικές – σοσιαλιστικές
ιδέες οι οποίες είχαν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος στη ρώσικη κοινωνία, την εποχή κατά την οποία γραφόταν η
Άννα Καριένινα.
Αναφορικά με τις κινηματογραφικές μεταφορές:

Και το καλύτερο για το τέλος: Η θεϊκή Γκρέτα Γκάρμπο, επάξια ενσάρκωση του πιο γοητευτικού, χαριτωμένου και
γεμάτου ζωή γυναικείου χαρακτήρα της δυτικής λογοτεχνίας.

Γιατί «θεϊκή» μένει να το ανακαλύψουμε μόνοι μας. Ίσως βοηθά αυτή η φωτογραφία.

Η πρώτη συνάντηση Άννας – Βρόνσκι υπό το βλέμμα συγγενών.

Απόψεις σχετικά με τη θέση του εργάτη της γης στην αγροτική κοινωνία, το ρόλο των λαϊκών συνελεύσεων, την
αξία της παιδείας, την τέχνη, τη μόρφωση των γυναικών, την αντιπαλότητα μεταξύ θετικών και θεωρητικών
επιστημών, τη θρησκεία, τις υλιστικές θεωρίες, το κοινωνικό κράτος κλπ., βρήκαν άνετα τη θέση τους στο

μυθιστόρημα. Πνευματική διαθήκη και ερωτικό ρομάντσο ταυτόχρονως, ενός μεγάλου ρώσου δημιουργού αναλόγως πώς θα το προσεγγίσουμε.

Μια συνάντηση φλογερών πνευμάτων: Ο Τολστόι (στο κέντρο) διαβάζει αποσπάσματα από το έργο του σε φίλους
του, στο κτήμα του, στη Γιάσναγια Πολιάνα.

Ας ήταν όλος ο κόσμος μια Γιάσναγια Πολιάνα!

