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Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί µια ακόµα προσπάθεια αντιπαραβολής των 
µυθιστορηµάτων Έγκληµα και Τιµωρία του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι και Φόνισσα του 
Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη. Είναι ένα µέρος ευρύτερης έρευνας που αποσκοπούσε στη 
σύγκριση των αφηγηµατικών µεθόδων των δύο συγγραφεών από τη µιά πλευρά και την 
ανάλυση των διαφορών της πρόσληψής τους από µέρους του αναγνωστικού κοινού από 
την άλλη. Στα περιορισµένα χρονικά πλαίσια του παρόντος συνεδρίου θα εστιάσουµε  
κυριως στο θέµα των ονείρων, το οποίο διαδραµατίζει ιδαίτερο ρόλο και στα δύο  έργα. 
Ας αρχίσουµε από µια σύντοµη εισαγωγική παρατήρηση. 

Το µυθιστόρηµα του Ντοστογιέφσκι είδε το φως της δηµοσιότητας στα ρωσικά το 
1866, ενώ µόλις το 1889 εµφανίζεται ανώνυµα σε συνέχειες στα ελληνικά η µετάφραση 
του Παπαδιαµάντη στην αθηναϊκή εφηµερίδα Η Εφηµερίς. Η Φόνισσα ολοκληρώνεται 
και δηµοσιευετααι απο τον Παπαδιαµάντη αρκετά χρόνια αργότερα, το 1902.   
Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαπιστώσει κανείς την πρωτεύουσα σηµασία που 
κατέχει η ονειρική διάσταση στον λογοτεχνικό κόσµο του Ντοστογιέφσκι και του 
Παπαδιαµάντη 

Όπως συχνά συµβαίνει ―τουλάχιστον στα πολιτιστικά συµφραζόµενα της Ρωσίας 
είναι αρκετά σύνηθες― οι συγγραφείς λειτουργούν και ως φιλόσοφοι. Αξίζει να 
σηµειωθεί µάλιστα ότι η λογοτεχνική αξιοποίηση της ονειρικής διάστασης από τους 
Ντοστογιέφσκι και Παπαδιαµάντη προηγήθηκε της εµφάνισης των ψυχαναλυτικών 
θεωριών σχετικά µε το υποσυνείδητο, οι οποίες σχετίζονται µε τα ονόµατα των 
πρωτοπόρων της ψυχανάλυσης Freud, Jung και Adler και κέντρισαν την προσοχή του 
ευρωπαϊκού κοινού στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Η πρώτη µεγάλη και ίσως περισσότερο γνωστή µονογραφία του Sigmund Freud, η 
Ερµηνεία των Ονείρων εµφανίστηκε µόλις το 1900. Στο έργο του  ο Freud διατύπωσε την 
υπόθεση ότι η ερµηνεία των ονείρων είναι µια via regia για την ανακάλυψη του 
ασυνείδητου, το οποίο αποτελεί και το πιο σίγουρο θεµέλιο της ψυχανάλυσης. Σύµφωνα 
µε τον Freud τα όνειρα παρουσιάζουν ένα κρυπτογράφηµα, και καθρεφτίζουν τις 
ανεκπλήρωτες επιθυµίες. Το θέµα Freud versus Dostoevski παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Ο Freud διαβάζει και ξαναδιαβάζει τον Ντοστογιέφσκι. Είναι αρκετά πιθανό 
να τον γοητεύει η ακραία συµπεριφορά των πρωταγωνιστών του Ντοστογιέφσκι, που δεν 
προσπαθούν να πνίξουν τα πάθη τους σε αντίθεση µε την καταπιεστική και αυστηρής 
ηθικής ευρωπαϊκή κουλτούρα της βικτωριανής εποχής. 

Σύµφωνα µε τον Albert Jung, ο Freud απλοποίησε σε µεγάλο βαθµό την εικόνα. 
Ενα όνειρο, σύµφωνα µε τον Jung, παρουσιάζει έναν τρόπο για να δηµιουργηθεί ένας 
δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ συνειδητού και υποσυνείδητου. Σύµφωνα µε τον Jung ο 
παράγοντας  που να µπορούσε να βοηθήσει αποτελεσµάτικα στην ερµηνεία των ονείρων 
ειναι η µυθολογία. Τα όνειρα µεταφέρουν τα µήνυµατα του ασυνειδήτου στο συνειδητό 
χρησιµοποιώντας τη µυθολογική γλώσσα των συµβόλων, τα οποία είναι σε θέση να 
ενώσουν αντίθετες θέσεις σε ολιστικές σηµασιολογικές κατηγορίες. 

Ο Alfred Adler από την µεριά του µε µια ορθολογιστική προσέγγιση αντιµετωπίζει 
τον όνειρο σαν αντανάκλαση κοινωνιολογικών εξελίξεων και προσπάθεια σχεδίασης του 
µέλλοντος. 



Η προσεγγιση των δύο συγγραφέων στο θέµα ονείρων φαίνεται να διακρίνεται απο 
µια περισσότερο ολιστική όψη ―παρόλο που παρατηρούµε πολλές φορές στα 
µυθιστορήµατά τους λογοτεχνικά µοτίβα που εύκολα θα µπορούσαν να συνδιαστούν µε  
βασικές ψυχαναλυτικές θεωρίες.  

Ο διάσηµος Ρώσος στοχαστής M. Μπαχτίν στο βιβλίο του Ζητήµατα της ποιητικής 
του Ντοστογιέφσκι παρατηρεί ότι στο σύνολο της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας  δεν υπάρχει 
άλλος συγγραφέας, στο έργο του οποίου τα όνειρα θα έπαιζαν τόσο σηµαντικό ρόλο 
όπως στο έργο του Ντοστογιέφσκι. Κατά τον Μπαχτίν στα έργα του Ντοστογιέβσκι 
επικρατούν οι «κριτικές παραλλαγές του ύπνου που συγγενεύουν µε µια σοβαρή κρίση»1. 
Σύµφωνα µε τον Μπαχτίν εδώ εννοείται το όνειρο, το οποίο οδηγεί σε µια απότοµη 
αλλαγή στον εσωτερικό κόσµο του πρωταγωνιστή, µε την αναγέννηση ή την ανανέωση 
του. Στη συνέχεια θα δείξουµε ότι αυτό ισχύει όχι µόνο για τα όνειρα του Ρασκόλνικοβ 
αλλά και για τα όνειρα της Φραγκογιαννούς. 

Σε αντίθεση µε την µετωνυµική, κατά τον Jakobson, λογική του Τολτσόι, στην 
κοσµοθεωρία του οποίου ένα όνειρο παρουσιάζει µια επανεξέταση των πραγµατικών 
γεγονότων, οι Ντοστογιέφσκι και Παπαδιαµάντης που ολοφάνερα τείνουν προς µια 
µεταφορική προσέγγιση της πραγµατικότητας, πρέσβευαν ότι στο όνειρο ζωντανεύουν 
ξανά ξεχασµένες σκέψεις και συναισθήµατα και ότι µε τη βοήθεια του ονείρου 
αποκαλύπτεται η πραγµατική ουσία του κόσµου. 

Δεδοµένης της εµβέλειας και της πολυπλοκότητας του θέµατος, θεωρούµε λογικό 
να επικεντρωθούµε αποκλειστικά στο θέµα µας. Αναγκαστικά λοιπόν παραλείπουµε  µια 
σύντοµη εισαγωγή που περιγράφει σχηµατικά την προβληµατική του ύπνου και των 
ονείρων, και της ερµηνείας τους στη λογοτεχνική παράδοση.  

Η αντιµετώπιση των ονείρων σε διαφορετικές κουλτούρες θα µπορούσε να 
αποτελέσει τη βάση µιας νέας πολιτιστικής τυπολογίας. Απ’ αυτήν την άποψη κατά τον  
Γιούρι Λότµαν  το «όνειρο αποτελεί ένα σηµειωτικό καθρέφτη»2. Είναι κοινός τόπος ότι 
ο ελληνικός και ρωσικός πολιτισµός  διαθέτουν πολλά κοινά σηµεία.  Η προσπάθειά µας 
εστιάζεται στην επαλήθευση της παραπάνω διαπίστωσης µε τρόπο ενδεικτικό στον χώρο 
των ονείρων στη λογοτεχνία.  

Αρχικά θα εξετάσουµε το µοτίβο του ονείρου στο µυθιστόρηµα του Ντοστογιέβσκι 
Έγκληµα και τιµωρία. Συνολικά, στο µυθιστόρηµα περιγράφονται οκτώ όνειρα, τα οποία 
βλέπει κυρίως ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας, ο Ρασκόλνικοφ. Το πρώτο του όνειρο ο 
Ρασκόλνικοβ το βλέπει µετά την επίσκεψη του Σβιντριγκάιλοφ. Αυτή η σκηνή έχει 
πολλά κοινά στοιχεία µε τη σκήνη απο τη Φόνισσα, όπου η πρωταγωνίστρια βλέπει το 
δικό της πρώτο όνειρο. Και οι δύο κεντρικοί ήρωες βλέπουν το πρώτο τους όνειρο έξω 
από το σπίτι: ο Ρασκόλνικοβ αποκοιµήθηκε σ’ ένα πάρκο, ενώ η Φραγκογιαννού στο 
δάσος, κάτω από ένα πλάτανο. Αλλά αν στην περίπτωση της  Φραγκογιαννούς η φύση 
επηρεάζει θετικά της ηρωίδα και την θεραπεύει, στον Ρασκόλνικοβ αντίθετα το 
περιβάλλον της πόλης τον καταστρέφει πνευµατικά. Και οι δύο ήρωες βλέπουν στο 
όνειρό τους την παιδική τους ηλικία. Το όνειρο του Ρασκόλνικοφ αποτελεί ουσιαστικά 
έναν εφιάλτη, στον οποίο ο χωρικός Μικόλκα βασανίζει και σκοτώνει ένα άλογο, 
γεγονός που τροµάζει υπερβολικά τον µικρό Ρασκόλνικοφ, δεδοµένου ότι έτρεφε 
ιδιαίτερη συµπάθεια προς αυτό. Το όνειρο αυτό φανερώνει τόσο τη φυσική καλοσύνη 
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του πρωταγωνιστή όσο και το γεγονός ότι στον εσωτερικό του κόσµο αντιµάχονται η 
«ιδέα» του και η φύση του. Επίσης έχει και ένα συµβολικό υπονοούµενο: το άλογο 
αντικατοπτρίζει την καλή και συµπονετική φύση του Ρασκόλνικοβ, ενώ ο Μικόλκα 
αντιπροσωπεύει την ιδέα του πρωταγωνιστή, το «ψήλωµα του νου του».  

Το δεύτερό του όνειρο ο Ρασκόλνικοβ το βλέπει την παραµονή της δολοφονίας. 
Παραληρεί από τον πυρετό και ονειρεύεται ότι βρίσκεται κάπου στην Αίγυπτο, σε µια 
όαση και πίνει νερό, «νερό καθαρό και όµορφο»3. Εδώ η δίψα του Ρασκόλνικοβ 
συµβολίζει την λαχτάρα του για το ωραίο. Αυτά τα δύο όνειρα µας παραπέµπουν στο 
συµβολισµό του Jung. 

Στα πλαίσια της συγκριτικής ανάλυσης µε τη Φόνισσα είναι σηµαντικό να 
σηµειωθεί µια σκηνή, στην οποία περιγράφεται όχι τόσο ένα όνειρο, όσο µια ακουστική 
ψευδαίσθηση. Μετά τη δολοφονία και την επίσκεψη στο αστυνοµικό τµήµα, ο 
Ρασκόλνικοβ επιστρέφει σπίτι και αποκοιµιέται, ωστόσο στη συνέχεια ξυπνάει από 
τροµαχτικές κραυγές. Έχει την εντύπωση ότι έξω κάποιος δέρνει τη σπιτονοικοκυρά του. 
Εδώ θυµόµαστε τη σκηνή από τη Φόνισσα, όπου η Φραγκογιαννού επίσης ακούει 
κλάµατα παιδιών είτε στα όνειρά της είτε στην πραγµατικότητα.  

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις τα όνειρα λαµβάνουν µια 
ιδιαίτερα  ρεαλιστική διάσταση, σχεδόν φυσιολογικά αισθητή και ταυτόχρονα δίνουν την 
εντύπωση πως δεν περιέχουν τίποτα συµβολικό. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται σαφές 
ότι και οι δύο πρωταγωνιστές βασανίζονται  εξ αιτίας των εγκληµάτων τους, γεγονός που 
εκφράζεται όχι µόνο µέσω ονείρου αλλό και µέσω ψευδαίσθησης.  

Επίσης είναι αξιοσηµείωτο ότι η Φραγκοιαννού µονολογεί: «Τάχα το αίµα το 
πνιγµένο φωνάζει, όπως και το αίµα που χύθηκε;»4. Κάτι παρόµοιο απαντά η Ναστάσια, 
η υπηρέτρια στο σπίτι που έµεινε ο Ρασκόλνικοφ, όταν ο πρωταγωνιστής την ρωτάει για 
το περιστατικό, το οποίο φυσικά δεν είχε γίνει στην πραγµατοκότητα. Λέει: «Είναι το 
αίµα. Κανείς δεν ήταν εδώ. Όµως είναι το αίµα αυτό που φωνάζει µέσα σου»5. Η 
σύµπτωση αυτή είναι όντως εκπληκτική, πιθανόν εδώ µπορούµε να υποθέσουµε µια 
άµεση επιρροή του κειµένου του Ντοστογιέφσκι στον  Παπαδιαµάντη.  

Το επόµενο όνειρο λαµβάνει κεντρική θέση στην ονειρική διάσταση του 
µυθιστορήµατος. Ο Ρασκόλνικοφ βλέπει τη γριά, την οποία δολοφόνησε, να βρίσκεται 
στο διαµέρισµά της και αυτός να προσπαθεί και πάλι να την σκοτώσει, αλλά αυτή αντί 
να πεθαίνει µόνο γελά6. Τροµαγµένος ο Ρασκόλνικοφ φεύγει απο το διαµέρισµα και στο 
δρόµο συναντάει κάποιους ανθρώπους που τον κοιτάζουν σιωπηλοί. Αυτό το όνειρο µας 
φανερώνει το φόβο της δηµόσιας κατηγορίας που έχει ο Ρασκόλνικοφ. Φαίνεται ότι σ’ 
αυτή τη φάση ο Ρασκόλνικοβ έχει ήδη συνειδητοποιήσει το βάρος της ευθύνης του για 
τη «θεωρία» του  που ναυάγησε.  

Το τελευταίο όνειρο που βλέπει ο Ρασκόλνοκοφ περιγράφεται στον επίλογο του 
µυθιστορήµατος. Αυτό το όνειρο παρουσιάζει µια τροµακτική κατάσταση, όπου οι 
άνθρωποι συνεπαρµένοι από µια έµµονη ιδέα, την οποία έχει και ο ίδιος ο Ρασκόλνικοφ, 
οδηγούν τα πάντα προς το θάνατο, την εξοντωση και το χάος. Αυτό το όνειρο είναι πολύ 
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σηµαντικό επειδή αποτελεί το έναυσµα για την πνευµατική αναγέννηση του 
πρωταγωνιστή. Επίσης αυτό το όνειρο ανήκει στην κατηγορία των «κρίσιµων» ονείρων 
για τα οποία µιλάει ο Μπαχτίν. 

Εκτός απο τον Ρασκόλνικοφ στο Έγκληµα και η τιµωρία, τα δικά τους όνειρα 
βλέπουν και τα δευτερευοντα πρόσωπα, όπως ο Σβιντριγκάιλοφ, και αυτό αποτελεί µια 
διαφοροποίηση από την Φόνισσα, όπου όλα τα όνειρα, συµπαριλαµβανοµένων εκείνων 
της κόρης και του γαµπρού της,  εχουν άµεση σχέση µε τις πράξεις της 
πρωταγωνίστριας. 

Τα όνειρα και στα δύο µυθιστόρηµατα µπορούν να συσχετισθούν µε κριτήριο την 
παρουσία πολλών ρεαλιστικών λεπτοµεριών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 
περιγραφή του δωµατίου της γριάς στο τέταρτο όνειρο, το οποίο αποτελεί το πιο 
εκφραστικό και το πιο εφιαλτικό του µυθιστορήµατος. Εξίσου ρεαλιστικά στην αρχή 
φαίνονται και τα δύο πρώτα όνειρα της Φραγκογιαννούς.  

Και οι δύο  συγγραφείς  περιγράφουν µια σειρά ονείρων που χαρακτηρίζονται από 
ένα κοινό θέµα ή µοτίβο, το οποίο συχνά τείνει να επαναλαµβάνεται. Ας αναφέρουµε ένα 
ενδιαφέρον παράθεµα που ανήκει στον πρωταγωνιστή  του διηγήµατος «Όνειρο ενός 
γελοίου ανθρώπου» του Ντοστογιέβσκι: «Είναι πασίγνωστο ότι τα όνειρα είναι πολύ 
παράξενο πράγµα: το ένα παρουσιάζει µε τροµακτική σαφήνεια, µε λεπτοµερή στοιχεία 
σαν ένας πεπειραµένος χρυσοχόος, και µέσα στο άλλο όνειρο κάνουµε άλµατα πάνω  
από το χώρο και το χρόνο. Φαίνεται ότι στο όνειρο δίνει κίνητρο όχι ο λογισµός αλλά η 
επιθυµία, όχι ο νούς αλλά η καρδιά. Παρ’ όλα αυτά, τι απίστευτα πράγµατα έκανε ο 
λογισµός µου στον ύπνο!»7 Φαίνεται ότι µε έναν αξιοθαυµαστο τρόπο εδώ συνδυάζονται 
οι ερµηνείες των Freud, Adler και Jung.  

Κατά τον Δηµήτρη Τζιόβα, είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς την 
πραγµατικότητα από τον όνειρο στη Φόνισσα, επειδή αυτά τα δύο συνεχώς 
αναµυγνείονται. Τα πραγµατικά γεγονότα µπλέκουν µε τα όνειρα του πρωταγωνιστή ενώ 
οι λεπτοµέριες από τα όνειρά του υπεισέρχονται στη πλοκή του µυθιστορήµατος.  

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε το θέµα των ονείρων στη Φόνισσα. Στο µυθιστόρηµα 
Φόνισσα τα όνειρα διαδραµατίζουν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ρόλο λειτουργώντας ως 
βάση για την εξέλιξη της πλοκής του έργου. Μέσω των ονείρων ανοίγει προς τον 
αναγνώστη ο εσωτερικός κόσµος της πρωταγωνίστριας. Στο µυθιστόρηµα περιγράφονται 
συνολικά οκτώ ονειρα, όσα ακριβώς και στο Έγκληµα και τιµωρία. Από την αρχή ο 
συγγραφέας αντιπαραθέτει την κατάσταση ύπνου και αϋπνίας. Η πρωταγωνίστρια 
προσπαθεί απελπισµένα για µεγάλο χρονικό διάστηµα να καταφέρει να κοιµηθεί και η 
αϋπνία αποτελεί σηµαίνον στοιχείο στην πλοκή του µυθιστορήµατος. Αξιοσηµείωτο 
είναι το γεγονός ότι στο Έγκληµα και τιµωρία παρουζιαζεται µια αντίθετη εικόνα: ενώ η 
Φραγκογιαννού είναι κατά κανόνα ξύπνια, ωστόσο πραγµατοποιεί το πρώτο της έγκληµα 
µισοκοιµισµένη, ο Ρασκόλνικοβ αντίθετα κοιµάται υπερβολικά πολλές ώρες καθόλη τη 
διάρκεια του µυθιστορήµατος. 

Το πρώτο όνειρο που περιγράφεται στη Φόνισσα είναι το όνειρο την Αµέρσας, της 
κόρης της Φραγκογιαννούς. Η κοπέλα, την οποία η µητέρα της αποκαλεί 
«αλαφροΐσκιωτη», ονειρεύεται ότι το κορίτσι πέθανε και ότι η Φραγκογιαννού έχει ένα 
µαύρο σηµάδι στο χέρι της. Αυτό το προφητικό όνειρο προσδίδει στο µυθιστόρηµα ένα 
µυστικό χαρακτήρα. Όµως, εκτός απο την κόρη της Φραγκογιαννούς, προφητικά όνειρα 
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βλέπει και ο γαµπρός της. Το γεγονός  αυτό προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή, ενώ 
σε γενικές γραµµές οι αρσενικοί χαρακτήρες στη Φόνισσα είναι αφανείς και απαθείς, σ’ 
αυτό το σηµείο ακόµα και αυτός έχει ένα κακό προαίσθηµα. 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, µέχρι και το ενδέκατο κεφαλαίο µόνο οι 
δευτερεύοντες χαρακτήρες βλέπουν όνειρα, ενώ η Φραγκογιαννού παραµένει ξύπνια. 
Μόνο στο τέλος του ενδέκατου κεφαλαίου η Φραγκογιαννού βλέπει κάποιο είδος 
ονείρου. Της φαίνεται να κλαίει η εγγονή της, είναι ωστόσο µια ακουστική ψευδαίσθηση, 
για την οποία έχουµε ήδη µιλήσει. Και πάλι έχει ιδιάζουσα σηµασία το γεγονός ότι το 
πρώτο όνειρο παρουσιάζεται ως µια ψευδαίσθηση, ενώ το τελευταίο, το οποίο αποτελεί 
το «κρίσιµο όνειρο» κατά τον Μπαχτιν, είναι πραγµατικά συµβολικό.  

Η Φραγκογιαννού αρχίζει να ονειρεύεται µόνο µετά την απόδρασή της από την 
Μαρούσα. Σ’ αυτά τα όνειρα το παρελθόν µπλέκεται µε το µέλλον και το παρόν. Όπως 
σηµειώνει ο Δηµήτρης Τζιόβας, τα όνειρα και οι αναµνήσεις της Φραγκογιαννούς δεν 
µιλούν µόνο για το δύσκολο παρελθόν της σαν να δικαιολογούν τα εγκλήµατά της, αλλά 
αποτελούν περισσότερο τρόπο αυτοανάλυσης της πρωταγωνίστριας. Οι δολοφονίες των 
κοριτσιών συµβολίζουν την άρνηση του παρελθόντος της και την επιθυµία της να 
ξεκινήσει απο την αρχή. Αυτή η ερµηνεία του Τζιόβα, που τείνει συνήθως προς την 
κοινωνιολογική ερµηνεία, άνετα θα µπορούσε να ενταχθεί στο σχήµα του Adler.  

Κατά την Γ. Φαρινού-Μαλαµατάρη, τα όνειρα της Φραγκογιαννούς µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν µε τον ακόλουθο τρόπο. Τα δύο πρώτα όνειρα διαδραµατίζονται στα 
χρόνια της παιδικής ηλικίας της πρωταγωνίστριας, πριν από το γάµο της, όπου τα θύµατά 
της εµφανίζονται µε µορφή χρηµάτων ή προίκας. Ωστόσο, στα «µεταγαµιαία» όνειρα της 
πρωταγωνίστριας τα θύµατά της απεικονίζονται ως τα δικά της παιδιά.  

Το πρώτο όνειρο, που περιγράφεται µε πολλές λεπτοµέριες, εξιστορεί πώς ο 
πατέρας της Φραγκογιαννούς της έδωσε για προίκα τέσσερα λάχανα, που στο τέλος 
έγιναν τα κεφάλια των νεκρών κοριτσιών. Προφανώς, σ’ αυτό το όνειρο εκδηλώνονται οι 
τύψεις της πρωταγωνίστριας. Επίσης είναι αξιοσηµείωτο ότι το όνειρο αναφέρεται στο 
θέµα της προίκας. Το τελευταίο όνειρο αποτελεί µια έµµονη ιδέα της Φραγκογιαννούς.   

Το δεύτερο όνειρο ακολουθεί το πρώτο. Σ’ αυτό το όνειρο η πρωταγωνίστρια 
λαµβάνει ως προίκα τα νοµίσµατα, στα οποία αυτή πάλι βλέπει τα πρόσωπα των νεκρών 
κοριτσιών. Όπως και τα όνειρα στο έργο του Ντοστογιέφσκι, αυτά τα δύο όνειρα από την 
Φόνισσα περιγράφονται µε πολλές λεπτοµέριες, όπως για παράδειγµα: «ανάµεσα εις τα 
βαρέλια και τα πιθάρια και τον σωρόν των καυσοξύλων»8, και αυτό δηµιουργεί ένα είδος 
αισθητικού εφιάλτη. Και πάλι εδώ, µέσω αυτού του ονείρου εκφράζονται οι τύψεις της 
πρωταγωνίστριας.  

Στη συνέχεια τα όνειρα της Φραγκογιαννούς γίνονται ακόµα πιο ανυπόφορα. Αυτή 
βασανίζεται από συνεχόµενα όνειρα. Στο πρώτο, η πρωταγωνίστρια ξαναβρίσκεται στην 
αυλή του Περιβολά, όπου σκότωσε τις κόρες του (όπως ακριβώς και ο Ρασκόλνικοβ, που 
κατά τη διάρκεια του ονείρου επιστρέφει στη σκηνή του εγκλήµατος) και εκεί ακούει να 
την αποκαλούν φόνισσα. Στο δεύτερο όνειρο, αυτή βλέπει τις κόρες της, που έχουν όµως 
τα πρόσωπα των νεκρών κοριτσιών. Της ζητάνε να τις φιλήσει και να τις αγκαλιάσει, 
γεγονός που φυσικά τροµάζει την πρωταγωνίστρια πάρα πολύ. 

Το τελευταίο όνειρο είναι µια επανάλληψη του πρώτου. Αποτελεί σίγουρα ένα 
«κρίσιµο» όνειρο, σύµφωνα µε τον ορισµό του Μπαχτίν, µετά το οποίο ο πρωταγωνιστής 
υφίσταται µια ριζική αλλαγή. Η Φραγκογιαννού ακούει και πάλι κλάµατα παιδιών και τα 
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νεκρά κορίτσια αρχίζουν να χορεύουν γύρω της λέγοντας: «Είµαστε παιδιά σου! –Μας 
εγέννησες! –Φίλησέ µας! – Πάρε µας στολίδια, στολίδια όµορφα! – Χάιδεψέ µας! – Δεν 
µας αγαπάς;»9. Αυτό το όνειρο αποτελεί το αποφασιστικό σηµείο κορύφωσης του 
δράµατος της ηρωίδας, επειδή µολις ξύπνησε, συνειδητοποίησε ότι: «Ηύχετο πλέον και 
πάραυτα το απεφάσισε, να µην κοιµηθή άλλην φοράν εις την ζωήν της, αν ήτον διά να 
βλέπη τέτοια όνειρα. Ο θάνατος θα είναι ο κάλλιστος των ύπνων ― αρκεί να µην έχει 
κακά όνειρα!»10. Οι τύψεις και τα βάσανά της έφθασαν τον υψηλότατο βαθµό. 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι και στα δύο µυθιστορήµατα είναι οι 
πρωταγωνιστές αυτοί οι οποίοι βλέπουν τα όνειρα. Διά µέσου αυτών των ονείρων και 
στα δύο µυθιστορήµατα εκφράζονται οι τύψεις των πρωταγωνιστών. 

Φαίνεται σηµαντικό ότι ο Ρασκόλνικοβ βασανίζεται, ταλαντευόµενος συνεχώς 
µεταξύ της πίστης στην ιδέα του και της βαθιάς του απόγνωσης. Εποµένως, τουλάχιστον 
σε πρώτη φάση, µέσα από τα όνειρα περνάει από τον εφιάλτη µε τη δολοφονία και το 
βασανισµό του αλόγου στην οµορφιά και τη γαλήνη της όασης. Δεν πρέπει να ξεχνάµε 
σ’ αυτό το σηµείο ότι η όαση, ως σύµβολο της γαλήνης και της ευτυχίας, τον περιµένει, 
αφού έχει πρώτα εκπληρώσει το φρικτό του σχέδιο. Όσον αφορά την  Φραγκογιανού, σε 
πρώτη φάση δεν φαίνεται να βασανίζεται από τύψεις, τουλάχιστον σε επιφανειακό 
επίπεδο. Μόνο στην ονειρική διάσταση φαίνεται οι τύψεις της να βρίσκουν τρόπο 
έκφρασης.   

Κάθε πρωταγωνιστής βλέπει το καθοριστικό γι’ αυτόν ―κριτικό ή κρίσιµο, κατά 
τον Μπαχτίν― όνειρο.  Στο Έγκληµα και τιµωρία τέτοιο όνειρο είναι ο εφιάλτης του 
Ρασκόλνικοφ µε τη γριά τοκογλύφο που γελάει. Μετά το όνειρο αυτό ο Ρασκόλνικοφ 
συνειδητοποιεί τελικά ότι η ιδέα του έχει ναυαγήσει. Στη Φόνισσα τέτοιο όνειρο είναι το 
τελευταίο όνειρο της Φραγκογιαννούς, µετά το οποίο η γριά µονολογεί ότι είναι 
καλύτερα να πεθάνει παρά να βλέπει τέτοια όνειρα και ύστερα από λίγο αυτοκτονεί.  

Και οι δύο συγγραφείς περιγράφουν τα όνειρα µε πολλές λεπτοµέριες και αυτό 
δηµιουργεί ένα είδος αισθητικού εφιάλτη. Η πραγµατική διαφορά µεταξύ τους ωστόσο 
είναι η εξής: στη Φόνισσα όλα τα όνειρα έχουν σχέση µε τα εγκλήµατα της 
πρωταγωνίστριας, ενώ στο Έγκληµα και τιµωρία ένας δευτερεύων χαρακτήρας, ο 
Σβιντριγκάιλοφ, βλέπει τα δικά του όνειρα που έχουν την δική τους ιστορία. 

Δεν θα ήταν υπερβολικό να µιλήσει κανείς για την αρχετυπική σύνδεση µεταξύ της 
διαδικασίας της ονειρικής ενόρασης και του ταξιδιού της ψυχής στον άλλο κόσµο. Οι 
δύο αυτές καταστάσεις γίνονται συχνά αντιληπτές ως παράλληλα φαινόµενα, τα οποία 
ενδέχεται να προσλαµβάνουν µεταφυσικό χαρακτήρα. Σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση, η 
λογοτεχνία, τουλάχιστον όπως πραγµατώνεται στα παραδείγµατα του Ντοστογιέφσκι και 
του Παπαδιαµάντη, προτείνει ένα ειδος υπέρβασης, καθώς παρουσιάζει µια προσπαθεια 
φυσικής πραγµάτωσης του ονείρου.   
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