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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΒΣΕΒΟΛΟΝΤ Α. ΚΟΤΣΕΤΟΦ
O B. Κοτσέτοφ (1912, Νόβγκοροντ – 1973, Μόσχα) ήταν
Σοβιετικός συγγραφέας. Εντάχθηκε στο ΚΚΣΕ το 1944. Πρωτοεμφανίζεται στα γράμματα το 1934. Οι νουβέλες του Στα ερείπια
του Νέφσκι (1946) και Τα περίχωρα (1947) είναι αφιερωμένες
στα γεγονότα του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Στη μεταπολεμική ζωή του χωριού είναι αφιερωμένα η νουβέλα Ποιον φωτίζει ο ήλιος (1949), το μυθιστόρημα Κάτω από τον ουρανό της
πατρίδας (1950) κ.ά. Το μυθιστόρημά του Οι Ζουρμπίν (1952)
έγινε κινηματογραφική ταινία το 1954 με τον τίτλο Η μεγάλη οικογένεια και είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα της σοβιετικής
λογοτεχνίας για την εργατική τάξη. Ο συγγραφέας βραβεύτηκε
με δύο παράσημα «Λένιν», με παράσημα της Οκτωβριανής
Επανάστασης, του Κόκκινου Αστέρα και μετάλλια.
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Οι Αδελφοί Γιερσόφ διαδραματίζονται σε μια επαρχιακή βιομηχανική πόλη της Σοβιετικής Ένωσης, στην οποία
είναι ορατά τα σημάδια από τις καταστροφές του Β΄ Παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού Πολέμου.
Καθώς εξελίσσεται η οικοδόμηση της σοσιαλιστικής
κοινωνίας, καθώς αναδεικνύεται το ζήτημα της «προσωπολατρίας» μετά από το 20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ, αναπτύσσεται κοινωνική διαπάλη που αντανακλάται και στην
αντίστοιχη εσωκομματική διαπάλη. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που τοποθετείται χρονικά ίσως στην πιο αποφασιστική, την πιο κρίσιμη περίοδο για την κομμουνιστική
οικοδόμηση στην ΕΣΣΔ.
Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η εργατική τάξη των
ορυχείων, των μεταλλείων, η εργάτρια της αλιευτικής παραγωγής, αλλά και οι επιστήμονες (μηχανικοί, γιατροί), οι
εργάτες της τέχνης (ηθοποιοί, σκηνοθέτες, ζωγράφοι), σε
κάθε περίπτωση η κομμουνιστική πρωτοπορία ως εργαζόμενη ή ως απόλυτα αφιερωμένη στην ιδεολογική - πολιτική
- οργανωτική κομματική καθοδήγηση της νέας κοινωνίας.
Πρόκειται για το δεύτερο (δίτομο αυτήν τη φορά) έργο
του Β. Κότσετοφ που εκδίδει η Σύγχρονη Εποχή.
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