
ALEKSANDR 

SOLJENIŢÎN 

scriitor, publicist rus

100 de ani de la naştere
(11 dec. 1918 - 03 aug. 2008)



TABEL CRONOLOGIC
• Nume:Aleksandr Soljeniţîn

• Data nasterii:11 decembrie 1918

• Locul nasterii:Kislovodsk, URSS

• Biografie:Aleksandr Isaievici Soljeniţîn a fost un romancier rus, dizident

anticomunist, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în anul 1970

• 11 decembrie 1918 - Se naşte Aleksandr Isaievici Soljeniţîn la Kislovodsk în

nordul Caucazului. Tatăl murise la 15 iunie 1918, rănit la o vânătoare. În 1924

se mută cu mama (Taisia) la Rostov pe Don. Din 1936, urmează aici Facultatea

de Matematică şi Fizică.

• 9 februarie 1945 - Soţia (Natalia Resetovskaia) divorţează. În Prusia

Orientală căpitanul de artilerie Soljeniţîn este arestat, interceptându-i-se

corespondenţa cu un prieten. Anchetat la Lubianka şi Butîrki. Primeşte opt ani

de lagăr de muncă (Art. 58). Vremelnic, reuşeşte să ramână lângă Moscova

într-o închisoare specială în care savanţii arestaţi erau puşi să cerceteze în

folos sovietic. Din 1950, munceşte în lagăre de reeducare din Karaganda.



Februarie 1953 - Fixare în exil pe viaţă, în aulul Kok-Terek, regiunea

Djambul, Kazahstan. Dupa Dezgheţ, revine la Moscova şi se

recăsatoreşte cu Natalia.

1959 - Scrie povestirea „O zi din viaţa lui Ivan Denisovici”, publicată

abia în 1962 cu permisiunea lui Hrusciov. Corespondenţa primită de la

foştii detinuţi politici îi va întări imboldul de a scrie, în parte şi pe baza

ei, „Arhipelagul Gulag.”

1965 - Percheziţie. I se confiscă manuscrisul „Primul cerc”, în care este

evocată saraska. Conflictul cu autorităţile atrage implicarea confraţilor

de breaslă, marele scriitor Mihail Şolohov („Pe Donul liniştit)” cerând să

i se interzică să mai scrie!



1968 – „Primul cerc” şi „Pavilionul Cancerosilor” sunt publicate

în Occident, unde ajunge si microfilmul cu „Arhipelagul Gulag”.

Pentru Soljeniţîn, marea opera este însă restabilirea, printr-un 

roman istoric, a adevărului despre Revoluţia din 1918, demers

notat R-17 sau Roata Roşie.

1970 - Premiul Nobel (Literatura) pentru "Pavilionul

cancerosilor".



PREMIUL NOBEL (LITERATURA) PENTRU 

„PAVILIONUL CANCEROSILOR"



ÎNMÂNAREA  PREMIULUI  NOBEL

https://www.youtube.com/

watch?v=yqpl6srevns

https://www.youtube.com/watch?v=yqpl6srevns


1973 - Publică „Arhipelagul Gulag”, grăbit şi de sinuciderea/lichidarea

Elizavetei Voronianskaia, dactilografa textului, care, anchetată, a

divulgat KGB-ului ascunzătoarea unui exemplar. Cele trei volume despre

viaţă şi moarte în lagărele sovietice, consternează intelectualitatea

occidentală, cunoscatoare doar a sistemului concentraţionar nazist şi

năruiesc imaginea orbitoare despre paradisul bolşevic, construită cu

atâta trudă de agenţii de influenţă ai Cominternului, ai PCUS si ai KGB-

ului.

1974 - expulzare în februarie, ridicandu-i-se cetăţenia sovietică.

Se stabileşte lângă Cavendish, Vermont, SUA. Conferinţele şi

intervenţiile sale irită uneori Occidentul prin lipsa de menajamente

critice.

1990 - nu i-a în serios perestroika decât după publicarea „Arhipelagului

Gulag” în URSS, unde Gorbaciov îi restabileşte cetăţenia sovietică la 16

august 1990, revenirea în ţară efectuându-se abea în vara anului 1994

2007 - Primeşte Premiul de Stat rus.

2008 - S-a stins din viaţă la 3 august 2008, în urma unei insuficienţe

cardiace severe.



...Gulagul, care a căzut ca un trăsnet peste soarta mea, mi-a zdruncinat

din rădăcini perspectivele şi credinţele, iar reculul anilor petrecuţi în

lagăr mă urmăreşte şi astăzi. Gulagul mi-a dat o perspectivă clară asupra

a tot ceea ce însemnă bolşevism, asupra a ceea ce era în realitate

comunismul sovietic. Această perspectivă mi-a permis, în cele din urmă,

să desluşesc la un nivel foarte profund condiţia umană...

Aleksandr Soljeniţîn

http://autori.citatepedia.ro

OPERA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

http://autori.citatepedia.ro/


SOLJENIŢÎN, Aleksandr. Casa Matrionei. Trad. de Ana

MIHĂIESCU. Bucureşti : Editura Univers, 2010

Casa Matrionei, una dintre cele

mai frumoase şi mai emoţionante proze

ale lui Soljeniţîn, e povestea unui profesor

de matematică exilat în propria patrie, care

porneşte în căutarea Rusiei profunde,

idealizate, acea Rusie încă pătrunsă de

fiorul creştin pe care regimul stalinist n-a

reuşit să-l înăbuşe.

La capătul călătoriei sale,

profesorul găseşte adăpost în izba

Matrionei, o femeie simplă, graţie căreia

descoperă noi faţete ale sufletului slav atât

de drag autorului.



SOLJENIŢÎN, Aleksandr, O zi din viaţa lui Ivan Denisovici. Trad. de Nina

GRIGORESCU. Bucureşti : Editura Quintus, 1991

„Este o carte care se citeşte 

dintr-o suflare, dar  asupra 

căreia se poate medita de-a 

lungul întregii vieţi.” 
Vlad Sorianu

A apărut în paginile revistei

„Новый мир” apoi, după ce s-a tradus

în Occident şi în aproape toate ţările

est-europene – a fost editată şi la

Moscova în zece mii de exemplare.



„Scriitorii şi artiştii pot face şi

mai mult. Ei pot învinge minciuna. În

lupta împotriva acesteia, arta a câştigat

şi va câştiga nesimţit, de fiecare dată

pretutindeni în lume. Sunt multe lucruri

cărora minciuna le poate ţine piept. Nu

însă şi artei.”

„În luptă cu minciuna, fără

excepţie, arta a învins întotdeauna!”

SOLJENIŢÎN, Aleksandr. Căderea imperiului comunist sau cum

să reîntemeiem Rusia. Trad. de Natalia CANTEMIR. Bucureşti : Editura

Rampa şi Ecranul, 1991

Aleksandr Soljeniţîn



OPERA ÎN LIMBA RUSĂ
"Против многого в мире может выстоять ложь - но только 

не против искусства. А едва развеяна будет ложь, 

отвратительно откроется нагота насилия - и насилие 

дряхлое падет" (Нобелевская лекция).

http://litrusia.ru/11407-v-rasputin.html

http://litrusia.ru/11407-v-rasputin.html






PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE







FILMOGRAFIE

https://www.youtube.com/watc

h?v=gPHFbrU1kM4

https://www.youtube.com/watch?v=RRt1b

Ycqcbs

Nodul 01/14 - Alexandru Soljeniţîn 

(un film de Alexandru Sokurov)

youtube.com

12 июля 2011

https://www.youtube.com/watch?v=gPHFbrU1kM4
https://www.youtube.com/watch?v=RRt1bYcqcbs


https://www.youtube.com/watch?v=uUGDuf1Nyw0

https://www.youtube.com/watch?v=uUGDuf1Nyw0


PREZENŢE  ÎN INTERNET

http://www.101books.ru/carte/descarca-alexandr-

soljenitin-o-zi-din-viata-lui-denisovici-pdf

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/o-zi-din-gulag-descrisa-de-aleksandr-

soljenitin-o-zi-din-viata-lui-ivan-denisovici

https://serialreaders.com/3465-biografie-

aleksandr-soljenitin.html

http://www.101books.ru/carte/descarca-alexandr-soljenitin-o-zi-din-viata-lui-denisovici-pdf
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/o-zi-din-gulag-descrisa-de-aleksandr-soljenitin-o-zi-din-viata-lui-ivan-denisovici
https://serialreaders.com/3465-biografie-aleksandr-soljenitin.html


Booksee.org
Самая большая электронная библиотека рунета. 

Поиск книг и журналов

http://booksee.org/


https://cdn4.libris.ro/userdocspdf/436/o-zi-

din-viata-lui-ivan-denisovici.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=DeN

ZXU07D0w

https://cdn4.libris.ro/userdocspdf/436/o-zi-din-viata-lui-ivan-denisovici.pdf

https://cdn4.libris.ro/userdocspdf/436/o-zi-din-viata-lui-ivan-denisovici.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DeNZXU07D0w
https://cdn4.libris.ro/userdocspdf/436/o-zi-din-viata-lui-ivan-denisovici.pdf


PREZENŢE IN BAZA DE DATE



PREZENŢE IN BAZA DE DATE
ABONATE DE BŞ USARB
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