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LYDIA BORGEK 
ΜΙΑ ΡΩΣΙΔΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Lydia Borgek γεννήθηκε στη τσαρική Ρωσία γύρω στο

1874 και σπούδασε στη Σχολή Διακοσμητικών Τεχνών της
Αυτοκρατορικής Ακαδημίας Τεχνών της Πετρούπολης. Η
πρόεδρος της Ακαδημίας ήταν η κόρη του τσάρου

Νικόλαου Α΄, υπήρξε προστάτης των τεχνών και επέβαλε
προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ακαδημία μία εκ των

οποίων ήταν η δυνατότητα για πλήρη φοίτηση των

γυναικών. Από αυτό το γεγονός συμπεραίνουμε ότι η
οικογένειά της άνηκε σε κατώτερη τάξη μια που η φοίτηση

στην Ακαδημία θεωρείτο υποδεέστερη στα ανώτερα

κοινωνικά στρώματα. 

Εκείνα τα χρόνια των σπουδών της ήρθε σε επαφή με

τους καλλιτέχνες οι οποίοι αργότερα έφεραν το κίνημα της

ρώσικης πρωτοπορίας, γεγονός που θα την προετοιμάσει

καλλιτεχνικά για τα επόμενα βήματά της. Συναναστράφηκε
με την ομάδα των Ρώσων καλλιτεχνών οι οποίοι

επιθυμούσαν να εκσυγχρονίσουν την ρώσικη τέχνη, να
την φέρουν σε επαφή με τα τότε κινήματα που

επικρατούσαν στην Ευρώπη, όπως το κίνημα των Ναμπί.

Λύντια Μπορζέκ: Γυναικείο πορτραίτο
που θα μπορούσε να είναι και δικό της



Το 1903 η Μπορζέκ κέρδισε μία υποτροφία και

πραγματοποίησε ένα σημαντικό όνειρό της: να συνεχίσει τις
σπουδές της σε σχολές ελεύθερης ζωγραφικής στο Παρίσι.

Στο Παρίσι και έχοντας ήδη πάρει ερεθίσματα από την

Ρωσία, συμμετείχε στο καλλιτεχνικό κίνημα που

προετοίμαζε τον «μοντερνισμό» και γνωρίστηκε με τον
ζωγράφο Νίκο Δραγούμη περί το 1908. Η σχέση μαζί του

αλλά και το δικό του ύφος στη ζωγραφική, σημάδεψε και τη
δική της πορεία στη ζωή και στην τέχνη της. Αλλά και ο

Δραγούμης ένοιωθε βαθιά αισθήματα για εκείνη. Όπως
αναφέρει στα γράμματά του, από την πρώτη στιγμή που
την παρατήρησε στους Κήπους του Λουξεμβούργου, 
ένοιωσε για εκείνη αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό. 
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, την θαύμαζε για την
αξιοπρέπεια, την απλότητα, την εντιμότητά της και για το

πώς πορευόταν μέσα από στερήσεις.

Ν. Δραγούμης, πορτραίτο της Λύντια Μπορζέκ



Στα χρόνια που ακολούθησαν η Μπορζέκ άλλαξε τεχνοτροπία και υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια έργα τα ζωγράφισαν μαζί. Πρόλαβαν
να ζήσουν μαζί ευτυχισμένοι για λίγα χρόνια στην Προβηγκία, μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της κλονισμένης ψυχικής

υγείας του Δραγούμη. Εκείνη τον στήριξε με κάθε τρόπο και προσπάθησε να βιοποριστεί πουλώντας αντίγραφα έργων τέχνης που

δημιούργησε με επιδεξιότητα. 

Ο Ν. Δραγούμης και η Λύντια
στο Γκραβεζόν, περί το 1908



Η Μπορζέκ αγάπησε πραγματικά τον Νίκο Δραγούμη, 
γιο του πρωθυπουργού Στέφανου Δραγούμη και

αδελφό του Ίωνα. Πορεύτηκε με αυτόν τον ιδιαίτερο
άνθρωπο που ήρθε σε σύγκρουση με την οικογένειά

του, μία από τις σημαντικότερες πολιτικές οικογένειες

της Ελλάδος, και που βασανίστηκε για το μεγαλύτερο

μέρος της ζωής του και μέχρι το θάνατό του από ψυχική

νόσο. Όλα εκείνα τα χρόνια της ασθένειας, όταν ο
Δραγούμης μεταφερόταν σε διάφορα ιδρύματα ανά την

Ευρώπη από τους οικείους του, ώστε να κρατηθεί

μακριά από τη δημοσιότητα το μυστικό της αρρώστιας

του, η Μπόρζεκ άλλαζε πόλεις για να είναι κοντά του. 
Στη Νάπολη, στη Γενεύη και τελικά στο Δρομοκαΐτειο. 
Παρά τις εκκλήσεις του καλλιτέχνη προς την οικογένειά

του, δεν του επιτράπηκε ποτέ να την παντρευτεί. 

Λύντια Μπορζέκ

Σχέδιο Ν. Δραγούμη

1911 Οκτώβριος 27
Ν.Δ. προς Στέφανο και Ελίζα Δραγούμη

Graveson 27 Οκτωβρίου 1911
Αγαπητέ μου μπαμπά,
Θα ήθελα επίσης να σου ομιλήσω διά την κυρίαν Lydie Borgek την οποίαν γνωρίζω προ τριών

χρόνων και την αγαπώ πολύ. Θα ήθελα να την παντρευθώ. Είναι Ρωσσίς και ζωγράφος και νομίζω
πως οι χαρακτήρες μας θα συμβιβασθούν λαμπρά. Έχει πολύ καλήν ανατροφήν και είναι
συμπαθητική και ήσυχη.

Επιστολή του Ν. Δραγούμη στους γονείς του



Έργο της Λύντιας Μπορζέκ «Ο Νίκος ενώ σχεδιάζει», 1911

Η Μπορζέκ υπήρξε απόλυτα αφοσιωμένη στον

Δραγούμη, σε βαθμό που θυσίασε ακόμα και τις

φιλοδοξίες για καλλιτεχνική καταξίωση. Από την
αρχή της σχέσης τους τα χρόνια που έμεναν στο

Παρίσι και παρότι τα έργα της ήταν δεκτά στις

περισσότερες ομαδικές επίσημες εικαστικές

εκθέσεις (Salons) της εποχής, η Μπορζέκ, 
εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια σταδιοδρομίας. 
Προτίμησε να ακολουθήσει τον Δραγούμη στην

Ελλάδα, όπου εκείνος μπαινόβγαινε για 20 χρόνια
σε διάφορα ψυχιατρικά ιδρύματα. Η Μπορζέκ

παρέμεινε κοντά του μέχρι το τέλος. Εκείνος πέθανε
το 1933. Εκείνη παρέμεινε στην Ελλάδα και

πέθανε στις αρχές της Κατοχής.

Ανάμεσα στα σχέδια της Μπορζέκ που διέσωσε ο

Φίλιππος Δραγούμης είναι και το εικονιζόμενο. 
Είναι ένα σχέδιο που μας επιτρέπει να δούμε την

επιρροή που άσκησε πάνω της ο Νίκος Δραγούμης

και το πέρασμά της από τις ελαιογραφίες στα

σχέδια με γκουάς και στα σαφή περιγράμματα που

επιτρέπουν στις μορφές να έχουν ανεξάρτητη

παρουσία από το περιβάλλον τους.
Σε αυτό το σχέδιο η Μπορζέκ αποδίδει τον

σύντροφό της με αριστοκρατικά χαρακτηριστικά και

με μια μικρή αδιεξιότητα στη χρήση των

περιγραμμάτων, πράγμα που ίσως να υποδηλώνει

ότι το σχέδιο αυτό γίνεται όταν έχει αρχίσει να

πρωτοεπηρεάζεται από εκείνον.



Απόσπασμα από τον τύπο της εποχής για την συμμετοχή της Borgek το 1907 
σε έκθεση στο Σαλόνι των Ανεξαρτήτων Καλλιτεχνών

Στο σημείο αυτό ας δούμε κάποια στοιχεία από την

επαγγελματική πορεία της Μπορζέκ. Ας εστιάσουμε σε
κάποιους σταθμούς της καλλιτεχνικής παρουσίας της με

πρώτη αναφορά τη συμμετοχή της το 1907 σε έκθεση στο
Σαλόνι των Ανεξαρτήτων Καλλιτεχνών. 
Αξίζει την προσοχή μας το γεγονός,  ότι ο Ροζέ Μαρξ

ξεχωρίζει μέσα από 5.400 έργα που παρουσιάζονται, τα
δικά της και τα επαινεί. Ένα από τα έργα που

παρουσίασε σε αυτή την έκθεση είναι ίσως το

εικονιζόμενο, το οποίο εύλογα ονομάζεται «Μία Ρωσίδα». 
Είναι φανερή η επιρροή που έχει δεχτεί από τον

«εξημερωμένο Ιμπρεσιονισμό» που έχει γνωρίσει τόσο
από την θητεία της στο Παρίσι όσο και από την

συμμετοχή της τα χρόνια που σπούδαζε στο Παρίσι, στο
ανανεωτικό για την ρώσικη τέχνη κίνημα « Μιρ

ισκούστβα» («Κόσμος της τέχνης»).

Μία Ρωσίδα, 1910



Ν. Δραγούμη,
“Η Λύντια Μπορζέκ”, Ελλάδα, 1912-1913

Τα επόμενα χρόνια, ο Δραγούμης νοσηλεύτηκε στη Νάπολη και στη συνέχεια επέστρεψε

στην Ελλάδα. Η Μπορζέκ τον ακολούθησε και ταξίδεψε μαζί του σε διάφορα μέρη. Άλλοτε
πόζαρε για εκείνον και άλλοτε ζωγράφιζε τα τοπία που συναντούσε.

Τα λάδια και σχέδιά της αναδεικνύουν ένα έργο που συγκεφαλαιώνει τη ζωγραφική στην

Ευρώπη από το μεταϊμπρεσσιονισμό έως το φωβισμό: εξωτικός πριμιτιβισμός του Γκογκέν, 
χρωματικές κλίμακες των Ναμπί, διακοσμητικός χαρακτήρας της αυστηρής, αλλά όλο χάρη, 
γραμμής της βιεννέζικης Αρ-Νουβώ. Όλα αυτά, μετά την έλευση και εγκατάστασή της στην

Ελλάδα, η Μπορζέκ τα εφάρμοσε πάνω στο ελληνικό τοπίο, με ανάλογη θεματογραφία και

σε συγχορδία με το έργο του Νίκου Δραγούμη. Στα εικονιζόμενα σχέδια βλέπουμε την

Μπορζέκ σχεδιασμένη από τον Ν.Δ. στην Ελλάδα και ένα δικό της σχέδιο στα αριστερά με

παρόμοια θεματολογία και σαφή επιρροή από σχέδιο του Δραγούμη.

Ν. Δραγούμη: Προβηγκία, 1908Λύντια Μπορζέκ, Άνδρες που μαζεύουν καρπούς, Προβηγκία, 1911 (;)



Η ζωή στην Ελλάδα για την Μπορζέκ δεν ήταν εύκολη. Για να βιοποριστεί, έκανε αντίγραφα έργων τέχνης, και το 1915 έκανε και
μια δικιά της έκθεση στον «Παρνασσό», όπου ως Ρωσίδα είχε την υποστήριξη της ελληνικής δυναστείας, μιας και η βασίλισσα
Όλγα καταγόταν από την οικογένεια των Ρομανώφ. Η εποχή που λαμβάνει μέρος η έκθεση ήταν ταραγμένη, μια που συνέπεσε με

την εποχή του Εθνικού Διχασμού. Η βασιλική υποστήριξη δεν ήταν αρκετή και οι τεχνοκριτικοί της εποχής δεν μπορούσαν να

κατανοήσουν τον τρόπο που ζωγράφιζε. Της πρόσαψαν ότι η τέχνη της δεν είχε την αλήθεια ενός πραγματικού καλλιτέχνη και ότι

έπασχε από διακοσμητισμό.

Ας δούμε μερικά από τα αποσπάσματα του τύπου της εποχής:



Μεγαρίτισσες θερίζουν τα σπαρτά, 1912-1913(;)

Σε κάποια από τα έργα εκείνης της περιόδου, όπως το εικονιζόμενο, είναι σαφής η επιρροή από από τον Δραγούμη και
από τις επιρροές που είχε από το διακοσμητικό ύφος της Βιενέζικης Απόσχισης (Wiennar Secession). Η κεντρική φιγούρα

μοιάζει σα να ποζάρει σε φακό και τα περιγράμματα είναι αυστηρά και σαφή. Κάποια παρόμοια έργα της, ίσως να ήταν η
αφορμή για τις κριτικές που δέχτηκε για τον «διακοσμητικό» χαρακτήρα που θεωρούν ότι έχει δώσει στα έργα της.



Βάρκες, Λάδι σε χαρτόνι

Η κριτική εστιάζει αρνητικά ακόμα και σε έργα που

σήμερα προκαλούν το θαυμασμό, όπως το
συγκεκριμένο που κατά μία εκδοχή απεικονίζει τις

«σκαμπαβίες» τις βάρκες δηλαδή που αναφέρει και ο
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο διήγημά του

Στο Χριστό στο Κάστρο: «Η βάρκα είναι μεγάλη, 
κατάλαβες, παίρνει κι τριάντα νομάτοι, κι σαράντα
νομάτοι, κι μ ουλές τις κουμπχνιές σάς, με τα σεγίχ
σας, με τα πράματά σας».



Στις περισσότερες κριτικές της προσάπτουν ότι δεν έχει την ψυχή του

πραγματικού καλλιτέχνη, ότι δεν υπάρχει ατομικότητα στα έργα της και ότι

ακόμα και τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι άψυχα. Το εικονιζόμενο έργο
ίσως να είναι αυτό που αναφέρει η κριτική της εφημερίδας, με άλλο τίτλο.
Το εικονιζόμενο εκκλησάκι το συναντάμε και στο έργο του Ν. Δραγούμη:
“ Η Λύντια στον Κοκκιναρά”.

Η Πεντέλη

χιονισμένη, 1913



Το μόνο έργο που κέρδισε τις εντυπώσεις των κριτικών της

εποχής ίσως να είναι μια εκδοχή του εικονιζόμενου.
Είναι ένα έργο που παραπέμπει και σε εκείνα που είχε εκθέσει

λίγα χρόνια νωρίτερα στο Σαλόνι των Ανεξαρτήτων

Καλλιτεχνών. Σε αυτό το έργο σύμφωνα με τα λόγια του Νίκου

Παΐσιου, η Μπορζέκ δίνει με ευαισθησία την αίσθηση ενός

ουτοπικού καλοκαιρινού τοπίου. Την εικόνα ενός ελαιώνα

δίπλα σε μια ήρεμη θάλασσα που την διασχίζει ένα βαρκάκι με

πανί. Οι όγκοι των γαλήνιων ζώων, οι κορμοί των αιωνόβιων
δέντρων, οι σκιές τους, οι αντιθέσεις των χρωμάτων τους σε
σχέση με τα χρώματα στις κουφάλες των δέντρων μας

δείχνουν πως η Μπορζέκ έχει περάσει από τον Ιμπρεσιονισμό

στον Μετα-ιμπρεσιονισμό και έχει επηρεαστεί από τον
Γκωγκέν.
Το έργο αυτό πείθει τους κριτικούς ότι η Μπορζέκ μπορεί όταν

βρίσκει τρόπο να εκφράσει την ατομικότητά της αποδεικνύει

ότι έχει καλλιτεχνική ψυχή. 

Αγελάδες σε ελαιώνα



Η Λύντια Μπορζέκ, Ελλάδα, 1912-1913

Στο σημείο αυτό ας δούμε την Μπορζέκ, μέσα από τη ματιά και το

πινέλο του συντρόφου της την περίοδο 1912-1913. Το 1913 ήταν από τις
τελευταίες χρονιές που ο Νίκος Δραγούμης πέρασε κάποιες γαλήνιες

στιγμές με την αγαπημένη του Λύντια, αν και δεν τον εγκαταλείπουν οι
κρίσεις ψυχοπάθειας. Παρόλα αυτά τους δόθηκε η ευκαιρία για μικρές

αποδράσεις στην εξοχή της Αττικής αλλά και στην Άνδρο.

Η Λύντια στον Κοκκιναρά, στο βάθος η χιονισμένη Πεντέλη, 1912-1913



Η Λύντια στον Πύργο Βασιλίσσης, Ίλιον, 1912-1913

Ο Νίκος και η Λύντια, Άνδρος 1913



Πώς να ήταν άραγε η ζωή της Μπορζέκ όταν ο Νίκος

Δραγούμης έγινε πια εσώκλειστος στις νευρολογικές

κλινικές; Πώς να αντέδρασε στην κριτική για την πρώτη της

έκθεση στο αθηναϊκό κοινό το 1915 με τον συντροφό της
ανήμπορο να της συμπαρασταθεί; Δεν έχουν σωθεί πολλές
μαρτυρίες. Γνωρίζουμε μέσα από μία επιστολή ότι ο

αδελφός του Ίωνα Δραγούμη, ζητούσε από μία γνωστή του

να την βοηθήσει προτρέποντάς την να αγοράζοντας κάποιο

έργο της ή να της παραγγείλει κάποιο αντίγραφο. 
Γνωρίζουμε ότι το 1923 αναγγέλθηκε στον τύπο της εποχής, 
προσεχής έκθεσή της στο Λύκειο Ελληνίδων και ότι τελικά

αυτή ακυρώθηκε. Το ίδιο συνέβη και το 1927 όπως φαίνεται
σε ένα από τα γράμματά της στη Ναταλία Μελά, στο οποίο
και εκφράζει την απογοήτευσή της. Τη δεκαετία του ’20 
έμεινε για κάποιο διάστημα σε σπίτι της οικογένειας Πολίτη

στις Τζιτζιφιές. Τα χρόνια εκείνα γνωρίστηκε με τους

κύκλους των δημοτικιστών του Εκπαιδευτικού Ομίλου και

το 1927εικονογράφησε το παιδικό βιβλίο της Ευδοκίας
Αθανασούλα «Γύρω γύρω όλοι».
Αργότερα σχεδίασε μεταβυζαντινά ξυλόγλυπτα, κεραμικά
και υφάσματα του Βυζαντινού Μουσείου και του Μουσείου

Μπενάκη, για λογαριασμό της εταιρείας «Ελληνικές Τέχνες
Α.Ε.», της Έλλης Παπαδημητρίου. 

Τοπίο



Νησιώτικο τοπίο

Η Λύντια Μπορζέκ πεθαίνει τον Ιούλιο του 1941 ξεχασμένη από όλους. Τα πράγματα, τα σχέδια και τα έργα της είχαν παραμείνει

στο σπίτι που έμενε τα τελευταία χρόνια στις Τζιτζιφιές και όταν το σπίτι αυτό γκρεμίστηκε πριν από κάποια χρόνια, τα λίγα έργα

της κατέληξαν από τσιγγάνους στο Μοναστηράκι. Συγκεντρώθηκαν ξανά από κάποιον συλλέκτη, που δεν γνώριζε ποια είναι η

Μπορζέκ και αγοράστηκαν από τον επιμελητή της παρούσας έκθεσης. 

Ας δούμε μερικά από τα έργα της και κάποιες σελίδες από το παιδικό βιβλίο που εικονογράφησε.



Βάρη, Σύρος, 1914



Το σπίτι της Ναταλίας και του Παύλου Μελά 1926



Φθινοπωρινό σούρουπο στην Εύβοια

Μασσαλία



Κλείνοντας την παρουσίαση για το έργο της Μπορζέκ θα

εστιάσουμε σε μερικές από τις σελίδες του βιβλίου της Ευδοκίας

Αθανασούλας που εικονογράφησε η Μπορζέκ. 
Το βιβλίο «Γύρω γύρω όλοι» είναι από τα πρώτα βιβλία που

δημιουργούνται για τα παιδιά και μάλιστα στην δημοτική

γλώσσα. Είναι εμφανές με πόση ευαισθησία και γνώση της

ελληνικής οικογένειας και παράδοσης, η Μπορζέκ

διεκπεραιώνει και αυτή την εργασία. Ας περιηγηθούμε σε
κάποιες από τις σελίδες του και στα σχέδια μιας Ρωσίδας για τα

Ελληνόπουλα…



Το πόσο μεγάλη σημασία, δίνει το επίσημο κράτος
σε αυτό το βιβλίο φαίνεται ήδη από τις πρώτες

σελίδες του και είναι εντυπωσιακό ότι ο Υπουργός

Παιδείας και θρησκευμάτων συστήνει τους

Επιθεωρητές των Δημοτικών Σχολείων να το

συστήσουν στους μαθητές.



Το σκεπτικό του βιβλίου είναι να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα που καταλαβαίνει ο λαός, να εικονογραφηθούν τα

ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις του και να είναι προσιτό στα παιδιά, στις μητέρες και στις δασκάλες.



Στις επόμενες σελίδες, μπορούμε μαζί με της ζωγραφιές της Μπορζέκ, να δούμε και τα προτεινόμενα

παιχνίδια της εποχής για τα παιδιά όπως: «Τα Λαχνίσματα» και άλλα…





Μπορούμε να δούμε τα τραγούδια, τα νανουρίσματα και τις προσευχές…







Απομονώνοντας τα θέματα του βιβλίου μπορούμε να δούμε τη θέση του «μωρού», στην οικογένεια…



Η φορεσιά του τσολιά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο…



Η γάτα είναι από τις

αγαπημένες θεματολογίες…



Το παιχνίδι των παιδιών επίσης
απεικονίζεται μέσα από τα σχέδια της…



Και φυσικά παρουσιάζεται

η τρίτη ηλικία και ο τρόπος

ζωής της…



Οι κριτικές της εποχής για το βιβλίο είναι

διθυραμβικές και το χαρακτηρίζουν: «έργο
πολιτισμού, άξιο να δοθεί στα χέρια των

παιδιών»…



Το εκπαιδευτικό έντυπο πραγματοποιήθηκε στo
πλαίσιο της έκθεσης:

LYDIA BORGEK 
ΜΙΑ ΡΩΣΙΔΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδιασμός προγράμματος και επιλογή υλικού: 
Σοφία Πελοποννησίου - Βασιλάκου

© Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα, 

Αθήνα 2016


