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Op 14 december werd in Rotterdam tijdens de door vele leden
bijgewoonde bijeenkomst het geïllustreerde Jaarboek 3 voorgesteld.
Het bevat o.a.
• Het Koeiendrijvertje, sprookje van P.
• Tweede voorpublicatie uit De onbekende Paustovski,
door Wim Hartog
• Paustovski of de heimwee naar een betere toekomst,
door Emmanuel Waegemans *
• Konstantin Paustovski en zijn romantische uitvlucht naar de Krim,
door August Thiry *
• Paustovski en Pirosmani, door Mieke Jansen
• Vader ik word schrijver, van Roman Helinski
• Reisverslag Turkmenistan, Moskou en de Mesjtsjora,
door Netty van Rotterdam
* teksten van de lezing op de studiedag in Leuven

Jaarboek 1, 2, 3 en de andere publicaties van de vereniging zijn te
koop op ledenbijeenkomsten en via de website. Bij verzending aan
niet-leden worden portokosten doorberekend.
http://www.paustovskij.org/publicaties.html

Verso kaft station van Solottsja rond 1930, gefotografeerd door Paustovskij

station van Gus Khrustalnu 2013, waar het smalspoor vertrekt

- Een voorsmaakje ...

DE ONBEKENDE PAUSTOVSKI
Wim Hartog

(Uit: Oorlogsdagboeken, december 1914)

2 HOSPITAALTREIN TE VELDE NR. 225
Katja zit ook op deze trein

DECEMBER

1914

Ik moet in mijn eentje naar de opslag. Ik loop van de Bronnajastraat naar de Rogozjskajastraat en drink die
avond thee bij Ivan Petrovitsj. De volgende dag ben ik al ‘s ochtends vroeg de kachels in de wagons aan het
opstoken. Trein Nr. 65 uit Nizjny is aangekomen1. ’s Avonds loop ik er met Lisovski naar toe. Wij zoeken de
wagon van de verpleegsters op. Daar treffen wij Njoera aan. Ik ga met haar een eindje in de buurt van het
station langs het spoor wandelen. Terug naar de verbandplaats. Dit is niet het einde maar wel het begin
van het einde. De volgende dag blijkt Katja op deze trein14 te zitten. Opnieuw welt er een diep gevoel van
liefde in mij op. Zij is er met nog vier andere verpleegsters. Samen met Katja neem ik het trammetje naar
het Strastnyklooster waar wij uitstappen en langs het tramspoor teruglopen. Ik ben van maar één gedachte
doordrongen: ik mag en zal niet doodgaan.
De trein komt aan2. Ik ben ingedeeld op deze trein. Ik heb haar hand en haar ogen gekust.

Geachte redactie,
U heeft mij gevraagd om een voorpublicatie uit het door mij samengestelde en vertaalde boek
De onbekende Paustovski (voorlopige titel). Bij mijn keuze hiervoor heb ik mij beperkt tot
P’s eerste huwelijk (1914-1936) met Jekaterina Nikolajevna Zagorskaja, bijgenaamd Chatidzje.
Zij is de moeder van Vadim.
Een groot deel van het teruggevonden materiaal in mijn boek is aan hem te danken.
Velen hebben hem nog van nabij mogen meemaken en zullen dankbare herinneringen hebben aan
zijn gulle persoonlijkheid. Bijna alle gebeurtenissen in deze bewogen periode in Paustovski’s leven
spelen zich af in het gebied waar ook nu weer hevige onrust heerst.
Veel leesplezier, Wim Hartog

23 DECEMBER

1914

De trein zal vandaag vertrekken. Ik wissel 500 roebel in kleingeld. Dan zie ik Ljolja. Zij komt naar ons toe.
Overvallen door droefheid drukken wij elkaar de hand. Als de trein gezegend wordt, zie ik tranen in haar
ogen. Wij drentelen in de buurt van de trein wat heen en weer. Met Roednev loop ik nog even een kroeg
binnen.
Toen ik in mijn wagon het kacheltje aan het opstoken was, kwam Ljolja naar mij toe. Zij drukte een droevige
en tedere kus op mijn ogen, de kus van een diep bedroefd meisje. In de verbandwagon hebben wij met zijn
allen een lied gezongen. Mamma, mijn zusje Galja en mijn broer Dima stonden al in de kou op het perron te
wachten. Iedereen probeerde zich zoveel mogelijk flink te houden. Bij het afscheid barstte Ljolja in tranen uit.
1

De onderstrepingen in de dagboeken zijn van de hand van Paustovski.

2

Het gaat om Hospitaaltrein Nr. 225. Katja is speciaal naar Moskou gekomen en heeft alles in het werk gesteld om ook op deze trein te worden ingedeeld.

PAUSTOVSKIJ OF DE HEIMWEE NAAR EEN BETERE TOEKOMST
Emmanuel Waegemans
Gevallen voor het talent van Paustovskij ben ik toen ik volgende zin las: За несколько месяцев Россия
выговорила всë, о чëм молчала целые столетия (In enkele maanden tijd sprak Rusland alles uit waarover
het eeuwenlang gezwegen had). Dat is de welbekende openingszin van Begin van een onbekend tijdperk.
Even aforistisch is de uitspraak: И средние века померкли перед жестокостью, разгулом и внезапным
невежеством двадцатого века (De middeleeuwen verbleekten bij de wreedheid, de teugelloosheid en de
plotseling uitbrekende barbaarsheid van de twintigste eeuw). Het mag misschien daarom des te meer
verwonderen dat Paustovskij zo weinig stilstaat bij de wreedheid en barbarij waar hij getuige van is geweest.
Tegen het einde van Begin van een onbekend tijdperk zegt Paustovskij: Mijn hart stokte, om vervolgens des
te sterker te gaan bonzen, toen ik eraan dacht in welke interessante tijd mijn leven zich afspeelde; een tijd
vol tegenstellingen en gebeurtenissen, vol grote verwachtingen. ‘Je hebt gewoon geluk’, zei ik tegen mezelf.
‘Je bent onder een gelukkig gesternte geboren’ (p. 227).
Paustovskij gaf er de voorkeur aan te blijven in het land ‘vol tegenstellingen’ (toch wel een enorm eufemisme
voor wat zich in Sovjetrusland afspeelde). Wanneer hij duizenden Russen op Franse en Britse schepen in
Odessa ziet springen, de emigratie tegemoet, zegt hij: Ik vind echter dat men zijn volk en vaderland nooit
en onder geen enkele voorwaarde in de steek mag laten (p. 257) Als hij ze ziet vertrekken, mijmert hij: … de
mensen, die hun vaderland vaarwel zeiden, die afstand deden van hun volk, van de Russische velden en
wouden, van de lente en winter, van leed en vreugde van het volk, afzagen van heden en verleden, van het
geniale licht van Poesjkin en Tolstoj, van de grote kinderliefde voor elke grasspriet, elke druppel water uit
de schoot van onze ongekunstelde en prachtige aarde (p. 261).

een groot gedeelte maar schone schijn was. Iedere dag werd ik op wrede wijze met mijn neus op het feit
gedrukt dat de mens niet zomaar verandert en de revolutie voorlopig noch de haat, noch het wederzijds
wantrouwen uit de weg had geruimd. (p. 17).
Maar het geloof in het ondoorgrondelijke raadsel overweegt: Hoe lang je ook op aarde zou leven, nooit
zou je verbazing over Rusland grenzen kennen. Voor mij begon deze verbazing toen ik nog een kind was
en hij heeft mij tot nu toe nog niet verlaten. Er bestaat op de wereld geen land dat verrassender en
tegenstrijdiger is. (p. 22: Нет в мире страны более неожиданной и противоречивой). En … een soort
blijde ontroering die mij bekroop zonder eigenlijk te weten waarom. Misschien wel doordat ik mij bewust
werd in een weergaloos tijdperk te leven, misschien ook door het gevoel een gelukkige toekomst tegemoet
te gaan: ik weet het niet. En zoals zo vaak kwam weer de blijde gedachte in mij op dat Rusland een
buitengewoon en uniek land was. (p. 74: Я не мог дать себе отсчета в причине этого волнения. Может
быть, это было ощущение небывалого времени и предчувствие хорошего будущего – не знаю. И снова
радостная мысль, что Россия – страна необыкновенная и ни на что не похожая – пришла ко мне, как
приходила уже несколько раз).
Maar niet altijd is hij even rooskleurig ingesteld: Genadige God, wat is er toch met Rusland gebeurd!
Het lijkt wel een kwade droom. (p. 123: Боже милостивый, что же это случилось с Россией! Какой-то
дрянной сон).

Van Anna Achmatova zijn de bekende versregels: Не с теми я, кто бросил землю / на растерзание врагам…’
(Ik behoor niet tot diegenen die hun land in de steek lieten om het door de vijanden te laten verscheuren)
- een hard oordeel van een grote dichteres die zelf haar land niet verlaten heeft, maar er wel zwaar voor
heeft moeten betalen.

Me dunkt dat het in de literatuur is dat Paustovskij die nachtmerrie wist te overleven:
Toen reeds was ik ervan overtuigd dat de echte literatuur de zuiverste uitdrukking is van de
vrije menselijke geest en dat de mens alleen in de literatuur zijn volledige innerlijke rijkdom en
gecompliceerdheid ontplooit, evenals zijn zielskracht en daarmede een heleboel zonden uit het dagelijks
leven afkoopt. Ik vond dat de literatuur een geschenk van een verre en kostbare toekomst was dat ons
nu reeds in de schoot was gevallen en dat in haar de droom van een volmaakte en harmonische wereld
en van de onsterfelijke liefde – ook al wordt deze iedere dag opnieuw geboren en sterft ze weer – van
eeuw tot eeuw wordt voortgezet (Begin van een onbekend tijdperk, p. 177)

Paustovskij getuigt: Persoonlijk begroette ik de Februarirevolutie met jongensachtig enthousiasme, terwijl
ik toch al vijfentwintig jaar oud was. Ik leefde in de naïeve veronderstelling dat deze revolutie de mensen
in één klap ten goede zou kunnen veranderen en onverzoenlijke vijanden nader tot elkaar zou weten te
brengen. Het scheen mij toe dat het voor de mensen toch niet zo vreselijk moeilijk moest zijn om ter wille
van de onbetwistbare waarden van de revolutie, te breken met het verleden en met allerlei lage dingen
zoals hebzucht, chauvinisme en onderdrukking van de medemens. / Ik was er altijd van overtuigd geweest
dat er in iedere mens een kern tot goede wil schuilt en dat het er alleen maar op aankomt om deze goede
inborst wakker te schudden. / Maar ik moest al gauw tot het inzicht komen dat deze prachtige aanleg voor

In Boek der omzwervingen schrijft Paustovskij over de verloedering van het Russisch:
Deze greep in die jaren snel en meedogenloos om zich heen, als een besmettelijke ziekte. (…) Weerzin
tegen het verminken van de taal had zich sinds lang in mij opgehoopt en sloeg tenslotte om in haat. /
Tegen heel veel nieuwe vormen koesterde ik dezelfde haat als tegen vandalen. En niet alleen omdat ze
indruisten tegen het wezen van de Russische taal maar ook omdat ze uiting gaven aan onwetendheid en
een gebrek aan nationale kwaliteiten. Een taal moet altijd een weerspiegeling zijn van het land. Zij moet
het gezicht, de schoonheid en de aard ervan net zo aanschouwelijk maken als het landschap zelf dat
doet, als een heuvelrug die verdwijnt in de avondnevel boven een hartveroverend lieftallige rivier. (p. 92)

PAUSTOVSKI EN PIROSMANI
Mieke Jansen
In 1923 kwam de Russische schrijver Konstantin Paustovskij
(1892-1968) aan in Tiflis, hoofdstad van Georgië, waar hij
een kamer betrok in het huis van de familie Zdanevitsj.
Zo gauw ik een stap over de drempel zette, bleef ik als
aan de grond genageld staan. De muren van alle kamers,
veranda’s en gangen, zelfs van de bergplaatsen en de
badkamer, waren van het plafond tot de vloer vol gehangen
met qua kleur en stijl heel aparte schilderijen. Heel veel
doeken, waarvoor geen plaats meer was aan de wand,
stonden opgerold in de hoeken. Al deze schilderijen waren
van de hand van dezelfde schilder maar zijn Georgische
signatuur ‘Niko Pirosmanisjvili’ was maar op enkele ervan
terug te vinden. Twee maanden lang kon ik er maar niet
aan wennen en door die schilderijen leefde ik in een heel
concrete, maar tegelijk ook halfreële wereld.
Paustovskij schreef deze woorden in 1959-1960, werkend
aan het vijfde deel van zijn memoires, in 1983 in Nederland
verschenen onder de titel De sprong naar het Zuiden.1
Hij greep daarin terug op zijn belevenissen in een relatief
ontspannen tijd na de Russische revolutie en de strijd van
bolsjewieken met anarchisten, opstandige boeren, socialistenrevolutionairen en mensjewieken, die hij beschreef in twee
voorgaande delen, Begin van een onbekend tijdperk en De
tijd van de grote verwachtingen. Georgië kwam in de 19de
eeuw onder gezag van het Russische Rijk, werd in 1918 onafhankelijk, maar moest die status na drie jaar
weer prijsgeven. Daarop vormde het land met Armenië en Azerbeidzjan de Trans-Kaukasische Socialistische
Federatieve Sovjetrepubliek. Paustovskij bezocht deze landen en werkte in Tiflis onder meer voor een krant,
de Goedok Zakavkazja2. De redactie van dit blad stuurde hem met een groep ingenieurs mee naar Armenië
en Azerbeidzjan, voor een onderzoek naar de Transkaukasische spoorwegen.

1

Konstantin Paustovskij, De sprong naar het Zuiden, oorspronkelijke titel Brosok na Joeg, vertaling Wim Hartog, Amsterdam 1983, uitgave Arbeiders-

pers, Privé Domein nr 83. De citaten in deze tekst komen voor op p. 187, resp. 202, 201, 234, 202-203.
2
Door Wim Hartog vertaald als ‘Het fluitsignaal van Transkaukasië’.

KONSTANTIN PAUSTOVSKI EN DE KRIM
August Thiry

EEN VERHAAL VAN LIEFDE EN LETTEREN
De Krim is het gelukzalige schiereiland dat met zijn steppeland, zijn bergplateaus en zijn in de Griekse
Oudheid verankerde kustplaatsen uitstulpt in de Zwarte Zee. In zijn boek De Zwarte Zee uit 1935 schrijft
de Russische auteur Konstantin Paustovski over zijn bezoek aan Staryj Krym in de zuidoostelijke uithoek
van het schiereiland. Hij wil de ruïnes van de oude hoofdplaats van de Krimtataren bezichtigen, maar zoals
wel vaker gebeurt bij Paustovski, laat hij zich leiden door romantische impressies: Staryj Krym deed verlaten
aan. Het stadje herinnerde aan de dorpen op het Russische platteland in de hooitijd, wanneer in de
boerenhuisjes alleen nog zuigelingen en oude mensen achterblijven. Op zoek naar de ruïnes van Solgat
liepen wij heel lang door straten waar niets of niemand te bekennen viel, behalve honden en rijpende
rozenbottels achter traliehekken. De berg Argamysj wierp een blauwe weerschijn over het eenzame stadje.

Anders dan Paustovskij soms suggereert, heeft hij
Pirosmani niet persoonlijk gekend. De schilder, geboren in
Mirzaani in 1862, was in 1918 overleden, terwijl Paustovskij
Georgië pas vijf jaar later bezocht. Toch heeft hij Pirosmani
grondig leren kennen, zowel door zijn werk als uit
verhalen. Paustovskij’s kennismaking met Pirosmani begon
meteen op de eerste dag van zijn verblijf in Tiflis, het
latere Tbilisi. Hij huurde een kamer bij de familie
Zjdanevitsj, van wie zoon Kirill - volgens Paustovskij
schilder en militant futurist - ook verzamelaar en
biograaf van Pirosmani was. Het hele huis, inclusief
Paustovskij’s kamer, was behangen met werken van
Pirosmani, geschilderd op tafelzeiltjes, omdat de arme
schilder zich geen echt linnen kon veroorloven. Weldra
kende ik haast alle schilderijen van Pirosman. Ze hielpen
me de Kaukasus – dat prachtige land, complex als
een mozaïek – te begrijpen en lief te hebben. Door zijn
schilderachtige en vrije manier van uitdrukken werd
Pirosman voor mij een encyclopedie van het Georgische
land, zijn bevolking, geschiedenis en natuur. (V,202)
Op zekere dag heeft Paustovskij een malaria-aanval en
ziet hij in zijn hallucinatie de giraf uit het doek op zijn
kamer tot leven komen: Ik keek naar de muren en schoot
overeind. Mijn hart begon snel en zwaar te bonzen.
Op de muur keek een zonderling dier, gespannen als een vioolsnaar, mij verontrust en vragend aan; het
was duidelijk dat iets hem kwelde, maar hij kon niet zeggen wat. Het was een giraf. Een doodgewone
giraf, die Pirosman waarschijnlijk in de oude dierentuin van Tiflis had gezien. Ik keek een andere kant
uit. Maar ik voelde en wist dat de giraf mij strak aankeek en precies wist wat er in mij omging. Het
hele huis was doodstil. Iedereen sliep nog. Zodra ik mijn blik van de giraf had afgewend, leek het alsof
hij uit de eenvoudige houten lijst gestapt was en vlak bij me stond te wachten tot ik een simpele, maar
belangrijke mededeling zou doen, die de betovering zou verbreken, hem tot leven zou wekken en zou
bevrijden uit zijn jarenlange verbanning op dit droge stoffige tafelzeiltje. Paustovskij herstelde, maar zijn

Er is niet veel veranderd in Staryj Krym. Het stadje
ligt in het binnenland, een half uurtje met de wagen
vanuit de drukke badplaats Feodosia. Het is nog steeds
een stille plek. Enkele hobbelige straten die elkaar
rechthoekig kruisen, lage huizen met rozige
pannendaken, weelderig groene voortuintjes achter
schuttingen, een paar nieuwerwets ogende winkels met
karig ouderwets aanbod, een gesloten café-restaurant.
En weinig volk te zien dat de weg kan wijzen naar de
Karl Liebknechtstraat. Na wat moeite lukt het toch.
Een verlaten straat, overschaduwd door het dichte
gebladerte van loofbomen. Een onopvallend
witgepleisterd huis, Karl Liebknechtstraat 31. Hier is op
22 augustus 2005 het Konstantin Paustovski
Museumhuis geopend.
De plek is wonderwel gekozen, op korte afstand van
huisnummer 52 in dezelfde straat. Dat is het museumhuis
van Paustovski’s jeugdidool, de oudere romanticus
Alexander Grin. Paustovski schrijft in zijn boek De
gouden roos over zijn literaire kennismaking met Grin:
In onze jeugd verslonden wij als gymnasiasten de
uitgaven van de Universele Bibliotheek (…) Russische
auteurs verschenen hoogst uitzonderlijk in die reeks.
Toen ik op een keer een pas verschenen deeltje
kocht en op de omslag een zekere Alexander Grin
vermeld zag staan, dacht ik dan ook dat het om een
buitenlandse auteur ging. De jonge Paustovski opent
het boekje naast de kiosk in Kiev waar hij het heeft
gekocht. In de schaduw van een kastanjeboom begint
hij te lezen en hij houdt niet op voor hij dat vreemde
boek, zo bizar als een droom, heeft uitgelezen. Grin
schreef over het wonderlijke leven in verre havens die
hij zelf verzon. Als Paustovski ontdekt dat Grin een
Rus is die ondanks zijn rusteloos zwerversbestaan vol
tegenslagen zijn machtige zuivere verbeeldingskracht,
zijn geloof in de mensen en zijn schuchtere glimlach
wist te bewaren, wordt ook bij Paustovski de drang
naar een leven als schrijver aangescherpt. Hij is zijn
jeugdidool daarvoor dankbaar gebleven. Hij heeft op
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Het bestuur van de Vereniging Konstantin
Paustovskij wenst u veel leesgenot en een
gezond en voorspoedig jaar !

- Hernieuwen lidmaatschap 2015 Voor 25 euro bent u weer een jaar volwaardig lid.
Kunt u niet actief aan onze activiteiten deelnemen, weet dan dat u een belangrijke bijdrage levert aan een kleine, selecte
vereniging die zich als voornaamste doel stelt het werk en de naam van Paustovskij levend te houden.
Bijdrage te storten op NL03 RABO 0356530388 / RABONL2U
van de Vereniging Konstantin Paustovskij.

- Lid worden? Meld u aan via de website of via secretariaat@paustovskij.org
U ontvangt dan ook de reeds verschenen, uitgebreide redactionele nieuwsbrieven.
- Contact-

Secretariaat Vereniging Konstantin Paustovskij
Nederland / Seringenstraat 31 / 2982 BT Ridderkerk 		

secretariaat@paustovskij.org
www.paustovskij.org

België / Desguinlei 64 / 2018 Antwerpen

