Nieuwsbrief
u i t g a v e : Ve r e n i g i n g K o n s t a n t i n P a u s t o v s k i j

Redactioneel bij Nieuwsbrief #16, december 2013
De redactie is verheugd u de uitgebreide Nieuwsbrief #16 te kunnen aanbieden.
De redactionele nieuwsbrieven gaan alleen naar de leden van de vereniging.
We maken deze keer graag een uitzondering voor de deelnemers aan de
studiedag in Leuven. U vindt in de Nieuwsbrief:
Een geïllustreerd verslag van de zevende P-reis naar Moskou en de Mesjtsjòra
met als hoogtepunten de wandelingen in de bossen van de Mesjtsjòra, het
gebied dat Paustovskij als zijn tweede vaderland beschouwde en het bezoek
aan het het landhuis van de in zijn tijd beroemde graveur Pozjàlostin in
Solòttsja waarin Paustovskij aanvankelijk een kamer huurde. In 1943 kocht
hij het huis met het badhuisje in de tuin, samen met zijn vriend de schrijver
Roevim Frajerman.
Een verslag van onze succesvolle studiedag in Leuven op 12 oktober, waar
130 deelnemers, genodigden en sprekers aanwezig waren.
Hond aan tafel, een tekst van Frank Westerman waarin hij vertelt van zijn
bezoek in 2006 aan Peredelkino, ‘s werelds eerste van staatswege opgezette
schrijverskolonie.
Een in memoriam uitgesproken door de voorzitter van de Vereniging Konstantin
Paustovskij Hein Leffring, bij de uitvaart van Leen Stout in Vlissingen op
22 januari 2013, waarbij een aantal leden van de Vereniging aanwezig was.           
Na alles uit het leven te hebben gehaald op zijn optimistische manier is Leen
niet onverwachts, maar toch plotseling overleden. Leen maakte veel reizen
van de Vereniging mee en was één van de oprichters van de vereniging.
De Vereniging kwam in het bezit – dankzij een gift van twee leden, Cyriel Van
Tilborgh en Thijs Wierema – van een dertigtal krantenartikelen uit de periode
1964 – 1997. Opnieuw worden twee artikelen opgenomen, uit 1983 en 1984.
Ingezonden bevat een lijst van boeken, tentoonstellingen of activiteiten
waarvan de redactie en de leden het de moeite waard vinden om ze kenbaar
te maken. Ook uw bijdrage graag via redactie@paustovskij.org
Onze eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op zaterdag 17 mei 2014.
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Moskou en de Mesjtsjòra
Wandeling door
Mesjtsjòra

de

bossen

van

de

Calluna (struikheide)

Sparrenbos met adelaarsvaren

Na Verre jaren was ik verkocht. Ik was niet eerder een auteur tegengekomen
die zo goed en nauwkeurig de natuur beschreef als Paustovskij. Maar ook al die
soorten die hij noemt; hij kent ze allemaal, en wel in hun ecologische context!
Ter voorbereiding van onze reis naar de Mesjtsjòra las ik ‘De gouden roos’ p. 114:
“Ik ben eens een hele zomer bezig geweest kruiden en bloemen te verzamelen.
Ik kwam hun namen en hun kenmerken met behulp van een oude flora aan de
weet en tekende alles aan.” Nou, het klopte allemaal wonderwel.

H u i s i n Ta s i n s k y

Ingestorte glasfabriek

Op 8 september 2013 zoeken wij het noordelijke deel van het gebied op en
komen er al snel Ilja Repin-achtige berkenbossen voorbij. Verder arme dennenbossen met een uitbundige ondergroei van rendiermossen; langs de bosrand
op iets ’rijkere’ plekken, teunisbloemen waarvan bovenin de bloeiwijzen nog
enkele bloemen open zijn: de herfst is in aantocht. Dan weer een echt zeggenmoeras en op de hoger gelegen bodem reeds bruin wordende adelaarsvarens,
met blauwe bosbes en plukjes struikheide. We passeren riviertjes, Pol en daarna
Buzha.
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In het dorpje Tasinsky met houten huizen met een ‘tuin’ van houten planken,
enkele kleine schaapskudden, en een ingestorte glasfabriek (stukjes gekleurd
glas langs de zandweg), bezoeken wij een soort openluchtmuseum en een
natuurpad.

Artemisia (bijvoet, soort alsem)

Bidens (tandzaad)

Gelijk bij het uitstappen
uit de bus stoten we op de
typische combinatie van de
planten tandzaad en bijvoet (een soort alsem). In
De gouden roos p. 114 wordt
door Hartog voor de eerste
de oudere, vanwege de vorm
van het zaad zeer passende
Nederlandse naam ‘gaffelkruid’ gebruikt.

Aronia (appelbes)

Ta g e t e s ( a f r i k a a n t j e s )

Calendula (goudsbloem)
Ac h i l e a ( w i l d e b e r t r a m )

Sedum (hemelsleutel) en Malva

In het openluchtmuseum
zien we de lokale landbouwgewassen haver, vlas en rogge gedemonstreerd,
waardoor men zelfvoorzienend was. Daarnaast heel aandoenlijk voorbeelden
van de siergewassen in ‘boerentuintjes’: zoals goudsbloem, pioenroos, akelei,
hemelsleutel, roos, hortensia en lelietje-van-dalen ; de laatste als goed voorbeeld
van een soort die men uit het wild in de tuin zette – al vanaf 1420 in cultuur),
en van wilde bertram een vorm met dubbele bloemen – dus een bijzondere
vorm van een wilde plant die vanaf 1596 in cultuur is. En tenslotte als volgende
stap afrikaantje en appelbes (met eetbare zwarte bessen): een historische en een
recente introductie uit Amerika.
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Met onze gids wandelen we vanwege het water het deels met vlonders belegde
natuurpad door het aangrenzend moerasbos dat ons ook fysiek zal laten kennismaken met de door Paustovskij beschreven natuur. En ja hoor, we lopen gelijk
tegen Ledum palustre aan, een zeer kenmerkend, sterk aromatisch soort rododendron-struikje uit Noord-Europese moerassen, dat niet bij ons voorkomt, en  
wilde rozemarijn wordt genoemd (De gouden roos: moerasrozemarijn p. 99 &
wilde rozemarijn p. 37).
We bedenken dat het herfst is, en weinig meer bloeit; wel zijn er veel herfstkleuren.

Ledum palustre (moerasrozemarijn)

Moerasbos

Po l y t r i c h u m ( h a a r m o s )
Ve e n r i v i e r t j e m e t m i d d e n
in het water slangenkruid

Frangula (vuilboom)
Juniperus (jeneverbes)
Klein veenriviertje
omzoomd met elzenbroek

We zijn in een zuur, voedselarm dennenbos van ca. 70 jr. oude bomen, met in
de ‘boomlaag’ overwegend grove den en in mindere mate fijnspar en ruwe berk.
De ‘struiklaag’ bestaat uit vuilboom (zwarte bessen), ratelpopulier, lijsterbes
(oranje bessen), wilg, es met hangende vruchten, zachte
berk, en spaarzaam jeneverbes, braam en framboos. De
‘kruidlaag’ (ondergroei) bestaat uit rode bosbes, blauwe
bosbes, geel bloeiende tormentil, adelaarsvaren, enkele
soorten haarmos, bosaardbei, klaverzuring, dalkruid (met
rode besjes), wederik op de drogere plekken, en vele soorten
veenmos, rijsbes en moerasrozemarijn op de nattere plekken.
Met ‘hard gras’ (p. 17) zullen ongetwijfeld ruwe smele,
pijpestrootje, hennegras e.d. zijn bedoeld. Langs de waterkant van een klein veenriviertje zien we eindelijk van
dichtbij slangenwortel (бело-крыльника, Calla palustris,
de ‘aronskelken’, vergezeld van wateraardbei, wolfspoot,
(moeras)spirea (De gouden roos p. 101 & 110) en melkeppe
(De gouden roos p. 235).

Roodbruine slanke amaniet

Grote parasolzwam
Ve r m i l j o e n h o u t z w a m

Vliegenzwam tussen rendiermos
Levermelkzwam

Spekzwoerdzwam

Gewone franjezwam
Jenny toont in het spigeltjetje
de achterkant van een hanenkam

We zien en horen tijdens onze reis relatief weinig vogels: eksters, bonte kraaien,
witte kwikstaart (reeds naar winterkleed ruiend), koolmees, sperwer, grote bonte
specht.

Spontane bosverjonging
met berk na bosbrand

N a d e b o s b r a n d v a n 2 010

Des temeer zien we een verrassend rijke paddenstoelenflora in aantallen en
soorten van bodem- en dood hout bewonende soorten. Jenny Ligterink  
determineert met groot enthousiasme de soorten met prachtige namen als vliegenzwam, hanenkam, graskleefsteelmycena, paarse korstzwam, roodschubbige
gordijnzwam en spekzwoerdzwam (De gouden roos p. 103).
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Aan weerszijden van de weg naar het zuiden van het park zien we dat hier
brand is geweest, enkele jaren geleden. Het dode bos is gekapt en het hout afgevoerd; en de natuur herstelt zich razend snel met spontane bosverjonging van
de pioniersoort berk. Hier en daar zijn voren getrokken voor het planten van
nieuwe dennetjes of voor het bevorderen van opslag. Aan de horizon staan nog
niet gekapte dode bossen. Soms zijn er clusters ruwe berken en grove dennen
niet gekapt omdat die nog levend bleken en weer als zaadbron kunnen dienen.
Bij de afgebrande dorpjes met soms nog een restant van een afgebrand houten
huis, staan mooie nieuwbouwhuisjes.

Lelietjes-van-dalen

Svetlana en haar team

Op 10 september 2013 staat bij een zijweg een gezelschap te zwaaien en te
wenken. We slaan van de hoofdweg af en worden bij de ingang van het Nationaal
Park opgevangen door de medewerkers. Onze gids Svetlana Victorovna Koelesj
ova legt uit waarom Paustovskij ook bij hen een bijzondere plaats inneemt:
“Paustovskij, Levitan en Jesenin hebben de Mesjtsjòra beschreven, geschilderd
en bezongen, en voor en na hen is dat niet beter dan door hen gedaan”.
Dan is er het verhaal ‘Kordon 273‘ (‘Houtvesterij 273‘ in Afscheid van de zomer,
p. 115 ) waar de ‘Jaeger’ met gezin leefde en waar Paustovskij naar toe liep.
Maar de 15 km om daar naar toe te gaan zou nu te veel tijd vergen, en per auto
mag niet. Dus lopen we nu na een voorstelrondje, het kortere ‘Paustovskij-pad’.
“De Mesjtsjora ontstond na de vorige ijstijd en het zand het leem eronder
bedekte”.

Mierenhoop

Lycogala epidendrum
(bloedweizwam)

We lopen in het begin over een halfverharde toegangsweg met bermsloten en
omringd door ruwe berken, bijvoet (‘alsem’), vlasbekje, muizenoortje en brem.
Het omringende bos is van fijnspar, maar vooral grove den.
Dan volgen lelietjes-van-dalen met de oranje bessen, en hier en daar duinriet
(‘hard gras’), wat jeneverbes en spaarzame ondergroei van ruwe berk, vuilboom
en zomereik (die we overigens weinig hebben gezien). De moslaag bestaat uit
veel rendiermos in meerdere soorten, en veel bladmossen. Jenny vindt weer
veel paddenstoelsoorten, waaronder op een afgezaagde stobbe bloedweizwam
of ‘blote billetjeszwam’: bolletjes met oranje smurrie erin. De mierenhopen worden
met palen beschermd tegen de vele wilde zwijnen die daarop prederen. Verder
komen elanden en bruine beren voor.

We zien verder veldbies, struikheide, zegge, weer rode en blauwe bosbes, rijsbes
en enkele grote ‘heksenkringen’ van grote wolfsklauw en vlakke wolfsklauw
(bij ons verdwenen).
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Ook hier is brand geweest, vandaar zo nu en dan een brandgang waardoor het
zand bloot komt te liggen en we soorten zien als echte guldenroede, schapenzuring,
eenjarige hardbloem, gewoon struisgras, een enkel pijpenstrootje, wilgenroosje
en rode schijnspurrie. In het afgebrande deel komt in de brandgang dichte berkenopslag voor, en aanplant op rijen (met de plantschop) van grove den. In de
nattere stukken staat weer haarmos, ratelpopulier, pitrus e.d.

Onze eigen natuur,
onze kraj Ryazan,
hou ervan met heel je hart
en bescherm hem tegen vuur

Het bos van twee dagen eerder
gaf een wat Scandinavischer
indruk met de moerassiger
delen en de moerasrozemarijn dan het huidige, dat
meer op de Veluwe lijkt.
Het is vooral de schaal die
het ongerepter maakt. We
concluderen dat de bossen
toch een wel erg Europees
karakter hebben; meer overeenkomen met die van ‘ons’,
dan ervan verschillen. Het is

Natuurreservaat:
ecologisch natuurpad

Brandgang als wandelpad

Bescherm de bossen!
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Ecologische wandelroute in het
N a t i o n a a l Pa r k • 10 s e p t e m b e r 2 01 3

Tracé voor gasleidingen

Het oude pad naar Moskou

goed te realiseren dat we hier echt in Europa zijn.
We eindigen bij een rechte kaalgeslagen strook voor twee gasleidingen van
Gazprom, van Siberië naar Moskou, en dan misschien verder, en die ook symbool
kunnen staan voor de veranderde verhoudingen en de moderne verbinding
tussen Rusland en ons.
Pieter A. Slim

Huis in Solottsja
De Mesjtsjòra is een laaggelegen beboste streek die zich situeert tussen Rjazan
en Vladimir. Ze wordt begrensd door de rivieren Oka, Moskva, Kljazma en
Sudogda. De naam komt van een oude stam, de Mechtcheiren, die leefde in
het eerste millenium van ons tijdperk aan de oevers van de Oka. Hun taal
behoorde tot de Fins-Oegrische groep. In het begin van de 16de eeuw was het
grootste deel van de Mechtcheiren geassimileerd met de Russische bevolking
enerzijds, met de Tataren, de Mongolen en de volkeren uit het Volgabekken
anderzijds.
De huidige Mesjtsjòra, een beschermd natuurgebied van zo’n 2.200 km2, is
wat er nog rest van het naaldbomenwoud dat zich vroeger over duizenden
vierkante kilometers uitstrekte. Het gebied staat nog steeds bekend als het
oude Rusland waar het leven langzaam voortkabbelt.
Paustovskij beschrijft de verschillende etappes die hem naar de Mesjtsjòra
hebben geleid.
In 1902, toen de familie uit elkaar begon te vallen, bracht Konstantin de
‘laatste zomer van zijn kindertijd’ door in het gastvrije huis van zijn oom
Nicolas in Briansk in de provincie Oriol. Vanaf die zomer, schrijft hij, werd hij
aangetrokken ‘met hart en ziel én voor eeuwig’, tot centraal Rusland.  

Gouden herfst • Isaak Levitan
•1895

In 1922 ziet hij vanuit de trein die hem naar Moskou brengt een kleine
rivier, ‘met een buitengewoon blauwe kleur, helemaal indigo, bedekt met
gele blaadjes’. Dit spektakel maakt hem sprakeloos. De
volgende dag herhaalt dit schouwspel zich voor het
schilderij Gouden herfst van Levitan. Hij verblijft zes
dagen in Moskou, en deze zes dagen brengt hij door in
de Tretjakov galerij, voor de werken van de schilder.
Een derde stap omhelst de twee eerste. Paustovskij brengt
de nacht door op een boerenkar die door een verlaten
bos bij Moskou rijdt en ontwaakt in de kleine uurtjes.
Hij merkt ‘een doorzichtige, waterachtige maan, die net
boven de einder hangt’ en zegt tot zichzelf “Ziedaar
Levitan”.
Paustovskij verblijft meestal in Solottsja, een plaats 20 km ten noorden
van Rjazan. Hij installeert zich eerst in het huisje van de naaister Maria
Mikhaïlovna. Begin 1932 betrekt hij met zijn vriend Roevim Frajerman enkele
kamers en de mezzanine in het landhuis ernaast, eigendom van de schildergraveur Ivan Pozjàlostin (1837-1909), op dat ogenblik nog slechts bewoond
door de dochters Alexandra en Ekaterina Ivanovna, een gebrekkige oude
vrouw. Er is een binnenplaats met bouwvallige dienstgebouwen, een tuin en
park, even verwaarloosd als het sombere, stille huis...
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Op het eind van de jaren dertig ontdekt Paustovskij per toeval een geografische
kaart van centraal Rusland die rond een stuk kaas is gewikkeld. Later zegt hij
hierover: “... het was de belangrijkste gebeurtenis in mijn leven: ik heb mijn
geboortestreek gevonden. Ik hield reeds van de kleinste nerf op elk pietluttig
eikenblaadje. Ik was klaar om aan dit stuk grond de krachten van mijn ziel en
mijn jeugdige hart te schenken. Voor de eerste maal begreep ik de werkelijke
betekenis van woorden als ‘heilige grond’, ‘bakermat’ en ‘vaderland’.“

Pa u s t o v s k i j i n z i j n w e r k k a m e r

In 1940 sterft Ekaterina. In 1943 schrijft Alexandra Pozjàlostina aan Frajerman  
en Paustovskij dat haar gezondheid snel achteruit gaat en dat ze niet meer in
staat is zorg te dragen voor het grote huis. Als Frajerman en Paustovskij in
Solottsja aankomen vinden zij het huis in erg bouwvallige staat. Zij biedt hen
het huis te koop aan, zij accepteren en worden de nieuwe eigenaars.

Landhuis in de jaren ‘40

Paustovskij en Frajerman ontvangen er veel vrienden, o.a. de schrijvers Andrej
Platonov, Arkadi Gaïdar, Vasili Grossman, Konstantin Simonov, architect  
Mikhail Siniavski, filmregisseur Vsevolod Poedovkin, piloot Mikhail Vodopianov
die vaak hun weg vinden naar dit stille paradijs aan de rand van de bossen.

		

De kamer in het badhuisje in de tuin wordt nu de lievelingsplek van Paustovskij
om te schrijven. Het is hier dat vele verhalen zijn ontstaan, o.m. de bundel
Het lot van Charles Lonceville, Kolchis, Isaak Levitan, Luitenant Lermontov,
alsook Verre Jaren, het eerste deel van zijn autobiografische reeks.

Badhuisje in de tuin

In 1947 kwam de bejaarde Ivan Boenin in Parijs een hoofdstuk onder ogen uit
Verre Jaren.  Boenin was niet kinderachtig als hem iets beviel. Dat bleek ook
uit de brief die hij Paustovskij spontaan schreef.
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“Beste collega, ik las uw verhaal De
herberg aan de Braginka en ik wil u
vertellen van die zeldzame vreugde die
ik ondervond afgezien van de laatste
zin van dat verhaal (“op het allerlaatste
moment”) behoort het tot de allerbeste
verhalen van de Russische literatuur.     
Iv. Boenin. 15.IX.47”.
De brief wordt bewaard in zijn werkkamer op de eerste verdieping van het huis.

Fototoestel van P. tussen eigen foto’s van mensen, dorpsgezichten en geliefde landschappen.
1947 • Groepsportret met boswachter Aleksej Zjeltov en zijn gezin • zie Houtversterij 273 uit Afscheid van de zomer, p. 115

In 1950 scheidt Paustovskij van zijn tweede vrouw Valeria Vladimirovna
Navachina. Zijn derde vrouw Tatiana Arbouzova koopt in Tarousa de helft
van een klein huis (de datsja, ondertussen museum) en Paustovskij verkoopt
zijn helft van het huis in Solottsja aan Roevim Frajerman.

In de weer met de vislijn

In gesprek met de melkboerin
Agrafena Ivanovna Dokelina

In 1962 komt hij op vraag van de regisseur terug naar Solottsja, voor de
opnames van de film De weg naar het zwarte meer, die in 1966 wordt
uitgebracht. De film is een ode aan het leven van Paustovskij in Solottsja en
de Mesjtsjòra en tal van oude vrienden en bekenden figureren in de film.

I . P. Po z j à l o s t i n • 1 9 0 4

In juli 1967 schenken Valentina en Roevim Frajerman de helft van het landhuis
aan het Museum van Ryazan met het doel er een permanente tentoonstelling in
onder te brengen, gewijd aan het werk van I.P. Pozjàlostin en de werken vangen
aan. In 1970 wordt het huis geteisterd door een grote brand en veel documenten
die in de kelder worden bewaard gaan verloren.
Roevim Frajerman sterft als laatste in 1972 en het huis komt in handen van de
familie van het koppel. Af en toe verblijven er sommige leden van de familie.
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Dankzij de inspanningen van de Vereniging voor behoud van historische en
culturele monumenten begint in de lente van 1988, op de oude fundamenten,
de restauratie van het huis aan de hand van de tekeningen en foto’s die waren
bewaard. Op 6 juni 1992 opent het museumhuis van de schilder-graveur Ivan
Pozjàlostin en het gedeelte gewijd aan Paustovskij. Deze gebeurtenis valt
samen met de 100ste verjaardag van de geboortedag van Paustovskij en de
155ste verjaardag van de geboortedag van Pozjàlostin. Het museum wordt
gezegend door de priester van de kerk in Solottsja.

Foto’s anno 2013 •
expo gewijd aan P. • tuin en slaap- en werkkamer in het badhuisje • werkkamer op de eerste verdieping
Het bezoek aan het huismuseum in Solottsja was één van de hoogtepunten van de reis • 10 september 2013

Ria Verbergt - (vrij vertaald uit Paoustovski, l’homme du dégel uit 2008
van Sophie Ollivier -zie ook Ingezonden- en aan de hand van gegevens uit
het boek van Vladimir Kasatkin, aangereikt door Sophie Ollivier tijdens een
gesprek op 28.11.2013 in haar woonplaats in Zuid-Frankrijk.)
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Studiedag te Leuven
Faculteit Letteren
Pa n o r a m i s c h e z a a l

Het symposium, georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Russische Studies
van de KU Leuven werd geopend door voorzitter Hein Leffring.
Hij verwelkomde 124 deelnemers, 5 sprekers en 2 genodigden en gaf een kort overzicht van de geschiedenis van de Vereniging Konstantin Paustovskij.
Daarna was het woord aan professor Emmanuel Waegemans, die een algemene inleiding over Konstantin Paustovskij hield, gelardeerd met citaten in het Russisch. Hij werd
getroffen door Paustovskij’s biografische en geografische diversiteit, zijn reisdrang,
nieuwsgierigheid, optimisme en zijn gebondenheid aan zijn vaderland.
De integrale tekst van de lezing verschijnt in het Jaarboek 2014.

Aandachtig publiek

Hein Leffring
voorzitter VKP

Vervolgens sprak August Thiry over Paustovskij en zijn romantische uitvlucht (letterlijk én figuurlijk) naar de Krim.” In 1934 kwam Paustovskij voor het eerst naar de Krim.    
Sebastopol was voor hem de mooiste stad die hij kende. Een jaar later werkte hij hier
aan de drukproeven van zijn boek De Zwarte Zee en in 1938 en 1949 kwam hij er weer.
In 2005 werd in Stary Krim een Konstantin Paustovski Museum-huis geopend, op korte
afstand van het woonhuis van Pautovskij’s jeugdidool Alexander Grin (1880-1932). In
2007 werd in Stary Krim de internationale conferentie Paustovski Lezingen georganiseerd
en hier zal voortaan op 31 mei - de geboortedag van Paustovskij - een bijeenkomst plaats
hebben.
Oorspronkelijke tekst van de lezing verscheen in onze Nieuwsbrief #15.
Na de lunch sprak Wim Hartog over zijn werkwijze bij het vertalen: Waarom ik mijn
vertalingen met potlood schrijf. Teksten digitaal te verkrijgen op verzoek. Verder vertelde
Hartog over zijn jongste werk, De onbekende Paustovskij, samengesteld uit brieven en
andere documenten, waar fragmenten uit de boeken van Paustovskij naast gezet zijn.
In het Jaarboek 2014 zal opnieuw een voorpublicatie worden opgenomen.

Prof. Waegemans en
Va l e n t i n a P i m n e v a

De sprekers

Frank Westerman hield een zeer boeiende lezing over Paustovskij - dissident of meeloper?
Reizend in het nu en het verleden ontrafelt Westerman de tragische levensloop van
Paustovskij en diens tijdgenoten. Hoe de kunst én de werkelijkheid op een radicaal nieuwe
leest worden geschoeid en hoe hun opgewektheid, eerst nog spontaan en idealistisch,
omslaat in een verplichte lofzang.
Dat thema kwam overigens als een rode draad in alle lezingen ter sprake. Was Paustovskij
een windvaan of behoedzaam, laf of voorzichtig? Het is waarschijnlijk dat Paustovskij
zelfcensuur toepaste. Voor de zorgvuldige lezer zijn dubbelzinnigheden en impliciete
maatschappijkritiek waar te nemen. Paustovskij trok zich terug op het platteland als de
grond hem te heet onder de voeten werd, reisde naar de verre bestemmingen als de Krim,
de Kaukasus - Georgië en Armenië, uit hang naar avontuur en uit noodzaak. Hij heeft
soms moeten zwijgen, maar zich tegen niemand gekeerd, niemand verloochend. Hij was
bevriend met Isaac Babel en Boelgakov, en schreef over hen zodra dat mogelijk was. Hij
nam het op voor Alexander Grin, die denkbeeldige landen beschreef, terwijl Paustovskij
zich richtte op de realiteit van zijn vaderland. Na de dood van Stalin had Paustovskij
zitting in rehabilitatiecomités.
Frank Westerman stelt ons zijn tekst Hond aan tafel ter beschikking. (blz. 13).

“Van de middag zelf heb ik genoten hoe bijzonder om zo’n gezelschap
bijeen te krijgen!”
Frank Westerman
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Als laatste sprak Valentina Pimneva, directrice van het Museum-Centrum K.G. Paustovskij
uit Moskou (Kuzminski). Zij was met curator Anzhelika Dormidontova als speciale gast
aanwezig, en sprak met waardering over de activiteiten van onze vereniging, over het
belang van goede betrekkingen en de betekenis van Paustovskij. Ze werd vlot getolkt
door Oxana Skorobogatova. Tijdens de lezingen tolkte Greet Vanhassel simultaan voor
de Russische dames, zodat ook zij de sprekers konden volgen.
Tot slot van deze geslaagde dag bedankte Hein Leffring de sprekers voor hun boeiende  
bijdragen, de organisatoren Ria Verbergt, Netty van Rotterdam, Prof. Emmanuel
Wagemans, coördinator Maarten Horeman en de behulpzame studenten Amaryllis
Schepens, Ila Mirinashvili, Tijs Verstraete en Jean-Paul Triepels voor hun inzet en de
deelnemers voor hun aandacht.

Hond aan tafel
Frank Westerman

12.02.2006
• Vrijgezelle schrijvers, gescheiden schrijvers, schrijvers met kinderen - de
bewoners van Peredelkino verplaatsen zich per ski. Op een driesprong in het
sparrenbos, daar waar het Gorki-laantje uitkomt op het Gogol-pad, moet een
heel schrijversgezin het langlaufspoor verlaten voor een Mercedes-jeep. De
sneeuw knerpt onder de banden; het gezin kijkt toe. Pal achter de houten
datsja die eens heeft toebehoord aan Konstantin Paustovski torent een ommuurde villa in Toscaanse stijl, afgeschermd door elektronische garagedeuren
met videobewaking. Er schijnt een zoon van een omhooggevallen tv-magnaat
te wonen.
,,Kapitalistisch realisme,’’ zo typeren de dorpelingen de architectuurvoorkeur
van de Nieuwe Russen. Of kortweg: kaprealism.

K a p r e a l i s m e a n n o 2 0 07

De opmars van de maffiose types met hun wansmaak
en hun opzichtige consumptiepatroon lijkt onstuitbaar.
Voor een cultuurhistorisch monument als Peredelkino,
bakermat van het socialistisch-realisme, tonen zij geen
greintje respect. Integendeel, zij hebben hun oog laten
vallen op deze beboste heuvel en gedragen zich ‘as if
they own the fucking place’ wat in toenemende mate
het geval is.
Op steeds meer percelen verrijzen kottidzji (cottages),
die vijfmaal zo volumineus zijn als een traditionele
familiedatsja. Een sprookjesburcht met zinken daken
en betonnen kantelen in het Friedrich Engels-laantje
-- niemand kijkt er meer van op.
En dat terwijl Peredelkino, ‘s werelds eerste van
staatswege opgezette schrijverskolonie, in 1935 was
gebouwd naar een uniform ontwerp: langs een visgraat van zandweggetjes
timmerden de kameraden vierentwintig identieke buitenhuisjes van twee verdiepingen, met een serre als een scheepsromp. De door Stalin uitverkoren
schrijvers dienden in dit literaire laboratorium het socialistisch-realisme vorm
te geven en te ontwikkelen.
Ondanks het tragische lot dat veel sovjetschrijvers tijdens de terreurjaren ten
deel viel, is de nederzetting Peredelkino altijd een enclave gebleven waar het
intellectuele Rusland -- zij het in verminkte vorm -- de Sovjet-Unie heeft
overleefd. Die sfeer, in de beste Tolstojaanse traditie, laat zich her en der nog
opsnuiven. Bijvoorbeeld in het Tsjoekovski-Huismuseum, waar Lev Sjilov de
kinderen uit Peredelkino op winterzondagen voorleest uit de sprookjes van
Kornei Tsjoekovski. Vandaag gaat het over Krokodil Krokodillovitsj, en de
kring luistert met open mond. Sjilov is in de zeventig, hij heeft de zilveren
haardos van een dirigent, en tijdens zijn voordracht plooit hij zijn gezicht in
alle denkbare uitdrukkingen.
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Als Sjilov klaar is en de kinderen mogen kleuren, vertelt hij over de schrijverdichter Kornei Tsjoekovski, die hier tot zijn dood in 1969 heeft gewoond. Het
huis met zijn krakende vloeren en trappen is tegenwoordig een staatsmuseum,
en Sjilov is daarvan de directeur. In die hoedanigheid waakt hij over de Oxfordtoga die Tsjoekovski kreeg omgehangen voor zijn vertaling van de gedichten
van Walt Whitman, en ook over de achterkamer waar Aleksandr Solzjenitsyn
zich in 1968 enkele maanden schuilhield. Moeilijk te bevatten dat er op deze

plek een stukje van de Goelag Archipel is geconcipieerd, en dat de fiets die
buiten op de veranda staat de fiets van Solzjenitsyn was. Groene spatborden,
roestige kettingkast. Solzjenitsyn reed ermee naar het nabijgelegen dorpskerkje
uit de zestiende eeuw, waar de nederzetting Peredelkino haar naam aan heeft
te danken.
Sjilov: ,,Men zegt tegen mij: ‘Waarom brengt u die fiets niet onder de hamer
bij Sotheby’s? Dan is het museum in een klap uit de geldzorgen!’ Maar die fiets
is niet van mij, dus heb ik het recht niet om die te verkopen.’’
De museumdirecteur heeft zichtbaar moeite met het postcommunistische tijdsgewricht. Hij overweegt een bronzen plaquette van Tsjoekovski aan de buitenmuur
te hangen. ,,Maar ja, brons,’’ zegt hij. ,,Die jongens uit de buitenwijken hebben
daar een neus voor. Dat wordt binnen de kortste keren gesloopt en doorverkocht.’’
De stad Moskou is tot op een kilometer van de schrijverskolonie genaderd;
de flats van de wijk Solntsevo hebben zich aan de rand van de nederzetting
geposteerd, alsof ze iets met elkaar te bespreken hebben.
En zo verslaan de dragers van het kapitalistisch realisme de dromers uit Peredelkino. Wat de KGB nooit helemaal gelukt is, het uitroeien van de laatste toevluchtsoorden voor vrije geesten, daarin lijkt de brigade van Mercedes-rijders
te slagen. Officieel huren zo’n honderd schrijversgezinnen een gesubsidieerde
datsja van het Literatuur Fonds (LitFond), van de staat dus, voor een periode
van vijfentwintig jaar. Maar in de Moskouse kranten wordt de grond onder
hun voeten intussen te koop aangeboden. Vraagprijs: 14.000 dollar per honderd vierkante meter. Peredelkino als locatie, dat geeft extra cachet aan het
cottagebezit. ,,Wie zich verzet, is zijn leven niet zeker,’’ zegt Lev Sjilov, en hij
voert de eigenwijze kioskhouder ten voorbeeld, die zijn wodka- en worstkraampje niet wilde verplaatsen. Hij is van dichtbij met kogels doorzeefd. ,,Perestrelkino,’’ zeggen de bewoners tegen elkaar. Van het werkwoord strelat, schieten.

D atsja van B oris en Z anaïda Pasternak

Sjilov noemt de sluipende teloorgang van Peredelkino akte twee van een
absurdistisch, maar stinkgevaarlijk toneelstuk. Zijn eigen leven is getekend
door het spook van het communisme, dat de afgelopen decennia in dit bos
heeft rondgewaard. Hij dacht dat het ergste voorbij was, maar vergiste zich en
vraagt zich nu hardop af hoe dat mogelijk was.
Gezeten aan de schrijftafel van Kornei Tsjoekovski,
met uitzicht op berijpte takken en het tuinhuisje van
Boris en Zinaïda Pasternak, vertelt Sjilov over zijn
vroegste herinnering. Hij was vijf. Een warme dag
in de nazomer; rode vaandels, paarden. Het moet de
viering van de verkiezingsdag voor de Opperste Sovjet zijn geweest, in 1936. ,,Kameraad Stalin had ons
de meest democratische grondwet van de hele wereld
geschonken. Iedereen was uitgelaten, dat weet ik nog
goed.’’
Levs grootmoeder heette Lidia Seifoellina, een Tartaarse van eenvoudige boerenkomaf. Zij was actrice,
pedagoge, een vurig predikster van het socialisme, die
al in de jaren twintig een aantal stichtende titels op
haar naam had staan. Zoals haar toneelstuk Mest, waarin een nietsnut van een
boer door de idealen van de revolutie wordt gegrepen. Als beloning kreeg zij
als een van de eersten een datsja in Peredelkino toegewezen, datsja nummer 11.
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Het dorp, dat nog naar hars en pas gezaagde stammetjes rook, bood een idyllische aanblik. Isaak Babel genoot van het plattelandsbestaan (het tijdig
opstoken van de haard, water halen uit een put) en nam de censuur op de koop
toe. Lidia Seifoellina niet. Zij betoogde dat het rode potlood van de censor een
roman zwaarder kon verminken dan een stalen mes en waarschuwde de partijideologen om niet te rigoureus op te treden: dat zou contraproductief werken.
,,Immers, een al te strenge censuur roept afwijkende gedachten op!’’
Het duurde niet lang of ook zij hield haar mond. Haar kleinzoon Lev had de
omslag niet meteen gemerkt. Hij herinnert zich wel de feestelijke maaltijden
op de datsja van Bruno Jasienski, een Poolse futurist die asiel had gevonden
in de Sovjet-Unie en die alleen nog in de taal van Lenin wenste te schrijven.
,,Bruno Jasienski had een grote herdershond, en die mocht ook aan tafel zitten.
Gewoon op een stoel.’’
Toen Lev een keer bronchitis had, bracht oom Bruno hem in zijn auto (er
waren drie autobezitters in Peredelkino; Babel en Pilnjak hadden er ook een)
naar het Kremlinziekenhuis in Moskou. Maar toen ineens, op een dag, was de
Pool er niet meer, en er werd niet meer over hem gesproken. Zijn datsja kwam
leeg te staan, en werd in gebruik genomen als gastenverblijf voor bezoekende
schrijvers. Een vaag besef van wat er met oom Bruno gebeurd kon zijn, drong
pas tot Lev door nadat ook zijn grootvader op een dag in 1938 verdween. ,,Ik
was gek op hem. Hij was jager en had een dubbelloops geweer. Hij maakte zelf
patronen in het schuurtje in de tuin, en ik mocht met de hulzen spelen.’’
Maar grootvader viel in ongenade. De toneelstukken die hij samen met zijn
vrouw had geschreven (onder de namen Seifoellina -- Pravdoechin) werden
herdrukt met alleen het opschrift Seifoellina, en dat was het dan.
,,We bewaarden die toneelstukken van grootvader wel, en ik wist ook waar ze
lagen -- onder het bad -- maar toen ik ze een keertje tevoorschijn wilde halen,
kreeg ik een tik op mijn handen. ‘Blijf daarvan af,’ gilde mijn moeder.’’
Boris Pilnjak was als eerste verdwenen, en anderhalf jaar volgde Isaak Babel.
Later ving Lev de verhalen daarover op. ,,Pilnjak, ja, die had verre reizen gemaakt. Naar Japan en Amerika. Er werd gezegd dat hij misschien wel een echte
spion was. En Babel. Die werkte aan een boek over de geheime dienst! Dat was
vragen om moeilijkheden.’’
Zelfs grootmoeder Lidia, die haar eigen man was kwijtgeraakt, bleef naar rechtvaardigingen zoeken. Uit de verhoorstenogrammen bleek dat opa Pravdoechin
een volledige bekentenis had afgelegd (over zijn deelname aan trotskistische,
terroristische cellen), en daar was het gezin toch wel erg van geschrokken. Niet
dat Levs grootmoeder de aanklacht tot in detail geloofde, maar het zaad van
de twijfel was gezaaid.
Terugkijkend denkt Sjilov dat dat misschien nog wel het ergste was, dat de bewoners van Peredelkino de terreur een plaats in hun midden toestonden -- als
de hond die aanzat bij Bruno Jasienski thuis.
Om greep te krijgen op dat verleden geeft Sjilov in eigen beheer brochures uit:
dubbelgevouwen A4-tjes onder de kop Uit de geschiedenis van het schrijversstadje Peredelkino. De bijzonderheden omtrent de arrestatie van Boris Pilnjak
kosten 10 roebel (vier eurocent); een iets uitgebreider verhaal over de affairePasternak rond de toekenning van de Nobelprijs: 20.
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Sjilov heeft die episode van nabij meegemaakt. Als literatuurcriticus woonde
hij destijds (in 1958) in de datsja die eerder aan Paustovski was toegewezen.
Op 23 oktober drong het nieuws tot Peredelkino door dat de schepper van Doktor
Zjivago ‘s werelds hoogste literaire onderscheiding had gekregen wegens
buitengewone diensten aan de moderne lyrische poëzie en het hooghouden

van de traditie van het grote Russische proza. Kort daarop werd de kolonie overspoeld door leden van de Rode Jeugd, de Komsomol, die Pasternak
voor judas uitmaakten en dreigden zijn datsja in brand te steken. Pasternaks
verraad bestond erin dat hij het manuscript van Dokter Zjivago -- door de
censuur verboden als contrarevolutionair -- het land had laten uitsmokkelen,
zodat het in 1957 in Italië had kunnen verschijnen.
Aan de hand van een door Sjilov getekend plattegrondje (10 roebel) is exact te
achterhalen wie waar heeft gewoond. Zo was de achterbuurman van Pasternak
de gevreesde Aleksandr Fadejev, van 1939 tot 1954 voorzitter van de machtige
Sovjet-Schrijversbond. Fadejev was een zetbaas en een scherprechter, bijgenaamd Stalins schaduw, die anderen voorschreef wat het socialistisch-realisme
diende in te houden (het is de kunst de mens juist uit te beelden, zoals hij is,
en tegelijkertijd zoals hij moet zijn).
In 1946 zette Fadejev de dichteres Anna Achmatova en de satiricus Michael
Zosjenko uit de Schrijversbond, aangezien zij elk geloof in de mens zouden
hebben laten varen. Hij dwong non-conformisten tot openbare zelfkritiek, een
ritueel waaraan hij zich eind jaren veertig ook zelf moest onderwerpen. Zijn
roman De Jonge Wacht, over Oekraïense dorpskinderen die in de strijd tegen
de Duitse bezettingsmacht tot de meest heroïsche verzetsdaden komen, was
weliswaar in 1945 bekroond met de Stalinprijs, maar werd in de herfst van
1946 -- door een plotseling ingetreden verkilling in het cultuurbeleid -- alsnog aangevallen: de auteur was tekortgeschoten door zijn jonge verzetsbende
spontaan te laten opstaan, en niet onder aanvoering van een communistisch
leiderstype.
Kameraad Fadejev, die Stalin consequent had geprezen als het machtige genie
van de arbeidersklasse, trok zich terug in zijn datsja en ging op zapoj, een onvertaalbare Russische benaming voor een meerdaagse vlucht in het delirium
van de wodka. Met moeite krabbelde hij op en deed wat er van hem werd verwacht: hij beleed publiekelijk zijn schuld.
In 1948 op een congres in Polen, ,,Intellectuelen op de bres voor de Vrede’’,
was hij weer helemaal de oude. Hij voer uit tegen een school van westerse
schrijvers die de agressie zou propageren, waartoe hij T.S. Eliot, Eugene O’Neil,
John Dos Passos, Henry Miller, Jean-Paul Sartre en André Malraux rekende.
,,Als hyena’s konden typen en jakhalzen kroontjespennen konden hanteren,
dan zouden zij zulke werken produceren die deze mannen hebben geproduceerd,’’ tekende The New York Times van 26 augustus 1948 uit zijn mond op.
Terug in Moskou zette Fadejev zich aan het herschrijven van De Jonge Wacht.
Tijdens jaren van geploeter, waarbij hij bestaande passages liet opzwellen en
vijf extra hoofdstukken inlaste, viel hem het leedvermaak van de schrijversgemeenschap ten deel.
,,Waar is Fadejev toch mee bezig? zo ging de grap in Peredelkino. ‘Oh, die
werkt aan De Dikke Wacht.’’’
De datsja van Fadejev lijkt op een barak. De verf bladdert, de ramen kieren en
de trap naar de veranda is verzakt. Wie zojuist bij Lev Sjilov de zelfmoordbrief van Fadejev heeft gekocht (15 roebel) die de schrijver op 13 mei 1956
achterliet, kan niet onverschillig aan dit huis voorbijgaan. De avond tevoren
had hij zich aan zijn schrijftafel gezet. ,,Ik zie geen mogelijkheid om verder te
leven.’’ Hij stelde een aanklacht op tegen de Partij en haar nieuwe leider Nikita
Chroesjtsjov, die drie maanden tevoren in een geheime speech zijn in 1953
gestorven voorganger Stalin van wandaden had beticht.
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Literatuur in de geest van Lenin, schrijft Fadejev, dat is zijn leven, en nu wordt
dat alles verkwanseld, de Partij heeft gekozen voor een anti-leninistische koers,
en ja, dan heeft verder leven geen zin.

Nog maar kort tevoren was De Dikke Wacht voltooid, doordrenkt van lof aan
Stalin, en nu was het verdomme weer niet goed. ,,Ik verzoek u mij naast mijn
moeder te begraven,’’ besluit Fadejev in zijn in 1997 vrijgegeven afscheidsbrief.
Hij had zijn overhemd uitgetrokken en zich door zijn linkertepel geschoten.
Boris Pasternak was een van de weinigen geweest die redelijk goed met zijn
buurman wist om te gaan. Maar hij was zich er altijd van bewust dat wanneer
Fadejev de opdracht zou krijgen hem op te hangen of te vierendelen, hij die
taak getrouw zou uitvoeren. ,,Hoewel hij dan bij zijn eerstvolgende bui van
dronkenschap zou vertellen wat voor geweldige vent ik was geweest en hoezeer het hem speet.’’
Boven het opgebaarde lichaam sprak Pasternak de volgende woorden:
,,Aleksandr Fadejev heeft zichzelf gerehabiliteerd.’’
De datsja van Fadejev, alsook de herinnering aan deze door niemand geëerde
schrijver, zal eerdaags verdwijnen. Het huis is momenteel in gebruik als bouwkeet voor Oezbeekse gastarbeiders, die het aanpalende perceel hebben gerooid
en geëgaliseerd. Voor de deur staan sloffen die uit afgedankte autoband zijn
gesneden, de werklui zelf staan verderop achter de betonmolen, of dribbelen
gekromd met vijftig-kilozakken cement op hun rug.
Het met dennenappels bestrooide Visnjevski-laantje loopt dood op een roodwitte slagboom; daarachter staan vijf villa’s in aanbouw. Ze lijken op cruiseschepen, lelijk en kolossaal. Het Visnjevski-laantje? Volgens de plattegrond
van Lev Sjilov stond hier op nummer 3 de datsja van Isaak Babel, met in de
nok de duiventil die hij eigenhandig had gebouwd. Er is geen spoor meer van
te bekennen, en het vlakgeploegde terrein nodigt evenmin uit tot archeologie:
in een kubus van spiegelglas houdt zich de bewapende bewakingsdienst schuil.
,,Is het geen schande?’’ zegt Lev Sjilov. ,,De datsja van Babel is onder onze
ogen gesloopt. Het huis was in de jaren zestig in verval geraakt, daarna heeft
LitFond geprobeerd het op te knappen als gastverblijf. Maar twee jaar geleden
is de boel afgebroken. Zelfs het fundament is er uitgetrokken, als een rotte
kies.’’
De Moskouse acteur en horecabaas Anton Tabakov, die furore maakte met zijn
exclusieve restaurant ‘Bij Oblomov’, zal de plaats van Isaak Babel innemen.
Zijn beoogde buurman, de eigenaar van een keten hypermoderne tandartspraktijken, is tijdens de bouw failliet gegaan; het betonnen karkas van zijn
Dallas-achtige optrekje staat er hologig bij -- in de steek gelaten door de bedrijvige Oezbeken.
Dat de kaalslag in het hart van Peredelkino legaal zou zijn, daarmee moet je bij
Lev Sjilov niet aankomen. ,,Ach, wat is legaal? Vergunningen zijn in Rusland
te koop, net als de rechters die je in het gelijk stellen.’’ Sjilov vreest dat ook
zijn Tsjoekovski-museum en de bijbehorende bibliotheek voor kinderliteratuur niet veilig is. De Peredelkino-bewoners hebben al met lede ogen moeten
toezien hoe het plaatselijke sanatorium voor tbc-patienten door onroerendgoedspeculanten is opgekocht en ontruimd. En op het veld tegenover de datsja
van Pasternak (sinds 1990 eveneens een museum) heeft de Russische patriarch,
Aleksi II, een zomerverblijf laten bouwen.
Ondanks de gevaren is er een bewonerscomité-in-oprichting, een actiegroep
die haar hoop heeft gevestigd op de Verenigde Naties. Door Peredelkino, toch
een cultuurhistorisch monument, tot erfgoed van de mensheid te laten uitroepen
zou het dorp onder de protectie van de Unesco kunnen komen. Of daar een
effectieve bescherming van uitgaat, weet niemand. Maar het heeft één voordeel: de Unesco uitschakelen, daar is meer voor nodig dan één gericht schot.
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Frank Westerman
(NB: eerder verschenen in De Standaard der Letteren)

1.   S. Smirnov
2.   A. Kazantsev  
3.   N. Ivanov
4.   Ju. Boertin
(tot 1968 A. Jasjin)
5.   A. Rybakov
6.   Ju. Levitanski
7.   M. Aliger
8.   A. Adamovitsj
9.   V. Koenitsin
10.  S. Narovtsjatov
11.  B. Achmadoelina
(tot 1962 E. Kazakevitsj)
12.  V. Fjodorov
13.  L. Petroesjevskaja
14.  L. Osjanin
15.  Boelat Okoedzjava,  
nu Okoedzjava-museum
16.  Ju. Soerovtsev
17.  O. Tsjoechontsev
18.  V. Oziorov
(tot 1967 L. Nikoelin)
19.  M. Koedimova
20.  O. Proedkov
21.  B. Galanov  
21a V. Krjoekov
22.  I. Rishina
23.  Ju. Sjekotsjichin
24.  A. Roebinov
(tot 1973 V. Kotsjotov)
25.  A. Oedaltsov
26.  Ju. Koroliov
27.  Z. Tsereteli
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28.  L. Kamenev (vanaf 1936 Eerste Creatief Huis)
29.  I. Babel (sinds 1939 Visjniovski)
30.  V. Zaroebin (vanaf 1938 A. Fadeev)
31.  I. Andronikov (GV) – tot 1970 L. Lentsj
(eerste verdieping)
32.  A. Afinogenov
33.  V. Ivanov
34.  Boris Pasternak,
tegenwoordig Pasternak-museum
35.  K. Fedin (sinds 1980 A. Voznesenski)
36.  P. Pavlenko (sinds 1970 I. Andronikov)
37.  F. Gladkov (sinds 1950 K. Simonov)
38.  B. Romasjov
39.  I. Selvinski
40.  N. Pogodin
41.  E. Permjak (sinds 1965 N. Tichonov)
42.  B. Pilnjak (sinds 1938 P. Nilin)
43.  E. Petrov (tot 1939 B. Pasternak)
44.  I. Bespalov (sinds 1938 K. Trenev)
45.  V. Inber
46.  B. Jasenski
47.  F. Wolf
48.  Kornej Tsjoekovski,
tegenwoordig Tsjoekovski-museum
49. K. Paustovski
50.  V. Kaverin
50a  V. Sjklovski
51.  Ju. Libedinski
51a  V. Asmoes

52.  Je. Jevtoesjenko (sinds 1970)
53.  A. Vesioli (sinds 1938 V. Kataev)
54.  L. Kassil
55.  V. Bachmetiev*
56.  N. Virta
56a A. Serafimovitsj
57.  F. Panferov
57a V. Iljenkov
58.  L. Leonov
59.  V. Lidin (sinds 1946 kindertuin)
60.  F. Iskander (sinds 1980)
61.  I. Komzin
62.  R. Rozjdestvenski (1975)
63.  Ju. Chroestsjova
64.  N. Ochlopkov
65.  A. Avdeenko
66.  A. Stein (na zijn dood zijn erfgenamen P. Stein
en I. Kvasja)
67.  N. Gibatsjov
68.  B. Agapov
69.  V. Jermilov
70.  D. Blagoi
71.  V. Kozjevnikov
72.  A. Parchomenko
Met dank aan Greet Vanhassel

In Memoriam
Leen Stout
Leen,
Waar toevalligheden toe kunnen leiden. Ik ontmoette jou in 1997 voor het eerst
op een verjaardag van een wederzijdse vriendin. We kwamen over Paustovskij te
spreken waarvan je een groot bewonderaar was. Je hoorde van een reis in de voetsporen van de schrijver en was meteen enthousiast. Je kon mee omdat de datum
van thuiskomst viel op nog net één dag voordat je weer les moest geven als leraar
geschiedenis aan het Erasmiaans gymnasium in Rotterdam.

B i j h e t l a n d h u i s v a n L e v To l s t o i i n
Ya s n a y a Po l y a n a • 2 0 0 9

Tijdens die eerste reis waren we kamergenoten en dat zijn we gebleven op alle
andere reizen die we met de Vereniging maakten.
’s Avonds praatten we nagenietend over de voorbije dag en keken we vooruit naar
wat nog voor de boeg lag. Serieus, met humor, kritisch, voldaan, vol verwachting
en verlangen. Je had je altijd goed voorbereid in de (reis)literatuur, waarvan je alle
reisgenoten liet profiteren door bij voorbeeld kopieën van
een publicatie uit te delen of met verve te vertellen wat
interessant kon zijn.
Je was een meester in het aanknopen van gesprekken met
wildvreemden, vaak in gebarentaal maar dat hinderde niet.
We zagen dan hoe je vol enthousiasme neerstreek naast
mensen op een bankje, iets vroeg aan iemand op straat of
in een café. Je probeerde dan een gesprek aan te knopen
en vroeg je hen van alles en nog wat. Als ik erbij was ging
dat voor mij wel eens gepaard met een gevoel van enige
gêne. In je onstuitbare maar warme belangstelling voor
het leven van die mensen was je - waarschijnlijk zonder
het te beseffen – soms niet vrij van enige impertinentie,
omdat onze openheid niet altijd vanzelfsprekend was voor
die mensen. Het hinderde niet omdat men wel voelde dat
het oprecht was, vol empathie en zonder vooroordelen.
Kortom je was jezelf en liet anderen in hun waarde. Eén
van de meest waardevolle eigenschappen voor een mens.
Aan het einde van onze eerste reis, op de laatste dag in Odessa, zaten we ’s avonds in
het Londonskajahotel aan een maaltijd aangeboden door de reisorganisatie, omdat
die nogal wat steken had laten vallen. Het was trouwens misschien ook wel daardoor
dat het een onvergetelijke avontuur was geworden.
Die avond wilden we afsluiten met de oprichting van een genootschap gewijd aan
Paustovskij. Door een feestende maffiose familie werd dat verhinderd. Jij deed
vergeefs je best om onze plannen door te laten gaan, het scheelde niet veel of er
was een gevecht losgebarsten. Tot de oprichting op dat moment kwam het dus niet.
Maar eenmaal thuis ging een groepje - waarvan jij ook deel uitmaakte - aan de slag
om het genootschap alsnog op te richten, wat in 1998 zijn beslag kreeg.
Je bleef actief betrokken bij de Vereniging Konstantin Paustovskij zoals zij gedoopt
werd en was secretaris van 2006 tot en met 2011. Ook was je actief bij het organiseren van diverse reizen die je ook allemaal hebt meegemaakt. Je verheugde je alweer
op de nieuwe reis naar de Mesjtsjora dit najaar, hoewel je ons al een paar jaar eerder
verteld had - verwijzend naar je naam - in ‘geLEENde’ tijd te leven.
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We zullen je missen als reisgenoot en ook omdat je ons geen passages meer gaat
voorlezen tijdens de reizen uit de boeken van Paustovskij, die je zo prachtig voordroeg.
In het besef je hierin niet te kunnen evenaren wil ik toch een paar alinea’s voorlezen
om je namens ons allemaal te gedenken.
Uit Verre jaren, heb ik een hoofdstuk gekozen getiteld Literatuur en geschiedenis dat
gaat over de herinnering van Paustovskij aan zijn leraar literatuur Selichanovitsj en
zijn geschiedenisleraar Kljatsjin.
Ik citeer:
•
Bij Selichanovitsj hebben wij veel geleerd. Hij openbaarde ons niet alleen de Russische literatuur maar ook de Renaissance
en de Europese filosofie van de 19e eeuw, …..
•
Filosofen, schrijvers, geleerden, dichters van wie de namen tot dan toe in ons geheugen slechts dode data en dorre
opsomming van hun ‘verdiensten tegenover de mensheid’ hadden opgewekt, veranderden in wezens van vlees en bloed.
Selichanovitsj schilderde hen nooit zo maar af, maar plaatste hen altijd in hun tijd.
•
Tijdens de literatuurles kwamen we met Selichanovitsj overal, we bezochten de wapensmeden van Toela, de kozakkennederzettingen aan de grens van Dagestan, liepen in de motregen van de Herfst in Boldino 1, zaten in de weeshuizen en
boetegevangenissen uit het Engeland van Dickens en op de markten van Parijs, we waren in het verwaarloosde klooster op
het eiland Majorca waar Chopin ziek lag en op het uitgestorven schiereiland Taman waar de stengels van de droge maïsplanten op de zeewind ruisten.
•
…..de oude leraar Kljatsjin voerde ons de geschiedenis van West-Europa binnen.
•
Hij smeet zijn woorden als brokken klei de klas in en kneedde er levende beelden van Danton, Baboeuf, Marat, Bonaparte,
Louis-Philippe en Gambetta uit.
•
Kljatsjin was een kenner van de Franse revolutie. Het was gewoon een raadsel hoe zo iemand als Kljatsjin op een gymnasium
uit die tijd les kon geven. Soms sloeg hij zo’n pathetische toon aan dat het leek alsof hij niet voor de klas stond maar op de
tribune van de Conventie. Hij was een levend anachronisme en tegelijkertijd de meest progressieve van onze leraren.
•
Een heel enkele keer voelde Kljatsjin zich vermoeid. Dan vertelde hij ons maar over het Parijs tijdens de Revolutie, zijn
straten en huizen, wat voor soort lantaarns er toen op de pleinen stonden, hoe de vrouwen gekleed gingen, wat voor liederen
het volk zong, hoe de kranten er uit zagen. Velen van ons hadden na de les van Kljatsjin wel een eeuw eerder willen leven om
met eigen ogen getuige te zijn van de grote gebeurtenissen waarover hij vertelde.

Voor deze passages heb ik gekozen omdat je zowel een inspirerende leraar geschiedenis
moet zijn geweest getuige je verhalen onderweg op reis, als ook een liefhebber van
boeken en literatuur in de breedste zin van het woord. Ik hoop nu maar dat mijn
keuze ook bij jou in de smaak zou zijn gevallen en dat je in deze bevlogen leraren iets
van jezelf herkend zou hebben.
De Vereniging Konstantin Paustovskij verliest in jou een enthousiast en actief lid.
We kunnen ons eigenlijk geen reis zonder jou voorstellen.
22 januari 2013
Hein Leffring, voorzitter
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Ingezonden
Boeken

Valentina Pimneva sprak in Moskou vol lof over de Franse Professor Sophie Ollivier
die de schrijver Paustovskij uitvoerig heeft bestudeerd en bracht ons met haar in
contact.
• Paustovskij, de man van de ontdooiing
Tijdens onze ontmoeting op het kasteel van Tertre van 28 oktober 2006, zei
Andreï Makine me, na het lezen van mijn manuscript: “Honderden duizenden Russen
zijn gevlucht naar vreemde landen. Paustovskij, hij is gevlucht in de radicale
vreemdheid van de schoonheid. Voor de anderen was het een intellectuele,
geografische en economische emigratie. Voor hem betrof het een innerlijke emigratie,
voor alles een estetische!”
De poetische blik van Makine maakt deel uit van dit werk en verduidelijkt de
lectuur ervan. (S.O.)

Werner De Bondt vertaalde
de tekst van de achterflap.

Wanneer we ons bevragen over de ingrijpende veranderingen die de Russische
samenleving heeft ondergaan, over de mutaties die deel uitmaken van de wijziging
van het systeem, over de plaats van Rusland in Europa, dan is het ogenblik gekomen
om ons te richten tot Konstantin Georgevitch Paustovskij (1892-1968). Deze schrijver
kon, op een subtiele wijze, een ideologie in vraag stellen die volgens de uitdrukking
van Hannah Arendt “het vernietigen van de individuele identiteit “ predikte en
daardoor het voornaamste van zijn kunst redden. Tegenover de lelijkheden en de
gruwels verwekt door een systeem dat gericht was op het manipuleren van lichaam
en geest, plaatste hij de visie van een harmonisch universum  waarin de toverachtige
charme van een nederige en melancholische natuur stap voor stap is te ontdekken. Ik
herinner mij dat de filosoof  Michel Henry (1922-2002) me heeft verteld dat hij een
grote bewondering had voor Paustovskij, omdat deze laatste het vluchtige moment
heeft beschreven (geschilderd) waarop het blad zich losmaakt van de tak en op de
grond valt. “Hoe is hij daartoe gekomen?” verbaasde hij zich.
Grote krachtlijnen zijn af te leiden uit zijn werk: de waarneming van het leven als
een opeenvolging van korte verschijnselen, de verering van de schoonheid in
tegenstelling tot de ideologie, het gevoel dat de mens verantwoordelijk is ten opzichte
van de cosmos en de geschiedenis, het omschrijven van de creatie als “het verzamelen
van wonderen” of “stofjes van goud” begraven in het leven, het leven zuiveren van
“etter”, het geloof in de eeuwige rol van de kunst die erin bestaat de mensen te
verzorgen en te helpen te leven, en ze te waarschuwen voor de gevaren van het
ontmenselijken.
Sophie OLLIVIER, professor emeritus Russische literatuur aan de Université Michel de
Montaigne Bordeaux 3. Vice-presidente van de International Dostoevsky Society. Auteur
van essays en artikels over de Russische literatuur en de geschiedenis van Ierland.
ISBN 9782296069824  /  Uitgeverij L’Harmattan, Parijs

• 23

• Omweg naar Istanbul. De kusten van de Zwarte Zee.
Olaf TEMPELMAN
De Zwarte Zee is de grens van Europa en Azië en de ontmoetingsplaats van westerse
en oosterse culturen. De kusten van de Zwarte Zee zijn het gebied bij uitstek voor wie
de recente geschiedenis van Europa wil begrijpen. In scherp zonlicht, onder snel uit
de grond gestampte wolkenkrabbers, te midden van bedwelmende vegetatie, vertellen
deze kusten met een ongekende intensiteit het verhaal van de twintigste eeuw, van
oprukkend nationalisme en kwetsbaar kosmopolitisme. ‘Wie de Zwarte Zee niet ziet,
leeft slechts met een half hart,’ schreef Konstantin Paustovskij over de aantrekkingskracht van deze kustlijn.
Olaf Tempelman en fotograaf Marco van Duyvendijk reisden vijf zomers langs de
Zwarte Zee.
Ze vertrokken vanaf de poort van de zee in Istanbul en keerden daar ook weer terug,
na een omweg van achtduizend kilometer door Turkije, Bulgarije,
Roemenië, Oekraïne, de Krim, Rusland, Abchazië en Georgië.
ISBN 9789045023847

• Jeugdherinneringen

Maxim GORKI
Dit boek bevat de wereldberoemde trilogie waarin Alekséj (Aljosja) Maksimovítsj
Pesjkov, beter bekend als Maxim Gorki, zijn eerste twintig levensjaren heeft
opgetekend als een spannend verhaal. Als geen ander laat Gorki het Rusland van vóór
de revolutie herleven, een beschaving die in 1917 volledig werd weggevaagd.
In Kinderjaren ervaren we door de ogen van het kind Aljosja het rauwe milieu van
kleine ambachtslieden, waarin wreedheid en tederheid, heidens volksgeloof en
christendom hand in hand gaan. Hoewel Aljosja opgroeit in een mallemolen van
dwaas en sadistisch gedrag, vlucht hij nooit in zelfbeklag.
Onder de mensen laat vervolgens zien hoe de veertienjarige Aljosja na de dood van
zijn moeder in zijn onderhoud voorziet. Hij beproeft zijn geluk als loopjongen in een
schoenenwinkel, bordenwasser op een stoomschip op de Wolga en als leerling in een
iconenatelier.
In Mijn universiteiten lezen we over Aljosja s lotgevallen in Kazán. Als hij niet wordt
toegelaten tot de universiteit brengt hij zijn tijd door te midden van havenarbeiders,
klaplopers, hoeren en anarchisten. Het zijn deze verschoppelingen van de maatschappij
die hem belangrijke levenslessen leren. Gorki s liefde voor mensheid en natuur en zijn
intense drang de gedragingen van de mens te willen begrijpen maken deze trilogie tot
een tijdloos en ontroerend monument.
Privé-domein nr. 274 / ISBN 9789029584890

• Slavische Cahiers, Overwinning op de zon

Tweetalige uitgave Nederlands / Russisch, met in facsimile de Russische uitgave. Met
illustraties van de kledingontwerpen van Malevitsj. De opera De overwinning op de zon
(1913) is een hoogtepunt in de geschiedenis van het Russische futurisme.
ISBN 9789061433811

Websites

• http://www.kristienwarmenhoven.nl/russische-profielen/
• http://www.kristienwarmenhoven.nl/dubbelspel-van-de-muzen/

Tentoonstellingen

• UTOPIA 1900-1940
Visies op een Nieuwe Wereld -Expositie t/m 5 januari 2014 (met publicatie en rijk
satellietprogramma) in museum De Lakenhal, Leiden, met o.m. werk van Malevich en
El Lissitzky!
http://www.lakenhal.nl/blog/utopia-beginpagina/
• KAZIMIR MALEVICH EN DE RUSSISCHE AVANT-GARDE
in het Stedelijk Museum Amsterdam, 19 oktober 2013 – 2 februari 2014
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/kazimir-malevich-en-de-russische-avant-garde
• THE SOCHI PROJECT
in het FotoMuseum Antwerpen, 25 oktober 2013 – 9 maart 2014
http://www.fotomuseum.be
• GOUDEN JAREN. ROB HORNSTRA’S RUSLAND
OLGA CHERNYSHEVA / OLEG KLIMOV / SARKIS / WILLIE DOHERTY
in het Huis Marseille Amsterdam, 15 december 2013 – 9 maart 2014
http://www.huismarseille.nl
• KIEV PAUSTOVSKY MUSEUM

30 november 2013: opening van een nieuw Paustovskij-museum in school №135
in Kiev (Ukraine, Kyiv, M.Kotsyubinskogo str., 12B). http://paustkiev.io.ua

Filmfestival
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• STICHTING TEGEN-BEELD organiseert op vrijdag 27 december, een avond met
Russische literatuurverfilmingen in de grote zaal van Theater Ins Blau, Haagweg 6 te
Leiden. Op het programma om 19:00 Onvoltooid stuk voor mechanische piano, van
Nikita Michalkov uit 1980 en om 21:15 De baai van Kara Bogaz, een verfilming uit
1935 van de gelijknamige roman van Konstantin Paustovski. Nederlands ondertiteld.
Entree per voorstelling: € 6,-. Passe-partout voor beide films: € 10,-  

Krantenartikel

• MOSCOW TIMES 25 november 2013
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Varia
• VERGEET NIET UW LIDMAATSCHAP TE HERNIEUWEN
Voor 25 euro bent u weer een jaar volwaardig lid en ontvangt u de redactionele
nieuwsbrieven. 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.
Lidmaatschap 2014: 25 euro te storten op NL03 RABO 0356530388 / RABONL2U
Vereniging K. Paustovskij / De Savornin Lohmanlaan 97 / 2566 AK Den Haag

Het bestuur van de     
Vereniging Konstantin
Paustovskij wenst u veel
leesgenot en een gezond en
voorspoedig jaar !

• De nieuwsbrief is op aanvraag (redactie@paustovskij.org) te verkrijgen in hoge
resolutie.
• De nieuwsbrief is een uitgave van en voor leden van de Vereniging Konstantin
Paustovskij. De vereniging stelt zich o.m. ten doel het werk van Paustovkij breed
onder de aandacht te brengen.
Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam
Redactie-adres
Desguinlei 64, 2018 Antwerpen • redactie@paustovskij.org
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Foto’s
Ria Verbergt

