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Deze	Redactionele	Nieuwsbrief	staat	in	het	teken	van	één	van	de	geliefde	
bezigheden	van	de	vereniging,	REIZEN.	We	blikken	vooruit	naar	de	reis	die	we	
in	september	gaan	maken	Paustovskij in het Noorden	aan	de	hand	van	de	tekst	
van	Prof.	Em.	Sophie	Ollivier	La Carélie et les Iles Aland dans l’œuvre de K.G. 
Paoustovski,	vertaald	door	ons	gewaardeerd	lid	Carel	Teunissen.	Aansluitend	
genieten	we	van	het	reisverslag	Goudzand in Kiev opgetekend	door	Hein	
Leffring,	van	de	reis	gemaakt	door	de	leden	van	de	Rotterdamse	leesclub.

We	verheugen	ons	over	de	goede	recensies	voor	Goudzand	en	brengen	de	
boekbespreking	van	Hans	Vanhulle	en	verwijzen	naar	interessante	links.

We	kondigen	onze	volgende	ledenbijeenkomst	aan:																																								
•	Op	zondag	23	april	2017	in	de	Machinist	te	Rotterdam	houdt	Bastiaan	van	der	
Kwast	een	lezing	over	de	Solovjetski-eilanden	en	het	Witte	Zeekanaal.	Er	is	een	
ledenvergadering	met	de	verkiezing	van	een	nieuwe	voorzitter	en	het	Chor	Rus	
uit	Antwerpen	zal	Russische	liederen	ten	gehore	brengen	zodat	iedereen	met	een	
verwarmde	ziel	naar	huis	kan	gaan.	Binnenkort	krijgt	u	voor	deze	bijeenkomst	
een	uitnodiging.

•	Op	zondag	19	november	2017	vieren	wij	ons	20-jarig	lustrum	in	Akoesticum	
in	Ede	en	herdenken	wij	de	125	jarige	geboortedag	van	Paustovskij.	Valentina	
Pimneva	en	Anzhelika	Dormidontova,	directrice	van	het	Kuzminskimuseum	
in	Moskou	zullen	tijdens	een	rondetafelgesprek	op	vragen	van	de	leden	
antwoorden.	Herwig	Deweerdt	en	het	Morandi	Strijkkwartet	brengen	een	
aangepast	Paustovskij/Sjostakovitsj-programma.	We	zijn	in	bespreking	met	
Prof.Em.	Emmanuel	Waegemans	over	een	lezing.	Het	wordt	een	programma	
van	een	hele	dag.	Advies:	zet	deze	datum	vast	in	Uw	Agenda!

	Rubriek	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.

Er	hebben	zich	al	enkele	leden	gemeld	voor	de	leesclub	in	Antwerpen.	We	
willen	deze	van	start	laten	gaan	naar	aanleiding	van	het	verschijnen	van	
het	eerste	deel	van	Verhaal van een Leven	in	de	Russische	Bibliotheek	van	
van	Oorschot.	Het	boek	dat	Verre jaren	en	Onrustige jeugd	zal	bevatten	
wordt	verwacht	op	23	februari	2017.	Deel	2	staat	aangekondigd	op	17	
augustus.	Leden	die	interesse	hebben	kunnen	zich	nog	steeds	aanmelden	via											
secretariaat@paustovskij.org.
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K.G.Paustovskij,	schrijver	van	het	opmerkelijke	autobiografische	fresco	
Geschiedenis van een leven	en	meester	in	het	kleinere	werk,	heeft	3	novelles,	
geschreven	in	de	jaren	30,	gewijd	aan	Karelië	en	de	Alandeilanden.
Met	het	beschrijven	van	de	natuur	van	het	Noorden	is	er	een	historische	
tekst	ontstaan,	gekenmerkt	door	de	tegenstelling	tussen	de	onderdrukking	
en	het	leed	dat	die	onderdrukking	veroorzaakt	enerzijds,	en	anderzijds	het	
geloof	in	een	ideaal	dat	zelfverloochening	en	opoffering	vereist.	De	blik	
die	Paustovskij	werpt	op	bepaalde	momenten	van	de	geschiedenis	van	het	
Russische	Karelië	en	van	de	Alandeilanden	(1774,	1816,	1826,	1916,	1919)	
is	heel	erg	romantisch.	In	zijn	wereld	bewegen	mensen	die	dol	zijn	op	
rechtvaardigheid	en	poëzie,	dromers,	die	dichtbij	de	schrijver	staan.	Russen,	
een	Fransman	die	sterft	op	Karelisch	grondgebied,	een	Fin	die	ervan	droomt	
terug	te	keren	naar	het	klimaat	in	Europa	ten	tijde	van	het	Mioceen.
Het	poëtische	gevoel	voor	de	geschiedenis	heeft	Paustovskij	gekregen	onder	
de	luchten	van	het	Noorden.	Voordat	hij	zijn	boek	Het lot van Charles 
Lonceville	kon	schrijven,	moest	hij	helemaal	vervuld	zijn	van	de	schoonheid	
van	Karelië,	betoverd	worden	door	zijn	bedwelmende	geuren,	zijn	stilte,	de	
traagheid	van	de	natuurverschijnselen,	de	zachte	kleuren,	de	parelmoeren	
schittering	van	het	mica	in	het	water	en	in	de	lucht,	om	zich	één	te	voelen	
met	die	timide,	kalme	en	melancholieke	natuur.
Al	bij	het	schrijven	van	de	cyclus	van	het	Noorden	doet	zich	de	opvatting	
van	Paustovskij	gelden	over	een	natuur,	die	niet	beschouwd	moet	worden	
als	een	grondstof	maar	als	een	plek	van	bespiegeling	waar	de	mens	zich	
geestelijk	kan	ontplooien,	ver	van	een	systeem	dat	hem	ontmenselijkt.
Dit	werk	opent	de	weg	voor	een	dubbelperspectief.	Het	zou	interessant	zijn	
de	beschrijving	van	het	Noorden	zoals	Paustosvkij	dat	doet,	te	vergelijken	
met	de	beschrijving	van	andere	Russische	schrijvers	(met	name	met	die	van	
Baratynski	(de	bard	van	Finland)	en	het	specifieke	karakter	te	bepalen	van	
de	Russische	visie	op	het	Noorden.	Tenslotte	is	het	nodig	die	visie	en	die	van	
de	Finse	schrijvers	die	zo	verbonden	zijn	met	de	natuur	van	het	Noorden	te	
vergelijken.

Konstantin	Georgievitch	Paustovskij	is	bekend	om	zijn	verhalen	en	vooral	
om	zijn	autobiografische	roman	Geschiedenis van een leven	waarin	hij,	
tegen	de	achtergrond	van	de	geschiedenis	van	zijn	tijd,	het	leven	van	een	
man	beschrijft	die	schrijver	wil	worden	en	daarin	ook	zal	slagen.	In	dit	
uitgestrekte,	onvoltooide	fresco	wordt	de	reis	geschetst	van	een	man,	
afkomstig	uit	de	intelligentsia	van	het	oude	tsarenrijk,	die	een	“heel	
geïnteresseerde	getuige”	is	van	een	revolutie	waaraan	hij	niet	deel	kan	
nemen,	die	tegelijkertijd	een	vreemdeling	is	in	eigen	land	maar	verlangt	
daarin	zijn	plaats	te	vinden,	die	gedesoriënteerd	is	maar	vurig	wenst	zich	
nuttig	te	voelen.
Beschouwd	als	een	onbelangrijk	schrijver	in	de	jaren	20,	schrijft	Paustovskij	
in	de	eerste	helft	van	de	jaren	30,	twee	novelles	die	gewijd	zijn	aan	de	
collectivisatie,	De baai van Kara-Bogaz	en	Kolchis	waardoor	hij	erkenning	
krijgt	in	de	kritiek.	Op	het	eerste	gezicht	komen	beide	overeen	met	de	
officiële	ideologie,	maar	zij	bevatten	veel	subversieve	elementen	die	de	
ideologische	discussie	ondermijnen.

KARELIE	EN	DE	
ALANDEILANDEN	IN	HET	
WERK	VAN	K.G.PAUSTOVSKIJ
E m . P r o f . 	 S o p h i e 	 O l l i v i e r
V e r t a l i n g 	 C a r e l 	 T e u n i s s e n

Streek	van	Olonets

Illustraties	geleend	uit	de	PowerPoint	
presentatie	die	het	museum	in	Moskou	
maakte	voor	onze	reispresentatie	in	

Antwerpen	op	10.12.2016.
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In	dezelfde	tijd	schrijft	Paustovskij	novelles	die	gewijd	zijn	aan	het	
Noorden.	In	het	bijzonder	aan	de	streek	Karelië.	Het	zijn	Le destin de 
Charles Lonceville	(1932),	Le front lacustre	(1932)	en	Le roman du Nord	
(1939).	Daaraan	dient	men	het	essai	L’Usine d’Onega’’	(1932)	toe	te	voegen,	
Du sucre cassé	(1937)	en	Brèves rencontres	(1953).	Deze	werken	maken	
deel	uit	van	wat	men	de	cyclus	van	het	Noorden	noemt.	Inderdaad,	zoals	
hij	schrijft	in	het	voorwoord	van	zijn	Werk	in	8	delen,	getiteld	Enkele 
onsamenhangende gedachtes,	heeft	Paustovskij	altijd	heel	graag	gereisd	en	is	
het	verlangen	om	‘’alles	te	weten	en	te	zien’’	de	aanleiding	geweest	voor	het	
schrijven	van	boeken	die	alle	gekenmerkt	worden	door	zijn	omzwervingen.	
Eerst	was	er	het	Zuiden,	daarna	het	Noorden,	toen	Centraal	Rusland.	
En	iedere	keer	groeit	zijn	liefde.	Eerst	geeft	hij	de	voorkeur	aan	het	Noorden	
boven	het	Zuiden,	maar	daarna	prefereert	hij	Centraal	Rusland.	En	elke	keer	
zorgt	zijn	ontdekking	voor	een	serie	nieuwe	werken.
Ons	doel	is	het	Noorden	te	beschrijven	zoals	het	gezien	wordt	door	een	
Russische	schrijver.	Om	beter	grip	te	krijgen	op	de	bijzonderheden	van	deze	
streek	kun	je	die	streek	het	beste	vergelijken	met	de	zuidelijke	streken	en	
de	streken	van	Centraal	Rusland.	Tenslotte	zullen	we	ons	afvragen	wat	de	
opvatting	van	Paustovskij	is	over	de	verhouding	tussen	mens	en	natuur.

Het	Noorden	waarvoor	Paustovskij	zich	interesseert	bestaat	uit	de	
Alandarchipel	en	Karelië.	De	Alandeilanden	liggen	in	het	zuidwesten	van	
Finland,	aan	het	begin	van	de	Botnische	golf,	tussen	Finland	en	Zweden.	
Daar	zou	tegen	de	VIde	eeuw	de	Zweedse	bevolking	ontstaan	zijn.	De	
eilanden	vallen	onder	de	soevereiniteit	van	Finland	en	zijn	heel	erg	
autonoom.	De	Karelische	kwestie	is	altijd	moeilijk	geweest.	De	Russen	
uit	Novgorod	dringen	Karelië	binnen	aan	het	eind	van	de	XIIde	eeuw	en	
bekeren	het	tot	het	orthodoxe	geloof.	Vaak	barsten	er	vijandigheden	los	
tussen	Russen	en	Zweden	in	Karelië.	De	grote	Karelische	oorlog	eindigt	
met	een	verdrag	–	het	verdrag	van	Schlüsselburg	–	in	1323	waarbij	een	
deel	van	Karelië	bij	Novgorod	komt.	In	1617,	bij	het	verdrag	van	Stolboa,	
krijgt	Finland,	gesticht	als	groothertogdom	in	1581	binnen	het	koninkrijk	
Zweden,	het	district	Kexholm	(Käkisalmi)	en	Ingrië,	dat	het	verliest	in	
1721	(verdrag	van	Nystadt)	na	de	nederlaag	van	Karel	XII.	In	het	vroegere	
Ingrië	sticht	Peter	de	Grote	Sint-Petersburg.	Viborg	(Viituri),	hoofdstad	van	
Karelië,	komt	bij	het	Russische	rijk,	maar	maakt	vanaf	1809	deel	uit	van	het	
groothertogdom	Finland	binnen	het	Russische	rijk.	Na	de	afkondiging	van	
de	onafhankelijkheid	van	Finland	in	1917	en	na	de	oorlog	met	de	URSS,	
komt	Oost-Karelië,	waar	Fins	gesproken	wordt,	bij	het	verdrag	van	Dorpat	
(14	oktober	1920)	bij	de	URSS.	Het	Russische	Karelië	omvat	tegenwoordig	
de	streken	van	de	meren	Ladoga	en	Onega	evenals	de	streek	Vyborg.	
Deze	streek	is	afgestaan	aan	de	URSS	bij	het	verdrag	van	Moskou	(14	maart	
1940),	is	in	1944	veroverd	en	wordt	door	Finland	‘’het	verloren	Karelië’’	
genoemd.
Paustovskij	praat	niet	over	deze	problemen.	Maar	de	geschiedenis	is	
aanwezig	en	speelt	een	belangrijke	rol	in	zijn	novelles	die	op	een	bepaalde	
manier	beschouwd	kunnen	worden	als	historische	novelles.	
Die	belangstelling	voor	geschiedenis	is	niet	toevallig.	Paustovskij	volgt	de	
algemene	koers	en	zijn	novelles	spelen	zich	af	tijdens	de	opleving	van	het	
historische	en	biografische	proza	van	de	jaren	30.	Na	de	gedifferentieerde	
literatuur	van	de	jaren	20	waarin	formeel	onderzoek	mogelijk	is	evenals	een	
satirische	houding	ten	opzichte	van	de	werkelijkheid,	moet	de	kunst	zich	
onderwerpen	aan	ideologische	criteria.	Het	tijdperk,	beschouwd	als	groots,	
dient	voorgesteld	te	worden	door	middel	van	overweldigende	vormen	
(korte	genres	zijn	uitgebannen)	volgens	een	systeem	van	schematische	
tegenstellingen	tussen	heden	en	verleden,	een	verleden	waarin	het	volk	
onderdrukt	wordt	maar	waarin	mensen	een	betere	toekomst	voorbereiden.	
Het	heden	geeft	gestalte	aan	die	toekomst.

Novgorod	voor	de	Tweede	Wereldoorlog
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De	simplistische	tweedeling	tussen	Witten	en	Roden,	Oud	en	Nieuw	is	het	
leidmotief	van	de	literatuur	in	die	tijd.	Maar	ook	al	overheerst	tot	in	de	
jaren	30	de	historische	visie	van	Pokrovski	voor	wie	het	tsarisme,	
‘’gendarme	van	Europa’’	en	‘’gevangenis	van	de	volkeren’’,	onherroepelijk	
veroordeeld	moet	worden,	doet	zich	al	in	1932	een	‘’opwaardering	van	de	
geschiedenis’’	voor	(volgens	de	uitdrukking	van	M.Carrère	d’Encausse),	een	
rehabilitatie	van	christelijke	prinsen,	van	Russische	vorsten	zoals	Ivan	de	
Verschrikkelijke	en	Peter	de	Grote,	van	grote	oorlogsvoerders,	die	samen	met	
de	aanhangers	van	de	revolutie	bejubeld	worden.
Bij	het	lezen	van	de	novelles	van	Paustovskij	wordt	men	heen	en	weer	
geslingerd	tussen	de	charme	die	eruit	spreekt	en	de	indruk	dat	de	schrijver	
zich	conformeert	aan	de	ideologische	imperatieven,	vooral	wanneer	hij	de	
toekomst	beschrijft	als	het	ideale	tijdperk	waarin	alle	ellende	verdwenen	
zal	zijn.	Echter,	bij	het	beschrijven	van	het	Russische	volk	volgt	Paustovskij	
de	traditie	van	de	grote	klassieke	schrijvers,	Radisjtsjev,	Poesjkin,	
Toergenjev,	Dostojevski…die	geprotesteerd	hebben	tegen	het	onrecht	de	
boeren	aangedaan.	De	bestemming	van	Charles	Lonceville,	de	held	van	
Paustovskij,	is	precies	het	ontdekken	van	dat	onrecht.	De	handeling	van	
die	novelle	speelt	zich	af	in	Petrozavodsk,	hoofdstad	van	het	gouvernement	
Olonets	aan	het	meer	Onega.	Gevangengenomen	door	de	Russen	tijdens	
de	campagne	van	Napoleon,	moet	hij	in	Rusland	blijven	en	werken	in	de	
kanonnengieterij	van	Petrozavodsk.	Alles	wordt	beschreven	door	de	ogen	
van	de	jonge	Fransman,	die	om	zo	te	zeggen	een	dubbelportret	is	van	de	
schrijver	die	in	1932	in	Petrozavodsk	is	aangekomen	om	de	archieven	te	
bestuderen	om	de	geschiedenis	van	de	gieterij	te	beschrijven.	Paustovskij	
heeft	zijn	hoofdpersoon	de	wens	meegegeven	om	inzicht	te	krijgen	in	‘’de	
geschiedenis	van	de	levens	van	die	mensen’’,	om	het	verleden	te	begrijpen,	
om	het	‘’te	doorzien’’(2).	Bewogen	door	een	bepaald	voorgevoel,	probeert	
Lonceville	het	geheim	van	de	fabriek	te	doorgronden.
De	blik	van	een	vreemdeling	belicht	Karelië	meedogenloos.
Het	heden	is	somber:	een	wrede	tsaar,	de	directeur	van	de	fabriek,	de	
Engelsman	Amstrong,	een	koude,	berekenende	man	die	onverschillig	is	
voor	het	leed	van	de	mensen.	Daartegenover	een	volk	in	ellende,	getekend,	
zowel	de	arbeiders	als	de	kleine	ambtenaartjes,	door	de	zweep	die	heer	en	
meester	is.	Het	verleden,	dat	in	het	boek	beschreven	wordt	via	de	verhalen	
die	de	gieter	Martynov	vertelt,	stelt	Lonceville	in	staat	de	oorsprong	van	de	
tragedie	van	het	volk	te	begrijpen.	
Hij	ontdekt	dat,	tijdens	de	stichting	van	de	fabriek	door	Peter	de	Grote	
in	de	eerste	helft	van	de	XVIIIde	eeuw,	de	boeren	uit	de	streken	Vyterga,	
Belozersk,	Olonets	en	Petrozavodsk	met	geweld	ingeschreven	werden	in	de	
fabriek.	De	Lappen	daarentegen,	beschouwd	door	het	gouvernement	van	
de	tsaar	als	‘’nietsnutten’’,	werden	niet	‘’verbonden’’	met	de	fabriek,	maar	
moesten	grote	sommen	aan	belasting	betalen	(3).	De	Russische	boeren	waren	
vrijgesteld	om	belasting	te	betalen,	maar	zij	moesten	in	de	fabriek	werken	
en	kregen	daarvoor	5	kopeken	per	dag.	Lonceville	ziet	hoe	het	proletariaat	
van	slavenarbeiders	ontstaat,	een	verschijnsel	dat	niet	alleen	typisch	is	
voor	Petrozavodsk.	Het	zijn	staatsslaven.	Terwijl	de	baas	van	huisslaven	
en	slaven	die	belasting	moesten	betalen	of	gedwongen	werden	tot	allerlei	
werkzaamheden,	grootgrondbezitters	waren,	waren	de	slavenarbeiders	
onderworpen	aan	de	directeur	van	de	fabriek,	dat	wil	zeggen	aan	
buitenlanders,	vooral	Engelsen,	die	alles	over	hen	te	zeggen	hadden	en	in	
dienst	waren	van	het	tsarenrijk.	Toen	het	edict	van	1769	van	Catherina	II	
afgekondigd	werd,	waarin	bedongen	werd	dat	er	meer	belasting	betaald	
moest	worden,	wat	inhield	dat	men	harder	moest	werken	om	die	belasting	
te	betalen,	kwamen	de	boeren,	die	in	extreem	moeilijke	omstandigheden	
werkten,	in	opstand.	De	opstand	van	Kiji,	die	in	het	midden	van	het	boek	
beschreven	wordt,	duurde	3	jaar	en	werd	neergeslagen	door	de	artillerie.	De	
opstandelingen	werden	veroordeeld;	hun	neuzen	werden	afgerukt	en	op	hun	
gezicht	werden	de	letters	VOZ	(vosmuscennye:	opstandelingen)	aangebracht.	

Peter	I	Aleksejevitsj	Romanov																	
bijgenaamd	Peter	de	Grote
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Lonceville	had	die	letters	gezien	maar	begreep	de	betekenis	niet.	Karelië	
wordt	zo	afgeschilderd	als	de	plek	waar	het	volk	onderdrukt	wordt	en	de	
fabriek	wordt	beschreven	als	een	‘’monsterlijke	machine’’,	symbool	van	het	
rijk,	waarvan	de	‘’ijzeren	platen	Zweedse	kanonnen	verpletteren	door	ze	te	
veranderen	in	stukjes	gietijzer’’	(4).	Tegenover	die	onderdrukking	ontdekt	
een	Fransman,	‘’vijand	van	de	slavernij	en	van	de	wreedheid’’,	‘’de	onmetelijke	
diepte	van	de	menselijke	ellende’’	(5)	en	leert	zo	van	Karelië	te	houden.
Op	deze	grond	waar	hij	naartoe	verbannen	is,	sterft	hij,	erg	opstandig,	
maar	met	een	geloof	in	de	toekomst.	In	Karelië	blaast	zijn	vrouw,	die	daar	
gearriveerd	is	om	op	het	graf	van	hem	te	bidden,	haar	laatste	adem	uit.	
Het	Sovjettijdperk	komt	niet	voor	in	de	novelle,	maar	wordt	aangekondigd	
door	de	jonge	Lonceville,	die	de	dorst	naar	vrijheid,	die	hem	bezielde,	
heeft	doorgegeven	aan	de	toekomstige	decembrist	Larin.	De	visie	over	de	
toekomst	die	tegenover	een	verleden	staat	waarin	onrechtvaardigheid	heerst,	
komt	overeen	met	de	ideologie.

Hetzelfde	schema	vindt	men	terug	in	de	Roman du Nord,	die,	om	zo	te	
zeggen,	een	voortzetting	is	van	het	Lot van Charles Lonceville.	Maar	hier	is	
de	plaats	van	onderdrukking	en	verbanning	Marianna-mina,	een	dorp	op	de	
Alandeilanden	waar	het	regiment	van	Kamtchatka	gelegerd	is.	De	handeling	
vindt	plaats	aan	het	eind	van	de	maand	januari	in	1826,	enkele	jaren	na	
de	verovering	van	Finland	door	Rusland	en	een	maand	na	de	opstand	van	
de	Decembristen.	‘’Finland	was	sinds	kort	veroverd.	De	beroemde	tocht	
over	het	ijs	van	de	Botnische	golf	tot	aan	de	oevers	van	Zweden,	afgelegd	
door	het	Russische	leger,	stond	nog	in	ieders	geheugen	gegrift’’.	Paustovskij	
benadrukt	dat	de	dienst	in	een	garnizoen	van	Finland	‘’beschouwd	werd	
als	een	erg	harde	beproeving’’:	‘’de	Russen	moesten	die	dienst	vervullen	
te	midden	van	een	ruwe	en	onbehouwen	bevolking’.	En	het	lot	van	het	
regiment	van	Kamtchatka,	gelegerd	in	Marianna-mina	was	in	het	bijzonder	
heel	erg	zwaar…Dat	regiment	diende	trouwens	als	verbanningsoord	voor	
gedegradeerde	officieren,	die	een	of	andere	fout	hadden	begaan’’	(6).	
Paustovskij	beschrijft	het	leed	van	het	volk	(een	soldaat	krijgt	vijftig	
stokslagen	omdat	hij	een	Decembrist	geholpen	heeft,	die	zijn	toevlucht	op	
het	eiland	gezocht	heeft	en	hemelt	enkele	mensen	op	die	in	opstand	komen	
tegen	het	onrecht	en	sterven	voor	hun	ideaal.	
In	het	tweede	deel	van	het	boek	is	men	weer	op	de	Alandeilanden,	een	
eeuw	later,	in	1916,	en	ontmoet	men	afstammelingen	van	al	die	mensen.	
Het	idyllische	einde	verplaatst	ons	naar	Leningrad	tijdens	de	Sovjetperiode.	
Marianna-mina	is	een	plaats	waar	veel	geleden	wordt,	een	plaats	waar	de	
dood	en	de	krankzinnigheid	nog	altijd	aanwezig	zijn,	de	tragische	plaats	
van	een	onmogelijke	liefde	(een	jonge	Zweedse	vrouw	trouwt	met	een	
officier,	die	verbannen	is	en	sterft	in	een	duel).
In	het	derde	luik	van	de	cyclus	van	het	Noorden,	Le Front lacustre,	vertelt	
Paustovskij	over	de	militaire	operatie,	uitgevoerd	in	1919	door	de	vloot	van	
Pantserjanski,	tegen	de	militaire	troepen	in	Vidlitsa	bij	het	meer	Ladoga,	
over	de	aanval	tegen	het	witte	leger	bij	Tolvouj	op	het	eiland	Meg	waardoor	
de	toegang	tot	de	golf	van	Povenets	afgesloten	wordt	en	hij	vertelt	over	de	
ontscheping	van	de	Russen	in	Medvejegorsk,	dat	bezet	is	door	de	Witten,	
de	Engelsen	en	de	Amerikanen,	en	dat	het	hoogste	punt	is	in	het	gebied	
van	het	meer	Onega.	De	negatieve	held	hier	is	een	Amerikaan,	de	positieve	
helden	zijn	een	Fin	Martajnen	en	enkele	Russen	die	deelnemen	aan	de	
zeeslag.	Zo	wordt	Karelië,	land	van	onderdrukking	en	verbanning,	een	
plaats	van	revolutionair	heldendom.

De	blik	die	Paustovskij	werpt	op	de	geschiedenis	van	het	Noorden	is	heel	
erg	romantisch.	Hij	maakt	een	keuze	uit	de	historische	feiten,	mengt	echte	
personen	en	feiten	met	verzonnen	personen	en	feiten	om	een	tijd,	een	sfeer	
te	doen	herleven.	
‘’De	mensen	vermoeden	niet,	schrijft	hij	in	De baai van Kara-Bogaz	dat	een	
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feit,	voorgesteld	in	een	literaire	vorm	met	weglating	van	overvloedige	
details	en	waarbij	bepaalde	essentiële	trekken	worden	uitvergroot,	een	feit,	
bezield	door	de	opflikkering	van	de	fantasie,	de	essentie	van	de	dingen	
honderd	keer	zo	levendig	en	duidelijk	laat	zien	als	een	verslag	dat,	tot	in	de	
kleinste	details,	waar	en	precies	is’’	(7).	In	die	wereld,	waar	het	beschrijven	
van	de	werkelijkheid	een	beetje	afgezwakt	is	door	de	beschrijving	van	
het	denkbeeldige,	bewegen	de	helden	van	Paustovskij	zich.	Ze	zijn	dol	op	
gerechtigheid	en	poëzie,	dromers	die	dichtbij	de	schrijver	staan.	De	gouden	
eeuw	waarvan	zij	dromen	is	een	ideale	wereld	waar	rechtvaardigheid	en	
vrijheid	zouden	heersen	en	waar	de	onderdrukking	van	de	mens	door	de	
mens	zou	verdwijnen.	In	dit	opzicht	is	de	persoon	van	zeeman	Martajnen	
heel	veelbetekenend.	Martajnen	is	een	Fin	die	strijdt	aan	de	zijde	van	
de	Russen	tegen	de	militaire	troepen	waarin	zijn	eigen	landgenoten	
meevechten.	Het	is	een	heel	zwijgzame	man:	‘’Commissaris	Martajnen	
behoort	tot	het	ras	van	mensen	die	praten	met	de	ogen.	Hij	zei	zelfs	zelden	
‘’ja’’	of	‘’nee’’	‘’	(8).	Maar	onder	zijn	ruwe	uiterlijk	is	Martajnen	een	man	
met	en	groot	hart,	verlegen	en	deugdzaam.	‘’Martajnen	vloekte	nooit.	
Maar	wanneer	hij	een	scheldwoord	moest	gebruiken,	werden	zijn	ogen	
helemaal	wit	en	werd	zijn	nek	helemaal	rood’’	(9).	Hij	wordt	bevriend	met	
kapitein	Trener	die	hem	zijn	theorie	uiteenzet	volgens	welke	het	mogelijk	
zou	zijn	Europa	het	subtropische	klimaat	terug	te	geven	dat	Europa	had	
ten	tijde	van	het	Mioceen,	toen	de	kusten	van	de	golf	van	Finland	bedekt	
waren	met	magnolia’s	en	cipressen.	Paustovskij	haalt	zijn	inspiratie	uit	de	
theorie	van	kapitein	Gernet	die	in	zijn	boek	Les lichens de glace	bewijst	
dat,	als	men	erin	zou	slagen	de	ijskap	van	Groenland	te	doen	smelten,	dat	
de	gouden	eeuw	zou	betekenen	voor	de	natuur.	Paustovskij	wil	aantonen	
dat	het	niet	zozeer	de	gevechten,	de	revolutionaire	veranderingen	zijn	
waarvoor	Martanjen	zich	interesseert	als	wel	een	verandering	van	kosmische	
aard	die	het	de	mensen	mogelijk	zou	maken	geen	kou	meer	te	lijden	in	
een	mythische	wereld	waarvan	de	helden	van	Dostojevski	en	Platonov	
gedroomd	hebben.	Deze	droom	van	een	gouden	eeuw	verenigt	verscheidene	
personen	in	het	werk	van	Paustovskij,	of	ze	nu	Finnen,	Fransen	of	Russen	
zijn.	Men	ziet	dat	Paustovskij,	door	zijn	romantische	kijk	op	de	dingen,	
afstand	neemt	van	de	ideologische	imperatieven	van	zijn	tijd.	

Paustovskij	heeft	het	romantische	gevoel	voor	geschiedenis	gekregen	onder	
de	luchten	van	het	Noorden.	Wanneer	Gorki	hem	vraagt	mee	te	werken	aan	
het	redigeren	van	L’Histoire des Fabriques et Usines kiest	Pautovskij	uit	
de	lijst	van	voorgestelde	fabrieken	die	van	Onega	in	Petrozadvosk.	Maar	
hij	weigert	in	een	groep	te	werken,	wat	Gorki	heeft	voorgesteld,	omdat	hij	
denkt	dat	een	boek	de	individualiteit	van	een	schrijver	moet	weergeven.	
Hij	kiest	niet	bij	toeval	het	Noorden.	‘’Allang	trok	de	streek	van	Olonets	
mij	aan‘’,	schrijft	hij	in	De gouden roos.	‘’Allang	had	ik	erheen	willen	gaan.	
Ik	weet	niet	waarom,	ik	had	altijd	al	gedacht	dat	daar	mij	iets	heel	goeds	
zou	overkomen…	De	aantrekkingskracht	die	ik	voor	het	Noorden	voelde	
zou,	zo	kwam	het	mij	voor,	mijn	werk	veel	gemakkelijker	maken’’	(11).	In	
het	begin	bestudeert	hij	de	archieven,	bezoekt	hij	de	fabriek,	praat	hij	met	
ingenieurs	en	met	arbeiders	en	schetst	de	contouren	van	zijn	boek.	Maar	
hij	kan	de	stof	niet	‘’aan	elkaar	lassen’’,	want	hij	vindt	het	moeilijk	over	
machines	te	schrijven.	Hij	heeft	lyrische	inspiratie	nodig	om	zijn	stof	te	
bezielen.	Pas	wanneer	hij	het	graf	van	een	Fransman	vindt,	komt	er	leven	in	
de	bestudeerde	documentatie.	Na	enig	onderzoek	in	de	bibliotheek	begint	hij	
te	schrijven:	‘’als	een	magneet”,	‘’trekt	die	soldaat	uit	de	Franse	revolutie	en	
uit	de	veldtochten	van	Napoleon,	gevangengenomen	door	de	Kozakken	bij	
Gjatsk,	verbannen	naar	Petrozadvosk	en	gestorven	in	Rusland	aan	de	gele	
koorts,	niet	alleen	de	historische	feiten	naar	zich	toe,	maar	ook	dingen	die	
ik	in	het	Noorden	had	gezien’’	(12).
Men	kan	vragen	stellen	over	de	authenticiteit	van	de	persoon	Charles	
Lonceville	wiens	graf	tot	op	heden	niet	is	teruggevonden.	Het	lijkt	er	eerder	
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op	dat	Paustovskij	helemaal	doordrongen	moest	worden	van	de	schoonheid	
van	het	Noorden	voordat	zijn	fantasie	begon	te	werken	en	hij	zijn	boek	kon	
schrijven.	Hij	had	lang	rondgezworven	in	dat	kleine	stadje,	was	onder	de	
indruk	gekomen	van	zijn	charme:	hij	houdt	van	slapeloze	nachten,	van	het	
rustige	water	van	de	meren,	‘’waar	zilveren	rimpels,	bij	een	zacht	gekabbel,	
schitteren	langs	de	oevers’’,	‘’de	frisheid	van	de	berkenblaadjes’’,	‘’de	oude	
boten	met	de	gebogen	voorstevens,	gelijk	aan	de	hals	van	zwanen,	jukken	
versierd	met	veelkleurige	bladeren’’	(13).	Hij	raakt	bevriend	met	een	Kareliër	
die	de	ziektes	van	bomen	bestudeert,	met	een	slijper	van	stenen	die	met	
hem	praat	over	het	polijsten	van	porfier.	Hij	kijkt	naar	de	izbas,	gebouwd	
zonder	spijkers,	naar	houten	kerken,	hij	wordt	verliefd	op	jonge	Karelische	
vrouwen,	die	groot	en	stevig	zijn,	met	licht	kastanjebruin	haar,	gekleed	in	
strakke	lijfjes	en	dunne	rokken,	hij	neemt	een	boot	op	de	rivier	Svir,	die	
onstuimig	is,	met	hier	en	daar	stroomversnellingen…

Tenslotte	bestudeert	hij	de	verschillende	soorten	mica,	leest	alles	over	de	
‘’opmerkelijke,	vreemde	en	zelfs	geheime’’	eigenschappen	ervan,	bewondert	
de	enorme	stukken	mica,	die	tentoongesteld	worden	in	het	museum	van	
Golikova:	‘’de	belangstelling	die	ik	ervoor	had	voegde	poëtische	trekjes	toe	
aan	het	uiterlijk	van	Karelië.	Ik	zag	overal	zijn	parelmoeren	schittering’’	
(14).	Hij	heeft	helemaal	het	gevoel	dat	hij	een	goede	verstandhouding	heeft	
met	het	land	dat	verzonken	is	in	het	diffuse	licht	van	het	Noorden.	Onder	
de	hemel	van	Karelië	lijkt	het	verleden	heel	dichtbij	hem.	De	wereld	van	
Olonets	heeft	gezorgd	voor	zijn	gevoel	voor	geschiedenis.
Wat	is	toch	dat	land	dat	hem	betovert?	Waarom,	wanneer	hij	enkele	
woorden	begint	te	schrijven	over	Karelië,	voelt	hij	het	obsederende	
verlangen	daarnaar	terug	te	keren?	‘’Moge	het	zachte	ochtendgloren	van	
Olonets	langzaam	doven.	Eén	minuut	van	dat	ochtendgloren	is	voldoende	
een	man	gedurende	zijn	hele	leven	te	boeien’’	(15).	De	kleuren	zijn	teder:	
het	zilveren	grijs	van	de	meren,	overal	de	parelmoeren	schittering	van	het	
mica,	in	het	water,	in	de	witachtige	lucht,	in	de	sterrenhemel	die	‘’schitterde	
en	waarvan	het	licht	brak	als	door	zwart	mica	heen	‘’.	De	kleuren	zijn	talrijk,	
maar	de	kleur	die	overheerst	is	de	bedwelmende	geur	van	de	pijnbomen:	
alles	is	doordrongen	van	die	geur,	zelfs	de	verschrompelde	jeneverbessen	
van	vorig	jaar	die	ook	ruiken	naar	de	veren	van	de	korhanen,	de	wilde	geur	
van	de	bosjes	en	de	moerassen.	Zelfs	de	stilte	heeft	een	geur,	die	bijzondere	
stilte	in	de	streken	van	het	Noorden	waar	men	het	zwakke	geklots	van	een	
meer	hoort	of	de	schreeuw	van	een	koekoek,	‘’gelijk	aan	tranen	die	drup	
voor	drup	vallen’’,	die	kalme	stilte	waarin	de	natuurverschijnselen	plaats	
vinden.	De	zomer	is	kort	in	Karelië.	Daarom	ligt	men	op	de	loer	om	het	
kleinste	stroompje	warme	lucht	te	bespeuren	die	de	meren	in	een	spiegel	
verandert	waar	een	stil	water	fonkelt.	De	winter	is	bijzonder	mooi:	‘’Sinds	de	
ochtend	sneeuwde	het;	de	sneeuw	viel	dik	en	volmaakt	schuin	neer.	In	dat	
winterlandschap	heersten	twee	kleuren:	grijs	en	wit.	Wit	was	de	aarde,	grijs	
en	somber	de	hemel.	Tegengesteld	aan	de	gewone	wetten,	kwam	het	licht	
dan	ook	niet	uit	de	hemel,	maar	uit	de	aarde,	wat	een	verbazingwekkend	en	
wonderbaarlijk	karakter	gaf	aan	de	tuinen,	veranderd	met	rijp	in	gigantische	
kantwerken,	aan	de	stad	en	aan	de	gezichten	van	de	mensen,	die	van	
onderen	belicht	werden’’	(16).	Land	van	meren	en	bossen,	is	Karelië	in	het	
werk	van	Paustovskij	arm,	schuchter	en	kalm.	De	zon	schijnt	er	niet	maar	is	
zichtbaar	als	door	een	dik	glas.	De	lucht,	uitgeademd	door	de	bladeren	van	
berken,	door	de	plassen,	is	fris.	Er	bestaan	geen	grote	tegenstellingen.	Alles	
is	verenigd,	de	lucht	met	het	water	waarin	hij	zich	spiegelt,	de	geuren	met	
de	stilte,	de	geluiden	met	het	licht.	Karelië	betovert	en	maakt	bang.	
	
De	natuur	van	de	Alandeilanden,	beroemd	om	zijn	zeilboten,	is	ruwer	en	
harder,	maar	ook	even	poëtisch.	De	elementen	kunnen	erg	te	keer	gaan:	
‘’voorbij	een	nauwe	strook	van	dik,	gebarsten	ijs,	ruiste	de	zee	al	en	kwam	
aanrollen	met	donkere,	onstuimige	golven,	de	wind	bracht	stuifregen	mee	
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en	bedekte	hun	gezicht	ermee.	Vlakbij	zag	men	de	boten,	die	dobberden	
tussen	de	golven	die	tegen	elkaar	botsten.	De	kettingen	van	de	ankers	
doken	onder	in	de	zwarte	golven	en	kwamen	vervolgens	met	zacht	gerinkel	
boven	in	de	lucht	die	droop	van	schuimende	stromen	water’’.	Wanneer	het	
weer	rustig	is,	wat	zelden	voorkomt,	‘’wanneer	een	wit	zonnetje	opkwam	
boven	de	ijsvlakte	verwonderden	de	onderofficieren,	de	soldaten	en	de	
oorspronkelijke	bewoners,	die	knipperden	met	hun	ogen	door	het	schitteren	
van	de	grote	zeilschepen,	helemaal	bedekt	met	rijp,	zich	over	de	schoonheid	
van	het	schouwspel.	De	winter,	met	zijn	verwarde	haardos,	scheen	die	boten	
als	zijn	woning	in	bezit	genomen	te	hebben’’	(18).	In	het	bos	vindt	men	
de	stilte	en	de	traagheid	terug	die	Paustovskij	in	Karelië	betoverd	hadden:	
het	schouwspel	dat	zich	voor	zijn	ogen	afspeelde	was	doortrokken	van	een	
buitengewone	bekoorlijkheid.	De	bossen	waren	gehuld	in	stilte	en	er	was	
geen	zuchtje	wind.	Maar	een	zwakke	noordenwind	passeerde	heel	hoog,	
boven	de	toppen	van	de	bomen.	De	wind	schudde	de	sneeuw	ervan	af.	Er	
vielen	honderden	grote	vlokken,	zilverachtig	door	de	schuine	stralen	van	
het	zonlicht	dat	het	winterse	bos	een	mysterieus	schijnsel	gaf.	De	vlokken	
zweefden,	raakten	even	takken	in	het	voorbijgaan,	dwarrelden	in	lange	
linten	van	witte	stof,	die	langzaam	naar	beneden	gingen…	‘’	(19).
De	personages	van	Paustovskij	staan	dicht	bij	deze	heldere	natuur	van	
meren	waarin	hun	verdriet	en	hun	dromen	weerspiegeld	worden.	Als	hij	
luistert	naar	het	brullen	van	de	wind,	hoort	Lonceville	zijn	eigen	gekreun.	
In	de	lugubere	klanken	van	de	rukwinden,	hoort	hij	snikken,	maar	ook	
de	vrolijke	kreet	van	de	wijs	van	de	Marseillaise,	de	verre	seinen	van	het	
trompetgeschal	voor	de	aanval;	de	donder	in	de	verte,	volgend	op	de	bleke	
bliksem	kondigt	een	betere	toekomst	aan.
In	Le Roman du Nord	ziet	Bestujev	de	aankondiging	van	zijn	dood:	‘’De	wind	
blies	uit	het	zuiden.	Soms	viel	er	natte	sneeuw	met	grote	vlokken.	Die	smolt	
op	de	gezichten	en	verhulde	het	verafgelegen	gebied	aan	zee	in	een	dichte,	
onheilspellende	mist’’	(20).	Zijn	begrafenis	vond	plaats	in	de	stilte	van	de	
natuur:	‘’De	sneeuw	was	loodrecht	begonnen	te	vallen.	De	vlokken	raakten	
de	grond	zonder	geluid’’	(21).	Wanneer	Shchedrin	ontsnapt	aan	de	dood,	
lijkt	de	natuur	hem	mild”	‘’In	de	tuin,	floten	vogels	en	antwoordden	elkaar.
Op	open	zee,	dampte	rustig	het	vlakke,	verblindende	water…In	de	spleten	
van	de	rotsen	waren	kleine	plantjes	met	witte	bloemen	verschenen’’	(22).	De	
gevoeligheid	voor	het	schone	gaat	in	het	Noorden	gepaard	met	het	gevoel	
van	onrecht,	met	de	hoop,	met	de	betekenis	van	de	tijd	die	langzaam	voorbij	
gaat.
De	gewaarwording	van	de	natuur	van	het	Noorden	heeft	een	poëtische	
tekst	voortgebracht	die	gekenmerkt	wordt	door	de	tegenstelling	tussen	de	
onderdrukking	en	het	leed	dat	die	onderdrukking	veroorzaakt	en	het	geloof	
in	een	ideaal	dat	zelfverloochening	en	opoffering	vereist	en	die	gekenmerkt	
wordt	door	het	verheerlijken	van	een	natuur	die	nauw	verbonden	is	met	het	
lot	van	de	mensen.	De	opvatting	van	Paustovskij	ligt	in	de	lijn	van	zijn	visie	
op	de	natuur	van	het	Noorden,	kader	van	historische	gebeurtenissen,	plek	
waar	gewoond,	gewerkt	wordt,	waar	je	elkaar	ontmoet,	waar	men	haat	en	
liefheeft.	Het	soms	romantische	eind	van	de	werken	van	Paustovskij	is	niet	
bedoeld	om	valse	hoop	te	wekken.	Ook	al	wil	de	mens	zijn	ideaal	uitdragen,	
hij	is	veroordeeld	om	te	lijden	en	om	zich	op	te	offeren	voor	de	anderen.	
De	dood	is	heel	erg	aanwezig	in	de	cyclus	van	het	Noorden.	De	toevlucht	
tot	het	verleden	kan	op	een	bepaalde	manier	een	middel	zijn	om	over	het	
heden	te	spreken.	Zoals	Tynjanov	doet,	die	een	enorme	biografie	schrijft	
over	Poesjkin	die	hij	beschrijft	als	gekweld	man,	die	gedood	wordt	door	
de	macht	of	zoals	Boelgakov	die	via	zijn	beschrijving	van	de	geschiedenis	
van	de	oudheid	kritiek	levert	op	de	sovjetwereld.	De	gedachten	van	
Paustovskij	over	het	verleden	heeft	een	tragische	weerklank	ten	tijde	van	de	
collectivisatie.
Verschillend	van	een	schrijver	als	Mandelstam	die	echt	gedurfd	heeft	zijn	
eeuw	onder	ogen	te	zien,	daarmee	in	conflict	is	geraakt	en	geweigerd	

Graf	van	Pushkin	in	het	Sviatogorsk-klooster
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heeft	met	die	eeuw	in	harmonie	te	leven	uit	naam	van	zijn	geweten,	
spreekt	Paustovskij	met	gedempte	stem,	op	impliciete	wijze.	Hij	schildert	
in	halftinten.	Men	moet	tussen	de	regels	door	lezen	om	Paustovskij	te	
ontcijferen.	Zo	wordt	het	tragische	lot	van	Finland	gesuggereerd	door	
toespelingen	op	het	lievelingsboek	van	twee	personen	uit	Le Roman du 
Nord.	Het	gaat	om	het	gedicht	Eda,	geschreven	in	1824-25,	door	Baratynski.	
Die	was	als	officier	naar	het	regiment	van	Nejslot	in	Finland	gestuurd,	waar	
hij	meer	dan	4	jaar	blijft.	Dankzij	dat	verblijf	is	hij	‘’de	bard	van	Finland’’	
geworden.	De	held	van	het	gedicht,	een	man,	die	door	de	duivel	bezeten	is	
en	die	de	Demon	van	Lermontov	aankondigt,	verleidt	een	jonge	Finse	vrouw	
die	sterft	van	verdriet.	Zoals	Poesjkin	en	Lermontov	gedaan	hebben	voor	de	
Kaukasus,	beschrijft	Baratynski	de	gewoonten	van	de	Finnen,	hun	dagelijks	
leven	in	een	romantische	natuur,	met	haar	ruige	rotsen,	zwerfkeien,	
watervallen…	Bedrogen	door	de	jonge	huzaar,	wacht	Eda	op	de	dood:	
	 Wanneer,	storm,	
	 Zul	je	mijn	lichte	sporen	van	het	oppervlak	van	de	aarde	wissen?
	 Wanneer,	wanneer	zal	het	graf	mij	herbergen	voor	een	diepe	slaap?
	 En	wanneer	zullen	de	stormachtige	winden	
	 Er	een	sneeuwhoop	op	plaatsen?
Het	meisje	van	wie	de	blauwe	ogen	doen	denken	aan	de	Finse	lucht	
belichaamt	een	wilde	natuur,	een	land	dat	veroverd	is	en	zijn	vrijheid	heeft	
verloren.	Het	is	een	soort	eer	die	Paustovskij	op	zijn	manier	aan	Finland	
bewijst.
Tenslotte	getuigen	het	genre	en	de	verteltrant,	gebruikt	door	de	schrijver,	
van	een	behoefte	afstand	te	nemen	ten	opzichte	van	de	esthetiek	van	het	
monumentale.	De	cyclus	van	het	Noorden	bestaat	uit	novelles,	die	ieder	
ongeveer	40	pagina’s	hebben	en	waarvan	de	impressionistische	structuur	
rechtstreeks	geïnspireerd	is	door	de	verhalen	van	Tsjechov.	Elk	hoofdstuk	
van	die	novelles	kan	op	zichzelf	bestaan	als	een	apart	verhaal	en	elk	
hoofdstuk	verschijnt	als	een	juxtapositie	van	narratieve	fragmenten	die	
elkaar	kunnen	opvolgen	in	een	verband	dat	niet	het	traditionele	causale	
verband	is.	In	de	jaren	40	zal	Paustovskij	het	meesterschap	in	zijn	kunst	
verkrijgen.
Paustovskij	heeft	een	soort	poëtische,	aardrijkskundige	geschiedenis	
geschapen.	Hij	confronteert	het	landschap	en	de	geschiedenis	waarbij	hij	
de	traagheid	van	de	geografische	tijd	benadrukt,	het	voortbestaan	van	
een	natuur	waarvan	het	oppervlak	nauwelijks	beroerd	wordt	door	de	
schommelingen	van	de	historische	gebeurtenissen.	De	helderheid	van	de	
lucht,	de	traagheid	van	de	veranderingen	in	de	natuur	hebben	Paustovskij	
geholpen	besef	voor	tijd	te	krijgen.	Het	landschap	van	het	Noorden	vormt	
de	mens	(autochtoon	of	niet,	het	volstaat	met	de	natuur	in	contact	te	zijn)	
die	reageert	en	op	het	landschap	zijn	eigen	karakter	drukt.	Er	is	sprake	van	
een	constante	wisselwerking	tussen	mens	en	natuur.
De	cyclus	van	het	Noorden	kruist	die	van	het	Zuiden.	Paustovskij	was	
eerst	aangetrokken	door	de	flamboyante	kleuren,	de	verblindende	zon,	
het	exotisme	van	het	Zuiden.	Na	Het lot van Charles Lonceville	schrijft	hij	
een	werk	dat	gewijd	is	aan	de	Zwarte	Zee,	waarin	die	zee	tegelijkertijd	de	
plaats	is	van	het	mislukken	van	de	revolutie	van	1905,	een	venster	op	een	
tragische	periode	uit	de	geschiedenis	van	Rusland	maar	ook	de	plaats	is	
van	de	verandering	van	de	natuur	door	de	mens.	In	het	tweede	deel	van	de	
jaren	30	bezingt	hij	Centraal	Rusland,	het	hart	van	Rusland,	zijn	‘’tweede	
vaderland’’.	Het	is	de	plaats	van	de	innerlijke	vrijheid	waar	de	mens	ver	leeft	
van	de	moderne	stad,	van	een	onmenselijke	en	leugenachtige	beschaving.	
Vroeger	toevluchtsoord	tegen	de	Tataren,	wordt	het	de	enige	toevlucht	
tegen	een	systeem	dat	de	menselijke	waarden	vernietigt.	Het	Noorden	lijkt	
op	het	Midden	vanwege	zijn	eenvoudige	en	timide	karakter,	vanwege	een	
schoonheid	die	niet	het	opzichtige	en	weelderige	uiterlijk	heeft	van	het	
Zuiden.	Centraal	Rusland	verschilt	ervan	omdat	het	geen	toevlucht	is.	Het	is	
blootgesteld	aan	opstanden,	gevechten,	het	is	de	dubbelzinnige	plek	van	de	

Michailovskoje

Kizji
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onderdrukking	en	van	hoop	op	de	bevrijding.	Het	thema	van	de	verovering	
van	de	natuur	door	de	mens,	dat	overheerst	in	de	werken	die	gewijd	zijn	
aan	het	Zuiden,	vervaagt	in	de	cyclus	van	het	Noorden	en	verdwijnt	in	
de	werken	die	gewijd	zijn	aan	Centraal	Rusland	en	maakt	plaats	voor	de	
opvatting	dat	de	natuur	niet	beschouwd	moet	worden	als	een	grondstof	die	
de	mens	moet	dienen	en	onderworpen	is	aan	diens	wil.

Paustovskij	stelt	zich	op	als	de	subversieve	verdediger	van	het	individu	dat	
met	zijn	gevoelige	eigenschappen	zijn	leven	vorm	geeft	in	het	contact	met	
het	schone,	onafhankelijk	van	een	normatief	politiek	systeem.	
De	aanschouwing	van	het	mooie	heeft	een	vormende	waarde,	het	is	een	
middel	van	geestelijke	ontplooiing,	een	middel	om	te	ontsnappen	aan	de	
ontmenselijking	die	de	moderne	mens	bedreigt.	Men	ziet	de	ecologische	
gevoelswaarden	die	een	dergelijke	opvatting	impliceert.
Paustovskij	probeert	uit	te	stijgen	boven	de	existentiële	angst	van	de	mens	
door	het	contact	met	de	natuur.	Hij	behoort	tot	de	categorie	schrijvers	die,	
zoals	Camus,	de	wanhoop	weigeren	en	aan	de	kunst	de	functie	toekennen	
om	in	de	mens	het	esthetische	gevoel	te	ontwikkelen.	De	opstand	tegen	
onrecht	verenigt	zich	met	de	verheerlijking	van	de	natuur,	zozeer	dat	de	
natuur	soms	belangrijker	schijnt	te	zijn	dan	de	opstand	en	dat	hem	verweten	
is	de	mensen	met	de	werkelijkheid	te	willen	verzoenen.
Dit	werk	opent	twee	perspectieven.	Het	zou	interessant	zijn	de	beschrijving	
van	het	Noorden	zoals	Paustovskij	dat	doet,	te	vergelijken	met	die	van	de	
andere	Russische	schrijvers	(met	name	van	Baratynski)	en	het	specifieke	
karakter	te	bepalen	van	de	Russische	visie	op	het	Noorden.	Tenslotte	is	
het	nodig	het	verband	te	bestuderen	tussen	die	visie	en	die	van	de	Finse	
schrijvers,	die	zo	nauw	verbonden	zijn	met	de	natuur.	Wanneer	Paustovskij	
zijn	cyclus	van	het	Noorden	schrijft,	schrijft	de	grote	Finse	schrijver	Frans	
Emil	Sillanpää	zijn	werk	Silja	waarin	hij	de	natuur	van	zijn	land	bezingt	en	
aan	die	natuur	een	ziel	geeft.

Voetnoten
1.	Ingrië	is	de	vroegere	provincie	van	Zuid-Finland.	De	provincie	werd	in	het	Noorden	begrensd	
door	de	Finse	golf,	in	het	westen	door	de	Narva	en	het	meer	Pejpous	en	in	het	oosten	strekte	
Ingrië	zich	uit	tot	aan	de	Volkhov.
2.	K.Paustovskij,	‘’Sobranie	socinenij	v	vos’mi	tomakh,	Moskou,	‘’Khudozestvennaja	literatura’’,	
1969,	T,VI,	p.13,	25.	De	vertaling	is	door	Sophie	Ollivier	(naar	het	Frans)	en	Carel	Teunissen	
(naar	het	Nederlands)	verzorgd.
3.	Id.,	p.24
4.	Id.,	p.44
5.	Id.,	p.42
6.	K.	Paustovskij,	La Colchide	gevolgd	door	Le Roman du Nord’	Parijs,	Gallimard,1972.	p.152
7.	K.Paustovskij,	op.cit.,	T	I,	p.452
8.	K.Paustovskij,	op.cit.,	T	VI,	p.60.
9.	Id.
10.	Paustovskij	was	erg	onder	de	indruk	van	dat	boek	en	besprak	de	ideeën	van	Gernet	in	zijn	
novelle	La Théorie du Capitaine Gernet.
11.	K.Paustovskij,	op	cit.,	T	III,	p.410.
12.	id.,	p.414.
13.	id.,	p.410.
14.	K.Paustovskij,	op.cit.,	T	V,	p.543.
15.	id.,	p.544.
16.	K.Paustovskij,	op.cit.,	T	VI,	p.29.
17.	K.Paustovskij,	Le Roman du Nord,	op.cit.,	p.176.
18.	id.,	p.150.
19.	id.,	p.160.
20.	id.,	p.176
21.	id.,	p.189.
22.	id.,	pp.	214,215.
23.	E.A.Baratynski,	Polnoe sobranie stikhotvorneij,	Leningrad,	’Sovjetskij	Pisatel’,	1989,	p.244.

Vertaling	uit	het	frans	van	La Carelie et les Iles Aland dans l‘oeuvre de K.G. 
Paoustovski	door	Em.	Prof	Sophie	Ollivier,	Université	de	Bordeaux	III,	
door	Carel	Teunissen.	
De	originele	tekst	dateert	uit	het	midden	van	de	jaren	80.

Streek	van	Olonets

1992:	Deelnemers	aan	de	feestelijkheden:		
professor	Sophie	Ollivier,	regisseur	Ju.	Riabov.		
Foto	A.	Korshoenkov
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MET	KOFFERS	VOL	
GOUDZAND	NAAR	KIEV
H e i n 	 L e f f r i n g

V	o	o	r	a	f

De	leeskring	bestaat	tien	jaar!	Altijd	kwamen	we	bijeen	in	Rotterdam	bij	
Arie	van	de	Ent	thuis	of	in	zijn	literair	café	‘Tsjechov	en	Co’	op	Katendrecht.	
De	laatste	keer	waren	we	te	gast	bij	Netty	van	Rotterdam	in	Ridderkerk.	
Toen	Arie	vertelde	over	zijn	voornemen	om	in	Kiev	te	gaan	wonen	werd	
het	idee	geopperd	om	Goudzand	daar	te	bespreken.	Jan	Dimmers,	Netty	van	
Rotterdam	en	Gijs	Geertzen	bereidden	de	reis	voor	en	zo	waren	we	van	28	
september	t/m	4	2016	oktober	in	Kiev.	Op	het	programma	stonden	naast	
het	discussiëren	over	Goudzand	de	volgende	activiteiten.	Het	bezoeken	
van	het	Paustovski-museum	dat	tijdens	onze	komst	open	zou	gaan	na	een	
renovatie.	Niet	doorgegaan	want	de	renovatie	was	nog	niet	afgerond.	Ook	
het	gymnasium	waar	Konstantin	op	zat	moest	aangedaan	worden	evenals	
andere	plekken	waar	hij	over	schrijft	zoals	het	station,	de	botanische	
tuin,	het	Nikolajpark,	de	Luthersestraat	etc.	Vervolgens	een	tocht	naar	
Gorodisjtsje	waar	ooit	de	familie	een	huis	had.		

W	o	e	n	s	d	a	g			2	8			s	e	p	t	e	m	b	e	r	

In	het	vliegtuig	dat	een	uur	te	laat	vertrekt	maar	toch	op	tijd	in	Kiev	
aankomt	verbazen	we	ons	erover	dat	er	zoveel	orthodoxe	joden	meereizen.	
Later	begrijpen	we	waarom.	Arie	wacht	ons	op	en	we	gaan	op	zoek	naar	
de	taxi’s	die	ons	naar	het	hotel	brengen.	Helaas	is	er	sprake	van	enige	
miscommunicatie	dus	worden	er	ter	plekke	andere	taxi’s	geregeld.	Het	
vliegveld	ligt	zo’n	30	km	van	het	centrum	dus	duurt	het	even	tot	we	bij	ons	
hotel	Ukraine	bij	het	Maidan	aanlanden.	Na	het	inchecken	genieten	we	van	
het	diner	in	het	hotel.	Arie	adviseert	ons	bij	de	keuze	o.a.	kip	Kiev	in	een	
krokant	jasje	vergezeld	van	groentengarnituur.	Hij	beveelt	ook	de	rode	wijn	
uit	Georgië	en	champagne	aan.	Inderdaad	twee	goede	adviezen	die	het	lange	
wachten	op	de	heerlijke	maaltijd	doen	vergeten.	Daarna	gaan	sommigen	
nog	even	de	buurt	verkennen.	

D	o	n	d	e	r	d	a	g			2	9			s	e	p	t	e	m	b	e	r	

Deze	dag	gaan	we	Kiev	in	om	in	ieder	geval	Babi	Jar	(=	het	oude	vrouwen-	
ravijn)	te	bezoeken.	De	metro	–	ontstellend	diepe	roltrappen,	soms	twee	
achtereen,	het	lijkt	of	we	in	de	mijnen	afdalen	–	brengt	ons	naar	de	plek	
waar	op	29	en	30	september	in	1941	ca.	34.000	joden	vermoord	werden	
door	de	Duitsers.	In	1974	werd	pas	een	monument	opgericht	zonder	
vermelding	van	de	joodse	slachtoffers	op	de	verlaten	plek.	Jevtoesjenko	
schreef	al	in	1961	een	gedicht	over	Babi	Jar	waarvan	de	beginregels	luiden:		
“Er	staat	geen	monument	bij	Babi	Jar.	Er	is	alleen	de	steile	afgrond,	als	een	
ruwe	gedenksteen.	Ik	ben	bang”.	Sjostakovitsj	heeft	het	gedicht	verwerkt	
in	het	eerste	deel	van	zijn	13e	symfonie.	Nu	is	het	een	groot	mooi	park	
met	tal	van	monumenten	voor	de	slachtoffers	van	deze	gruweldaad.	In	
1991	is	er	een	monument	in	de	vorm	van	een	menora	opgericht.	Nu	pas	
begrijpen	we	waarom	het	vliegtuig	zo	vol	met	joodse	mensen	zat.	Ze	gingen	
naar	de	officiële	herdenking	die	nu	plaatsvindt.	‘s	Avonds	zien	we	op	de	
televisie	de	toespraak	van	president	Porosjenko.	Al	met	al	een	buitengewone	
aangrijpende	en	gedenkwaardige	dag.	
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V	r	i	j	d	a	g			3	0			s	e	p	t	e	m	b	e	r

‘s	Ochtends	stuiten	we	vlakbij	het	hotel	op	een	nieuwe	verrassing	die	
we	niet	hadden	voorzien.	Het	is	een	manifestatie	ter	gelegenheid	het	
vijfentwintigjarig	bestaan	van	de	republiek	Oekraïne.	Het	ziet	er	in	eerste	
instantie	uit	als	een	bijeenkomst	van	een	uiterst	rechtse	zo	niet	fascistische	
groepering	wegens	de	talrijke	militaire	uniformen	en	kraampjes	met	
militaria.	Bij	nader	inzien	is	het	nationalistisch	van	aard	met	talloze	
bespottingen	aan	het	adres	van	Poetin	als	bezetter	van	de	Krim	en	
onruststoker	in	Oost-Oekraïne.	Tevens	worden	er	de	gevallenen	van	de	
Maidanopstand	in	2014/2015	herdacht.	In	de	aangrenzende	straat	zien	we	
een	permanente	fotogalerij	van	de	omgekomenen.	Kaarsen,	waxinelichten,	
bloemen	etc.	Het	geheel	wordt	opgeluisterd	met	muziek	door	een	
muziekkorps	in	prachtige	lichtblauwe	uniformen.	Een	heel	ontspannen	sfeer	
die	we	aanvankelijk	niet	hadden	verwacht.	

‘s	Middags	brengen	we	een	bezoek	aan	het	neo-classisistisch	station	waar	
Paustovski	als	journalist	ook	ooit	wachtte	op	een	trein	naar	een	of	andere	
verre	bestemming.	In	een	apart	wachtzaaltje	voor	gehandicapten	en	ouders	
met	kleine	kinderen	mogen	we	even	gaan	zitten,	zodat	Gijs	en	Netty	een	
stukje	voor	kunnen	lezen.	[Goudzand	pag.	115	alinea	1	en	2,	pag.	287	alinea	
1,	pag.	315	de	alinea	beginnend	met	‘Na	Odessa’	de	zin	‘ik	ben	bij	Rylski	
t/m	zijn….’].		 	

Vervolgens	op	weg	naar	het	gymnasium	waar	P.	op	zat.	Het	precieze	adres	
hebben	we	niet	maar	met	hier	en	daar	vragen	komen	we	er.	[Sjevtsjenko	
boulevard	14]	Er	is	nu	de	faculteit	filologie	in	gevestigd.	We	mogen	
naar	binnen	en	kunnen	op	de	trap	zitten	waar	ooit	de	docenten	stonden	
opgesteld	en	waar	tijdens	de	eerste	reis	in	1997	ook	de	toenmalige	
deelnemers	zich	lieten	fotograferen[*].	Nu	dus	de	beurt	aan	de	leeskring.	
Netty	en	Gijs	lezen	weer	een	paar	citaten	voor.	[Verre jaren	pag.	139	hfdstk.	
XVII	t/m	“wij	lachten	en	joelden”.]

In	het	tegenoverliggende	Nikolajpark	komen	we	even	bij	met	een	verfrissing	
voor	we	verder	gaan	naar	het	Mariinskipark	voor	de	volgende	Paustovski	-	
herinnering.	[Goudzand	pag.	109	laatste	alinea,	pag.	110	eerste	alinea,	pag.	
111	alinea	na	het	gedicht].	

Terug	naar	het	hotel	want	om	19.15	gaan	we	naar	de	opera	waar	we	eerder	
kaarten	voor	hebben	gekocht.	Rigoletto	staat	op	het	programma.	Een	
prachtige	voorstelling	met	uitstekende	solisten	in	een	sfeervolle	19e	eeuwse	
zaal,	het	rode	fluweel	van	de	stoelen,	de	drie	balcons	met	goudkleurige	
randen.	Veel	dames	en	heren	in	gala-achtige	kledij.	Tot	slot	gegeten	in	het	
tegenoverliggende	restaurant	‘Opera’.	We	kunnen	na	afloop	nog	net	een	van	
de	laatste	metro’s	naar	het	hotel	nemen.	

Z	a	t	e	r	d	a	g			1			o	k	t	o	b	e	r	

Een	vrije	ochtend	om	wat	rond	te	dolen,	op	een	terras	te	zitten,	naar	een	
park	te	gaan,	een	museum	of	wat	anders	te	bezoeken,	etc.

Om	12.00	het	vertrek	naar	Gorodisjtsje.	Via	het	hotel	wordt	een	busje	
voor	acht	personen	(standaard)	geregeld.	Met	ons	achten	inclusief	Arie	net	
voldoende	voor	de	bus.	Carel	wilde	eerst	niet	mee	maar	besluit	toch	mee	te	
gaan.	Arie	is	zo	sportief	om	zijn	plaats	af	te	staan.	Om	14.00	uur	vertrekken	
we.	Enorme	files	om	de	stad	uit	te	komen.	Pas	tegen	vieren	in	Gorodisjtsje.	
School	gevonden.	Dankzij	Wanja	de	bijzonder	behulpzame	chauffeur	en	
het	fotoalbum	van	Hein	van	twintig	jaar	geleden	lukt	het	om	een	dame	en	
een	leerlinge	te	vinden	die	sleutels	hebben.	Nu	nog	binnen	zien	te	komen.	
Hoopvol	gaan	we	de	school	binnen	om	het	museumpje	te	bezoeken.	Hoe	
men	ook	de	sleutels	uitprobeert	niets	lukt.	Er	zullen	andere	sleutels	gehaald	
moeten	worden.	We	staan	al	op	het	punt	om	de	moed	op	te	geven	als	het	
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met	andere	sleutels	lukt.	Inderdaad	dezelfde	expositie	over	Paustovskij	als	in	
1997.	

Als	blijk	van	onze	waardering	laten	we	voor	het	museum	een	jaarboek	
en	het	fotoboekje	achter.	Helaas	vindt	Hein	geen	foto	van	de	vader	van	
Konstantin	waarop	hij	zo	hoopte.	

We	rijden	verder	naar	het	eiland	en	de	brug	en	dam	over	en	in	de	Ros,	
stappen	uit	bij	het	gedenkteken	voor	Paustovskij	en	gaan	verder	om	de	
graven	van	zijn	vader,	zijn	broer	(oom)	Ilko	en	diens	vrouw	(tante)	Dozja	
te	bezoeken.	Onderweg	worden	we	aangehouden	door	een	vrouw	die	
de	huidige	directrice	van	de	school	en	het	museum	blijkt	te	zijn.	Het	is	
Atamanenko	Antonina	Vladimirovna.	Zij	is	de	opvolgster	van	Valentina.	

Zij	werd	geïnformeerd	na	ons	bezoek	aan	de	school.	Zij	loopt	voor	de	bus	
uit	naar	het	kerkhof.	In	1979	was	dat	er	nog	niet.	Terzijde	daarvan	buiten	
het	kerkhof	liggen	de	graven	van	het	drietal.	Inmiddels	zijn	er	zerken	
geplaatst	met	hun	namen.	Vroeger	stonden	die	er	niet.	Ook	de	ligging	
van	de	betrokkenen	is	anders	dan	ons	ooit	verteld	was	door	de	vroegere	
directrice	Valentina.	Wat	is	nu	de	ware	ligplaats	van	Ilko,	Dozja	en	de	vader	
van	Paustovskij	?	?	We	zullen	het	niet	weten.

Terug	naar	Kiev,	genietend	van	een	werkelijk	schitterend,	namiddag-zonlicht	
over	de	herfstkleuren	van	de	bomen	en	struiken.

Op	de	terugweg	vertelt	Wanja	de	chauffeur	dat	hij	een	zangopleiding	heeft	
genoten	en	zingt	voor	ons	een	Russisch	en	een	Oekraïens	lied.	Verder	
heeft	hij	een	wijnboerderij	in	de	buurt	van	Kiev	en	is	hij	zelfstandig	
taxichauffeur.	We	hebben	zoveel	aan	hem	gehad	tijdens	deze	dag	dat	we	
meteen	besluiten	hem	te	vragen	ons	dinsdag	naar	het	vliegveld	te	brengen	
als	hem	dat	schikt.	Hij	zal	het	ons	laten	weten.

Na	aankomst	in	het	hotel	gaan	we	bijna	voltallig	op	zoek	naar	een	
eetgelegenheid	in	de	buurt.

Het	hoofdgerecht	is	heerlijk	maar	met	de	overige	bestellingen	gaat	het	niet	
steeds	even	goed,	maar	daarover	niet	gezeurd	na	zo’n	geweldige	dag.

Z	o	n	d	a	g			2			o	k	t	o	b	e	r

De	hele	ochtend	vrij	voor	iedereen.	Ondanks	dat	we	in	groepjes	of	alleen	
op	stap	gaan	blijkt	achteraf	dat	iedereen	wel	op	dezelfde	locaties	is	geweest	
zoals	de	Sofiakerk,	de	Michailkerk	–	sommigen	hebben	een	gedeelte	van	
de	mis	bijgewoond	–,	het	holenklooster,	de	Andrejevskistraat	met	de	
zondagsmarkt,	het	Boelgakovmuseum	dat	sommigen	bezoeken,	of	anderen	
die	met	een	tandradbaantje	naar	het	vrijheidsmonument	zijn	gegaan.

Om	14.45	uur	is	het	verzamelen	om	naar	het	appartement	van	Arie	te	gaan.

Ivan	weet	de	weg,	maar	aangekomen	bij	het	pand	weet	hij	de	toegangscode	
niet	meer.	Gelukkig	komt	Arie	na	niet	al	te	lange	tijd	aanlopen.	We	maken	
kennis	met	Juliette,	de	vriendin	van	Arie	en	gaan	voorzien	van	koffie	
en	thee	aan	de	slag	met	Goudzand.	Daar	valt	heel	wat	over	te	zeggen:	
over	Paustovski	als	persoon,	zijn	relaties	met	vrouwen,	het	doorlopende	
geldgebrek,	ziekte,	kritische	uitlatingen,	politiek,	uitgevers,	literatuur,	zijn	
vrienden.	Kortom	een	heel	ander	beeld	van	de	schrijver	komt	naar	voren.	

Op	de	eerstvolgende	bijeenkomst	van	de	leeskring	gaan	we	er	nog	verder	
mee	in	samenhang	met	Verre jaren.

Na	de	discussie	volgt	de	borrel	met	heerlijke	hapjes,	verzorgd	door	Juliette	
die	daarna	ook	nog	zorgt	voor	een	heerlijke	warme	maaltijd	van	gevulde	
paprika’s	vergezeld	van	wijn,	wodka,	frisdrank.	Na	de	afwas	nog	koffie	of	
thee	na.	Een	onvergetelijke	bijeenkomst.	
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M	a	a	n	d	a	g			3			o	k	t	o	b	e	r	

Weer	een	vrije	ochtend	om	aan	wat	dan	ook	te	besteden.

Om	12.00	uur	worden	we	opgewacht	door	Kirsten	de	Gelder	docente	
Nederlands	en	een	zestal	van	haar	Oekraïense	studenten.	Zij	nemen	ons	mee	
op	een	stadswandeling	waar	iedere	studente	op	haar	beurt	iets	vertelt	over	
de	plek	die	we	bezoeken.	

Het	begint	op	het	Maidanplein.	Eigenlijk	dubbelop	want	maidan	betekent	
plein.	We	krijgen	informatie	over	de	opstand	op	het	plein	van	november	
2014	tot	februari	2015.	Vele	doden	zijn	er	gevallen.	Ze	worden	nog	steeds	
herdacht	met	hun	portretten	op	trottoirs	van	de	omliggende	straten.

De	volgende	stop	is	bij	de	Sofiakerk,	nu	een	museum,	gesticht	in	de	vroege	
middeleeuwen.	Jaroslav	de	Wijze	(1019-1054)	is	er	begraven.	Ooit	was	
er	een	grote	bibliotheek	door	hem	gesticht,	maar	die	is	nu	verspreid	over	
allerlei	locaties,	maar	men	weet	niet	welke.	Er	is	wel	een	boekenmuseum.	

De	kerk	is	in	de	19e	eeuw	herbouwd.

Recht	tegenover	de	Sofiakerk	staat	de	Michailkerk	die	nog	steeds	als	zodanig	
in	gebruik	is.	Op	het	plein	ervoor	een	standbeeld	van	prinses	Olga	(890-969)	
de	echtgenote	van	vorst	Igor	die	vermoord	werd,	waarna	zij	regentesse	was	
van	945-963	voor	haar	zoon	Svjatoslav.	Door	haar	inzet	voor	Kiev	wordt	ze	
gezien	als	een	‘heilige’.

Hierna	vervolgen	we	onze	tocht	naar	de	wijk	Podol.	Voorheen	een	povere	
arbeiderswijk	nu	langzamerhand	veranderd	in	een	dure,	waar	yuppen	graag	
willen	wonen.

Een	bezoek	aan	de	beroemde	Andrejevskistraat	waar	nog	steeds	iedere	
zondag	een	bric-à-	brac	markt	wordt	gehouden.	Allerlei	spullen	zijn	er	te	
koop,	van	huisvlijt	tot	kleding,	enz.	Veel	eetkramen.	Heel	gezellig	allemaal.	
Het	Boelgakovmuseum	is	er,	met	ernaast	zijn	standbeeld	waar	je	op	kunt	
plaats	nemen	om	je	met	hem	te	laten	vereeuwigen.	

Er	staat	ook	nog	een	spookpaleis,	het	staat	al	jaren	leeg.	Uit	bijgeloof	wil	
kennelijk	er	niemand	wonen	of	het	kopen.

Op	het	plein	onderaan	de	straat	nemen	we	afscheid	van	Kirsten	en	haar	
studenten.	Een	interessante	tocht	ook	al	waren	sommigen	van	ons	op	vorige	
dagen	eerder	op	dezelfde	plekken	geweest.

We	spreken	af	dat	we	binnen	onze	vereniging	aan	de	orde	zullen	stellen	of	
er	leden	zijn	die	een	student	onderdak	willen	verschaffen	voor	een	bepaalde	
tijd.	Dit	om	de	student	in	Nederland	of	België	nog	beter	onze	taal	te	leren	
spreken.	

Na	het	afscheid	van	Kirsten	en	haar	studenten	even	tijd	voor	koffie	of	iets	
anders.

Een	tochtje	op	de	Dnjepr	lokt	ons	naar	de	aanlegsteigers.	Carel,	Jan,	Marijke	
en	Hein	gaan	al	op	weg.	De	anderen	zouden	daarna	volgen.	Het	loopt	wat	
anders	zodat	de	overigen	met	een	ander	schip	gaan.	

Niet	zo	erg	want	uiteindelijk	maken	we	allen	dezelfde	tocht.	Prachtig	weer,	
volop	zon	zoals	al	de	hele	week.	

We	hadden	het	niet	beter	kunnen	treffen.	Terug	In	het	hotel	spreken	we	af	
om	voor	ons	afscheidsdiner	weer	naar	het	restaurant	bij	de	opera	te	gaan.	
Dat	was	goed	bevallen.	Ook	nu	stelt	het	niet	teleur,	zij	het	dat	er	niet	genoeg	
forel	beschikbaar	is	voor	diegenen	die	hun	keus	daar	op	hebben	laten	
vallen.	Aanpassen	dus.

Na	afloop	nog	even	wat	gedronken	in	een	tentje	om	de	hoek	en	toen	met	de	
metro	weer	naar	het	hotel.	Na	zo’n	volle	dag	is	Iedereen	wel	toe	aan	zijn/
haar	bed.
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D	i	n	s	d	a	g			4			o	k	t	o	b	e	r	

De	vertrekdag.	Gelukkig	kunnen	we	gebruik	maken	van	de	bus	van	Wanja	
die	ons	naar	Gorodisjtsje	heeft	gereden.	Het	is	niet	helemaal	duidelijk	
hoeveel	tijd	het	zal	nemen	om	op	het	vliegveld	te	komen	gezien	de	files,	
maar	zo	tussen	half	drie	en	drie	uur	zullen	we	vertrekken	spreken	we	af.	Tijd	
genoeg	dus	om	de	koffers	te	pakken,	nog	even	de	stad	in	te	gaan,	misschien	
nog	een	aandenken	te	kopen	of	iets	anders	wat	begerenswaardig	is.	Op	een	
terras	te	gaan	zitten.	

Of	om	het	Pintchuk	artcentre,	een	museum	voor	moderne	kunst	te	bezoeken.	
Het	Pintchik	artcentre	is	genoemd	naar	de	oligarch	en	kunstverzamelaar	
Pintchuk.	Klein,	maar	de	expositie	“LOSS”	-	In	memory	of	Babi-Jar	-	van	de	
kunstenaars	Christian	Boltanski,	Jenny	Holzer	en	Berlinde	de	Bruyckere	is	
indrukwekkend,	zo	niet	huiveringwekkend.	

Ondanks	dat	we	niet	steeds	alles	gezamenlijk	deden	blijkt	dat	we	allemaal,	
los	van	elkaar	wel	zo	ongeveer	dezelfde	plekken	hebben	bezocht.

Kiev,	een	stad	die	de	moeite	waard	is	om	te	bezoeken.	Jan	weet	te	vertellen	
dat	De	Gaulle	over	Kiev	ooit	gezegd	schijnt	te	hebben	dat	het	de	enige	stad	
in	Europa	is	die	in	een	park	is	gebouwd.	Inderdaad	overal	groen	in	welke	
straat	dan	ook.	Kastanjebomen	te	over.	Grote	en	kleinere	parken	en	dat	in	
een	stad	van	ongeveer	drie	miljoen	inwoners.

Op	het	vliegveld	hebben	we	alle	tijd	om	nog	na	te	praten.	Raar	dat	er	geen	
gelegenheid	is	om	grivna’s	om	te	wisselen.

Vertrek	om	19,40	plaatselijke	tijd,	aankomst	in	Amsterdam	om	ca.	22.00	
uur.	

Onderstaand	de	‘boekaniers’	die	tijdens	deze	reis	veel	‘goud’	hebben	
verzameld	aan	indrukken	en	weinig	zand	behalve	aan	hun	schoenen:	

Ivan	Aguzzoli,	Jan	Dimmers,	Elbrig	de	Groot,	Gijs	Geertzen,	Marijke	
Kapteijn,	Hein	Leffring	(verslag),	Netty	van	Rotterdam,	Carel	Teunissen,	
Simon	Vlaar	(kon	helaas	door	ziekte	niet	meegaan),	Arie	v.d.	Ent	en	zijn	
Juliette	(gastheer	en	gastvrouw).

[*] In de voetsporen van Konstantin Paustovskij 1997 • op de trappen van het Gymnasium
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Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de recente publicatie van het 
door Wim Hartog samengestelde Goudzand	met teksten van Paustovskij.

Het kerkinterieur was een passende, bijna sacrale entourage, door Wim 
Hartog aangevuld met o.a. meubilair uit zijn eigen werkkamer. Zo vond het 
gesprek plaats aan de z.g. ‘vertaaltafel’, de tafel waaraan hij vele uren heeft 
doorgebracht om het werk van Paustovskij met veel liefde en passie te vertalen.

Frank Westerman deed zijn uiterste best om het gesprek in goede, heldere 
banen te leiden. Soms tevergeefs, maar dan tóch tot genoegen van de 
toehoorders, die vervolgens door Wim Hartog werden gefêteerd op prachtige 
verhalen en wetenswaardigheden rondom de Russische schrijver. Hij liet 
het door Paustovskij zo geliefde werk van Debussy horen, las vervolgens 
een passage voor over dit werk en toonde na afloop een deel uit de fraaie 
documentaire ‘Sprong naar het Zuiden’ van Hans Keller. In de pauze was 
er gelegenheid tot het laten signeren van het nieuwe boek. Ook daar nam hij 
alle tijd voor inclusief een kort gesprekje, zodat niet alle ‘fans’ aan bod zijn 
gekomen.

Kortom, een verdieping op de al aanwezige kennis van Paustovskij en een 
avond om nog lang van na te genieten.

Johan de Hollander

KONSTANTIN	PAUSTOVSKIJ
R E C E N S I E S 	 	 G O U D Z A N D

V O O R A F  door Henk Vink

De verschijning van Goudzand is niet onopgemerkt gebleven in de Lage 
Landen. In ieders omgeving was er wel een presentatie van, of interview 
met Wim Hartog te beleven.

Zo berichtte Johan De Hollander ons over het gesprek tussen Wim Hartog 
en Frank Westerman in de Nassaukerk op dinsdag 25 oktober 2016 in 
Amsterdam, georganiseerd door de OBA. 

De literaire sociale media lieten zich ook niet onbetuigd. 

Ik kreeg een tip over de recensie van Goudzand op het lezersplatform 
www.librarything.com  Dit platform is echt een smultuin voor fanatieke 
lezers. De recensie van Goudzand door Hans Vanhulle is met toestemming 
van de schrijver opgenomen in deze Nieuwsbrief, waarvoor dank.

http://www.dereactor.org/home/ Doorklikken in de rubriek KRITIEKEN 
voor het artikel van Pieter Boulogne, Professor Russische Literatuur en 
Cultuur aan de KULeuven. 

Een voor ons bekend concept werd zelfs toegepast: Wandelen in het 
voetspoor van de schijver. Hier worden enige kanttekeningen bij 
Goudzand geplaatst, maar ja wie is er onfeilbaar?

http://www.tzum.info/2016/11/reportage-goudzand-hand-paustovski-
achterna/ (als de link niet opent, zoek onder REPORTAGE)

Kortom er valt nog veel moois te besnuffelen.
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Er	is	nieuws	te	melden	voor	de	Paustovski-adept,	en	zo	zijn	er	velen	in	
de	Lage	Landen!	Goudzand	wordt	nu	zo’n	veertig	jaar	na	het	verschijnen	
van	“Verhaal	van	een	leven”	gepubliceerd,	een	cyclus	die	zo	maar	eventjes	
zes	delen	in	de	reeks	privé-domein	beslaat,	en	biedt	de	geïnteresseerde	
lezer	die	“de	grote	Paustovski”	al	doorploegde	nog	een	uitsmijter	aan	met	
beschouwingen,	verhalen,	dagboekfragmenten	en	brieven	van	de	auteur.

Konstantin	Paustovski’s	zesdelige	“Verhaal	van	een	leven”,	werd	door	de	
schrijver	en	slavist	Charles	B.	Timmer	veeleer	een	“biografie	van	de	ziel”	
genoemd,	dan	een	“relaas	van	gebeurtenissen”.	Maar	misschien	sluit	in	deze	
schitterende	en	bejubelde	reeks	het	ene	het	andere	niet	uit,	en	wordt	beide	
aspecten	recht	gedaan.	Deze	autobiografie	overtreft	zelfs	in	lengte	Herzens	
“Feiten	en	gedachten”,	en	is	bij	mijn	weten	het	langste	egodocument	uit	de	
Russische	literatuur	ooit.	Misschien	kunnen	deze	memoires	niet	wedijveren	
met	die	van	Herzen	in	louter	intellectuele	kracht,	maar	ze	zijn	een	genot	
om	te	lezen	omwille	van	de	melancholische	lyriek	waarmee	Paustovski	het	
voortschrijden	van	de	tijd	bezweert	en	de	ruimte	die	hij	openlaat	om	de	lezer	
een	blik	te	gunnen	in	zijn	kwetsbare	intimiteit,	die	voortdurend	ingebed	ligt	
in	een	grimmige	maalstroom	van	revolutie	en	oorlog	waarop	hij	absoluut	
geen	vat	had.

Maar	wie	zou	Paustovski	in	ons	kleine	taalgebied	kennen,	als	we	het	even	
niet	over	Wim	Hartog	hebben?	Deze	tolk	Russisch,	die	gradueerde	aan	de	
Sorbonne,	leerde	de	taal	kennen	bij	de	marine.	Hij	heeft	Paustovski	bij	
ons	groot	gemaakt	en	de	lezer	onnoemelijk	veel	plezier	bezorgd	met	een	
ronduit	uitmuntende	vertaling	in	een	onovertroffen,	warm	en	tintelend	
Nederlands,	waar	elk	deel	zindert	van	verrassend	gekozen	adjectieven	en	
effectvolle	poëtische	trouvailles.	Het	was	1965	toen	Hartog	in	een	Parijse	
boekhandel	“de	Paustovski”	ontdekte	in	een	Franse	vertaling.	De	Franse	
en	Engelse	vertalingen	uit	de	jaren	zestig	en	zeventig	hadden	de	reputatie	
nogal	muf	te	zijn	en	Hartog	toog	aan	het	werk.	In	zijn	Nederlandse	vertaling	
werd	Paustovski’s	Russisch	plots	visueel	uiterst	aanschouwelijk	neergezet	
en	het	brede	taalpalet	dat	Hartog	daarbij	hanteerde	laat	je	het	voorgestelde	
aanvoelen	met	een	bijwijlen	tactiel	raffinement.

Goudzand	scherpt	het	beeld	dat	we	over	Paustovski	reeds	hadden	verder	aan.	
Het	biedt	een	dwarsdoorsnede	aan	van	de	prozaïsche	wederwaardigheden	
van	zijn	leven,	en	laat	de	lezer	de	kans	om	de	hoge	vlucht	die	zijn	lyrische	
autobiografie	later	nam	beter	te	kaderen.	Waarom	koos	vertaler	en	
bezorger	Wim	Hartog	de	titel	“Goudzand”	voor	deze	compilatie	van	losse	
dagboeknotities,	brieven	en	verhalen?	Wel,	reeds	op	de	eerste	bladzijde	lezen	
we	in	de	epigraaf	voor	het	boek:	“Er	wordt	vaak	aan	schrijvers	gevraagd	
of	zij	een	aantekeningenboekje	bijhouden,	of	dat	zij	uitsluitend	op	hun	
geheugen	vertrouwen.	De	meeste	schrijvers	hebben	zo’n	boekje,	maar	maken	
er	slechts	zelden	gebruik	van	voor	hun	werk.	Zulke	aantekeningen	vormen	
dan	ook	een	op	zichzelf	staand	genre	in	de	literatuur.	Zodoende	worden	
naast	de	romans	en	verhalen	van	een	schrijver	soms	ook	zijn	aantekeningen	
los	uitgegeven.	Voor	een	schrijver	is	het	geheugen	bijna	alles.	Het	opgespaarde	
materiaal	ligt	er	niet	alleen	maar	opgeslagen.	Het	waardevolste	blijft	als	
een	toverzeef	achter.	Stof	en	molm	vallen	erdoor	en	worden	door	de	wind	
weggevoerd,	en	slechts	het	goudzand	blijft	achter.	En	daarmee	worden	dan	
kunstwerken	gemaakt.”	(K.P.	-	pag.	6)

KONSTANTIN	PAUSTOVSKI
H a n s 	 V a n h u l l e

Illustraties	uit	verschillende	nummers		
van	Mir	Paustovskogo.

Onderschriften	vertaald	door		
Greet	Vanhassel	

Kiev,	Foendoeklejskaja-straat	72,	het	huis	waar	
de	 familie	 Paustovski	 woonde	 in	 het	 begin	
van	 de	 jaren	 1900.	 Tekening	 van	 kunstenaar		
L.A.	Katsnelson	(Kiev).
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Konstantin	Paustovski	werd	geboren	in	1892	in	Moskou.	Toen	hij	zes	
was	verhuisde	zijn	gezin	naar	de	Oekraïne,	waar	hij	een	zorgeloze	jeugd	
beleefde.	Hij	bezocht	het	gymnasium	in	Kiev,	bekwaamde	er	zich	aan	
de	universiteit	in	wis-	en	natuurkunde,	en	trok	vervolgens	naar	de	
universiteit	in	Moskou,	waar	hij	zijn	studies	filologie	en	filosofie	moest	
afbreken	door	het	uitbreken	van	de	Eerste	Wereldoorlog.	Door	zijn	extreme	
bijziendheid	werd	hij	afgekeurd	voor	militaire	dienst.	Hij	werkte	als	
arbeider,	tramconducteur	en	visser,	en	bood	zich	nadien	aan	als	hospik	op	
een	hospitaaltrein	en	in	een	veldziekenhuis	aan	het	Pools-Russische	front.	
Hij	raakte	gewond	door	een	shrapnel	en	werkte	vervolgens	ergens	in	een	
Oekraïense	negorij	als	sorteerder	van	granaten	in	een	wapenfabriek.	Twee	
van	zijn	broers	sneuvelden	aan	het	front,	en	dit	op	dezelfde	dag.

We	leren	Paustovski	langzamerhand	kennen	als	een	moedig	en	eerlijk	man,	
vervuld	van	een	uitnodigende	eenvoud,	met	oog	voor	detail	en	begiftigd	
met	een	uitzonderlijk	geheugen.	In	zijn	natuurbeschrijvingen	toont	hij	
zich	een	scherp	observator.	Niets	ontsnapte	aan	zijn	aandacht.	Hij	had	een	
genereuze,	sympathieke	houding	tegenover	anderen,	en	hij	bezat	de	gave	
tot	dankbaarheid	voor	elk	klein	geluk	dat	hem	ten	deel	viel,	ook	al	was	
daar	soms	weinig	reden	toe.	Paustovski	wierp	zich	nooit	op	als	filosoof	of	
historicus,	maar	vertelde	met	een	onopgesmukte	eenvoud	over	zichzelf.	De	
liefdes	van	zijn	leven,	de	literatuur	en	het	lot	van	zijn	vaderland	hielde	hem	
het	meest	bezig.	Maar	hij	beleefde	zo	veel	dat	zijn	relaas	over	de	Russische	
revolutie	leest	als	een	document	over	een	epoche	en	een	volk.

Vanaf	de	overgang	tussen	oorlog	en	burgeroorlog	waagde	Paustovski	zijn	
“Sprong	naar	het	Zuiden”	en	vestigde	zich	tenslotte	in	Odessa.	Tot	1921	
bleef	de	Oekraïne	uiterst	onrustig.	Witten,	Roden	en	een	paar	andere	facties	
bestreden	elkaar.	Zijn	dagboeknotities	ademen	de	sfeer	van	een	semi-
zwervend	bestaan	uit.	Hij	woonde	op	diverse	plaatsen	in	de	Krim	en	tot	diep	
in	de	Kaukasus.	Paustovski	was	een	soort	freelancer,	die	dikwijls	onderweg	
was.	Zo	deed	hij	onderzoek	naar	logistieke	kwesties	die	verband	hielden	
met	havens	en	spoorwegen,	werkte	hij	voor	coöperaties	en	was	journalist,	
o.a.	voor	de	Morjak,	een	zeemanskrant	in	Odessa.	Hij	kende	het	maritieme	
wereldje	goed.	Maar	tijdens	zijn	reizen	bleef	veel	tijd	over	om	te	schrijven.	
Dergelijke	proletarische	schrijvers	kwamen	toen	wel	meer	voor	in	het	
toenmalige	Rusland.	Denk	maar	aan	Maxim	Gorki,	Michael	Zoshchenko	en	
Victor	Schlovski.	Ze	oefenden	van	de	hand	in	de	tand	allerhande	beroepen	
uit	in	ver	uiteenlopende	streken,	dikwijls	met	een	gebrekkig	statuut	en	
verzekering,	in	een	tijdperk	dat	toen	nog	het	voordeel	bood	dat	het	weinig	
benul	had	van,	of	verlangen	toonde	naar	het	rigide	patroon	die	onze	
huidige	gemetronomiseerde	maatschappij	er	bij	iedereen	goedschiks	of	
kwaadschiks	inhamert.	Een	poëtische	“Wanderlust”	was	de	diepste	drijfveer	
die	hem	naar	het	onbekende	voerde,	naar	een	horizon	die	ooit	nog	eens	
beschreven	moest	worden.	Uit	een	sterk	autobiografisch	getint	verhaal	citeer	
ik	volgende	treffende	gedachte,	die	meteen	ook	zijn	ziel	in	een	verdichte	
vorm	blootlegt:	“Misschien	omdat	ik	van	het	toeval	hield,	van	een	leven	dat	
niet	werd	beheerst	door	het	stalen	regelmechaniek	van	het	verstand	waarin	
niet	ik	maar	iemand	anders	bontgekleurde	dagen	met	ingewikkelde	patronen	
borduurde.	Ik	had	altijd	geweten	dat	mijn	wegen	niet	platgetreden	waren,	
maar	dat	er	nog	heel	veel	veelkleurigheid	voor	mij	in	het	verschiet	lag	en	
dat	daarin	zowel	droefheid	zou	blinken	als	vreugde	waar	je	je	hele	leven	
naar	smacht.”	(pag.193)	Het	ergens	in	de	luwte	kunnen	genieten	van	de	
basale	levensbehoeften,	zonder	veel	verdere	beslommeringen,	was	voor	hem	
voldoende	reden	om	het	in	een	provinciaal	nest	vol	boerenkinkels	enige	
tijd	uit	te	houden.	Maar	vanaf	half	1923	keerde	hij	terug	naar	Moskou,	en	
toen	begon	een	regelmatiger,	meer	honkvast	bestaan,	dat	alvast	op	een	
domicilie	kon	bogen.	Er	brak	een	periode	aan	met	divers	journalistiek	werk	
en	studiereizen.

Moskouse	Tram,	1905-1917

Medewerkers	van	de	krant	Morjak	aan	boord	
van	de	schoener	Malvina,	1921.	In	het	midden		
voor	de	stuurhut	K.	Paustovski;	links	E.	
Zagorskaja,	E.	Ivanov,	bootsman	Mironov;	
op	het	dak	van	de	stuurhut:	uiterst	links	N.	
Podorolski,	vierde	van	links	I.	Livshits;	recht	
voor	Paustovski	op	het	voorplan:	A.	Arenberg,		
een	hoogbejaarde	journalist	uit	Odessa;	eerste	
rij	uiterst	rechts:	M.	Aiber
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Eind	jaren	twintig	werkte	Paustovski	in	Moskou	bij	het	persagentschap	
ROSTA,	het	latere	TASS.	Het	journalistieke	werk	vergde	veel	van	hem	en	
hypothekeerde	ook	ten	dele	zijn	literaire	arbeid.	Daar	kwam	pas	in	1931	
verandering	in	als	hij	zijn	vaste	dienstverband	bij	ROSTA	opzegde	en	
zich	ten	volle	aan	zijn	literaire	carrière	wijdde.	Met	uitgevers,	literaire	
tijdschriften,	film-	en	theaterregisseurs	had	hij	veel	contacten,	en	hij	begon	
opnieuw	veel	meer	te	reizen.	Zo	willigde	hij	het	verzoek	van	Gorki	in	om	
via	Moermansk	naar	het	hoge	Noorden	te	reizen	om	er	de	geschiedenis	van	
een	gietijzerfabriek	te	boekstaven.	Uit	dit	alles	vloeide	in	de	marge	ook	de	
romantische	novelle	“Het	lot	van	Charles	Lonceville”	voort.	En	in	dezelfde	
periode	publiceerde	hij	”De	baai	van	Kara-Bogaz”,	een	literair	meerstemmig	
relaas	over	deze	onherbergzame	baai	van	de	Kaspische	Zee,	die	opengelegd	
werd	voor	industrie	en	oliewinning.	Karel	van	het	Reve	heeft	deze	roman	
in	1935	vertaald.	U	merkt	dat	industriële	thema’s	prevaleerden,	geheel	in	
de	stijl	van	Stalins	dictaat	dat	de	Sovjetschrijver	verondersteld	werd	een	
“ingenieur	van	de	ziel”	te	zijn,	die	zich	ver	hield	van	elke	“decadente”	
bourgeois-literatuur.	Pas	in	nauwe	schoentjes	raakte	Paustovski	in	het	
terreurjaar	1938,	toen	Maarschalk	Bljoecher,	over	wie	hij	een	boek	schreef,	
in	ongenade	viel	en	uiteindelijk	gefusilleerd	werd.	Alle	onverkochte	boeken	
werden	door	de	Gpoe	geconfisceerd,	en	Paustovski	vluchtte	uit	Moskou	naar	
de	Krim	uit	angst	voor	vervolging,	maar	werd	daar	met	rust	gelaten.

Tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	was	Paustovski	oorlogscorrespondent	aan	
het	zuidelijke	front.	Hij	verbleef	o.a.	in	Alma-Ata,	de	grootste	stad	van	
Kazachstan	en	een	veilig	toevluchtsoord	voor	vele	Moskouse	intellectuelen.	
Sergej	Eisenstein	verbleef	er	ook.	Begin	jaren	vijftig	werd	Paustovski	
verkozen	tot	voorzitter	van	de	afdeling	proza	van	de	Schrijversbond	en	
tot	redactielid	van	de	Literatoernaja	gazeta.	In	1956	maakt	hij	met	een	
groep	schrijvers	op	een	stoomschip	een	soort	mini	-“Grand	Tour”	langs	
Europese	havensteden,	van	Istanbul	tot	Leningrad.	Paustovski	was	een	
koele	minnaar	van	het	regime.	Hij	is	nooit	lid	van	de	communistische	
partij	geweest.	Tijdens	Stalins	leven	was	hij	voorzichtig	en	poogde	waar	
nodig	zijn	lot	proactief	te	sturen.	Maar,	eind	1956	roerde	hij	zich	plots	in	
volle	post-stalinistische	“dooi”.	Hij	viel	hij	uit	tegen	de	nomenklatoera,	
de	elite	en	“decision-makers”	van	de	Sovjet-Unie,	naar	aanleiding	van	de	
kritiek	die	geuit	werd	bij	het	verschijnen	van	de	roman	“Niet	bij	brood	
alleen”	van	Doedintsjev.	En	in	1964	was	hij,	naast	o.a.	Anna	Achmatova,	
medeondertekenaar	van	een	protestbrief	die	gericht	was	aan	de	procureur-
generaal	van	de	USSR,	waarin	de	vrijlating	van	Josip	Brodsky	werd	geëist.	
Brodsky	was	veroordeeld	tot	vijf	jaar	verbanning	wegens	“parasitisme”,	
maar	werd	na	anderhalf	jaar	vrijgelaten.	Een	derde	maal	sprong	Paustovski	
op	de	bres	toen	hij	een	schrijven	in	1966	van	o.a.	Andrej	Sacharov	aan	
Leonid	Breznjev	steunde	met	zijn	handtekening.	Er	werd	Breznjev	gevraagd	
zich	te	verzetten	tegen	een	gedeeltelijke	rehabilitatie	van	Stalin,	een	
rehabilitatie	waarbij	bepaalde	politieke	kringen	garen	hoopten	te	spinnen.	

Tot	slot	wil	ik	graag	eens	een	staaltje	geven	van	Paustovski’s	vertelkunst.	
Hij	is	een	wonderbaarlijk	impressionist	die	gedetailleerd	een	sfeer	weet	
te	vangen	in	een	alinea,	waarbij	hij	zich	bedient	van	een	taaleigen	dat	
ontegensprekelijk	op	zijn	leefwereld	geënt	is.	We	laten	de	schrijver	zelf	aan	
het	woord	als	hij	in	een	brief	uit	1916	zijn	indrukken	neerpende	toen	hij	een	
Debussy-concert	in	Moskou	bijwoonde:

“Nina	heeft	mij	een	toegangsbewijs	voor	het	Sienkiewicz	bezorgd.	Ik	ben	
ernaartoe	geweest.	Ik	heb	er	Debussy	gehoord.	Weet	je,	Chatidzje,	dat	mij	
een	rilling	door	de	leden	ging,	zo	mooi	was	het.	Bij	Nuages	hoorde	ik	
voor	het	eerst	van	mijn	leven	hoe	de	wolken	zingen.	Door	de	onduidelijke	
stemmen	van	de	nacht,	het	schuimend	geruis	van	de	branding	kwam	de	
ijle	zingzang	van	de	wolken	aangevlogen.	De	fagotten	zongen	gesmoord	
en	teder,	als	verre	winden	in	scheepstakelage,	en	ver	boven	zee	viel	een	

K.G.	 Paustovski	 aan	 de	 Prorva	 bij	 Solotsja.	
1937.	Archief	van	de	schijver,	voor	het	eerst	
gepubliceerd.	[in	Mir	Paustovskogo	nr.5]

Paustovski	op	een	avond	ter	gelegenheid	van	
de	honderdste	verjaardag	van	Taras		
Sjevstsjenko.	Foto	N.	Riabtsev.	Archief	van	
het	museum,	voor	het	eerst	gepubliceerd.	
[in	Mir	Paustovskogo	nr.	24]	
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nachtelijke,	goudachtige	regen	langzaam	omlaag	alsof	duizenden	parels	in	
een	grillige	ligatuur	neergestrooid	werden	op	de	soepel	opspattende	golven	
en	neerkwamen	met	een	zangerige	klank…	En	net	zoals	in	de	nachten	
boven	zee	capricieuze	patronen	worden	geweven	en	zich	opnieuw	wolken	
ontwikkelen,	vlochten	al	even	vreugdevol	en	moeiteloos	de	violen	en	fluiten	
hun	luimige	refrein.

Het	was	alsof	ik	een	wereld	van	schemergoud,	een	dans	van	de	nacht	zag.	Ik	
weet	niet	voldoende	van	Van	Gogh,	maar	de	volheid	van	zijn	palet	lijkt	mij	
overeen	te	komen	met	de	muziek	van	Claude	Debussy.

Daarna	volgde	Fêtes.	Dat	is	een	gala,	maar	dan	wel	in	een	kroegje	aan	zee.	
De	bedwelmende	geuren	van	teer	en	pekelnat.	Door	de	vensters	zie	je	de	
sterren,	als	Chinese	lantaarns,	wazig	branden.	De	lampen	beginnen	te	trillen	
als	een	dronken	gigue	wild	en	vreugdevol	weerklinkt.	Glanzende,	zwoele	
ogen,	wijn,	het	vieren	van	vermetele,	smachtende	hartstocht.	Opdringerige	
violen,	schrille	fluiten…	Het	is	alsof	de	klanken	in	de	kristallen	spiegels,	
in	de	hoeken	en	gaten	en	tegen	de	gladde	oppervlakken	versplinteren,	
weergalmen,	zich	weer	aanzwellend	verwijderen	en	uiteenvallen	met	het	
geluid	van	een	honend,	onzeker	gelach.”	(pag.	63)

Verhaal	van	een	leven:		
•	Verre jaren  
• Onrustige jeugd  
• Begin van een onbekend tijdperk  
• De tijd van de grote verwachtingen  
• De sprong naar het Zuiden  
• Boek der omzwervingen			
(PD	–	AP)	

Paustovskij	en	Paustovski

De	aandachtige	lezer	heeft	opgemerkt	dat	in	deze	nieuwsbrief	zowel	Paustovskij	als	Paustovski	wordt	
gebruikt.
De	redactie	vroeg	Wim	Hartog	naar	aanleiding	van	een	voorpublicatie	in	ons	Jaarboek	2	naar	het	
waarom	van	deze	wijziging	en	kreeg	het	volgende	antwoord:

In	de	nieuwe	transcriptie	van	het	Russisch	wordt	de	zgn.	korte	i,	(de	klank	na	een	gewone	i)	aan	het	
einde	van	een	woord	weggelaten.	Deze	klank	is	in	het	Nederlands	niet	goed	weer	te	geven.	
De	-ij-	wordt	te	vaak	verkeerd	als	lange	ij	uitgesproken.
Ook	grafisch	is	het	duidelijker,	zeker	in	samengestelde	woorden	of	plaatsnamen.	
Er	is	besloten	dit	ook	op	Paustovski	toe	te	passen.

De	redactie	hanteert	de	schrijfwijze	die	auteurs	in	hun	artikels	gebruiken.

Onze	vereniging	staat	echter	officieel	geregistreerd	als	Vereniging	Konstantin	Paustovskij	en	zal	
bijgevolg	deze	schrijfwijze	ook	aanhouden.

1	juni	1967,	foto	Laszlo	Dalosj

Enkel de jubilaris zelf ontbrak op het feest. 
Hij was zwaar ziek. ‘s Anderendaags in de 
ochtend werd de cassette met de opname van 
de viering bij hem thuis bezorgd. Hij lag in een 
sneeuwwit hemd op een divan – hulpeloos. Hij 
glimlachte enkel af en toe, zoals de Russische 
herfst, die hij zo liefhad.

Dalosj	L.,	Ontmoetingen met Paustovski.
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Krantenartikels

De	Vereniging	kwam	in	het	bezit	–	dankzij	een	gift	van	twee	leden,	Cyriel	Van	Tilborgh	en	Thijs	Wierema	–		
van	een	dertigtal	artikelen	uit	kranten	en	tijdschriften	uit	de	periode	1964	–	1997.		
Twee	artikelen	uit	het	jaar	1993.	
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In	Memoriam
M a a r t j e 	 v a n 	 d e r 	 W i e l

Lieve Maartje,
Tijdens de eerste reis in de voetsporen van Paustovski in 1997, leerde ik  je 
kennen. We zaten in hetzelfde schuitje van een reis die in organisatorisch opzicht 
alles te wensen overliet. Daar stond echter een onvoorstelbare hoeveelheid 
prachtige, diepe indrukken tegenover. En wat nog belangrijker was: het hele 
reisgezelschap werd een vriendenkring omdat we elkaar onderweg bij van alles en 
nog wat nodig hadden. Deze nog altijd roemruchte reis was de aanleiding tot de 
oprichting van de ‘Vereniging Konstantin Paustovskij’ het jaar daarop. 

Een aantal jaren later bekleedde je het penningmeesterschap. In de tijd van je 
deelname aan het bestuur maar ook vanaf het begin van de Vereniging hebben 
Julia en ik veelvuldig contact gehad. We woonden dicht bij elkaar en reisden 
regelmatig samen naar bijeenkomsten en hadden het dan tijdens de reis en de 
bijeenkomsten over alles wat ons interesseerde en dat was heel veel. Literatuur, 
muziek, kinderen, reizen, jij over je huis in Bretagne en wij over ons onderkomen 
als noordelijk gelegen buren in Normandië. Je was altijd enthousiast, betrokken, 
eigenzinnig; je stond open voor nieuwe dingen. We zullen je missen in onze 
Vereniging. 

Als afscheid heb ik een aantal passages gekozen uit Goudzand het boek dat je tot 
het laatste ogenblik nog aan het lezen was en waarvan ik het idee heb dat deze 
fragmenten jou ook aangesproken hebben. Maar misschien was je er nog niet aan 
toegekomen.

Uit: Konstantin Paustovski Goudzand  Uitg. Van Oorschot 2016. pag.456 e.v.

Journalistiek – De muze van verre zwerftochten  

“januari 1957 – De Perzische dichter Saadi,* een scherpzinnige en wijze sjeik uit 
de stad Shiraz, vond dat iemands leven minstens negentig jaar hoorde te duren.”… 
Een mens dient, zoals deze dichter het verwoordt, de eerste dertig jaar kennis te 
verwerven, de tweede dertig jaar over de aarde te zwerven en zijn laatste dertig 
jaar aan scheppend werk te wijden …..

Ook Maartje had ik dat graag gegund. Paustovski gaat als volgt verder. …...

“Saadi had gelijk, maar diep in mijn hart denk ik dat dertig jaar voor zwerven over 
de aarde toch wel erg weinig is. ….. ‘omzwervingen zijn de weg die ons nader 
tot de hemel doet komen’ zeiden in de Oudheid de Arabieren, waarbij ze met het 
begrip ‘hemel’ de staat van brede kennis en van wijsgerigheid bedoelden waarin 
mensen verkeren die veel over onze aarde rondgezworven hebben. Dit bij elke 
vorm van reizen absolute gegeven – namelijk dat de mens doordrongen raakt van 
de enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan kennis – is iets wat eigen is aan 
het geluk. ….
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Reizen laten een onuitwisbaar spoor achter in ons bewustzijn. ….. Gorki noemde 
reizen niet voor niets de beste hogeschool. Dat is zo. Daar valt niet over te 
twisten. Reizen leveren indrukken en inzichten op die net zo levendig zijn als 
zeewater, als het uitwaaieren van zonsondergangen…., als het suizelen van 
dennenbossen, als de ademhaling van bloemen en de stem van vogels.

Bij het reizen staan u voortdurend nieuwe dingen te wachten en waarschijnlijk is 
er geen mooiere ervaring dan deze ononderbroken stroom van nieuwe informatie 
die voorgoed tot uw leven behoort.
…..wees ….trouw aan de muze van verre zwerftochten en reis zoveel als uw 
krachten en vrije tijd dat toelaten. Want bij iedere reis raakt u steeds weer 
doordrongen van dat wat betekenisvol en mooi is.“

Tot zover Konstantin Paustovski.

Maartje is op reis gegaan ver van ons vandaan, maar dichtbij in onze herinnering.

Namens de ‘Vereniging Konstantin Paustovskij’ wens ik alle nabestaanden die 
Maartje dierbaar waren veel sterkte toe.

Hein Leffring

Rede van Hein tijdens de herdenkingsbijeenkomst op woensdag 11 januari 2017 in de 
Ruïnekerk in Bergen NH, in naam van de Vereniging Konstantin Paustovskij.

Paustovskijreis 2005 • De sprong naar het Zuiden • Ani en Georgië 
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Ingezonden
A c t i v i t e i t

• 16 februari 2017: Opendeurdag	bij	het	Centrum	voor	Russische	
Studies	[CRS]	in	Leuven	aan	de	Blijde-Inkomststraat	13,	om	18:00.
Na	een	langdurende	onderbreking	wordt	de	bibliotheek	weer	
operationeel	en	kunnen	boeken	opnieuw	worden	uitgeleend.

O p  T V  e n  o n l i n e

•	Op	Canvas,	vanaf zondag 29 januari en online:	De	BBC-reeks	van	de	
Britse	Historica	Lucy	Worsley Empire of the Tsars. 
https://www.canvas.be/empire-of-the-tsars

 
T e n t o o n s t e l l i n g e n

•	4 februari 2017 tot 17 september: In	De	Hermitage	te	Amsterdam	
loopt	de	tentoonstelling	1917. Romanovs & Revolutie
http://www.hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/romanovs_en_revolutie/index.htm

•	Verlenging	van	de	tentoonstelling	Icônes de l’art moderne. 
La Collection Chtchoukine	tot	5	maart	2017	
http://www.fondationlouisvuitton.fr/expositions/icones-de-l-art-moderne.html

Colofon

•	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 / Greet Vanhassel

Redactie-adres 
Desguinlei 64, 2018 Antwerpen • redactie@paustovskij.org


