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Het verheugt ons bijzonder u een Nieuwsbrief te kunnen aanbieden die 
veel aandacht besteedt aan de in september 2017 gemaakte reis naar het 
Noorden van Rusland en grotendeels gevuld is met bijdragen van onze 
leden. 

Netty van Rotterdam maakt de leden opmerkzaam op de bibliografie van 
werken van en over Paustovski die weer helemaal up to date is.

Greet Vanhassel heeft het artikel Paustovski en de streek van Novgorod 
voor ons vertaald.

Pieter Slim neemt ons mee op de tocht van Pskov naar Poeskinsky Gory 
waarbij hij ons o.a. leidt langs de bomen en planten die wij onderweg 
tegenkomen.

We werden verrast met een artikeltje van E.V. Federova, wetenschappelijk 
medewerker van de dienst Excursies en Organisatie van het museum, 
over ons bezoek op 10 september 2017 aan Michailovskoje.

Jan Baas is een opmerkzame reiziger die een verband legt tussen een 
bezoek aan de opera in St. Petersburg getiteld Adriana Lecouvreur en 
Paustovski. In De Romantici wordt in deel 3 melding gemaakt van een 
koortsdroom waarin Paustovski zich bevindt en mijmert over ene 
Adrienne Lecouvreur. Jan zoekt uit wie die Adrienne Lecouvreur is. 

En vanzelfsprekend vindt u onze vaste rubrieken Krantenartikels en 
Ingezonden met titels het lezen waard. 
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Zondag	13	mei
Op	zondag	13	mei	vindt	in	Antwerpen,	in	de	Gele	zaal	van	deSingel	de	
volgende	ledenbijeenkomst	plaats	met	algemene	ledenvergadering.

Het	bestuur	heeft	een	mooi	kunstzinnig	programma	in	voorbereiding	met	o.a.

De kunst de wereld te zien
Paustovski	en	de	beeldende	kunst

Lezing	door	Kristin De Glas,	lid	van	onze	vereniging.	Kristin	studeerde	
kunstgeschiedenis	in	Gent	en	is	al	geruime	tijd	freelance	docente	bij	
verschillende	culturele	organisaties.	Haar	interesse	gaat	vooral	uit	naar	de	
kunst	van	de	20ste	en	21ste	eeuw.	

In	zijn	Boek over kunstenaars	(Moskou,	1966)	schrijft	Paustovski	over	
enkele	van	zijn	favoriete	schilders.	We	ontmoeten	er	ondermeer	Kiprenski,	
Pirosmani	en	Levitan.	Ook	in	andere	werken	verwijst	Paustovski	naar	
beeldende	kunst.	Zo	schrijft	hij	ondermeer	mooie	bladzijden	over	Vrubel	of	
voert	hij	denkbeeldige	kunstenaars	ten	tonele,	waarvan	we	zouden	hopen	
dat	ze	echt	bestaan	hadden.	

Paustovski	is	in	de	eerste	plaats	geïnteresseerd	in	de	kunstenaar,	de	mens	
achter	het	werk	en	zijn	geschiedenis.	Hij	voelt	zich	duidelijk	verwant	met	
deze	kunstenaars,	die	weliswaar	in	een	ander	medium	werken,	maar	toch	
ook	zijn	liefde	voor	het	Russische	landschap	delen	en	zijn	fascinatie	voor	de	
Russische	mens.

In	deze	lezing	gaan	we,	aan	de	hand	van	Paustovski,	dieper	in	op	het	oeuvre	
van	deze	kunstenaars	en	situeren	we	hen	in	de	ruimere	context	van	de	
Russische	kunst.

Isaac	Levitan	
Above the eternal peace

1894
Tretjakovgalerij,	Moskou
Foto:	Publiek	domein
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BABEL/RODE RUITERIJ

Koenraad Tinel	is,	hoewel	een	beeldend	kunstenaar,	zeer	actief	op	de	
theaterscène.	Zijn	eerste	grote	voorstelling	was	de	theatermonoloog	
Scheisseimer.	De	voorstelling	was	gebaseerd	op	de	gelijknamige	graphic	
novel.	Bij	deze	voorstelling	werden	de	tekeningen	uit	het	boek	groot	op	
scherm	geprojecteerd	terwijl	Koenraad	Tinel	het	verhaal	van	de	twee	
jaar	durende	vlucht	naar	Duitsland	en	terug	tijdens	WOII,	samen	met	
zijn	ouders	en	kleine	zusje,	vertelde	aan	de	hand	van	de	tekeningen,	
ondersteund	door	liederen	en	pianospel.

Koenraad	Tinel	en	Oleg Lysenko	ontmoetten	elkaar	voor	de	eerste	
keer	bij	een	optreden	met	de	Nederlandse	dichter/beeldend	kunstenaar	
Armando	in	Amsterdam.
Er	groeide	een	hechte	band	die	leidde	tot	de	creatie	van	meerdere	
producties.

De	nieuwe	Babel/ Rode Ruiterij-voorstelling	is	de	vrucht	van	een	
jarenlange	fascinatie	bij	Koenraad	Tinel	voor	het	werk	van	Isaac	Babel.
Hij	heeft	zich	de	sfeer	en	inhoud	van	de	verhalen	doorheen	de	jaren	zo	
eigen	gemaakt	dat	hij	ze	liefst	ook	zelf	voordraagt,	wat	de	emotionele	
impact	van	de	voorstelling	verhevigt	en	waarmee	hij	weer	aansluit	bij	
zijn	allereerste	theatermonoloog.
Voor	Oleg	Lysenko	is	de	literatuur	van	deze	in	Oekraïne	geboren	
schrijver	als	thuiskomen,	de	muziek	die	hij	brengt	evoceert	zowel	
de	Russische	ziel	als	de	joodse	stem	in	de	verhalen	van	Isaac	Babel,	
doorspekt	met	propagandamuziek	en	weemoedige	kozakkenliederen.
De	voorstelling	is	opgebouwd	rond	het	eerste	en	laatste	verhaal	uit	de	
cyclus	Verhalen	van	de	Rode	Ruiterij.
Omdat	de	periode	2017/2018	honderd	jaar	Russische	revolutie	herdenkt	
zijn	de	verhalen	van	Isaac	Babel	in	hun	onsterfelijke	grootheid	weer	
razend	actueel.

Foto:	Joke	Floreal

Foto’s:	Manon	Duwelz



•	 4

Mocht	u	binnenkort	de	website	weer	eens	bekijken,	open	dan	ook	de	daarin	
opgenomen	Bibliografie	eens.	Het	zal	zeker	een	verrassing	zijn	wat	daar	
allemaal	te	vinden	is.

In	2009	zijn	Gijs	Geertzen	en	ik	begonnen	met	het	opzetten	van	een	
bibliografie	van	het	werk	van	Paustovski.	
Te	vinden	op	de	bibliografie	zijn:

1.	 In	het	Nederlands	vertaalde	boeken	en	verhalen	van	Paustovskij
2.	 In	het	Nederlands	vertaalde	verhalen	van	Paustovskij	in
	 verzamelbundels	en	tijdschriften
3.	 Boeken	over	Paustovskij
4.	 Artikelen	over	Paustovskij	en	zijn	boeken	in	boeken
5.	 Artikelen	en	recensies	over	Paustovskij	en	zijn	boeken	in
	 tijdschriften
6.	 Artikelen	en	recensies	over	Paustovskij	en	zijn	boeken	in	kranten
7.	 Varia
8.	 Publicaties	in	andere	talen
9.	 Digitale	bestanden

Nu	er	steeds	meer	digitale	tijdschriften	komen,	hebben	wij	hoofdstuk	9	
toegevoegd	met	een	verwijzing	naar	digitale	bestanden.	Bij	het	zoeken	
naar	aanvullingen,	kwamen	wij	tot	onze	verrassing	in	de	catalogus	van	de	
Koninklijke	Bibliotheek	het	digitale	bestand	tegen	van	Kolchis.	Dit	boek	is	
antiquarisch	nauwelijks	te	vinden,	maar	nu	toch	dankzij	het	digitale	bestand	
te	raadplegen.

Een	bibliografie	is	nooit	compleet.	Altijd	wordt	toch	nog	een	artikel	
gemist.	Vandaar	onze	oproep	aan	de	leden	om	ons	aanvullingen	te	sturen,	
verbeteringen	aan	te	brengen.	
Dit	kan	naar:	nettyvanrotterdam@planet.nl

Netty	van	Rotterdam

bibliografie

Foto:	niet	gedateerd,	
uit	het	archief	van	Oleg	
Kozlov.	Zijn	dochter	
Yana	Kozlova	schonk	
het	archief	van	haar	

vader	aan	onze		
vereniging	tijdens	
onze	ontmoeting	in	

St.Petersburg.
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PAusTOVsKI	EN	DE	sTREEK	
VAN	NOVGOROD	
door	A.	Martinovitsj
v e r t a l i n g 	 G r e e t 	 V a n h a s s e l

NOVGOROD	PRAVDA		-		9	februari	1978

Reeds	in	zijn	jeugd	formuleerde	Konstantin	Paustovski	wat	voor	hem	het	
belangrijkste	was	in	zijn	leven	als	volgt:	Je moet alles meemaken, alles 
verdragen om jezelf te scheppen.	En	toen	de	oude	dag	was	gekomen	merkte	
hij	op:	Mijn leven als schrijver begon met het verlangen om alles te zien en 
rond te reizen. En blijkbaar zal het daar ook mee stoppen. De poëzie van het 
zwerven vermengd met de onverbloemde realiteit gaf de beste legering voor 
het schrijven.

Hij	werd	geboren	in	Moskou	maar	beschouwde	Oekraïene	als	zijn	echte	
vaderland.	Behalve	Oekraïene	doorkruiste	hij	ook	de	Kaukasus,	de	Krim,	
Polen,	de	streek	van	de	Volga…	Hij	reisde	ook	naar	het	buitenland	-	we	
kennen	zijn	prachtige	schetsen	van	Frankrijk,	Italië,	Bulgarije	en	andere	
Europese	landen.

Niet	al	die	streken	waren	evenwaardig	voor	Paustovski.	Zijn	
lievelingsplaatsen	bleven	de	Krim	en	Odessa;	op	rijpere	leeftijd	veroverde	
centraal	Rusland	zijn	hart.	Paustovski	vertoefde	ook	in	ons	wondermooie 
Noordwesten – in Pskov, Novgorod en het Michailovskoje van Poesjkin.	Hij	
reisde	graag	naar	Leningrad,	vooral	tijdens	de	witte	nachten.

Ik heb de macht van het Noorden leren kennen – zo	schreef	hij. Blijkbaar 
staat “het Noorden” niet enkel voor de stille pracht van de natuur, maar... 
ook voor de imposante kathedralen van Novgorod en Pskov, voor het grootse 
en elegante Leningrad…, de rustige ogen van de meisjes van het Noorden, de 
zwarte naaldbomen, het witte schuim van de vogelkers. 

In	het	bekende	verhaal	over	het	schrijverschap	in	De gouden roos	lezen	we:	
Op een herfstdag ging ik per trein van Moskou naar Leningrad waarbij ik 
echter niet de gebruikelijke route over Kalinin en Bologoje koos maar vanuit 
het Savelovskistation via Kaljazin en Chvojnaja reisde.  
Veel bewoners van Moskou en Leningrad hebben er niet het flauwste 
vermoeden van dat er een andere route bestaat. Deze is weliswaar iets langer 
maar veel interessanter dan het normale traject over Bologoje. Interessanter 
omdat de spoorlijn voor de helft door dunbevolkte bosgebieden loopt. [1] 
Onderweg	kwam	de	trein	in	een	onweer	terecht;	aan	de	kleurrijke	
beschrijving	daarvan	zijn	enkele	bladzijden	gewijd.	De	hier	door	Paustovski	
beschreven	sparren-	en	dennenbossen	lijken	heel	erg	op	die	van	Pestov	en	
Chvoinaja.

In	1932	schreef	Paustovski	het	verhaal	Kolchida	[noot	van	de	vertaler:	de	
plek	heet	Kolchis	in	het	Nederlands	(Georgisch კოლხეთი)]	en	bezorgde	
het	aan	de	almanak	Het jaar zestien	van	Maxim	Gorki.	Later	herinnert	hij	
zich:	Gorki las Kolchida, zoals hij me later zelf vertelde,“eigenhandig”en 
maakte maar één enkele opmerking. Het betrof de geranium. Ik had 
geschreven dat de geranium de bloem is van de kleinburgerij…, de 
voornaamste versiering aan de vensters van de woningen van de kleine man.

In antwoord hierop schreef Gorki in de marge van het manuscript dat geen 
enkele plant of bloem bourgeois of banaal kan zijn en dat de geranium de 
geliefde bloem is van de armen in de stad, van de benauwde kelders waar 
de ambachtslui vertoeven. Bij het volk bestaat al sinds mensenheugenis 
de overtuiging dat geraniums de zware lucht zuiveren in de ateliers van 
bankwerkers, schoenmakers en andere vaklui. Daarom zijn geraniums zo 
geliefd.	

Balkon	in	
Veliki	Novgorod,	
Paustovski-reis,
september	2017
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Kort nadien… ontmoette ik Gorki en hij verweet me dat ik de schoonheid van 
de bloem niet opmerkte. - Misschien	komt	u	ooit	in	Italie	terecht, zo zei hij 
me, - en	daar	zal	u	overal	zulke	weelderige	geraniums	zien,	dat	u	uw	blik	
er	niet	van	af	zal	kunnen	houden.	Bij	ons	kweken	ze,	volgens	mij,	de	beste	
geraniums	in	Veliki	Novgorod.	Alle	buitenwijken	lijken	daar	wel	in	vuur	
en	vlam	te	staan	van	de	scharlakenrode	geraniums.	Bent	u	nooit	in	Veliki	
Novgorod	geweest?

-	Neen,	daar	ben	ik	nooit	geweest

-	Dan	moet	u	daar	echt	heen.	Heus!	Lindenthee	gaan	drinken	bij	de	
plaatselijke	oudjes.	Een	wonderlijke	smaak,	hoewel	…	je	moet	ervan	
houden.	…	Gaat	u	dus	naar	Velikiy	Novgorod.	Er	zijn	daar	veel	van	die	
fijne	vriendinnetjes,	zoals	Arina	Rodionovna.	De	Russische	dichtkunst	is	
blijkbaar	bij	hen	begonnen.	

En	Paustovski	komt	dus	weldra	aan	in	Novgorod.	

Onder	de	indruk	van	die	reis	schrijft	Paustovski	in	1944	de	roman	Rook van 
het vaderland.	In	datzelfde	jaar	gaat	deze	roman	in	vreemde	omstandigheden	
verloren;	hij	wordt	pas	in	1963	teruggevonden	in	de	archieven.

De	handeling	van	de	roman	begint	in	Novgorod	in	1938,	in	het	huis	van	het	
oudje	Varvara	Gavrilovna.	Het	huis	staat	op	de	linkeroever	van	de	Volchov,	
ten	noorden	van	het	Kremlin.	Bij	het	oudje	nemen	twee	huurders	hun	intrek,	
de	kunstenaars	Vermel	en	Pachomov,	die	uit	Leningrad	zijn	gekomen	om	
fresco’s	van	Theofanes	de	Griek	te	bestuderen.	Even	later	komt	uit	Odessa	
de	actrice	Tatiana	Andreevna	aan,	de	dochter	van	het	oudje.	Zij	gaan	naar	
Michailovskoje,	waar	ze	de	literaire	criticus	Schweizer	ontmoeten.	

Dit	is	een	roman	over	de	Sovjet-intelligentsia,	over	haar	moed,	haar	
gedachtengang.	De	personages	zijn	hier,	zoals	gewoonlijk	bij	Paustovski,	
wat	eigenaardig,	niet	praktisch	ingesteld,	in	beslag	genomen	door	hun	
gedachten	en	door	het	aanvoelen	van	ongewone	gebeurtenissen.	Zij	zijn	
voortdurend	op	weg.	Nu	zijn	ze	in	Odessa,	dan	weer	in	Michailovskoje,	dan	
weer	in	Leningrad.	

Ongeveer	een	derde	van	de	gebeurtenissen	in	de	roman	vindt	plaats	in		
Novgorod.	Af	en	toe	zie	je	kleine	stukjes	van	het	echte	leven	daar.	
Bij	voorbeeld	als	Tatiana	Andreevna	zegt:	Een fantastische stad… 
Schilderachtig, zeer hard. Maar als jullie naar Novgorod zouden komen in 
de zomer. Als de lindebomen bloeien, dan kan je daarin opgaan tot je er 
hoofdpijn van krijgt. Ik ben hier geboren, maar tijdens de witte nachten kon 
ik nooit geloven dat het allemaal echt was. Je loopt dan door de stad alsof je 
diep onder water bent.

Verder	vernemen	we	dat	er	in	Novgorod	een klein groen station	was.	En	hier	
is	een	winters	beeld:	Op de Volchov had men ijs gekapt en men voerde het op  
boerensleden naar de stad. Op de steile stukken bleven de paarden vaak 
hijgend staan en de voerders gooiden hier en daar groenige ijsblokken op de weg. 

Een	oude	kerk	wordt	heel	kleurrijk	beschreven:	de stenen koude, het roest, 
het gebroken glas en van op de muren keken de heiligen dreigend toe. Hun 
kleding was bedekt met bleke planten, hun blote voeten stonden op de koude 
stenen.

In	de	roman	lezen	we	dat	de kunstschilder in zijn werk de kleurzuiverheid 
wilde bereiken die zo typisch was voor de fresco’s van Novgorod. Die gaven 
de indruk dat de op de stenen gewelven afgebeelde mensen uit een verlichte 
mist traden. 

Bijzonder	interessant	is	het	hoofdstuk	over	de	laatste	dagen	voor	de	bezetting	
van	Novgorod	door	de	Nazitroepen,	over	hoe	iconen,	antieke	kerkschatten	en		
manuscripten	gered	werden.	Al	komt	de	beschrijving	van	die	dagen	niet	
helemaal	overeen	met	de	werkelijkheid,	toch	is	de	psychologische	atmosfeer	
precies	weergegeven.	
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De	roman	Rook van het vaderland	eindigt	optimistisch:	Novgorod	is	bevrijd,	
Vermel en Pachomov gaan werken aan de restauratie van de fresco’s in de 
kerken van Novgorod.

Wanneer	bezocht	Paustovski	Novgorod?	Volgens	sommige	gegevens	in	de	
zomer	van	1937,	samen	met	zijn	bezoek	aan	de	plaatsen	waar	Poesjkin	
woonde;	volgens	andere	gegevens	in	1938.	Waarschijnlijk	was	hij	hier	in	de	
winter,	want	in	zijn	roman	komen	vooral	winterlandschappen	voor.	

In	die	jaren	was	Paustovski	reeds	een	tamelijk	bekende	schrijver	en	zijn	
bezoek	aan	Novgorod	zou	niet	onopgemerkt	gebleven	zijn.	In	dit	verband	
verzoeken	we	diegenen	die	Konstantin	Paustovski	ontmoet	hebben	of	met	
hem	correspondeerden,	ons	hierover	in	te	lichten	bij	de	literaire	verening	
“Raduga”	(Novgorod.	Kultuurhuis	van	de	vakbond)

A.	MARTINOVITSJ	

Foto’s:	Veliki	Novgorod,	
Paustovski-reis,
september	2017.

[1]	Vertaling	Wim	Hartog,	De gouden roos,	Privé-domein,	blz.	272
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Van	Pskov	(Псков)	
naar	Poesjkinskije	Gory	
(Пушкинсекие Горы)	

b i j d r a g e 	 P i e t e r 	 A . 	 s l i m

Zondagmorgen	10	september	2017																																	

Tot	gisteren	was	het	steeds	prachtig	zonnig	weer	geweest.	Maar	na	de	
sprong	naar	het	zuiden	met	de	trein	is	het	weer	wat	veranderd.	Gisteren	was	
het	regenachtig	met	opklaringen	en	tegen	de	avond	zonnig.	Vandaag	is	het	
geheel	bewolkt	en	afgelopen	nacht	heeft	het	ook	wat	geregend.	De	grauwe	
lucht	wordt	nu	hier	en	daar	wat	blauwig.

De	parkeerplaats	van	ons	Old	Estate	Hotel	in	Pskov	wordt	na	de	bruiloft	van	
gisteren	schoongeveegd.	We	hebben	vanuit	het	raam	van	onze	slaapkamer	
zicht	op	de	naastgelegen	groengedakte	Kontsjanskaia-kerk	(de	orthodoxe	
kruizen	zijn	goudkleurig)	uit	de	15e	&	16e	eeuw,	die	we	gisteren	bezochten.	
We	zien	de	jonge	beiaardier	in	de	klokkentoren	de	7	klokken	met	de	touwen	
‘wisselluiden’.

Een	koppel	van	wel	50	verwilderde	duiven	zit	op	een	aangrenzend	dak.	
Bonte	kraaien	(de	Oost-Europese	variant	van	onze	zwarte	kraai)	en	kauwtjes	
roepen	voortdurend.	Ver	weg	hoor	je	meeuwen.	Er	komt	steeds	meer	blauw	
in	de	lucht.	
En	zo	begint	onze	10e	dag.

Uit	het	bijzonder	weelderige	ontbijt	kies	ik	kasja	(ка́ша)	van	havermout	en	
van	boekweit,	met	een	garnering	van	vossenbessen,	en	drink	kvas	(квас).	
Wat	een	weelde	om	zo	te	ontbijten.	
We	gaan	nu	per	bus	naar	Poesjkinskije	Gory.	Bij	vertrek	schijnt	de	zon	en	
gaan	we	over	de	Oktyabr’skiy	prospekt	met	mooie	laanbomen	(linden,	essen)	
verder	naar	het	zuiden.

	
We	nemen	afscheid	van	het	kremlin	met	zijn	prachtige	Drievuldigheids-
kathedraal	(1138),	de	kerk	van	St.	Michael,	een	beeld	van	prinses	Olga,	en	
zien	Poesjkin	al	in	een	park.	“90-procent	van	de	bouwwerken	was	door	de		
nazi’s	verwoest”.	Na	een	tijdje	komen	we	in	een	buitenwijk	van	alleenstaande		
particuliere	huizen,	met	berken,	en	populieren:	een	andere	wereld	dan	in	
Karelië.	Zien	een	monoliet	als	oorlogsmonument.	
	
De	wereld	verandert:	we	gaan	door	een	vallei	met	rietvelden	en	
wilgenstruweel,	en	te	keurig	onderhouden	wegbermen.	De	hoog	gelegen	weg	
gaat	door	nat	gebied.	De	bossen	rondom	zijn	anders	dan	in	de	taiga	van	het	
noorden.	Zo	nu	en	dan	zijn	er	nog	wel	dennen,	maar	we	zien	vooral	meer	
loofhout.	Een	oorlogsmonument	voor	mariniers	uit	Pskov,	omgekomen	in	
Tsjetsjenië.

	
Voor	’t	eerst	passeren	we	op	zandopduikingen	(afgeoogste)	akkers,	grasland	
met	hooioppers,	een	begraafplaats	met	gekleurde	karakteristieke	hekjes	en	
bankjes,	en	(plastic)	bloemen,	en	langs	de	weg	ratelpopulieren	met	reeds	
rode	herfstkleuren.
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In	de	bus	verstrekken	onze	gids	en	onze	onvolprezen	Greet	Vanhassel	
uitgebreide	informatie	over	Aleksandr	Poesjkin	(Пушкин,	1799-1837):

Vanwege	Poesjkins	De Moor van Peter de Grote	en	zijn	afstamming	van	
Abram	Petrovitsj	Hannibal	(ca.	1696-1781)[1],	een	zwart	jongetje	uit	Afrika		
dat	tsaar	Peter	de	Grote	cadeau	kreeg	van	de	Russische	gezant	in	
Constantinopel,	en	dat	later	studeerde	in	Rusland	en	Parijs,	dringt	zich	de	
analogie	op	met	Kwasi	Boakye	(Aquasie	Boachi).	Dit	zwarte	Ashanti-prinsje	
uit	Ghana	verkeerde	aan	het	Haagse	hof	van	Willem	II,	studeerde	o.a.	in	Delft,	
en	is	hoofdpersoon	in	de	De zwarte met het witte hart	van	Arthur	Japin.

Poesjkin	bezocht	6	jaar	het	door	de	tsaar	opgerichte	lyceum	Tsarskoje	Selo,		
eliteschool	voor	jongens	die	later	de	Staat	moesten	gaan	besturen,	bleek	al	
snel	een	pienter	kereltje,	een	‘doerak’	(дурак)	met	niet	al	te	hoge	cijfers,		
maar	wel	goed	in	de	Franse	taal	en	Russische	literatuur.	Ruslands	beroemdste	
dichter	Derzjavin	zat	in	de	examenjury	toen	Poesjkin	zijn	gedicht	
Herinneringen aan Tsarskoje Selo	voordroeg,	en	Derzjavin	oordeelde	‘jou	
wacht	een	grote	carrière’.	
Poesjkin	werkte	bij	het	Ministerie	van	buitenlandse	zaken	(als	‘lijntrekker’),	
was	van	verarmde	adel,	en	lid	van	de	‘Groene	lamp’.	De	laatste	met	leden	
uit	adellijke	kringen	die	vonden	dat	Rusland	om	hervormingen	schreeuwde;	
immers	er	bestond	nog	steeds	lijfeigenschap.	Alexander	I	was	de	opvolger	
van	tsaar	Paul	I	op	en	had	vooreerst	wel	liberale	ideeën.	Onder	de	leden	van	
de	‘Groene	lamp’	zaten	veel	Dekabristen	die	een	grondwet	eisten.	Een	aantal	
van	hen	organiseerde	een	opstand	en	werd	daarvoor	opgehangen	door	de	
opvolger	van	Alexander	I,	Nicolaas	I,	die	veel	aandacht	had	voor	spionnen	
en	censuur.	En	hoewel	Poesjkin	niet	echt	opgenomen	was	in	de	‘Groene	
lamp’	en	nooit	aan	revolutionaire	acties	deelnam,	werd	hij	toch	verbannen	
(overgeplaatst)	naar	Moldavië	(onder	Inzov)	en	later	naar	Odessa.	In	Odessa	
legde	Poesjkin	het	aan	met	de	echtgenote	van	gouverneur	Vorontsov	en	werd	
verbannen	naar	het	landgoed	van	zijn	moeder	Michailovskoje.	Met	Nicolaas	
I	als	privé-censor	mocht	Poesjkin	terug	naar	St.	Petersburg	maar	kon	
door	de	censuur	veel	van	zijn	werk	niet	publiceren.	Na	de	zoveelste	liefde	
besloot	Poesjkin	dan	toch	maar	eens	te	huwen	met	Natalja	Gontsjarova.	Uit	
het	huwelijk	kwamen	vier	kinderen	voort.	Belager	van	zijn	vrouw	was	de	
geadopteerde	zoon	van	de	Nederlandse	gezant	J.D.B.A.	baron	van	Heeckeren	
van	Enghuizen,	Georges-Charles	d’Anthès,	welke	laatste	met	zijn	aandacht	
voor	Natalja	de	jaloezie	van	Poesjkin	opwekte.	Poesjkin	daagde	hem	uit	voor	
een	duel	en	liet	daarbij	zelf	het	leven.	
Poesjkin	én	Paustovski	hebben	gemeen	dat	ze	beiden	hun	muzen	nodig	
hadden.	
Meer	informatie	is	te	vinden	in:		
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Poesjkin		
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natalja_Nikolajevna_Gontsjarova

Na	de	bustocht	komen	we	aan	in	Poesjkinskije	Gory	bij	het	bezoekerscentrum	
van	het	Poesjkin	Zapovednik	[2]	(natuur-	en	cultuurpark)	voor	(wederom)	
een	gids	en	kaartjes	voor	Michailovskoje,	het	landgoed	waar	Poesjkin	
verbleef	[3].	Het	bezoekerscentrum	kent	een	monumentale	aanleg	met	gazons,	
afrikaantjes,	petunia’s,	leeuwenbekjes,	primula’s,	anjers,	hosta’s,	herfstasters,	
hortensia’s	etc.,	en	hagen	van	liguster	en	cotoneaster.	De	waterpartijen	staan	
droog	(met	steenslag	en	muurpeper).	
Bij	het	bezoekerscentrum	is	een	kleine	markt	waar	particulieren	hun	huisvlijt	
aanbieden	(souvenirs,	jam,	gedroogde	appeltjes,	knoflook,	breiwerk,	bloemen	
etc.).

Poesjkin	door	Orest	Kiprenski,	1827
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Via	een	dorp	met	Oostblokflats	en	gemengde	bossen	van	sparren,	loofhout	
en	waaronder	bv.	ook	hazelaar,	komen	we	aan	op	het	mooie	landgoed	
Michailovskoje.

We	zien	eeuwenoude	linden,	sparren,	ruwe	berken,	een	vijver,	waterval,	
bruggetjes,	een	klein	(Maljenets)	en	een	groot	meer	(Kyranowo)	met	er	
doorheen	de	rivier	Sorot.	Er	heerst	een	grote	rust,	echte	stilte.	We	ademen	
schone	lucht	in,	af	te	leiden	uit	de	weelderige	korstmosbegroeiingen.	
Langs	de	rivier	hoge	natuurlijke	vegetaties	van	moerasspirea,	grote	
kattenstaart,	rietgras	etc.	en	op	de	grond	penningkruid.	De	natuurlijke	
vegetatie	wordt	goed	beheerd:	gemaaid	tot	waar	het	te	nat	is.	Een	eind	
verderop	zien	wij	enkele	zilverreigers.	Naar	het	water	gelopen,	vloog	de	
houtsnip	van	Toergenjev	op	(Mijn buurman Radilov,	1955).	
Er	is	ouderwetse	akkerbouw,	er	zijn	moestuinen	met	snijbiet	(‘warmoes’),	
rode	bieten,	peterselie,	appelbomen	(‘oogstappeltjes’)	en	siertuinen,	borders	
met	eenjarigen	en	vaste	planten:	afrikaantjes,	asters,	ageratums,	petunia’s,	
phloxen	enz.,	alles	zo	authentiek	mogelijk.	De	schaarse	bebouwing	is	
gegroepeerd	rondom	een	rond	grasveld	omzoomd	door	oude	zeer	verzorgde	
gekandelaberde	linden,	met	in	het	midden	een	reusachtige	eeuwenoude	
lindeboom.

In	1999,	bij	de	200-jarige	herdenking	van	Poesjkins	geboorte,	is	het	
landhuis	dat	we	bezoeken	gerestaureerd.	Grootvader	Hannibal	liet	het	
eerste	huis	bouwen	en	het	park	aanleggen	door	lijfeigene	boeren,	waarna	
Poesjkins	moeder	het	erfde.	De	familie	bracht	hier	de	zomer	door	en	woonde	
dan	in	de	winter	in	de	stad.	Na	voltooiing	van	het	lyceum	kwam	Poesjkin	
op	Michailovskoje	terug,	en	bleek	het	landgoed	een	ideale	locatie	om	te	
schrijven:	“dit	is	zijn	poëtisch	vaderland”.

In	1922	bestemde	een	oekaze	van	het	Ministerie	het	hele	gebied	tot	
reservaat	en	literair	museum.	In	beide	Wereldoorlogen	is	het	gebouw	
verwoest.	“De	nazi’s	wilden	het	gelaat	van	Poesjkin	van	de	aarde	laten	
verdwijnen”.	Na	WO	II	is	het	huis	voor	de	5e	keer	gerestaureerd.	Herstel	
vond	steeds	plaats	naar	oude	lithografieën.	
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Het	naastliggende	huisje	van	het	(lijfeigene)	kindermeisje	is	altijd	bewaard	
gebleven	tot	het	door	de	nazi’s	werd	vernield	(in	1947	reeds	gerestaureerd),	
verder	was	er	nog	een	‘zomerkeuken’.	Het	kindermeisje	Arina	Rodionovna[4]	
heeft	een	grote	rol	gespeeld	bij	Poesjkins	verwerving	van	de	Russische	taal	
omdat	hij	in	zijn	kinderjaren	bijna	volledig	in	het	Frans	was	opgevoed.	We	
zien	brieven	van	zijn	‘njanja’	die	niet	kon	schrijven	en	dus	zijn	gedicteerd.

Toen	Poesjkin	hier	in	ballingschap	was,	werd	hij	bewaakt,	en	gecensureerd	
door	zijn	vader.	Hij	leefde	als	kluizenaar;	als	er	bezoek	kwam	ontsnapte	hij	
via	de	woonkamer	en	het	bordes	naar	buiten.

Veel	creatieve	mensen	en	kunstenaars	bezochten	Poesjkin.	De	plek	heeft	een	
grote	culturele	betekenis.

In	de	winter	1936/1937	komt	K.	Paustovski	hier	op	bedevaart,	en	ook	
later	na	WO	II,	om	op	deze	plek	geïnspireerd	te	worden.	In	1938	verschijnt	
van	hem	in	het	tijdschrift	‘Krasnaya	Nov’	(Красная новь)	Мижайловские 
рощи	[5]	(De bossen van Michailovskoje);	in	1941	als	afzonderlijke	editie	
gepubliceerd	in	het	blad	‘Ogoniok’	(Огонекъ).	Hij	heeft	het	dan	over	de	
“zachte	en	enigszins	weemoedige	natuur	van	het	noorden”.	In	een	brief	
aan	zijn	vriend	Frajermann	had	Paustovski	het	over	de	betovering	van	de	
bossen.	Wat	moet	dit	voor	Paustovski	een	contrast	geweest	zijn	met	het	
zuiden	dat	hij	veel	beter	kende.

In	1944	schrijft	Paustovski	de	roman Дым отечества [6] (De Rook van het 
Vaderland)	waarvan	het	manuscript	verloren	gaat	op	één	hoofdstuk	na.	
Later	vindt	een	lezer	het	manuscript	terug	in	een	archief	en	wordt	het	boek	
alsnog	in	de	60-er	jaren	gepubliceerd.	De	roman	gaat	over	de	Poesjkin-
kenner	Semyon	Lvovich	Schweitzer	die	op	latere	leeftijd	Michailovskoje	
bezoekt.	Waarschijnlijk	is Г.И. Чулковым (G.I.	Tsjoelkov)	die	Paustovski	in	
1936/1937	in	het	schrijvershuis	te	Jalta	ontmoet,	het	prototype.	

Na	de	oorlog	schrijft	Paustovski	in	1954	nogmaals	over	Michailovskoje,	en	
verschijnt	in	het	tijdschrift	‘Around	the	World’	(Вокруг светa)	in	1955	Ветер 
скорости [7]	(Wind van de Snelheid).	Daarin	vertelt	een	personage	dat	zij	met	
plezier	zou	terugkomen	in	Michailovskoje,	wandelen	in	het	park,	en	op	de	
grond	liggen	lezen	bij	een	brandende	kachel,	maar	dat	je	eigenlijk	niet	terug	
moet	gaan	naar	de	plekken	waar	je	gelukkig	bent	geweest.

Links:	Oorspronkelijke	plan	van					
Michailovskoje	uit	1786

Rechts:	Gravure	van	het	landgoed	uit	
1838

Links:	Het	landhuis	van	Poesjkin,	2017

Rechts:	Het	huisje	van	Arina	Rodionovna,	
2017	
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Bij	dit	tweede	bezoek	aan	het	gebied	wacht	de	reizigers	een	grote	
teleurstelling	omdat	het	graf	van	Poesjkin	in	restauratie	is.	Maar	het	bezoek	
aan	Michailovskoje	waar	het	park	haar	laatste	bladeren	afschudt	met	in	de	
borders	nog	de	laatste	asters,	compenseert	hun	teleurstelling.		
“Paustovski	voelde	zich	meer	een	tijdgenoot	van	Poesjkin	dan	van	de	
schrijvers	van	zijn	tijd”.	Zoals	Levitan	“had	hij	naar	de	natuur	leren	kijken”,	
“de	behoefte	alles	te	weten,	te	kunnen	en	te	zien”,	“[haalde]	alles	uit	zijn	
zwerftochten”.	
Het	door	onze	lokale	gids	ons	uitgereikte	tijdschrift Пушкинский уголок No	3		
(22)[8]	van	augustus	2017	wijdt	ter	gelegenheid	van	zijn	125e	verjaardag	
een	paginagroot	artikel	(p.	4)	aan	Paustovski	en	zijn	bezoeken	aan	
Michailovskoje,	met	twee	mooie	foto’s	van	Paustovski	in	Jalta	van	22	juni	
1966.

Het	gaat	dan	over	de	ontmoeting	met	Paustovski	in	het	schrijvershuis	te		
Jalta	voor	opnamen	van	een	film	ter	ere	van	zijn	75e	verjaardag.	De	
filmmaker	Ф.И. Овсянников (F.I.	Ovsiannikov)	schonk	bij	deze	gelegenheid	
Paustovski	een	fotoalbum	van	С.С. Гейченко (S.S.	Geitsjenko)	over	de	
restauratie	van	Michailovskoje.	Bij	de	1e	foto:	“Voor	Федор Иванович 
Овсянников met	dank	voor	zijn	verrassend	prachtige	album	van	
Michailovskoje”;	de	2e	foto	toont	het	gesprek	over	de	plannen	om	te	gaan	
vissen	in	Michailovskoje.

Op	de	wandeling	terug	naar	de	bus	scoorde	Lydia	Brookman	in	het	
grasland	langs	het	pad	nog	een	juveniel	ringslangetje	dat	herinnerde	aan	de	
ringslangen	van	Dostojevski	in	De Kozakkentuin	(Brokken,	2015).

Bij	de	bus	delen	onze	gidsen	nog	gedichten	van	Poesjkin	uit	in	het	Russisch	
met	Engelse	vertalingen	van	diverse	auteurs.	Het	gedicht	ging	natuurlijk	
over	zijn	liefdesaffaire	met	Anna	Kern	[9]	:	

К ***

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной 
В тревогах шумной суеты, 
Звучал мне долго голос нежный 
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный 
Рассеял прежние мечты, 
И я забыл твой голос нежный, 
Твой небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье: 
И вот опять явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь.

1825

Voor	*	*	*

‘k	Herinner	mij	de	wond’re	ure	
Waarop	je	voor	mijn	oog	verscheen.	
Als	een	visioen	dat	niet	mocht	duren,	
Een	droombeeld,	mooi	en	teer	als	geen.

Gekweld	door	smart	en	zorgen	vele,	
Bedrukt	en	zonder	hoop	op	licht.	
Kwam	lang	je	stem	mijn	oor	nog	streelen,	
Zag	ik	nog	lang	je	lief	gezicht.

Jaar	volgde	jaar.	De	storm	der	tijden	
Ontzielde	droomen	van	weleer:	
Je	stem,	haar	klank,	‘k	vergat	ze	beide.	
Je	lief	gezicht	verscheen	niet	meer.

In	ballingschap	en	in	verdrukking	
Zag	ik	den	tijd	geluidloos	gaan.	
Zonder	ontroering	of	verrukking	
En	zonder	leven,	liefd’	of	traan.

Mijn	ziel	doorbrak	tenslot	haar	muren:	
Jij	was	het	die	mij	weer	verscheen.	
Als	een	visioen	dat	niet	mocht	duren,	
Een	droombeeld,	mooi	en	teer	als	geen.

En	zie,	mijn	hart	klopt	vol	vervoering.	
Want	in	mijn	ziel	breekt	zich	weer	baan	
Zoowel	verrukking	als	ontroering,	
En	leven,	liefde	en	een	traan.

Vertaling	Aleida	G.	Schot	1944

Hun	laantje	is	door	ons	belopen.
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De	lunch	wordt	genoten	in	een	restaurant	in	het	dorp,	alwaar	bij	het	
gemeentehuis	nog	een	klassieke	galerij	van	stootarbeiders	en	-arbeidsters	
staat	opgesteld.

’s	Middags	na	de	lunch,	gaan	we	op	weg	naar	het	graf	van	Poesjkin.	

[1]	Zie	voor	Abram	Gannibal,	van	Vladimir	Nabokov	in	vertaling	van	Per	Justesen	De Tweede 
Ronde. Jaargang 20,	138-147:		
http://www.dbnl.org/tekst/_twe007199901_01/_twe007199901_01.pdf

[2]	http://www.pushkin.ellink.ru/

[3]	Zie	voor	een	mooi	verhaal	ook	Lisette	Lewin	(NRC	1999)	Witte nachten en zwarte 
geschiedenis:	https://www.nrc.nl/nieuws/1999/07/23/witte-nachten-en-zwarte-geschiedenis-
7455899-a979944	en	daarop	volgend	commentaar	https://www.nrc.nl/nieuws/1999/08/06/
poesjkin-7457374-a203325

[4]	’s	Avonds	zullen	we	bij	Poesjkinskije	Gory	overnachten	in	het	hotel	‘Арина Р.’

[5]	RUS	http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/public/mihajlovskie-roschi.htm	
NL	https://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=ru&u=http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/
public/mihajlovskie-roschi.htm&prev=search

[6] RUS http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/dym-otchechestva/dym.htm; 
NL https://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=ru&u=http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/
text/dym-otchechestva/dym.htm&prev=search

[7]	RUS	http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/public/veter-skorosti.htm;	
NL	https://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=ru&u=http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/
public/veter-skorosti.htm&prev=search

[8]	http://www.pushkin.ellink.ru/sborniki/push22.pdf

[9]	http://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Petrovna_Kern

Indien	de	links	niet	spontaan	openen,	kopier	de	volledige	link	in	het	zoekvenster	van	uw	
browser.	

Plaquette	met	afbeelding	van		
Arina	Rodionovna

Foto’s:	Pieter	Slim
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IN	HET	sPOOR	VAN	
POEsJKIN	EN	PAusTOVsKI	
uit	Poesjkinski	ugolok	
[Het	Poesjkinhoekje]	#4
door	E.V.	fedorova
	
v e r t a l i n g 	 G r e e t 	 V a n h a s s e l

Het	park	van	Poesjkin	trekt	al	vele	tientallen	jaren	pelgrims	aan	en	soms	
zijn	daar	bijzondere	mensen	bij	die	actief	zijn	in	de	culturele	sector,	de	
wetenschap,	de	kunst.	Dichters	en	schrijvers,	kunstenaars,	journalisten	
en	fotografen	hebben	ons	park	beroemd	gemaakt.	Ze	hebben	voor	ons	
beelden	geschapen	van	de	levende	natuur	van	Poesjkin	en	haar	ziel	en	die	
toegankelijk	gemaakt	voor	allen.	Dit	zijn	de	woorden	van	S.	Geitsjenko.	

Ook	Konstantin	Paustovski	maakte	een	prachtige	beschrijving	van	het	park,	
met	name	in	de	schets	De bossen van Michailovskoje:

– Ik heb bijna het hele land doorgereisd, heb veel verbazende plekken gezien 
die het hart sneller doen slaan, maar geen enkele plek had de plotse lyrische 
kracht van Michailovskoje.

De	schrijver	had	een	levendige	belangstelling	voor	alles	wat	Poesjkin	
betreft,	voor	zijn	naasten	en	tijdgenoten	en	voor	de	plaatsen	waar	hij	
verbleef.	Poesjkin	was	voor	hem	tijdgenoot,	meer	dan	velen	van	zijn	
collega-schrijvers.

Wij richten onze stem vaak tot Poesjkin,	zo	schreef	Paustovski.	In zijn 
schitterende poëzie heeft hij alles ondergebracht waar een mens mee leeft.	
Paustovski	wordt	terecht	beschouwd	als	een	meester	in	het	genre	van	het		
lyrisch	proza.	Hij	wordt	vaak	vergeleken	met	de	schilder	Levitan.	Die	
gebruikte	verf	om	de	natuur	weer	te	geven	en	Paustovski	gebruikte	
woorden.	Het	is	een	kunst	om	de	natuur	waar	te	nemen	als	een	zichzelf	
steeds	vernieuwende	tempel	van	de	schoonheid,	oprecht	van	je	vaderland	
te	houden	en	van	de	mens	in	zijn	scheppende	drang,	en	om	schoonheid	te	
zien	in	het	alledaagse.	Volgens	Paustovski	is	dat	alles	samen	de kunst om de 
wereld te zien.

In	februari	1833	schreef	Poesjkin	in	een	brief	aan	V.	Nastsjokin:	Moreel en 
fysiek heb ik het reizen nodig.	Ook	Paustovski	schreef	over	het	belang	van	
reizen	in	zijn	schrijversleven.	Het	park	van	Poesjkin	moest	dus	wel	op	zijn	
weg	liggen.	Hij	bezocht	het	voor	en	na	de	oorlog.	Zijn	indrukken	vinden	we	
met	name	in	zijn	schetsen	De bossen van Michailovskoje	(1937)	en	De wind 
van de snelheid	(1954).

De	schrijver	wilde	zien	en	horen	waar	de	dichter	door	was	omringd	en	
dat	doorgeven	aan	zijn	lezers,	al	was	het	maar	gedeeltelijk.	Poesjkins	
poëzie	wordt	ervaren	als	een	natuurverschijnsel	en	voor	Paustovski	is	het	
belangrijk	dat	de natuur hier door niemand is aangeraakt en dat ze in hoge 
mate wordt beschermd. De essentie van Poeskjin is hier bewaard gebleven: 
niet de huizen of hekken, bruggetjes en prieeltjes, maar de natuur, enkel de 
natuur, en het is de allergrootste verdienste van de staf van het park dat 
zij dit begrijpen en de natuur waar Poesjkin zo van hield beschermen en 
restaureren.

Zo	schreef	Paustovski	in	het	gastenboek	van	Michailovskoje	op	11	juli	1937.
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Dit	jaar	werd	ter	gelegenheid	van	de	honderd	vijfentwintigste	geboortedag	
van	Paustovski	en	de	tachigste	verjaardag	van	diens	eerste	bezoek	aan		
Michailovskoje	een	thema-wandeling	uitgewerkt	met	de	naam	
Toevluchtsoord van de kluizenaar.	

Tijdens	de	rondleiding	bezoek	je	de	bezienswaardigheden	van	het	park	en	de	
schilderachtige	omgeving	van	het	landgoed	die	door	Poesjkin	werden		
bezongen	en	krijg	je	uitleg	over	de	biografie	van	de	dichter	en	de	
geschiedenis	van	het	museum.	Maar	het	bijzondere	aan	déze	rondleiding	is,	
dat	ze	de	band	legt	met	de	beschrijving	van	deze	plaatsen	in	het	oeuvre	van	
Paustovski.	Op	10	september	2017	organiseerde	men	de	nieuwe	thematische	
rondleiding	voor	leden	van	de	internationale	Vereniging	Konstantin	
Paustovski.	Zij	werd	opgericht	in	1998.	Om	de	twee	jaar	organiseert	zij	een	
reis	langs	Paustovski-plaatsen,	en	deze	reis	paste	in	de	rij.	De	bedevaarders	
reisden	vanuit	Europa	naar	Rusland	om	“de	macht	van	het	Noorden”	te	
voelen,	waar	Paustovski	zo	van	in	de	ban	was:	Karelië,	Sint-Petersburg,	
Veliki	Novgorod,	Pskov	en	ten	slotte	Poesjkinskie	Gory.	Reisdoel	was,	de	
plaatsen	bezoeken	die	verband	houden	met	het	leven	en	het	werk	van	
Paustovski	en	onderzoekers	van	zijn	biografie	ontmoeten.	Zo	konden	leden	
van	de	Nederlandse	en	Belgische	creatieve	intelligentsia	–	wetenschappers,	
kunstenaars,	architecten	en	andere	liefhebbers	van	het	werk	van	Paustovski	
–	de	“lyrische	kracht”	van	Michailovskoje	voelen,	die	Paustovski	had	
bekoord.	Tijdens	de	rondleiding	werd	bijzondere	aandacht	besteed	aan	wat	
Paustovski	hier	had	gezien	tijdens	zijn	twee	bezoeken.	

De	gasten	waren	erg	gecharmeerd	door	het	park	van	Michailovskoje,	de	
hoge	oever	van	de	Sorot	en	het	huisje	van	het	kindermeisje,	die	volgens	
Paustovski	de sleutel zijn om de tover van Poesjkins verzen die hier zijn 
geschreven te begrijpen.	De	harten	van	onze	gasten	werden	eveneens	
geroerd	door	de	schilderachtige	zichten	van	Michailovskoje.	Hun	reacties,	
die	hun	gids	en	tolk	ons	overbracht,	kwamen	overeen	met	de	indrukken	van	
Paustovski	zoals	weergegeven	in	een	brief	aan	zijn	vriend	Frajerman	van	4	
juli	1937:	Hier in Michailovskoje is alles vervuld van een geweldige charme 
– ik begrijp nu waarom Poesjkin deze plek zo in het hart droeg. Ik heb nooit 
in mijn leven iets schilderachtigers gezien dan deze plekken…

De	talrijke	bezoekers	voelen	telkens	weer	de	betovering	van	de	
eindeloze	verten,	de	machtige	wouden,	de	“bewegende	schilderijen”	van	
Michailovskoje.	Om Poejskin helemaal te doorgronden, zoals men dat zegt, 
moet men de plaatsen van Poesjkin bezoeken. De trage betovering van de 
eenzame bloeiende lindebomen, de heldere Sorot, de nevelsluiers over de 
velden dringen het bewustzijn binnen voor het leven en vloeien samen met de 
poëzie van Poesjkin.

E. V. Fedorova,	wetenschappelijk	medewerker	van	de	dienst	Excursies	en	
Organisatie	van	het	Museum
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ПО  СЛЕДАМ  А. С. ПУШКИНА  
И  К. Г. ПАУСТОВСКОГО 

 
В течение нескольких десятилетий Пушкинский 

Заповедник является центром притяжения не только рядовых 
паломников, но и деятелей культуры, науки, искусства, в том 
числе поэтов и писателей. «…писатели, художники, журна-
листы, фоторепортеры сделали наш заповедник знаменитым. 
Они открыли картины живой пушкинской природы, его духа 
и сделали их достоянием всех», – писал C. С. Гейченко. Свое 
отношение к заповедному краю прекрасно выразил 
К. Г. Паустовский в очерке «Михайловские рощи»: «Я 
изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных 
и сжимающих сердце, но ни одно из них не обладало такой 
внезапной лирической силой, как Михайловское». 

Все, что было связано с именем А. С. Пушкина, с 
людьми, которые его окружали или были его 
современниками, с местами, где он жил, представляло для 
писателя живой интерес. Для него Пушкин в большей 
степени современник, чем многие его собратья по перу, 
родившиеся с писателем в одно время. «Мы часто 
обращаемся своим голосом к Пушкину, – писал Паустовский. 
– Он вместил все, чем живет человек, в пределы своей 
блистательной поэзии». 

Константин Георгиевич Паустовский по праву считается 
мастером лирической прозы. Его нередко сравнивают с 
И. И. Левитаном, который писал картины природы с 
помощью красок. К. Г. Паустовский создавал их с помощью 
слова. Воспринимать природу как вечно обновляющийся 
храм красоты, искренне любить родину и человека в его 
творческих устремлениях, способность «разглядеть 
прекрасное в обыкновенном» – это действительно искусство. 
«Искусство видеть мир» – так определял это умение 
Паустовский. 

«Путешествия необходимы мне нравственно и 
физически», – писал Пушкин П. В. Нащокину в феврале 1833 
года. В этом же признавался и Паустовский, рассказывая о 
своей писательской жизни. Дороги странствий не случайно 
привели его в Пушкинский Заповедник перед войной и после 
нее. Впечатления от пребывания в заповедных пушкинских 
местах нашли отражение в творчестве писателя: очерках 
«Михайловские  рощи»  (1937)  и  «Ветер  скорости»  (1954),  
 

 
романе «Дым отечества» (1944), пьесе «Наш современник 
(Пушкин)» (1949). Для Паустовского было важно успеть 
увидеть, услышать, запечатлеть и донести до читателя хоты бы 
частицу того, что окружало здесь поэта. Его поэзия 
воспринимается как явление природы, и писателю важно, что 
природа здесь «еще не тронута никем» и «ее очень берегут». 
«... Сейчас от Пушкина здесь осталось самое дорогое – не дома 
и ограды, мосты и беседки – а природа, только природа, и 
величайшая заслуга работников заповедника заключается в 
том, что они поняли это и прежде всего охраняют и воссоздают 
природу, любимую Пушкиным...», – напишет Паустовский в 
Книге посетителей Михайловского 11 июля 1937 года. 

В  этом  году,  к  125-летию  со  дня  рождения  писателя  
и 80-летию его первого приезда в Пушкинский Заповедник, 
была разработана тематическая экскурсия «Приют 
отшельника». Рассказ о достопримечательностях михай-
ловского парка и живописных окрестностях усадьбы, воспетых 
А. С. Пушкиным, творческой биографии поэта, музейной 
истории подается в связи с описанием заповедных мест в 
произведениях Паустовского.  

Новая тематическая экскурсия была проведена 10 
сентября 2017 г. для членов Международного общества 
«Константин Паустовский», основанного в 1998 году. Каждые 
два года члены Общества совершают поездки по 
«паустовским» местам, и этот год не стал исключением. Вслед 
за Паустовским паломники совершили путешествие из Европы 
в Россию, чтобы прочувствовать «власть севера», покорившего 
писателя. Карелия, Санкт-Петербург, Великий Новгород, 
Псков и, наконец, Пушкинские Горы. Цель поездки – побывать 
в местах, связанных с жизнью и творчеством писателя, 
встретиться с исследователями его биографии. 

Представители творческой интеллигенции Голландии и 
Бельгии – ученые, художники, архитекторы и прочие 
любители творчества Паустовского – смогли почувствовать 
«лирическую силу» пушкинского Михайловского, 
покорившую писателя. При проведении экскурсии среди 
объектов, окружающих в Михайловском сегодняшнего 
посетителя, особое внимание уделялось тем, которые видел 
здесь К. Г. Паустовский во время двух своих приездов. 
Особенно важно для экскурсантов было увидеть «главную», по 
мнению писателя, «прелесть Михайловского парка – обрыв над 
Соротью и домик няни...», понять, в чем же состоит «разгадка 
прелести пушкинских стихов, написанных здесь». 

Живописные картины Михайловского покорили и наших 
гостей.  Их  многочисленные  отзывы,  которыми  делилась 
гид-переводчик, были созвучны с впечатлениями 
К. Г. Паустовского в письме к другу Р. И. Фраерману от 4 
июля 1937 года: «Здесь, в Михайловском, всѐ полно 
громадного очарования – теперь понятно, почему Пушкин так 
любил эти места. Ничего более живописного, чем эти места, я 
не видел в жизни…» 

Невозможно не поддаться очарованию бескрайних далей, 
величественных лесов, «подвижных картин» Михайловского, 
которыми не перестают восхищаться многочисленные 
посетители. «Чтобы почувствовать Пушкина, как говорят, до 
конца, – писал Контантин Паустовский, – надо побывать в 
пушкинских местах. Медленное очарование пустынных 
цветущих лип, светлой Сороти, туманов над полями входит в 
сознание на всю жизнь, сливается с поэзией Пушкина». 

 

Научный сотрудник службы музейной  
экскурсионной и методической работы 

Е. В. Фѐдорова 
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* * * 
 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

 

 

 Бразды пушистые взрывая, 

 Летит кибитка удалая; 

 Ямщик сидит на облучке 

 В тулупе, в красном кушаке… 
 

 Александр Пушкин. Евгений Онегин     
 Глава пятая, строфа II 
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Zondag	10	september	2017	•	Bloemenverkoopsters	bij	de	bushalte	•	Bezoek	aan	het	standbeeld	
•	Respect	bij	het	graf	van	A.S.	Poesjkin	•	Steef	Vooren	declameert	het	herfstgedicht	Winograd.

Foto’s:	Ria	Verbergt
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Paustovski	en	
Adriana	Lecouvreur

b i j d r a g e 	 J a n 	 b a a s

Beste	mensen,

Diegenen	die	hebben	deelgenomen	aan	onze	prachtige	reis	“Paustovski	
in	het	Noorden”naar	het	gebied	“Karelië	en	Noordwest”,	zullen	zich	
ongetwijfeld	veel	hoogtepunten	herinneren.

Voor	m.n.	de	deelnemers	aan	de	gehele	reis	bleek	het	verblijf	in	St.	Petersburg	
(2e	deel)	nog	meer	in	petto	te	hebben	waarbij	de	mogelijkheid	tot	het	
bijwonen	van	een	voorstelling	in	het	nieuwe	Mariinsky	theater	van	de	opera	
Adriana	Lecouvreur	er	uit	sprong.

Deze	schitterende	voorstelling,	zowel	qua	muziek,	toneel	en	aankleding,	
maakte	veel	indruk,	laat	dat	maar	aan	de	Russen	over!

De	eerlijkheid	gebiedt	te	zeggen	dat	de	inhoud	en	geschiedenis,	althans	voor	
mij,	totaal	onbekend	was,	maar	dat	deed	er	qua	beleving	niet	echt	toe.

Waarom	dan	toch	deze	korte	toelichting?

Ik	was	al	een	tijdje	op	zoek	naar	het	boek	De Romantici	van	onze	grote	
schrijver	en	inspirator,	Konstantin	Paustovski	maar	kon	het	maar	niet	te	
pakken	krijgen	tot	dat	onze	medereizigster	en	lid	van	onze	vereniging,		
Nelly	Witte,	eigenaar	van	het	boekenantiquariaat	Alfa	Haganum	in		
Den	Haag,	de	helpende	hand	bood	en	een	exemplaar	kon	vinden.

In	dit	prachtige	boek	beschrijft	Paustovski	o.m.	zijn	belevenissen	en	
indrukken	opgedaan	als	ziekenbroeder	tijdens	de	gevechten	vnl.	in	Polen	
tijdens	de	1e	W.O.

In	deel	3	Grauwe oorlogsdagen	wordt	in	het	hoofdstuk	“Panna	Helena”	
melding	gemaakt	van	een	soort	koortsdroom	waarin	hij	zich	bevindt	en	
mijmert	over	ene	Adrienne	Lecouvreur.



•	 18

He’,	waar	had	ik	die	naam	meer	gehoord?	Ja	natuurlijk,	de	benaming	van	de	
opera	in	St.Petersburg!!

Reden	om	nu	eens	echt	verder	te	zoeken	naar	de	achtergronden	en	
geschiedenis	van	deze	vrouw,	als	zelfs	Paustovski	haar	kende	en	beschreef	
als	“een kleine actrice die altijd een roze pruik droeg. Zij was door een 
onbekende hand vergiftigd”	[1].

Adrienne,	in	het	Italiaans	Adriana	(1692-	1730),	werd	geboren	in	Marne	en	
overleed	op	38-jarige	leeftijd	te	Parijs.

Tijdens	haar	leven	gold	zij	als	een	grote	ster	in	het	klassieke	theater	en	was	
verbonden	aan	het	voornaamste	staatstheater	van	Frankrijk,	de	Comedie	
Francaise.

Zij	had	in	haar	tijd	een	verhouding	met	Hermann	Moritz,	graaf	van	Saksen	
(in	het	Frans:	Maurice	de	Saxe)	die	leefde	van	1696	-1750,	een	onwettige	
zoon	van	de	Poolse	koning	Augustus	de	II	die	later	uitgroeide	tot	een	
beroemde	Franse	generaal	(“	Maarschalk	van	Frankrijk”).

Hij	diende	o.m.	onder	Tsaar	Peter	de	Grote	in	de	strijd	met	Zweden	(Karel	
de	XII)	over	de	hegenomie	rond	de	Oostzee	tijdens	de	zgn.	Grote	Noordse	
oorlog	(1700	–	1721).

Zoals	bekend	heeft	Peter	de	Grote	begin	1703	St.	Petersburg	gesticht,	o.a.	
de	Petrus	en	Paulusvesting	aan	de	Neva,	als	een	verdedigingslinie	tegen	de	
Zweden,	ook	wel	bekend	als	de	“Russische	Bastille”.

Deze	Maurice	de	Saxe	werd	in	1726	gekozen	tot	Hertog	van	Koerland	
(een	toenmalig	deel	van	het	huidige	Letland)	maar	werd	verslagen	door	de	
Russen	en	moest	zich	terug	trekken	in	1727.

Vermeldenswaard	is	dat	Adriana	Lecouvreur	deze	Maurice	de	Saxe	heeft	
ondersteund	met	een	bedrag	van	ca	30.000	Engelse	ponden	bij	zijn	
verdediging	van	Koerland	gedurende	de	periode	1726-1727	tegen	de	
Russische	staatsman	en	gouverneur	van	St.Petersburg	Aleksander	Mensjikov,	
na	de	dood	van	Peter	de	Grote	gedurende	2	jaar	alleenheerser	in	Rusland.

Deze	Mensjikov	werd	in	1702	benoemd	tot	commandant	van	Sjlisselburg	en	
heeft	later	een	paleis	laten	bouwen	op	het	Vasiljevski	eiland	in	de	Neva	dat	
schijnt	te	lijken	op	ons	Paleis	Het	Loo.

Adriana	Lecouvreur	is	in	1730	vermoedelijk	vergiftigd	door	Maria	Karolina	
Sobieska,	Prinses	van	Turenne,	die	eveneens	verliefd	was	op	Maurice	de	
Saxe.

Genoeg	geschiedenis!

Het	berust	wellicht	op	toeval	dat	ons	reiscomité	(Netty,	Ria	en	Greet)	er	
zelfs	in	geslaagd	is	deze	opera	Adriana Lecouvreur	tijdens	ons	verblijf	op	te	
laten	voeren	omdat	deze	vrouw,	naar	later	blijkt,	ook	in	de	literatuur	van	
Paustovski	ter	sprake	komt!!

Hoewel	er	wordt	gezegd	“toeval	bestaat	niet”,	is	het	natuurlijk	wel	heel	
toevallig!

Met	vriendelijke	groet,

Jan	Baas

[1]	Vertaling	Wim	Hartog,	De Romantici,	verhaal	Panna Helena,	van	Oorschot,	blz.	212	
			Vertaling	Wim	Hartog,	De Romantici,	verhaal	Juffrouw Helena,	Arbeiderspers,	blz.	167-168

Foto’s:	Svetlana	Miroshnichenko	

	

Tip van de redactie: wie in de 
buurt woont van een bioscoopzaal 
die deelneemt aan Opera in 
de cinema!, kan op zaterdag 
12 januari 2019 naar Adriana 
Lecouvreur van Cilea gaan 
kijken, rechtstreeks vanuit de 
Metropolitan Opera in New York, 
met Anna Netrebko als Adriana.

https://www.metopera.org/Season/In-Cinemas/
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Krantenartikels
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Ingezonden

b o e k e n

•	Mark Mazomer: Wat je niet vertelde. Een Russische
familiegeschiedenis
Vertaling:	Toon	Dohmen,	Uitgeverij	Atlas	Contact, 2018,		
640	blz.,	paperback,	€ 24,99,	ISBN	9789045035246

•	Arnout Brouwers: Rodina. Tussen lethargie en 
revolutie
Uitgeverij	Atlas	Contact, 2018, 240	blz.,	paperback,	
€ 21,99,	ISBN	9789045033433

•	Christopher Wilson: De voorproever
Vertaling:	Ireen	Niessen	
Uitgeverij	Ambo	Anthos, 2017,	211blz.,	paperback,
€ 18,99, ISBN	9789026337833

•	Nino Haratischwill: Het achtste leven. [Voor Brilka] 
Vertaling:	Elly	Schipper,	Jantsje	Post	
Uitgeverij	Atlas	Contact,	2017,	1280	blz.,	hardcover,	
€	22,50,	ISBN	9789025451783

•	Jolande Withuis: Raadselvader. 
Kind in de Koude Oorlog.
Uitgeverij	De	Bezige	Bij,	2018,	224	blz.,	hardcover,
€ 19,99,	ISBN	9789403106007
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T e n t o o n s t e l l i n g

•	Sovjet design. Red wealth.	From Russia with love.
Expo	eert	vergeten	Russische	designgeschiedenis.
in	het	Adam	te	Brussel	aan	het	Belgiëplein.	
Tot	21	mei	2018.	https://www.adamuseum.be

VERGEET NIET UW LIDMAATSCHAP TE HERNIEUWEN	
Voor	25	euro	bent	u	weer	een	kalenderjaar	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	Paustovski	levend	te	houden	en	het	grote	belang	
van	Paustovski	in	de	Russische	literatuur	onder	de	aandacht	te	brengen.

Lidmaatschap 2018:	25	euro	te	storten	op	NL03	RABO	0356	5303	88,	met vermelding van uw naam.	

Het	doet	de	redactie	plezier	artikels	of	mededelingen	van	onze	leden	te	
ontvangen.	Ook	uw	gewaardeerde	bijdragen	zijn	welkom	via	
redactie@paustovskij.org

O p 	 Y o u T u b e
Телеграмма [Het	telegram]
https://www.youtube.com/watch?v=Sx_0gO8TSIU&list=PLT_nURQimS76xjqmSIe-muQe-vFLC7Wav
Кара Бугаз [Kara	Bogaz]
https://www.youtube.com/watch?v=2uxMRiR2FZY&list=PLT_nURQimS76xjqmSIe-muQe-vFLC7Wav&index=5	
Золотая роза [De	gouden	roos]
https://www.youtube.com/watch?v=HIkl1glfmuA&list=PLT_nURQimS76xjqmSIe-muQe-vFLC7Wav&index=6	
Дождливый рассвет [Regenachtige	dageraad]
https://www.youtube.com/watch?v=kTUleecpbRQ&list=PLT_nURQimS76xjqmSIe-muQe-vFLC7Wav&index=7	
Теплый хлеб [Het	warme	brood]
https://www.youtube.com/watch?v=xti_ctyfqqU&list=PLT_nURQimS76xjqmSIe-muQe-vFLC7Wav&index=9
Спектакль Снег по одноименному рассказу Константина Паустовского в московском детском музыкальном 
театре “Экспромт” [Sneeuw]
https://www.youtube.com/watch?v=OPEP3ou9DTA&index=10&list=PLT_nURQimS76xjqmSIe-muQe-vFLC7Wav
Обещание счастья [Belofte	van	geluk]
https://www.youtube.com/watch?v=eTZcsaQHL7E&list=PLT_nURQimS76xjqmSIe-muQe-vFLC7Wav&index=11

Rechts:	
Exemplaar	uit	de	datsja	van	Boris	
Pasternak	in	Peredelkino.	
Hij	woonde	hier	de	laatste	20	jaar	
van	zijn	leven.

Gefotografeerd	op	6	september	
tijdens	ons	bezoek	aan	dit	verloren	
paradijs.	[Paustovskij-reis	Moskou	en	
Taroesa	van	4	tot	13	september	2009]

Links:		
Exemplaar	uit	de	tentoonstelling.

b l o g s

• http://www.henkverveer.nl/serieuze%20Zaken/Literatuur.html
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Colofon
•	De	nieuwsbrief	is	een	uitgave	van	en	voor	leden	van	de	Vereniging	Konstantin	
Paustovskij.	

Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam / Greet Vanhassel

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

	 www.paustovskij.org

Foto:	niet	gedateerd,
uit	het	archief	van	
Oleg	Kozlov.	

Leden	die	niet	alle	digitale	Nieuwsbrieven	in	hun	bezit	hebben	
kunnen	dit	melden	op	redactie@paustovskij.org
Ze	worden	op	eenvoudig	verzoek	toegestuurd.
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