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Vervolg de tocht tot aan het einde van de straat
waar het Gorkimuseum gevestigd is in een
imposant gebouw uit 1820. Het is nu het hoofdkwartier van het Instituut voor Wereldliteratuur.
Het museum werd geopend in 1937, een jaar na de
dood van Gorki. Steek hier over en passeer de kerk rechts en blijf
rechtdoor lopen tot de vijfde straat de Povarskya Ul. Hier linksaf.
Op nummer 3 was de 5e Moskouse Hogeschool gevestigd waar Majakovskij in 1906 leerling werd. Op nummer 11 was in de Sovjettijd het huis van de Sovjetschrijvers, het meest belangrijke literaire
uitgevershuis voor prozaschrijvers en dichters. Keer hier om en
loop terug. Op wat nu nummer 26 is woonde Lermentov en zijn
grootmoeder in een inmiddels afgebroken huis. Boenin woonde er
in een flat tussen 1917 en 1918. Links een parkje met zijn standbeeld. Op nummer 50 is het Schrijvershuis en op nummer 52 het
Huis der Kunsten. Tolstoj bezocht hier de schrijver Sollogub toen
hij Oorlog en Vrede schreef. In 1920 betrokken veel hongerende
schrijvers het pand waaronder Andrej Bely. In 1930 werd het
gebouw het hoofdkwartier van de nieuw gevormde Schrijvers
Unie. In 1940 werd hier de begrafenis van Bulgakov gehouden.
In de tuin is het goed koffie drinken op een van de terrassen, als
het tenminste na twaalven is. Loop nu door tot de Tuinring en
ga rechtsaf naar dezelfde onderdoorgang waar al eerder gebruik
van werd gemaakt. Loop de tunnel door, neem de trap links en
loop boven tot de hoek van de straat. Probeer over te steken naar
het Kudrinskayaplein en zoek hier een bankje op. Kijk langs de
Stalinistische suikertaart en het Witte Huis komt in beeld. Dit
was de zetel van het parlement waar Boris Jeltsin op een tank de
democratie verdedigde. Het is nu de zetel van premier Poetin.

Deze wandelkaart is een uitgave van de Vereniging Konstantin Paustovskij.
www. paustovskij.org

Na een korte stilte sprongen allen van hun stoelen. Een storm van kreten
stak in de zaal op. Uitroepen als ‘weg van het spreekgestoelte’, ‘verrader’,
‘bravo! Martov’, ‘hoe durft hij!’, ‘jullie kunnen niet tegen de waarheid’,
klonken duidelijk boven alles uit. Sverdlov ging als een gek met de bel
tekeer om Martov tot de orde te roepen. Maar deze raakte steeds meer in
vuur en vlam. Hij had de zaal eerst met zijn gespeelde onverschilligheid
in doen slapen en nam nu revanche. De voorzitter ontnam Martov het
woord maar deze sprak rustig door. Sverdlov sloot hem van de drie
komende zittingen uit maar Martov maakte slechts een afwerende
handbeweging en ging voort zijn beschuldigingen de zaal in te slingeren,
de ene nog scherper dan de andere. Sverdlov riep de zaalwachters te hulp.
Toen pas kwam Martov van het spreekgestoelte af en liep onder gefluit,
gestampvoet, applaus en geschreeuw opzettelijk langzaam de zaal uit.
Op bijna alle zittingen van het Comité schudden de muren van het
‘Metropool Hotel’ van dergelijke woordgevechten.

De wandeling vond plaats op 7 september 2009.
Samenstelling teksten en keuze citaten: Netty van Rotterdam, Gijs Geertzen
Vertaling citaten: Wim Hartog voor Privé domein en de Arbeiderspers
Opmaak: Ria Verbergt
Met dank aan Atelier De Bondt, Architecten

Uit: Begin van een onbekend tijdperk, blz. 77.

Eigenaardige geluiden begonnen van buiten in het theater door te dringen
- gedempt gekraak en doffe slagen alsof in de buurt van het theater houten
palen in de grond werden geheid. Een grijze zaalwachter wenkte mij met
zijn vinger en zei: ‘Als u weten wilt wat er in de stad gebeurt, dan moet u
eens langs dat ijzeren laddertje daar naar de bovenste galerij
klimmen. Past u alleen op dat niemand het merkt. Aan uw linkerhand ziet
u daar een smal raampje. Kijk daar maar eens door naar buiten. Ik kan
het u warm aanbevelen. Grote genade, wat zich daar afspeelt!’
Ik klauterde langs de loodrechte ijzeren ladder omhoog tot het stoffige
smalle venster of liever gezegd een diepe in de muur uitgespaarde nis
vanwaar uit ik een gedeelte van het Teatralnaja-plein en een zijmuur van
het Metropool-hotel kon overzien.

’Ik ga naar de Universiteit’, antwoordde ik. Na het eten haalde ze uit haar
juwelenkistje een paar grijze kaarten voor het theater met een meeuw erop
en stak ze mij toe: ‘Die zijn voor jou.’ Het waren kaarten voor het
Kunsttheater waar ‘Het levende lijk’ en ‘De drie zusters’ werden gespeeld.
Het bleek dat moeder de hele koude winternacht voor het loket in de rij
had gestaan om deze kaartjes te bemachtigen.
Ik was vreselijk blij en vloog mijn moeder om de
hals; ze zei glimlachend dat het voor haar een
interessante ervaring was geweest een hele nacht
tussen een menigte mannelijke en vrouwelijke
studenten in te staan en ze sinds lang haar tijd
niet zo vrolijk had doorgebracht. Het stuk ‘De
drie zusters’ werd op de dag van mijn aankomst
gespeeld. Dadelijk na het eten maakten Dima
en ik aanstalten om naar het theater te gaan.
Een koude tram bracht ons naar het Theaterplein. Blauwe vonken spatten van de elektrische
leidingen. Boven het plein zweefden allemaal
fijne schitterende sneeuwlovertjes. Ze hingen
in de lucht, duidelijk zichtbaar in het lantaarnschijnsel. De winkel van Muir en Merilies wierp
lichtbanen over de rijweg. In de etalage brandde
een kerstboom. Slingers van goud- en zilverpapier hingen tot op de grond.
We liepen het Theaterplein naar de Kamergerski-steeg en gingen het theater
in dat er van buiten nogal onooglijk uitzag.
Uit: Verre Jaren, blz. 291.

Uit: Begin van een onbekend tijdperk, blz. 91 en 92

‘Zeg‘s’, vroeg vader weer achter de deur, ‘heb je die foto’s uit Moskou nou
al?’ Vaders stem schrikte mij op uit mijn overpeinzingen. Ik begon met
het volgende filmpje en dacht niet meer aan Vroebel. Op de film kwamen
dichtgesneeuwde Moskouse straten met lage huizen te voorschijn. Kleine
barricades uit vaten, planken, straatstenen en uithangborden waren dwars
over de straten opgeworpen. Naast de barricades stonden mannen in burger
maar met geweren en revolvers in de hand. Toen zag ik hoge huizen waar
granaten waren ingeslagen, de Gorbaty-brug, de in rook gehulde
Dierentuin, doorboorde uithangborden van kroegen, omgekantelde trams.

Deze Paustovskijwandeling gaat langs plekken in Moskou die in de eerste drie delen van een “Verhaal van een leven” en
“de Romantici” worden genoemd. Er zijn ongeveer honderd plekken in Moskou in de boeken van Paustovskij gelokaliseerd.
Tijdens deze wellicht eerste wandeling worden tien plekken bezocht en daarbij vijftien citaten uit het werk van Paustovskij
voorgelezen. De wandeling is ook voor niet Pautovskijanen van belang omdat zij door twee prachtige wijken van Moskou voert
waar men normaal gesproken niet zo snel komt. (De spelling van de straten komt overeen met de spelling op het plattegrond.)

De wandeling begint
bij het metrostation
Barrikadnya. Hier is
het al direct opletten
geblazen, want dit is
echt het juiste station om de uitgang
van te nemen en niet het belendende station Krasnopresnenskaya. Ga komende uit het station links af en volg het trottoir
tot de tuinring met de naam Sadovaya-Kudriskaya Ul. Over
dit gebied heeft Paustovskij heel veel geschreven. Daar wordt
later op de wandeling nog op teruggekomen. Ga nu links af en
daal af in de onderdoorgang. Aan het eind van de tunnel linksaf
de trap op en loop door tot de eerste straat rechts de Malaya
Nikitskaya Ul. Ga deze straat in en ga direct linksaf de Vspolny
Per in. Neem nu de eerste straat rechts de Granatny Per. In deze
steeg heeft het geboortehuis van Paustovskij gestaan. Het woord
steeg heeft hier een heel andere betekenis dan bij ons, want het
is een behoorlijk brede straat. Het juiste huis is niet te vinden,
omdat nergens in het werk van Paustovskij het huisnummer
wordt genoemd.

vervangen dat ons eenvoudig bestaan bij tijden zijn realiteit verloor en
een deinende luchtspiegeling leek. Een kille angst bekroop ons. De minder
sterken van geest raakten gewoon het roer kwijt alsof ze dronken waren.
Mijn kamer aan de Nikitskipoort was door de beschietingen verwoest.
Ik verhuisde naar de Granatni-steeg, waar ik een kamer In een saaie
bakstenen zijvleugel huurde bij een sombere weduwe.
Zij verhuurde alleen aan studenten.
Uit: Begin van een onbekend tijdperk, blz. 42.

Keer nu terug naar de Vspolny Per en loop deze
tot de eerste straat rechts de Ul. Spiridonovka.
Ga hier rechtsaf de straat in en loop door tot
aan de rechterzijde het Morozovahuis verschijnt.
Na de oktoberrevolutie bezetten de anarchisten de
koopmanshuizen. Zij hielden daar behoorlijk huis, gebruikten
schilderijen als doelwit enz. De rode gardisten besloten de wijk
te gaan zuiveren en de anarchisten te verdrijven.
Paustovskij werd als journalist op pad gestuurd om verslag te
doen. Hij moest naar het huis Morozova en dacht dat daar niemand
meer verbleef. Hij werd opgesloten in een kamer en stak een
sigaret aan. De rode gardisten vatten het vlammetje op als een
sein en schoten. Toen ze het huis bestormden, werd Paustovskij
beschouwd als een overgebleven anarchist.

Uit: Afscheid van de zomer, blz. 7.

Uit: Onrustige jeugd, blz. 271.

Het jaar negentienhonderdachttien begon met dooiweer, grauwe sneeuw
en onder zo’n nevelige hemel dat de rook uit de fabrieksschoorstenen
zich onder het wolkendek samenpakte en daar in dikke kluwen
uiteenwarrelde. In de straten van Moskou rook het nog steeds naar
drukinkt. Aan de muren hingen flarden kranten en plakkaten. De op
grauw papier gedrukte verordeningen van de Sowjetregering werden er
gewoon overheen geplakt. Dag na dag volgden de scherpe onverbiddelijke
verordeningen elkaar met een niet te stuiten regelmaat op en roeiden
consequent diep ingewortelde zeden en gewoonten geleidelijk aan met
wortel en tak uit, ruimden hen op en verkondigden de grondslagen van
een nieuw leven. Tot nu toe was het moeilijk zich dit nieuwe leven voor
testellen. De oude begrippen werden zo snel door nieuwe opvattingen

Uit: Verre jaren, blz. 156 en 157.

Ik had geen rust thuis en ging even naar het café in de Koedrinkskajastraat.
De theepotten stonden er te dampen. Ongegeneerd hengstte het mechanisch
orgel - de ‘kroegmachine’ - er met zijn pauken en belletjes op los.
Daar stuift ze heen, de koene troika
Langs de Wolga in haar wintergreep
Aan het tafeltje naast me zat een oude man met de kraag van zijn
colbertje omhoog geslagen te schrijven waarbij jij zijn pen voortdurend in
de inktpot doopte en er al maar haartjes afhaalde. Ik kreeg zin een kennis
of vriend te schrijven dat mijn leven plotseling een andere wending had
genomen, dat ik als trambestuurder ging werken, maar vrijwel meteen schoot
het me te binnen dat ik niemand had om aan te schrijven.
De koetsier zweeg en zijn lange zweep
hing slap in zijn hand omlaag,
dreunde de ‘machine’ en de lege glazen rinkelden mee als antwoord.

‘Er is er een achtergebleven!’ schreeuwde een jonge rode garde verheugd en
hij richtte zijn geweer op mij. ‘Nou vooruit sta eens op, anarchist,
voorwaarts mars, naar het hoofdkwartier! Het is nu uit met je
herenleventje!’ Ik deed niets liever dan naar het hoofdkwartier gaan. Dit
was gevestigd in een klein herenhuis aan de Povarskaja-straat. Daar zat
aan een tafel in de voorkamer, gekleed in een veldjas, een buitengewoon
magere man die een puntig blond baardje had en spottende ogen. Hij
monsterde mij bedaard en begon plotseling te glimlachen. Ik glimlachte
terug. ‘Nou, vertel u ’t eens’” zei de magere man en stak zijn pijp aan.
‘Maar kort graag. Ik heb geen zin mijn tijd met u te verknoeien.’
Openhartig vertelde ik alles en toonde mijn papieren. Hij wierp er een
vluchtige blik op. ‘Eigenlijk zou je een week of twee achter slot en grendel
moeten voor overmatige nieuwsgierigheid. Maar helaas voorziet de wet
zoiets niet. U kunt gaan! Ik raad u aan dat blad van u ‘De Macht van het
Volk’ het heilige kruis achterna te geven. Wat hebt u er aan? Bent u dan
ontevreden over het Sowjet-regime?’ Ik antwoordde dat ik integendeel al
mijn hoop op een gelukkig lot voor het Russische volk in dit regiem had
gesteld. ‘Kijk ‘r ’s aan,’ antwoordde de magere man terwijl hij zijn ogen
samenkneep tegen de rook. ‘Wij zullen natuurlijk trachten uw vertrouwen
niet te beschamen, jonge man. Gelooft u mij, wij voelen ons buitengewoon
gevleid. Buitengewoon gevleid. En nu eruit’
Uit: Begin van een onbekend tijdperk, blz. 102

Kortom, de dag daarop werd ik van bestuurder tot conducteur
gedegradeerd. Maar daarmee was mijn tegenspoed niet ten einde. Niet lang
daarna kreeg ik een geldboete omdat ik op het achterbalkon zat toen mijn
tram het Theaterplein overstak. Op dit plein, de drukste plek van
Moskou, waar de passagiers voortdurend onder het rijden op en van de
tram sprongen, moesten de conducteurs blijven staan. Op een andere keer
hadden wij, jonge conducteurs, - een zo leek het tenminste in het vuur van
ons enthousiasme - heel geslaagde methode bedacht om op de drukste
momenten van de dag wat uit te kunnen blazen. Wij speelden onder een
hoedje met de bestuurder en vertrokken een minuut of twee, drie eerder bij
het eindpunt dan het tijdschema aangaf, hetgeen in vakjargon neerkwam
op ‘interval niet nakomen’. De bestuurder reed op volle snelheid weg, al
gauw hadden wij de voor ons rijdende tram ingehaald en konden we het er
eens heerlijk van nemen. De tram voor ons pikte alle passagiers op terwijl
wij er leeg achteraan reden. Het was zo leeg en stil in de tram dat je zelfs
de krant kon gaan zitten lezen. Dit systeem leek ons waterdicht. Maar
natuurlijk verging het ons zoals het in zulke gevallen dikwijls gaat: wij
‘gleden uit over een bananeschil’. Wij begonnen het veel te bont te maken
en reden drie, vier keer achtereen leeg door Moskou. Wij ‘vingen’ veel
minder dan de andere conducteurs. Onze chefs voelden meteen nattigheid. Ten slotte werden wij op heterdaad betrapt en wij kregen een fikse
geldboete.
Uit: Onrustige jeugd, blz. 42 en 43.

Uit: Onrustige jeugd, blz. 21

Ga nu weer naar het metrostation waar de
wandeling begon en neem de rode metrolijn 7 naar
het station Pushkinskaya. Loop ondergronds naar het
station Tverskaya en neem daar de groene lijn 2 naar
het station Teatralnaya. Loop onder de grond naar het
station Ploshchad Revolutsy en neem de uitgang. Hier is het tijd om
in de schaduw van het hotel Metropool op één van de uitstekende
terrassen de lunch te gebruiken. Het is mogelijk de prachtige restaurantzaal van het hotel te bewonderen.

Ik ben geboren in Moskou op 31 mei 1892 in de Granatnisteeg,
in het gezin van een statisticus bij de spoorwegen. Mijn vader stamde
af van Zaporozjekozakken aan de benedenloop van de Dnepr die zich,
nadat de Turken hun vesting verwoest hadden, in Belaja Tserkov aan
de oever van de rivier de Ros vestigden. Mijn grootvader die als soldaat
onder tsaar Nicolaas had gediend, woonde daar met mijn grootmoeder,
een Turkse.
Dezelfde dag nog huurde ik een klein kamertje in de Granaatsteeg, het
steegje waar ik drieëntwintig jaar geleden geboren was. Ik had gemerkt
dat de mensen bij ons in Rusland in treinen en cafés het makkelijkst tot
een gesprek komen. Daarom begon ik in de lokaaltreinen, vol tabaksrook
en lawaai. Deze boemeltjes bewogen zich in een straal van hooguit zestig
werst rond Moskou. Ik nam dus een kaartje tot de eindhalte en pendelde
heen en weer. Op deze manier kwam ik in korte tijd in een heleboel
stadjes in de omgeving van Moskou. Ik zag nu dat de hoofdstad Moskou
door een dermate bemost stuk Rusland omgeven was, dat zelfs oude
inwoners van Moskou er geen begrip van hadden.

Ik tikte een kaart van Moskou op de kop. Vader wees mij de plaatsen aan
waar barricades opgeworpen waren: Tsjistije Proedy, bij de Samoteka, het
Koedrinkskaja-plein, in Presnja en bij de Gorbaty-brug. Sindsdien hing
voor mij rond deze namen de bijzondere bekoring van historisch geworden
plaatsen.

De wandeling wordt nu voortgezet via de
lengterichting van hotel Metropool naar het
Theaterplein voor het Bolsjojtheater. Zoek ook
hier een bankje zover mogelijk van het rumoer
van het verkeer om rustig de citaten te lezen.
Rechts is er zicht op het Malytheater waar van 1853-1886 de
toneelschrijver Ostrovskij werkte. Het Bolsjojtheater werd in 1826
door Poesjkin bezocht. Het heette toen nog Petrovskitheater. Ook
Lermentov en Tolstoj kwamen hier.

In hotel ‘Metropool’ had
het Centrale Uitvoerende
Comité zitting, het
toenmalige parlement.
Op de voorgevel was in
tegeltjes het tafereel
‘De Droomprinses’ aangebracht naar een ontwerp
van de kunstenaar Vroebel,
waar schampschoten en
voltreffers zware schade
aan hadden toegebracht.
De zittingen werden in het voormalige restaurant gehouden, waar als
een grote grijze vlek midden in de zaal het cementen bekken van een niet
meer werkende fontein stond. Links ervan en in het midden, vanuit de
tribune gezien, zaten de bolsjewieken en de linkse sociaal-revolutionairen
en rechts er van de niet zo talrijke maar wel luidruchtige mensjeviken, de
sociaal-revolutionairen en de internationalisten. Ik woonde de zittingen
van het Comité dikwijls bij. Ik was er graag lang voor het begin van de
zitting en zocht een plekje in een nis niet ver van de tribune waar ik ging
zitten lezen. Ik hield van de schemering van de zaal, van zijn galmende
leegte, van de paar gloeilampjes in de kristallen kelkjes die eenzaam
brandden in de verschillende hoeken en zelfs van de voor hotels zo
kenmerkende geur van stoffige tapijten die nooit uit het Metropool hotel
te verdrijven zou zijn.
Uit: Begin van een onbekend tijdperk, blz. 74

Op het lege toneel van het Bolsjoj-theater zag men de feestzaal van het
Moskouse tsarenpaleis, een dekor uit ‘Boris Godoenov’. Een vrouw met
een zwarte jurk aan en een vuurrode anjer op haar borst gespeld snelde
met klepperende hakjes voor het voetlicht. Van een afstand had zij er jong
uitgezien maar in het voetlicht zag men dat over haar hele gezicht een
netwerk van fijne vouwtjes lag en dat in haar ogen een vochtige kwijnende
glans schemerde. In haar hand hield zij een kleine browning geklemd. Zij
hief deze hoog boven haar hoofd, stampte met haar hakken en gilde: ‘Leve
de opstand.’ De zaal antwoordde met dezelfde kreet: ‘Leve de opstand!’
Deze vrouw was de bekende sociaal-revolutionaire Maroesja Spiridonova.
Zo vernamen wij journalisten het begin van het oproer van de linkse
sociaal-revolutionairen in Moskou. Daar was echter nog heel wat aan
vooraf gegaan.
Uit: Begin van een onbekend tijdperk, blz. 88.

Vervolg de wandeling door voor het Bolsjoj links
aan te houden tot de tweede straat de Ul. Bolshaya
Dmitrovka en sla hier rechtsaf. Op nummer 1 was
hier in de Sovjettijd het Huis van de Vakbonden.
Poeskin kwam er, evenals Lermentov en Dostjevskij.
In 1924 lag Lenin hier opgebaard. In 1934 vond er het eerste
congres van de Sovjetschrijvers plaats dat geopend werd door
Gorki die hier na zijn dood in 1934 ook werd opgebaard. Op
nummer 15 is het gebouw van de Literaire Kunstkring opgericht
in 1898. In de Eerste Wereldoorlog werd het een militair hospitaal,
maar de dinsdagavondbijeenkomsten van dichters zoals Belyj en
Brjusov gingen gewoon door. Loop de straat verder door tot de
tweede straat links de Kamergersky Per. Sla hier linksaf en loop
tot het eind van de straat waar het Kunsttheater is.

naam, Chatidzje, de “Tataarse”met de grote groene, verdrietige ogen
opnieuw in mij gaan leven en bloeien…”In het noodjaar 1917 waren
beide echtgenoten medewerker van Moskouse kranten en bladen en in de
lente van 1918 trokken ze in Kiëv in bij de moeder van mijn vader, Maria
Grigorjevna. Van 1919 tot 1922 wonen zij in Odessa, waar ze beiden bij
de krant Morjak werken. Mijn moeder als hoofd van de afdeling buitenland, mijn vader als redacteur. Na Odessa volgen allerlei omzwervingen
door het zuiden. Soechoem, Batoem, Tiflis. In 1923 keren ze terug naar
Moskou. Ze werken er bij een aantal kranten, wonen buiten de stad in het
dorpje Poesjkino. Dan krijgen ze hun eerste eigen kamer in Moskou, in een
sousterrain aan de Obydenskijsteeg waar ik ter wereld ben gekomen. Niet
lang daarna verhuisden wij naar een woning aan de Bolsjaja Dmitrovkastraat. In de boeken van mijn vader zijn veel gebeurtenissen uit het leven
van mijn ouders weergegeven.
Uit: De Romantici, nawoord van Vadim Paustovkij, blz.201 en 202

Loop nu rechtdoor tot tegenover het stadhuis op
de Tverskaya Ul. De straat heette vroeger de
Gorkistraat maar heeft nu weer de
prerevolutionaire naam. De meester in het
verhaal van Bulgakov “De meester en Margarita”
ontmoette Margarita voor het eerst in deze straat en werd onmiddellijk verliefd op haar. Het plein voor het stadhuis speelt
een belangrijke rol in Paustovskij’s werk.

Deelnemers aan de wandeling:

• Hein Leffring
• Jacqueline Van der Linden-Piret
• Netty van Rotterdam
• Gijs Geertzen
• Werner De Bondt
• Leen Stout
• Marianne van de Graaf
• Gemmie Borggreven
• Elly Rijnbeek-Schaapveld
• Ria Verbergt
• Niesje Hoek

Keer om en loop terug, sla linksaf en neem vervolgens de tweede straat rechts de Stoleshnikov Per.
Aan het eind van de straat is een klein pleintje
met een aangenaam bankje, geschikt om het
volgende citaat te lezen.

In die eerste tijd van de Revolutie kwamen veel interessante mensen
bijeen in het journalistencafé in de Stolesjnikov-steeg. Om een
leegstaande woning op de derde verdieping te kunnen huren en deze in te
richten als café hadden de journalisten botje bij botje bijeen gelegd. Hele
nachten lang hielden ze daar rond heel kleine tafeltjes vrolijke
bijeenkomsten waarbij men de rook wel kon snijden. Men kon er Adrej
Bely ontmoeten en de mensjewiek Martov, de dichters Brjoessov en
Balmont, de schrijver Sjmeljev, Tsjerny, de blinde leider van de Moskouse anarchisten, de toneelspeelster Roksanova (de eerste Tsjechovse
‘Meeuw’), Maximiliaan Volosjin, Potapenko, de dichter Agnivstev en
vele journalisten en literatoren van allerlei leeftijden, opvattingen en
geaardheid. De goedmoedige Agnivtsev zong er zijn simpele liedjes. Om
zijn lange hals zat een enorme gele das geknoopt en in zijn wijde geruite
broek zaten altijd brandgaatjes van sigaretten.
Koffie, bitter als kinine dampte in de kroezen; zelfs de sacharine kon
niets aan de smaak er van bijdoen. Na eens hier, dan weer daar vlamden
verwoede debatten op en soms klonk een dreunende oorvijg door het
lawaai heen. Meestal bleek deze dan bestemd te zijn voor een keurige
journalist met een geverfde baard en een giftig gelaat. Hij siste als een
slang en spoot over alles en iedereen zonder onderscheid zijn kwaadaardig gif uit. De oorvijgen hielden een gevaar voor brand in, want de
journalist met de geverfde baard had altijd een brandende pijp in zijn
mond. Bij iedere oorvijg nu vloog deze als een stuk vuurwerk boven
de hoofden van de bezoekers buitelend een eind in het rond terwijl de
brandende tabak er uit viel. Dadelijk verspreidde zich een geur van
schroeiende wol door het lokaal. Allen doofden haastig het vuur op
colbertjes, broeken en tafellakens, dat reeds op verschillende plaatsen
inbrandde. De eigenaar van de pijp echter zocht hem doorgemoedereerd
op, stopte hem opnieuw, stak hem weer aan en ging weg waarbij hij luid
verkondigde dat hij dit schandelijke voorval aan de ereraad zou
voorleggen. ‘Loop naar de duivel!’ riepen de cafébezoekers, ‘ik zou gelijk
maar naar het Revolutietribunaal gaan! Eruit! We zijn het zat!
Provocateur!’ Uit: Begin van een onbekend tijdperk, blz. 49.

Keer weer terug en steek de eerste kruising over.
Rechts op de hoek is het gebouw fraai versierd
met een afbeelding van Marx, Engels en Lenin.
Maar de Bolsjaya Dimitrovka is in het kader van
deze wandeling ook nog om een andere reden van
betekenis. Paustovskij woonde er met zijn eerste vrouw Ekaterina
Stepanova en hun zoon Dima werd er geboren.
Alle hoofdpersonen in het boek hebben in de realiteit echt bestaan. Zo
vallen in de persoon van Chatidzje vele trekken te herkennen van de eerste
vrouw van de auteur en dus van mijn moeder. Mijn ouders leerden elkaar
tijdens de Eerste Wereldoorlog kennen, in 1914. Zij werkten beiden op een
hospitaaltrein. Het volgend jaar keert degene die mijn moeder zou worden
naar Moskou terug als zuster van barmhartigheid, zoals dat toen heette. Ik
zou kort iets over haar willen vertellen. Haar meisjesnaam was
Jekaterina Stepanovna Zagorskaja en ze werd geboren in het gouvernement
Rjazan, in het gezin van een priester en een dorpsonderwijzeres. Zij verloor
al vroeg haar ouders en werd opgevoed door haar oudste zus, Ljolja, die
lerares aan het gymnasium was. Zij studeerde in Moskou en bracht enige
tijd in Parijs door. Na het werk op de hospitaaltrein gaat ze naar
Sebastopol, waar zij Frans geeft aan het Maritiem Instituut en het Instituut
voor de Handel. Mijn vader volgt haar en in de zomer van 1916
trouwen zij in haar geboortedorp. De naam Chatidzje heeft ze te danken
aan het feit dat ze de zomer van 1914 in een dorpje op de Krim
doorbracht. Chatidzje betekent in het Tataars Jekaterina. Mijn vader was
gek op deze naam. Hij gebruikt deze in zijn brieven en dagboeken, evenals
in De romantici. Na een hevige ruzie hield hij op zijn voormalige vrouw
Chatidzje te noemen maar na hun verzoening werd deze naam door hem in
ere hersteld. Dit curieuze detail blijkt uit een aantal brieven. Zo
schrijft hij tegen het eind van 1923 aan zijn vrouw: ‘[…] nu is je eerste

Maar het lawaai zwol aan, nam steeds dreigender vormen aan en ging
ten slotte over in kreten als: ‘Een schande! Clown! Opduvelen!’ Ook werd
hij uitgefloten. Iemand pakte Thomas gedienstig bij de elleboog en voerde
hem naar binnen. Op zijn plaats verscheen nu op het balkon de Belgische
socialist Vandervelde. Een man met een onuitstaanbaar schijnheilig gezicht
die een van onder tot boven dichtgeknoopte pastoorsjas aanhad.. Hij begon
heel zacht en eentonig te
spreken; het geprevel van zijn
uitgedroogde dunne lippen
scheen erop gericht te zijn
de menigte doen inslapen.
Inderdaad werden de rijen
snel dunner zodat al gauw
nog slechts een handjevol
mensen bij het balkon stond,
dat klaarblijkelijk zuiver uit
beleefdheid nog naar
Vandervelde luisterde.
Vandervelde verviel trouwens in herhaling. Ook hij riep mistroostig tot
trouw aan ‘het heilige militaire bondgenootschap’ op. In de richting van
het Strasnoj-klooster werd muziek hoorbaar. Het geluid zwol voortdurend
aan, schallend klonk het:
We zijn allen aan het volk ontsproten
Hebben in de rijen der arbeiders onze jeugd genoten.
Een broederlijk verbond en de vrijheid,
Zo luidt onze leus in de strijd!

P

Over de Tverskaja-straat naderden arbeiderscolonnes uit de voorstad
Presnja. Rode spandoeken werden door de mensenstroom aan Vandervelde
voorbijgevoerd: ‘Vrede voor schamele stulpen, Oorlog aan de paleizen. Alle
macht aan de Sowjets! Weg met de oorlog!’ Vandervelde stond nog een paar
minuten wat te murmelen, dan legde hij zijn blaadjes met aantekeningen
bij elkaar en liep langzaam weg waarbij een stijfopgerolde paraplu in een
zijden foedraal hem tot wandelstok diende. In de arbeiderscolonnes had
men zijn aanwezigheid niet eens opgemerkt. Er werd gezongen:
Heel het stutsel van de tronen,
Zetten wij arbeiders neer,
We doen nu zelf ’t kruit in de patronen,
Zetten zelf de bajonet op ’t geweer!
Uit: Begin van een onbekend tijdperk, blz. 14 en 15

Op nummer 6 van
de Tverskaya Ul.
tegenover het
Centrale Telegraafkantoor was het
dichterscafé. Het was de meest
populaire plek voor schrijvers
na de revolutie. Op nummer 7
studeerde Lermentov en op nummer 8 woonde Ilja Ehrenburg
van1947 tot 1967. Als er nog energie over is, sla dan, kijkende
naar het stadhuis rechtsaf en
bezoek de mooiste boekhandel en
delicatessenzaak van Moskou.
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