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Redactioneel bij #27, september 2019

In dit bulletin bieden we u graag de volgende teksten aan:

•	 In	afwachting	van	de	redactie	van	het	reisverslag	Paustovski in 
de Altai, dat later dit jaar op onze website zal verschijnen, nemen we 
u mee naar Poesjkino, zo’n 30 km ten noordoosten van Moskou. We 
bezochten dit stadje op 20 september tijdens de Paustovskireis 2015. 
[zie reisverslag 2015]

•	 Twee	prominente	leden	van	onze	vereniging	leerden	door	de	
rubriek Ingezonden van Nieuwsbrief #25 het Museo Ruso, of Colleción 
del Museo Ruso, een filiaal van het Russisch staatmuseum van Sint-
Petersburg in Málaga kennen. Ze bezochten los van elkaar, twee 
tentoonstellingen. U kunt hun verslag hier lezen.

•	 Noteer	alvast	27	oktober	in	uw	agenda	voor	onze	
ledenbijeenkomst in Ede, waar Paustovski en de kinderliteratuur 
centraal zal staan. Ook zal er een fotoverslag worden getoond van de 
reis naar Kazachstan en de Altai.  

•	 Kijkt	u	regelmatig	op	onze	nieuwe	website?	Zeker	de	moeite	
waard om eens een reisverslag te [her]lezen, de bibliografie te 
raadplegen en verbaasd te zijn over het aantal artikelen dat aan 
Paustovski gewijd is. En niet te vergeten alle Nieuwsbrieven die online 
staan. Uitgezonderd de meest recente bulletins die alleen naar u, 
trouwe leden worden verstuurd. Pas na een jaar komen ze online.
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 Na mijn terugkeer van mijn omzwervingen in het zuiden heb ik 
een jaar lang in Poesjkino langs de Noordlijn gewoond. Ik heb het er al 
over gehad. Achter het zomerhuisje lag een dicht sparrenbos, iets verder 
weg strekte zich een drassige beemd uit en liep het riviertje de Serebrjanka, 
waar altijd een waas over lag. - zo schreef Kostantin Paustovski in Boek der 
omzwervingen. 

 Uit opzoekingen van heemkundigen uit Poesjkino is bekend dat 
Paustovski daar op minstens twee verschillende adressen heeft gewoond. 
Eén van de adressen zou een huisje geweest zijn dat niet bewaard bleef, 
met	het	nummer	14	in	de	Toergenjevstraat,	recht	tegenover	het	Stedelijk	
Cultuurpark, waar nu een gebouw van vier verdiepingen staat met het 
huisnummer 6. Dit schreef de heemkundige N. Novitsjkov in 1985 in het 
tijdschrift Majak. Hij leverde daarvan weliswaar geen enkel bewijs; het 
laatste kwart eeuw werd er ook geen bewijs gevonden. 

 Pas in 2006 kon het juiste adres van Konstantin Paustovski in 
Poesjkino achterhaald worden. De heemkundige S.F. Korneev ontdekte in 
de archieven van Vadim Konstantinovitsj, de zoon van de schrijver, een 
document van uitzonderlijk belang voor de biografie van de schrijver: 
Attest N° 3519 van de Raad van de Volost Poesjkino van de Raad en Comité 
van het District en het Gouvernement Moskou, uitgereikt op 3 november 1923 
[registratienr. 5239] aan Paustovski Konstantin Georgievitsj, burger van het 
gouvernement Kiev, stad Vassilkov, gehuwd, 31 jaar oud, wonende in het dorp 
Poesjkino, om zich vrij te kunnen vestigen in alle steden van de Russische 
Republiek in de periode van 3 november 1923 tot 3 november 1924.

 In dit document staat eveneens vermeld dat Konstantin Paustovski 
in Poesjkino in het huisje van een zekere Kleimjonov woonde. Bovendien is  
er het eigen getuigenis van de schrijver in zijn dagboekaantekeningen van  
1923: Poesjkino. Huisje van Kleimjonov. Tranen van Krol. Sparren, 
duisternis. Leven in afzondering. Babel is bij ons, siroop. Samoilenko. Nog 
uitgebreider schrijft Paustovski over zijn woonplaats in Poesjkino op 17 
december 1923 in een brief naar Kiëv aan zijn moeder, Maria Grigoriëvna 
Paustovskaja: Ik woon momenteel in een huisje in Poesjkino, op twintig  
werst van Moskou. Bos, sneeuwvelden, stilte alom. Het is hier heerlijk om 
te werken. [Alleen de verplaatsingen naar de stad zijn vermoeiend.] In de 
stad heb ik geen kamer weten te vinden. Bovendien kan ik het mij niet 
permitteren minimaal tien tsjervonets* voor een kamer neer te leggen en 
voor minder vind je in Moskou niets… 

 Volgens een fotocopie van het Plan van Poesjkino - Lesnoi gorodok 
van de Noordelijke Spoorlijn van het Gouvernement en District Moskou, 4de 
kwartier van het jaar 1915, dat te mijner beschikking staat, lagen er 2  
percelen toebehorend aan Kleimjonov in de Pisarevskaiastraat, tegenwoordig 
Orangeriestraat nrs. 1 en 3. Op één van de percelen die vroeger van 
Kleimjonov waren staat nu een moderne bakstenen cottage; op het tweede 
perceel staat een houten woning, die de kenmerken heeft van een typische 
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*tsjervonets - munteenheid in het 
Russische Rijk en de Sovjet-Unie; 
over verschillende perioden had deze 
een verschillende waarde in roebels; 
de naam is afgeleid van tsjervonnoje 
zoloto wat puur goud betekent.
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De blz. waarop deze te vinden zijn in 
Privé Domein staan eveneens vermeld 
[PD]
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datsja	uit	de	eerste	helft	van	de	vorige	eeuw.	Tegenwoordig	woont	daar	de	
familie	Koroljov.	De	eigenares,	Tamara	Jakovlevna,	vertelde	dat	in	1934	
op de oude percelen tussen de Bogoljoebskaja- en de Pisarevskajastraat de 
Orangeriestraat werd aangelegd. De percelen die daarbij ontstonden werden 
verdeeld	over	nieuwe	eigenaars.	Tegen	1936	waren	langs	die	straat	huizen	
van een landelijk type gebouwd, die zich in niets onderscheidden van de 
andere huizen in dat deel van de stad. Het tegenwoordige huis is gebouwd 
in 1936, op de plaats waar in het begin van de jaren 1920 het huisje van 
Kleimionov stond. De familie Koroljov kocht het aan in 1972. 

 De zelfs naar de maatstaven van die tijd goedkope woonst in  
Poesjkino werd toen voor Konstantin Paustovski, die destijds verantwoordelijk 
secretaris was van de Moskouse krant van waterwegen Na Vachte, gevonden  
door Alexander Michailovitsj Zoezenko [1884 – 1938], free-lance 
medewerker van dezelfde krant, kapitein op de grote vaart in ruste en 
revolutionair. Het bleek een ijskoud zomerhuisje te zijn, zo leeg als een 
schuur. Aanvankelijk vond ik het fijn buiten de stad te wonen. Van Mytisjtjsi 
tot Poesjkino strekten zich toen nog ongerepte bossen uit. Ik moest iedere 
dag naar de redactie in Moskou en keerde rond middernacht met de laatste 
trein terug – zo herinnert de schrijver zich. 

 In die tijd had Konstantin Paustovski zijn eerste grote werk op de  
schrijftafel, De romantici, een bijna voltooide roman. Hij was daar al aan 
begonnen	in	1916	in	Taganrog,	toen	hij	nog	visser	was	in	een	artel aan de  
zee van Azov; hij had hem afgewerkt in Odessa in 1923, maar was blijkbaar 
niet gehaast om de roman te laten drukken, omdat die voor hem van enorme  
betekenis	was.	Toen	hij	zich	in	Poesjkino	vestigde,	keerde	hij	keer	op	keer	
terug	naar	dat	manuscript,	vervolledigde	iets,	veranderde	iets.	Tijdens	dit	 
proces van “polijsten” kwam Bratovshina in de regio Moskou in de 
verhalen terecht, waar de schrijver de krantencriticus Semionov in een 
huisje liet wonen, en ook de rivier de Serebrjanka - op zijn oevers gingen 
de personages van de roman uitblazen na een uitbundig spelletje tikkertje; 
verder ook Poesjkino, waar de auteur een zekere Natalia Viktorovna liet 
wonen, die als prototype zou hebben gediend voor de hoofdfiguur in het 
stuk	van	L.N.	Tolstoi	Het levende lijk.

 In Het verhaal van een leven, waar de schrijver bijna twintig jaar  
aan werkte, tot het begin van de jaren ‘60, heeft hij in een aantal 
opeenvolgende hoofdstukken van boek zes, Boek der omzwervingen, dat 
in 1963 gepubliceerd werd, zich letterlijk ondergedompeld in het jaar 
dat hij in Poesjkino verbleef. De hoofdstukken Nachttreinen, Barre Kou, 
Sneeuwmutsen, Devoonkalksteen, Gratis tabak, Roodkoperen beslag geven 
een coherent beeld van die periode van zijn leven.  

In het hoofdstuk Nachttreinen haalt Paustovski met warmte en heel 
gedetailleerd zijn herinneringen op aan Aleksander Zoezenko, die zich in 
Poesjkino had gevestigd na zijn terugkeer uit Australië waar hij enkele jaren 
had gewoond. Zoezenko bracht zijn herinneringen aan zijn zeereizen mee 
naar de redactie van Na Vachte; hij tikte ze uit op een oude schrijfmachine 
met Latijnse letters. Waar de Latijnse letters niet samenvielen met de 
Cyrillische letters, vulde Zoezenko de Russische letters in met de hand.  
Het was een slavenwerk, zo merkte Paustovski op.

 Aangezien er in die tijd maar weinig zeeschepen waren, was Zoezenko 
reservist	bij	de	handelsvloot	en	ontving	hij	een	kleine	vergoeding.	Toen	er	
een vacature kwam, werd hij als kapitein aangesteld op een vrachtschip op de  
route van Leningrad naar havens in Holland en Engeland. De havenautoriteiten 
van het mistige Albion gaven hem, kapitein van een schip uit de Sovjet-Unie, 
geen toestemming om aan wal te gaan, omdat hij op een “zwarte lijst” stond 
wegens revolutionaire activiteiten in Australië. Alle besprekingen met de 
Engelse havenautoriteiten voerde de “rode kapitein” vanaf de kapiteinsbrug, 
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waarbij hij steeds een beleefde, maar giftige toon aanhield.

 ’s Ochtends reden Zoezenko en Paustovski van Poesjkino naar 
Moskou. De wagon van de boemeltrein waarin zij plaats namen liep meteen 
vol met passagiers van de aanpalende wagons: de mensen verzamelden 
zich om de verhalen over de zee te horen van die trefzekere, onbehouwen 
en spotlustige, eigenwijze en goedhartige mens, met op zijn aangezicht nog 
de sporen van bokskampen. Ook de passagiers van de naburige stations – 
Mamontovskaya,	Klyazma,	Tarasovka	en	zelfs	Mytisha,	kenden	Zoezenko.	
Zo beschreef Paustovski die gemeenschappelijke treinreizen:

 Zoezenko en ik reisden altijd samen. Voor mij had dat twee aangename  
kanten, enerzijds op weg van Moskou naar Poesjkino en anderzijds op weg 
van Poesjkino naar Moskou. 
 Dat het reizen op het stuk Moskou-Poesjkino met hem samen voor  
mij zoveel aangenamer was, kwam omdat ik mij in gezelschap van Zoezenko  
absoluut veilig voelde. Beresterk en onverschrokken als hij was, kreeg hij 
met een soort zesde zintuig elk soort ‘schorremorrie’ in de gaten en ging 
onmiddellijk tot de aanval over. 

 Ik had het er al over dat het voor mij zo fijn was om ook op de 
heenweg naar Moskou samen met Zoezenko te reizen. Dat was omdat ik op 
de ochtendtrein zoveel boeiende verhalen uit zijn leven te horen kreeg. 
 Zodra Zoezenko in Poesjkino de trein binnenkwam, begon hij met 
zijn verhalen. De nieuwsgierige passagiers schoven naar ons toe. 
 Algauw deed het gerucht van deze verhalen door heel Poesjkino de 
ronde. Er verdrongen zich in de wagon waar Zoezenko ging zitten zoveel 
mensen dat er geen plekje meer over was. Om beter te kunnen meeluisteren, 
verdrongen de passagiers zich rond de kapitein en hingen bovenop mij, 
zodat ik tijden daarna nog naar lucht hapte.

 In datzelfde hoofdstuk vertelt Paustovski over een ontmoeting 
met zwerfkinderen in de nachtelijke boemeltrein Het was laat in de herfst, 
vóór de strenge vorst van het jaar 1924, dat een diepe indruk naliet in zijn 
geheugen. Het is een compleet dramatisch verhaal over hoe hij de kinderen 
naar Poesjkino bracht, naar het koude huurhuisje waarin hij woonde en 
waar vijf kamers leeg stonden. We hoefden niemand iets te vragen, want 
de eigenaar woonde in Moskou en ik had hem nog maar één keer gezien. 
Hij bracht de haveloze jongens onder in de grootste kamer, vlak naast zijn 
eigen kamer, omdat beide kamers verwarmd werden door dezelfde kachel. 
Tragische	gebeurtenissen	volgden,	waarbij	één	van	de	jongens,	Sjoerka	
Balasjov, bijgenaamd Tsarevitsj, om het leven kwam.

 Nog heel lang na zijn dood kon ik het gevoel niet van mij afzetten 
schuldig tegenover hem te zijn. Zoezenko zei dat dit onzin was en dat ik een 
neurasthenicus en een verrotte intellectueel was, maar hij verkrampte steeds 
zijn kaken en rookte aan één stuk door. 
 De jongen werd in een ondiep graf aan de rand van het kerkhof 
begraven. De regen viel almaar, sloeg de dode bladeren van de bomen en 
dekte er de lage grafheuvel mee toe. Momenteel zou ik deze natuurlijk niet 
meer terug kunnen vinden, al weet ik nog wel ongeveer waar dit kleine 
hulpeloze schepsel, volledig eenzaam in zijn lijden, zijn laatste rustplaats 
heeft. 
 Ik leidde in Poesjkino een ongezellig bestaan. Van ‘s morgens vroeg 
tot’	s	avonds	laat	zat	ik	op	de	redactie.	Tegen	middernacht	kwam	ik	op	het	
station en reed dan naar Poesjkino waar ik onmiddellijk in de woestenij en 
uitgestorvenheid ondergedompeld werd, meteen in slaap viel en ‘s morgens 
nog in het aardedonker moest opstaan, de kachel aansteken en de trein naar 
Moskou zien te halen. – zo herinnert Paustovski zich die periode van zijn leven.

	 Toen	Paustovski	in	januari	1924	na	de	begrafenis	van	Lenin	
terugkeerde naar Poesjkino, had hij kou gevat en werd hij zwaar ziek.  
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Dat duurde meer dan een maand. In Poesjkino kreeg hij het bezoek van 
Michail Boelgakov, met wie hij indertijd samen gestudeerd had aan het 
Eerste Gymnasium van Kiëv, die hij later weer ontmoette op de redactie van  
de krant Goedok en met wie hij bevriend raakte. Deze onverwachte en voor 
beide schrijvers heuglijke ontmoeting werd de basis voor het hoofdstuk 
Sneeuwmutsen.

 Op een keer, toen het al tegen de lente liep, kreeg ik op een stille 
besneeuwde dag in Poesjkino bezoek van Boelgakov. Hij was bezig aan zijn  
roman De witte garde* en wilde voor een van de hoofdstukken nog eens goed 
kijken naar de ‘sneeuwmutsen’, hoopjes aangevroren sneeuw die zich  
tijdens een lange winter vormen op daken, schuttingen en dikke boomtakken. 
  
Hij zwierf de hele dag rond door Poesjkino, waar dat jaar bijna niemand 
was, en stond tijden met zijn grijze ogen aandachtig naar van alles te 
kijken, lang, mager en droevig, diep weggestoken in zijn oude versleten 
lammy. 
 ‘Prachtig!’ zei hij. ‘Precies wat ik nodig heb. Het is alsof heel de stilte 
van de winter er zich in opgehoopt heeft.’ 
 ‘Wat een decadent!’ zei Zoezenko over Boelgakov. ‘Maar naar het 
schijnt	verduiveld	begaafd.	Traint	zichzelf	gewetensvol.’ 
 Ik begreep niet wat hij daarmee wilde zeggen. De toelichting die 
erop was al net zo onduidelijk als onwillig: ‘Hij oefent zich in indrukken. De 
grootmeester!’

	 Tijdens	dat	verblijf	in	Poesjkino	zag	Boelgakov	terwijl	hij	
ronddwaalde in de ongewoon lege straten blijkbaar aan de Serebrjanka een 
tsjeboereki-restaurant met de ongewone naam Jalta, dat hij later opvoerde 
in zijn roman De Meester en Margarita.

	 In	april	1924	vroeg	Paustovski	verlof	aan	bij	ROSTA,	waar	hij	
intussen een baan had als redacteur, en trok voor enkele dagen naar de 
regio Orlov, naar het kleine stadje Livni, om oude kennissen van zijn 
moeder te bezoeken: N.D. Natskaja en haar broer A.D. Natskij, een geoloog 
gespecialiseerd in de streek rond de Kaspische zee. Sinds zijn pensionering 
woonde hij in bij zijn zuster. De volgende zomer, die van 1924, bracht 
blijkbaar geen verbetering in de toestand van de schrijver. In het hoofdstuk 
Gratis tabak gaf hij toe Er zijn in het leven perioden waar je niet graag aan 
terugdenkt. 

 In het begin verdiende ik bij de ROSTA heel weinig. Ik woonde nog 
steeds in Poesjkino en het wilde maar niet lukken mijn leven wat draaglijker 
te maken. Iedere maand was zo’n dag of tien voor de uitbetaling mijn geld 
op. Voldoende te eten had ik nog wel, maar voor sigaretten bleef er niets 
meer over. 
Het was heel vervelend voortdurend bij vrienden en kennissen sigaretten 
te moeten bietsen, en op een gegeven moment kon dat ook echt niet meer. 
Alles heeft zijn grenzen. 
	 Toen	bedacht	ik	een	simpele	manier	om	gratis	aan	tabak	te	komen. 
 Ik ging in Poesjkino naar de spoordijk, liep een eind langs het spoor 
en raapte alle peuken en half opgerookte sigaretten op die door reizigers 
naar buiten gesmeten waren. Op het traject Poesjkino-Kljazma, een afstand 
van krap drie kilometer, haalde ik meestal minstens tweehonderd peuken op.

 Aanvankelijk zocht ik de peuken in mijn eentje en hield ik dat voor 
Zoezenko verborgen. Maar de scherpzinnige kapitein had al snel door waar 
mijn gevarieerde voorraad tabak vandaan kwam en was enthousiast over 
mijn ontdekking. Vanaf ogenblik raapten wij samen peuken.

 Al vrij snel merkten wij dat de peuken op het traject Poesjkino-
Kljazma schaarser werden. We begonnen daarop de trein te nemen van 
Poesjkino	naar	de	halte	Tajninka	om	van	daaruit	langs	de	spoorlijn	lopend	
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verder te gaan naar Losinka. Daarmee werden nieuwe, rijke vindplaatsen 
ontsloten. 
	 Thuis	gekomen,	sneden	we	de	verkoolde	eindjes	eraf,	strooiden	de	
schone tabak op een hoop die we goed door elkaar mengden en met water 
besprenkelden. Dit goedje zetten we op de flink opgestookte noodkachel te 
‘fermenteren’, zoals Zoezenko plechtstatig zei. Het mengsel raakte daardoor 
zijn bittere smaak kwijt en je kon er dan een heerlijk licht sjekkie van 
draaien.

 Het hoofdstuk Roodkoperen beslag heeft Paustovski gewijd aan 
Vladimir  Majakovski. Ze maakten kennis nadat de dichter Asejev met zijn 
vrouw Oksana en haar vrolijke Oekraïense zusters in de zomer van 1924 bij  
hem in waren getrokken in het huisje waar hij de hele winter alleen had 
gewoond. Kort daarna kwam een vriend van Paustovski, de schrijver Gecht, 
ook naar het huisje, waar hij de zolder huurde.

  Majakovski woonde toen op de Akoelovaheuvel en kwam vaak 
bij Asejev om met hem te schaken.	Terwijl	hij	vaak	zag	hoe	 Majakovski 
met grote passen door het bos beende, jonglerend met een notenhouten 
wandelstok, deed Paustovski, volgens zijn eigen woorden, zijn best hem 
zo veel mogelijk uit de weg te blijven. Hij was te verlegen. Bovendien leek 
het hem dat het voor  Majakovski volledig oninteressant was om met mij 
te praten en wat had ik hem ook voor nieuws of veelbetekenends kunnen 
vertellen?

 Op een dag, schrijft Paustovski, toen Asejev naar Moskou was, klopte 
Majakovski bij me aan en stelde mij voor een partijtje schaak met hem te  
spelen. Ik was niet zo’n goede schaker. Ik was niet in staat een paar zetten 
vooruit te denken. Maar ik ging akkoord en we gingen samen naar de Asejevs.

    Ik voelde me verplicht de conversatie op gang te brengen, want de  
stilte begon steeds zwaarder te wegen. Er schoten brokstukken van 
voornamelijk domme gedachten door mijn hoofd. Er schoot mij niets te 
binnen wat geschikt was voor een gesprek. 
  Majakovski zweeg en staarde, een sigaret in zijn mondhoek, op het 
schaakbord. Om de een of andere reden zei Okzjemir ook niets. In arren  
moede begon ik dan maar te vertellen over het vangen van kreeften in het  
riviertje de Serebrjanka. Er zaten enorme kreeften in, je reinste 
rivierkrokodillen.  
 ‘Een vervelende bezigheid,’ zei  Majakovski. ‘Ik begrijp niet dat men 
zich met zulke pure onzin bezig kan houden!’ 
 Ik kreeg een kleur en kon tot aan het einde van de partij geen woord 
meer uitbrengen. Gelukkig kwam Asejev terug en ik ging vliegensvlug naar 
mijn eigen kamer.

In de periode 1925-1927 reisde Paustovski naar de Zwarte Zee en de Kaukasus. 
De peripetieën van die reizen liggen aan de basis van de autobiografische 
roman Schitterende wolken, de enige roman van de schrijver met een 
detectivetintje. Paustovski schreef deze roman in de winter van 1928 in  
Poesjkino. Die keer vond hij onderdak in een tot op heden bewaard gebleven 
houten huis met een verdieping aan de Eerste Serebrjankskajastraat nr. 1, 
tegenwoordig nr. 3. Het behoorde toe aan de handelaar N.N. Stroekov. Het 
werd gebouwd in 1887, in een tijd dat het terrein rond het station tegen 
een hoog tempo werd volgebouwd; er gingen geruchten dat het een geheim 
huisje was, op de ene of andere manier verbonden met de familie van de 
tsaar. 

V.I. Kamzolkina, die van 1910 tot het einde van haar leven in Poesjkino 
woonde, vertelde dat de schrijver wel degelijk dit huis betrok. De schrijver 
vestigde er de personages van zijn roman: het prototype van de hoofdfiguur, 
kapitein Kravstjenko, was zijn oude kennis Zoezenko. 

Reeds op de eerste bladzijden van zijn roman vermeldt Paustovski de 

• Verhaal van een leven 3 
• Boek der omzwervingen  
• Roodkoperen beslag

Vertaling Wim Hartog

[VO, blz. 329, 330] [PD, blz. 102]

Huis aan de 1ste Serebrjanskajastaat  

Museumhuis van Majakovski in Poesjkino

Tot 2013 was in het huis een middelbare 
school gevestigd

Station van Poesjkino 
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nachtelijke boemeltreinen. In het hoofdstuk Gebeurtenissen, ’s nachts verteld 
komen zijn vrienden en kennissen tot leven: Batoerin, de journalist; Berg,  
de buur in Poesjkino; kapitein Kravtsjenko. 

 ‘Sta op! De kapitein schudde Batoerin aan de schouder. ‘We komen 
dadelijk aan in Poesjkino!’  
 De trein denderde door het bos. De stoom siste in de struiken als 
zeepschuim. Het was een ijskoude en bittere herfst. ’s Nachts rammelde de 
wind aan de planken daken met trossen glazen sterren. De moestuinperken 
waren bedekt met het grove zout van de vorst. Er hing een geur van rook en 
oude wijn. En op de middag schitterden de wolken aan de horizon als roze 
marmer… 
 De kaars flakkerde wanhopig, stervend in de blikken lantaarn. De 
waanzinnig geworden nacht, de wind, het struikgewas en het bos scheurden 
achter het raam voorbij, woest fluitend en kloppend met tientallen wielen. 
De bruggen galmden kort en angstaanjagend. De wachtershuisjes kwamen 
aanvliegen met een oorverdovend geraas en stoven voorbij, tot ze dichter 
tegen Moskou stil werden.

 ‘Dat is pas een storm!’ De kapitein ging wat steviger op zijn benen 
staan…  
 In de duisternis flakkerden de mistige lichten van de jutefabriek. Een 
sirene weerklonk.  
 ‘Kom, oplazeren,’ stelde de kapitein voor, ‘we zijn er!’  
 Het huisje stond aan de rand van het bos, helemaal afgezonderd. 
Als de kapitein het huisje naderde, bleef hij telkens staan en vroeg: ‘Ruiken 
jullie die lucht?’ 
Het rook naar water uit de waterput en naar hartje herfst. Batoerin wreef  
gele bladeren tussen zijn vingers, en van zijn vingers kwam er een brandlucht. 
 De frisheid van de wind, de regen en de afkoelende rivieren doordrong het 
afhangende, bijna gewichtloze gebladerte. De herfst was stervende. Zijn dood 
was als een lichte slaap. Af en toe bepoederde de winter reeds de gouden 
bomen en het natte gras met zeldzame en voorzichtige sneeuwvlokjes.  
De frisheid van de herfst doorwoei het hele huisje, vooral de kamer van 
de kapitein, die wel een sigarenkist leek … De ijskoude nacht ruiste met 
gebladerte langs het dak. Je kon de treinen horen rijden op twee werst 
afstand, waarbij ze een roestige vlam uitbraakten. De sterren vielen achter 
de vensters, gejaagd door de wind. De gezelligheid stroomde binnen met de 
warmte. Uit de koperen theeketel floot de stoom…

  Paustovski vermeldde enkele keren de Serebrjanka en de kreeften 
die hij daar ving, de zwempartijen van Berg en de zon die boven de rivier 
opkwam: In het blauwzwarte water kronkelden zich op de bodem dode 
planten, als haarslierten. Een bijtende dauw druppelde van de espen. Boven 
het mistige sparrenbos kroop als in de rook van een brand de ruige haardos 
van de veenbessen zon omhoog.

  Het begin van de jaren 1930 is ook verbonden met een verblijf van  
Paustovski in Poesjkino. Over die periode van zijn leven vinden we het  
meeste bij Vadim Konstantinovitsj, de oudste zoon van Konstantin Paustovski. 
In zijn memoires herinnert hij zich o.m. dat er in die jaren in het district 
Poesjkino een klein vakantiehuis van de zjoergazobjedinjenië. Het was 
toen de gewoonte om veel gebruikte woordcombinaties te verkorten om ze 
makkelijker te maken in het dagelijks gebruik. Deze op het eerste gezicht 
vreemde benaming werd ontcijferd als Vakantiehuis van de Vereniging van 
Tijdschriften en Kranten. Paustovski bracht hier samen met zijn gezin het 
einde van winter door. Dergelijke vakantiehuizen “van zakformaat” zijn 
tegenwoordig elders ondergebracht. Het was gevestigd in een gezellig huisje, 
niet ver van het station Zelenogradskaja van de Noordelijke [Yaroslavl] 
spoorlijn… zo herinnert de zoon van de schrijver zich. 

Waarschijnlijk bedoelde Vadim Paustovski het huidige dorp Pravdinski met 

Rivier Serebrjanka
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zijn spoorperron Pravda, dat inderdaad vroeger Zeljoni Gorod [Groene stad] 
heette. De oude benaming bleef bestaan in de benaming van het treinperron 
Zelenogradskaja. In de buurt van dit station bekeek Paustovski tijdens een 
skitocht met zijn zoon Vadim de bouwwerf van een stad van de toekomst, 
waar de nieuwste ideeën van de architectuur werden verwezenlijkt en 
waarover in de pers van de jaren 1920 verhitte discussies ontstonden. 

Vadim Paustovski herinnerde zich later: Wij staken een wijd, ondergesneeuwd  
veld over, dan een spoorweglijn en kwamen in een dennenbos terecht. Tussen 
de bomen verscheen een ongelooflijk stadje met geheel originele, lichte 
huisjes, kubusvormige, ronde, koepelvormige. In de grote lintvormige ramen 
weerspiegelden zich de kruinen van de bomen. Dit was een experimenteel 
dorp. Destijds meenden de constructivistische architecten dat het moment 
gekomen was om af te zien van grote steden met al hun nadelen... In zulke 
romantische en tegelijk ultramoderne “groene dorpen” zouden de mensen die 
de grote rokerige steden beu waren leven met het comfort van de stad, maar 
als het ware midden in het bos. 
 De indrukken over die skitocht heeft Konstantin Paustovski 
uitgebreid beschreven in het verhaal Moskouse zomer van 1931, dat voor het 
eerst verscheen in het tijdschrift Dertig dagen onder de titel Sneeuwmassa’s. 
 Een ander verhaal met de gelijkaardige naam Sneeuw schreef hij 
later, in 1943; het verscheen midden 1944 in het tijdschrift Ogoniok. Hier 
heeft Paustovski Poesjkino voor de geest wanneer het hoofdpersonage, de 
jonge	zangeres	Tatjana	Petrovna,	die	uit	Moskou	is	geëvacueerd	samen	met	
haar dochtertje Varja en haar kindermeisje, in een noordelijk stadje nadenkt 
over die onverwachte wending in haar dagelijkse leven: 
Wat	ben	ik	toch	een	stomkop!	dacht	Tatjana	Petrovna.	Waarom	ben	ik	
uit Moskou weggegaan en heb ik het theater en mijn vrienden vaarwel 
gezegd! Ik had in Moskou moeten blijven en Varja laten gaan wonen bij het 
kindermeisje in Poesjkino, want daar waren helemaal geen luchtaanvallen. 
Hemeltjelief, wat ben ik toch een stomkop.  
 Paustovski wist van de zeer zware gevechten rond Moskou, maar in 
de samenvattingen van SovinformBureau werd het hem zo bekende stadje 
Poesjkino	ten	noorden	van	de	hoofdstad	inderdaad	nooit	vermeld.	Toch	
probeerde de vijand een paar keer met luchtbombardementen rondom de 
stad	de	Jaroslavl-spoorweg	te	beschadigen,	die	de	intensieve	verbinding	
verzekerde met de Oeral, Siberië en het Verre Oosten. Op een keer viel 
gedurende de lesuren een kleine bom rechts van de ingang van School N° 1 
van de Spoorwegen [nu het Centrum van Kindercreativiteit]. Op een andere 
keer werd de brug over de rivier de Serebrjanka vernield en raakten enkele 
personen gewond.  
 De tiener Zjora Valikov was ooggetuige van zo’n bomaanval. Het 
vliegtuig trof hem samen met nog een paar andere kwajongens aan in 
het veld. Iedereen liet zich op de grond vallen en ze schreeuwden naar 
hem,	maar	hij	bleef	rechtop	staan.	Toen	hij	reeds	een	bekende	dichter	was,	
vertelde Georgij Valikov: Het vliegtuig vloog zo laag dat ik oogcontact had 
met de piloot. Ik herinner me hem heel goed en als ik hem nu tegen zou 
komen, dan zou ik hem waarschijnlijk herkennen.

 In maart 1965 kreeg de 72-jarige schrijver een tweede infarct en  
werd hij opgenomen in het cardiologisch sanatorium van Poesjkino, met het  
adres Krasnoarmejskoje chausse nr. 28 A. Volgens ooggetuigen bereidde 
Konstantin Paustovski ondanks zijn ernstige ziekte daar in zijn 
tweepersoonskamer de uitgave voor van zijn tweedelige autobiografische 
werk Verhaal van een leven. 

Beginnende schrijvers kwamen Paustovski bezoeken en om raad vragen. Een 
van hen, A.V. Ionov, beschreef die reis in zijn memoires: Ik kwam aan in 
Poesjkino rond de middag. Op het ruime landgoed van het sanatorium was de 
voorbode van de lente voelbaar. Onder de sombere dennen lag er nog sneeuw, 
maar bij de berken was de sneeuw gesmolten en bedekt met een laagje ijs.

• Afscheid van de zomer 
• Sneeuw

Vertaling Wim Hartog

[AP, blz. 75]
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  De laatste jaren van zijn leven heeft Paustovski hoofdzakelijk 
doorgebracht	in	zijn	eigen	huisje	in	Taroesa,	op	een	hoogte	boven	de	Oka.	
De schrijver was zeer gehecht aan die plek, wat hem met recht liet erkennen: 
In Taroesa is het heel goed. De omgeving is sprookjesachtig... Er zijn hier 
fantastische plekken… Moskou trekt me niet aan. We willen ons graag 
voorstellen	dat	naast	zijn	geliefde	Taroesa	ook	het	stille	Poesjkino	waar	
Paustovski trouw terugkeerde en geruime tijd verbleef in de jaren 1920, 
1930 en 1960, in de gedachten van de schrijver verankerd bleef, aangezien 
er uit zijn pen zulke onvergetelijke, aangrijpende regels zijn gevloeid. 

Vassily Vassilievitsj Pantsjenkov

Hoofd van de persdienst van de Commandantuur van de Binnenlandse 
Strijdkrachten [Ministerie van Binnenlandse zaken] van Rusland [Poesjkino]

PODMOSKOVSKIJ LETOPISJETS 02/2012

Bij het station van Poesjkino 
Vassily Vassilievitsj Pantsjenkov, links naast  
de herdenkingsplaat van Majakovski

Alle	foto’s	•	20	september	2015
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Het	Russisch	Museum	in	
Málaga

b i j d r a g e 	 G r e e t 	 V a n h a s s e l

Konstantin Paustovski had een groot hart voor het Russisch Museum in 
Leningrad	[Sint-Petersburg].	De	laatste	muze	van	de	schrijver,	Jekaterina	
Lyzjina, vertelt in haar memoires hoe zij samen met Paustovski het museum 
bezocht. Ze voerden er lange gesprekken op de fluwelen bankjes, soms tot 
ergernis van de suppoosten. Lyzjina vertelt dat Paustovski in de wolken 
was over het schilderij Meisje met paraplu van Maria Basjkirtseva. Hoe en 
waarom kunt u in een volgende nieuwsbrief lezen.

Het Russisch Museum werd in 1895 opgericht door tsaar Nicolaas II. Het is 
het oudste Staatsmuseum voor schone kunsten in Rusland en het grootste 
museum van Russische kunst ter wereld, beroemd om zijn restauratie-
ateliers en wetenschappelijk onderzoek. Het is een belangrijk centrum voor 
cultureel-educatief werk en superviseert alle musea voor schone kunsten in 
heel Rusland. De verzameling omvat meer dan 400.000 werken en omspant 
alle scholen, stijlen, genres en strekkingen die in Rusland werden beoefend 
van	de	10de	tot	de	21ste	eeuw.	Je	kan	er	iconen	zien	en	portretten	uit	de	
18de eeuw, werken van de Peredvizjniki, de symbolisten, van de Russische 
avant-garde en uit de Sovjettijd. Alsof dat nog niet genoeg is, biedt het 
museum heel wat fraai artisanaat, borduurwerk, tegels en zelfs fragmenten 
van Russische izba’s. De collecties zijn verspreid over vier unieke paleizen 
van de 18de-19de eeuw: het Michailovski, het Stroganov, het Marmerpaleis 
[waar sinds 1995 een afdeling van het Ludwig-museum is ondergebracht] 
en het Ingenieurskasteel [ook bekend als het Sint-Michaëlskasteel]. Naast 
permanente, zijn er ook tijdelijke tentoonstellingen. Het Russisch Museum is 
dus echt een must voor wie Petersburg bezoekt.

Maar ook als je liever naar Spanje trekt hoef je al die pracht niet te missen.  
Op 25 maart 2015 opende het Russisch Museum zijn eerste buitenlandse 
filiaal in de oude tabaksfabriek [la Tabacalera] van Málaga, de geboortestad 
van Pablo Picasso. De Spaanse overheid financierde de verbouwing van 
de fabriek; het resultaat is op zichzelf al een bezoek waard. Behalve 
tentoonstellingszalen vind je er een [virtueel] informatiecentrum, 
een kinderatelier, een cinemazaal en natuurlijk een cafetaria en een 
museumwinkel.

De lijst van Russische meesters van wie al werk te zien was in Málaga is 
te lang om op te sommen. Alle groten waren op het appel en in Petersburg 
beperken ze zich bepaald niet tot het uitlenen van wat “minder bekende 
werken uit de fondsen”. Daar konden we ons van overtuigen toen we het 
filiaal bezochten in december j.l., gelokt door tentoonstellingen van Kazimir 
Malevitsj en David Boerljoek, de “vader van het Russische futurisme”. Verder 
liep er ook nog een tentoonstelling Socialistisch realisme, waarover u elders 
in deze nieuwsbrief meer zal vinden.

Kazimir Malevitsj [1879–1935] was een van de belangrijkste en invloedrijkste 
schilders van de 20ste eeuw. Hij was een “gedeeltelijke tijdgenoot” van  
onstantin Paustovski [1892-1968]. De gebeurtenissen die worden beschreven 
in Verhaal van een leven vallen samen met de jaren waarin Malevitsj 
actief was [het laatste deel eindigt in 1934, met Paustovski’s verblijf in het 
schrijvershuis van Maljejevka en de publicatie van Colchis]. Het leek daarom 
interessant iets over Malevitsj te schrijven.

Het Russisch Museum in St.Petersburg

La Colección del Museo Ruso  
of El Museo Estatal Ruso
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De tentoonstelling in Málaga liet ons de lange creatieve weg van Malevitsj 
doorlopen. Malevitsj groeide op in een Pools gezin op het Oekraiense 
platteland, waar zijn vader Severin werkzaam was in de suikerproduktie. 
Kazimir moest vechten voor zijn droom om schilder te worden. Zijn moeder 
steunde hem wel, maar Severin zag de toekomst van zijn zoon in de 
suikerfabrieken en was er vast van overtuigd dat machines het zware werk 
van de mensen zouden overnemen. Kazik had wel oog voor die blinkende 
zoemende machines in de fabriek, maar voelde zich veel meer aangetrokken 
tot het vrijere boerenleven – het boerenthema zou steeds een grote plaats 
innemen in zijn werk. Pas na de dood van zijn vader in 1902 kon hij aan 
een professionele hogere kunstopleiding beginnen. 

We konden in de tentoonstelling mooi volgen hoe Malevitsj de verschillende 
schilderstijlen van zijn tijd [impressionisme, het werk van Cézanne, 
symbolisme, fauvisme, kubisme, futurisme] razendsnel doorloopt. Hij 
verdiept zich in de iconen en de volkskunst. Overal puurt hij het zijne uit. 
Hij schildert landschappen, boeren en buitenmensen. Geleidelijk zien we de 
vormen meer geometrisch worden, herleid tot cylinders en kubussen, vaak 
met een metaalachtige glans. [Malevitsj kende het werk van Fernand Léger]. 
Maar zelfs in die kubo-futuristische periode blijven de heldere kleuren 
uit de volkskunst op zijn palet en blijft de mens meester over de machine 
[Scharensliep, 1912].

Rond 1910 zie je dat de kleur als het ware uit de vorm barst en in haar 
meest zuivere vorm naar voren treedt [Tuinman, 1911]. [In Málaga was er 
jammer genoeg geen werk uit deze periode.] Malevitsj raakt hoe langer 
hoe meer gefascineerd door kleur. Kleur is volgens hem de drager van het 
zuivere gevoel. Hij zoekt een manier om dat zuivere gevoel uit te drukken, 
vrij van voorwerpen en vormen [objectloze kunst]. Hij stond daarmee niet 
alleen. Ook de futuristische dichters probeerden vormen – woordclichés – te 
doorbreken en transrationele poëzie te schrijven [за-ум]; in de muziek waren 
zulke experimenten eveneens aan de orde. De tentoonstelling had twee 
“transrationele” of “a-logische” schilderijen: Compositie met de Mona Lisa 
[1914] en Vervolmaakt portret van Ivan Kljoen [1913].

Malevitsj ontwerpt in datzelfde jaar ook het decor en de kostuums voor 
de kubo-futuristische opera De overwinning op de zon [libretto Aleksej 
Kroetjsjonich, muziek Michaïl Matjoesjin, proloog Velimir Chlebnikov]. De 
opera gaat over de strijd van de boedetljanje, de mensen van de toekomst, 
tegen de burgerlijke vooroordelen. De opkomst van een zwart vierkant in 
plaats van de vertrouwde rode zonnecirkel moet die strijd symboliseren: van 
nul herbeginnen en de uitdrukkingstaal van de kunst totaal herscheppen. In 
dit decor duikt dus voor het eerst een zwart vierkant op. In Málaga zagen 
we prachtig uitgevoerde reconstructies van de kostuums en een filmopname 
van 2013 met een reconstructie van de opera door het theater van Stas 
Namin [Petersburg]. 

Malevitsj wil dus los geraken van de aardse vormen. Hij schrijft: Onder 
suprematisme versta ik de suprematie van puur gevoel in kunst… De enige  
echte waarde van kunst schuilt uitsluitend in het gevoel dat wordt 
uitgedrukt. Hij meende dat niet vormen, maar kleuren – verf dus – gevoelens 
bij ons oproepen: Het beeld – verf, kleur – zit in ons organisme. Mijn 
zenuwstelsel wordt erdoor gekleurd. De kleuren branden in mijn hersens. 
Door het gebruik van volledig abstracte kleurpartijen wil Malevitsj de 
toeschouwer een toegangspoort verlenen naar een vierde dimensie, die 
je alleen kan voelen. Hier zit een parallel met de iconenkunst, we weten 
dat Malevitsj die grondig had bestudeerd. Een icoon wil geen realistische 
nabootsing van de werkelijkheid zijn maar is een symbolische, mystieke 
voorstelling. Wie ze aanschouwt, komt in contact met een achterliggende 
werkelijkheid, namelijk het rijk gods. 

Volmaakt portret van Ivan Kljoen • 1913 
Olie op doek, 111,5 x 70,5 cm 

De overwinning op de zon • 2018 
Reconstructie 
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Zo lang een kunstenaar de aardse vormen blijft nabootsen, kan hij volgens 
Malevitsj slechts een imitator zijn. Echte creatie ontstaat pas als men los 
kan raken van die vormen. Dan wordt de kunstenaar een echte schepper, 
god gelijk. In 1915 schildert hij Zwart vierkant, een van de bekendste en 
meest fout begrepen schilderijen ooit. Het zwarte vierkant op de witte 
achtergrond is een symbool, een icoon die voor een programma staat [net 
als icoontjes op je computerscherm]: de absolute vrijheid van de kunstenaar 
tussen zwart – geen licht of kleur of vorm – en wit – alle kleuren van het 
spectrum. De copie van het Vierkant die we zagen in Málaga werd door 
Malevitsj vervaardigd voor een internationale tentoonstelling in Venetië, 
maar is daar door allerlei intriges niet tentoongesteld. 

In Rood vierkant – Schilderkunstig realisme van een boerenvrouw in twee 
dimensies [1915] gebruikt Malevitsj de rode kleur, die zo geliefd was in de 
kleding, de sarafan van de boerenmeisjes, om het beeld van een boerin op te 
roepen en en passant ook de revolutionaire strijd. 

We zagen verschillende Supremus in de typische felle kleuren – rood, zwart, 
groen, blauw, geel. De kleurvlakken bewegen zich met grote snelheid door 
een witte ruimte, trekken elkaar aan, stoten elkaar af. Malevitsj schrijft: 
Ik zag mezelf in de ruimte, verstopt tussen kleurige punten en lijnen, en 
daar tussen hen verdwijn ik in de bodemloosheid… en roept zichzelf – niet 
zonder zin voor humor – vervolgens uit tot voorzitter van het heelal. Zijn 
stijl zou hij suprematisme dopen, maar niet in de betekenis dat zijn eigen 
kunst supreem zou zijn, de hoogste mogelijke. Hij beschouwde zichzelf 
steeds als een schakel in een voortdurende evolutie. Wat hij bedoelde was de 
suprematie van het gevoel.

Wat we in Málaga misten was een werk uit het witte suprematisme – waar 
witte geometrische vormen oplossen, wegvliegen in de ruimte, en er dus 
niets meer te schilderen valt. Malevitsj stopt dan ook heel consequent met 
schilderen en gaat les geven, eerst in Vytebsk [waar hij UNOVIS opricht], 
daarna in Petrograd waar hij in 1924 directeur wordt van het Staatsinstituut 
voor Artistieke Cultuur [GINKHUK, het Russische Bauhaus]. De jonge 
Sovjetstaat betrok de avant-gardekunstenaars volop bij de hervorming van 
het kunstonderwijs. Malevitsj ontwerpt pedagogisch materiaal, o.m. tabellen 
van kenmerken van stijl en kleur en schrijft theoretisch werk [o.m. God 
heeft niet afgedaan. Kunst, kerk, fabriek, De objectloze wereld en Inleiding 
tot de theorie van toegevoegde elementen in de schilderkunst]. Hij creëert 
architectons – een soort architectuurmodellen, prototypes waar architecten 
op verder kunnen werken, planita’s – projecten van toekomststeden 
in de ruimte – en suprematistische industriële ontwerpen voor stoffen, 
serviesgoed…

In de loop van de jaren ‘20 verandert de politieke situatie in Rusland. Het 
land is na jaren van oorlog en burgeroorlog helemaal ontwricht. Paustovski 
schrijft in 1920 zijn dagboek over een godverlaten, gietijzeren tijd. De jonge 
sovjetstaat moet aan de heropbouw beginnen in onvoorstelbaar moeilijke 
omstandigheden. Het regime zit steviger in het zadel; afwijkende meningen 
worden steeds minder geduld en een klasse van professionele bestuurders 
komt aan de macht – vaak komen ze over uit het oude regime, omdat het 
nieuwe niet over voldoende opgeleide mensen beschikt. De landbouw blijft 
een enorm probleem. Er is graan nodig, veel graan, voor de arbeidersmassa’s 
die	in	de	nieuwe	fabrieken	moeten	gaan	werken.	Tussen	boeren	en	regering	
heerst een groot wederzijds wantrouwen. Misoogsten en hongersnoden 
zijn het gevolg. Gedwongen collectivisatie leidt tot nog meer ontwrichting. 
Zowel Malevitsj als Paustovski hebben in die periode honger geleden.

In 1927 reist Malevitsj naar Warschau en Berlijn voor tentoonstellingen en 
colleges aan het Bauhaus, maar wordt plots teruggeroepen naar Rusland. 
Hij laat zijn werken, manuscripten en didactisch materiaal achter bij een 
bevriende architect in Berlijn - hij hoopt gauw terug te keren. Daar zou 

Suprematische compositie: vliegen met 
een vliegtuig • 1915

Het rode huis • 1932
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niets meer van in huis komen; hij wordt beschouwd als een Duitse spion 
en opgepakt voor ondervraging, maar weer vrij gelaten. Hij mocht niet 
meer naar het buitenland reizen. [De Berlijnse werken zouden later voor het 
grootste deel terecht komen in het Stedelijk Museum van Amsterdam.]

Als Malevitsj bericht krijgt dat er retrospectieve tentoonstellingen van zijn 
werk komen in Moskou en Petersburg, zit er voor hem niets anders op dan 
zijn werk opnieuw te creëren. Wat dan gebeurt is uniek: een rijpe meester 
probeert zijn creatieve weg terug te gaan en zijn werk te analyseren, 
opnieuw te schilderen, zijn eigen rol in de ontwikkeling van de kunst te 
begrijpen. 

Maar sommige stappen in zijn evolutie blijkt hij een beetje te hebben 
gemanipuleerd, vermoedelijk om de ontstaansgeschiedenis van het 
suprematisme en zijn eigen rol daarin netjes op een rij te krijgen. 
Kunsthistorici hebben een hele kuif aan die “foute” datering van werken – 
de data op de werken klopten niet met de realiteit.

Paustovski woont in die jaren in Moskou en werkt als journalist, o.m. 
bij Rosta en De Sirene. Hij reist, publiceert verhalen in verschillende 
tijdschriften en een eerste eigen bundel. Sommige van zijn werken worden 
geweigerd wegens “te romantisch en zonder sociale relevantie”. Stilaan 
raakt bij bekend als schrijver. In maart 1929 wordt “Oom Kolja” [Nikolai 
Vysotsjanski] gearresteerd, beschuldigd van spionage en gefusilleerd.

In 1930 wordt Malevitsj weer gearresteerd en ondervraagd. Na zijn vrijlating 
schrijft hij aan Ivan Kliun: … ik ben als een vuurtoren, die voortdurend 
belaagd wordt door de ruwe golven van het leven… ze willen mij wegvegen, 
vervloekt en onheilspellend als ze zijn – ze willen het vuur doven dat al die 
34 jaren van mijn werk in de kunst in mij brandt.

Malevitsj kon niet overschillig blijven tegenover de almaar moeilijkere 
sociale en politieke situatie in het land. Vooral de ontwrichting van het 
platteland moet hem hebben ontzet. Hij begint weer figuratief te schilderen, 
maar het suprematisme blijft duidelijk aanwezig. Die ontwikkeling en 
transformatie van het geometrisch suprematisme naar figuratieve vormen 
noemt hij supranaturalisme.	Trouw	aan	zijn	ideeën	zoekt	hij	een	taal	om	het	
leven weer te geven, maar niet door nabootsing van de realiteit. Hij verraadt 
het suprematisme niet, maar schept een nieuwe vorm. In zijn tweede 
boerencyclus staan de figuren in abstracte, lege, oneindige, kosmische 
desolate landschappen; ze hebben geen gelaat meer, hun handen hangen 
nu werkeloos langs hun lijf en hun baard wappert mee met de wind. Soms 
duiken er vliegtuigjes op, of een trein. De huizen zijn koud, ongenaakbaar, 
ze lijken eerder op gevangenissen. De Rode ruiterij [1932] stormt voorwaarts 
in een lege ruimte – er is geen beloofde land, de mens rent naar de horizon, 
maar vergeet dat hij al aan de horizon staat. Het zijn universele beelden die 
wel degelijk verwijzen naar een realiteit. Het suprematisme is Malevitsj’s 
eigen beeldtaal om de ontreddering weer te geven, zijn eigen “toegevoegd 
element” in de kunst. Het verschil met het werk van een Deineka of een 
Samochvalov is treffend.  
Paustovski bestudeert in 1932 de geschiedenis van de Alexandr-fabriek 
in Petrozavodsk en werkt aan Het noodlot van Charles Lonceville. Het 
werk is een aanklacht tegen de situatie op de fabriek in de 18de eeuw, 
maar wie Goudzand ernaast legt, begrijpt dat Paustovski in zijn eigen tijd 
gelijkaardige taferelen aanklaagt.

In zijn laatste creatieve periode schildert Malevitsj prachtige portretten, die 
laten denken aan Renaissanceportretten. Maar ook hier is het suprematisme 
duidelijk aanwezig. We zagen Portret van de vrouw van de kunstenaar en 

Portret van de vrouw van de kunstenaar 
1933 • detail

Arbeidster • 1933 • detail
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het beroemde Zelfportret, waar we hem zien als een renaissancevorst, een 
scheppend meester die van zichzelf weet wat hij waard is. Houdt hij een 
schilderspalet vast in zijn hand of toont hij de weg, zoals de icoon Moeder 
Gods	Odigitria?	Het	zwart	vierkant	zien	we	op	de	portretten	verschijnen	als	
icoontje, als getuige van Malevitsj’ programma.

In 1934 wordt bij de meester maagkanker vastgesteld; hij overlijdt in 1935. 
Aan zijn sterfbed zaten zijn moeder, zijn derde echtgenote, zijn dochter 
Oena en zijn trouwste leerlingen. Zijn asurne werd begraven onder zijn 
lievelingseik in het dorp Nemtsjinovka [waar de familie van zijn tweede 
vrouw een datsja had], ten zuidwesten van Moskou. Het suprematistische 
grafmonument	en	de	oude	eik	gingen	verloren	in	de	Tweede	Wereldoorlog	–	
het lijkt alsof de meester in de oneindige ruimte is opgenomen. Een aantal 
jaren geleden heeft men met de hulp van moderne technieken de plek van 
het graf teruggevonden. Maar dat is een ander verhaal...

Paustovski schrijft weinig over de avant-garde. In Sprong naar het 
Zuiden lezen	we	hoe	hij	in	Tbilisi	logeert	bij	de	familie	van	de	gebroeders	
Zdanevitsj, de dichter Ilja en de schilder Kirill, allebei militante futuristen.[1]  

Ilja was een van de oprichters van De eenenveertigste graad, een 
genootschap	van	futuristische	dichters	in	Tbilisi.	Paustovski	doet	zijn	best	
om hun werk te lezen, maar vindt er geen voeling mee. In Boek der  
omzwervingen en in Goudzand vertelt hij ons over de tragische dood van 
Vladimir Majakovski. Hij beschrijft er zijn eerste en enige ontmoeting met 
de dichter, voor wie hij veel ontzag heeft[2].

Toen	Malevitsj	in	1915	tijdens	de	0.10 Laatste futuristische 
schilderijententoonstelling het publiek kennis liet maken met zijn 
Zwart Vierkant en het suprematisme – en daarmee een heel schandaal 
veroorzaakte – was Paustovski ziekenbroeder aan het front en had hij heel 
andere dingen aan het hoofd. Hij schreef later wel over schilderkunst, 
o.m. over Van Gogh en Borisov-Moesatov. Een dagboekaantekening van 
4 december 1920: God heeft mij op de aarde gezet met een gave voor 
kleuren. Daarom ben ik kunstenaar. Ik voel heel scherp de nuances en 
stemmingen van de dagen, ondanks mijn bijziendheid. Ook de tinten van 
de menselijke ziel voel ik aan. Als ik schrijf, zet ik de woorden neer als 
met penseelstreken, als verf op een doek, en zelfs mijn gedachten zijn in 
kleurschakeringen, soms bleek, soms dieprood maar het meest van al goud 
of met een gouden gloed, vervuld van warmte van binnenuit. [vertaling Wim 
Hartog, Goudzand blz. 129]. 

We zouden kunnen besluiten dat beide meesters ergens verwant waren in 
hun gevoel voor kleur en in hun betrokkenheid bij wat zich in Rusland 
afspeelde in die dramatische jaren. Ze hebben allebei les gegeven, dus zich 
ingezet voor de opleiding van de jonge generatie. Maar ze volgden een 
totaal ander pad. Het leven is een stroom van parallelle werelden, die vaak 
naast elkaar bestaan zonder iets van elkaar af te weten. Zeker voor een 
enorm land als Rusland blijft het dus heikel om te spreken van DE Russische 
cultuur. Als je maar goed kijkt, blijf je steeds meer laagjes ontdekken.

Augustus 2019

[1] 
• Verhaal van een leven 3 
• Boek der omzwervingen  
• Een vleugje winter

Vertaling Wim Hartog

[VO, blz. 185 e.v.] [PD, blz. 185 e.v.]

[2] 
• Verhaal van een leven 3 
• Roodkoperen beslag 
[VO, blz. 326 e.v.] [PD, blz. 179 e.v.]

•	Goudzand 
[blz. 256 e.v.]

Vertaling Wim Hartog

Zelfportret 1933 
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Eind vorig jaar reisden we richting Zuiden van Europa om in de geboortestad 
van Pablo Picasso een bezoek te brengen aan het Russisch Museum, een 
dependance van het Russisch Staatsmuseum te Sint-Petersburg. Een uitstap 
die	we	alleen	maar	kunnen	aanbevelen.	Je	kan	er	niet	alleen	genieten	van	
de grote overzichtstentoonstellingen, maar ook de kleinere tijdelijke expo’s 
zijn zorgvuldig samengesteld. 

Tijdens	ons	bezoek	in	december	2018	kregen	we	Het Sociaal Realisme in de 
schilderkunst ten tijde van het Sovjetregime als hoofdschotel en de kleinere 
expo’s waren gewijd aan Kazemir Malevitsj en David Burliuk. Vooral 
het bezoek aan de expo Radiante Porvenir	[Stralende	Toekomst]	over	de	
verheerlijking van de jonge communistische staat en haar leiders Lenin en 
Stalin was een onthutsende en overrompelende ervaring. 

Net als in Nazi-Duitsland werden kunstenaars volop ingeschakeld in de 
propagandamachine van het staatsapparaat. Artiesten die kritisch stonden 
tegenover het regime werden gedeporteerd en geëlimineerd. In Duitsland 
werden hun werken omschreven als ‘Entartete Kunst’, in Rusland werden ze 
gecatalogiseerd als contrarevolutionair, burgerlijk en decadent. 

Prof. em. Emmanuel Waegemans hield over de rol van de kunstenaar in de 
jonge Sovjetstaat een interessant exposé tijdens onze aprilse ledendagen 
in de Singel. Vandaag wil ik jullie uitnodigen om samen te kijken naar één 
werk dat me absoluut heeft geïntrigeerd. 

Bezoek	aan	het	Russisch	
Museum	in	Málaga
H e t 	 m e i s j e 	 e n 	 d e 	 d o o d .

b i j d r a g e 	 H e r w i g 	 D e w e e r d t
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Het werk heet Maxim Gorki leest zijn verhaal Het Meisje en de Dood voor 
aan Joseph Stalin, Vyacheslav Molotov en Klement Voloshilov.  
Het werd geschilderd door Anatoli Yar-Kravachenko in 1949, olie op doek 
194 x 220 cm. Er werd in die dagen niet op een vierkante meter canvas 
gekeken. 

Uiteraard werd Stalin pontificaal geportretteerd op de voorgrond. Molotov 
[jawel, die van de beroemde cocktail] zit tegenover hem. Voloshilov 
[Kameraad Volkscommissaris voor Militaire en Marinezaken, er werd later 
zelfs een tank naar hem genoemd] staat achter Gorki. De naam van de 
militair	naast	Stalin	[zijn	persoonlijke	lijfwacht?]	wordt	niet	genoemd.	

Het eerste wat opvalt is dat Gorki met zijn verhaal Stalin aan het lachen 
weet te brengen. Op geen enkel ander portret in de expo zagen we een 
lachende Stalin. Van dictators wordt niet verwacht dat ze lachend of 
minzaam kijkend vereeuwigd worden. Neen, dictators moeten de wereld 
ernstig en bewust van hun grote verantwoordelijkheid met strenge blik 
tegemoet zien.

Over ‘de dood’ moest Gorki eigenlijk niet al teveel vertellen aan Stalin. Met 
ruim 23 miljoen doden op zijn geweten staat hij in de ranking van Meest 
Gewelddadige Dictators ruim boven Adolf Hitler, goed voor zo’n 17 miljoen 
doden.  
Enkel Mao Zedong doet het beter met een slordige 78 miljoen doden.

Toch	hield	Vadertje	Stalin	van	Kunst en Verfijning.  
Het tafereel op dit schilderij is dan ook waarheidsgetrouw.  
Stalin ging, zoals gekonterfeit op dit doek, samen met zijn kompanen 
inderdaad op bezoek bij Gorki in diens datsja op de Krim.  
Achteraf zou hij in het boek van Gorki hebben geschreven: De liefde heeft 
de dood overwonnen, dit is groter dan Faust van Goethe.

Vreemd toch dat dictators graag met records en ranglijsten pronken. In 
dezelfde expo was ook een schilderij te zien van drie moedige mannen die 
met een ballon als eerste een hoogterecord hadden gebroken.  
Ze waren uit onze atmosfeer de stratosfeer in gevlogen. Een record waarover 
in de Pravda uitgebreid werd geschreven. 
Dat ze bij hun landing dodelijk werden vermorzeld werd verzwegen.

Maar goed, we dwalen af.  
Waarom	schrijven	we	dit	alles? 
Omdat het verbazingwekkend is dat sommige heersers: koningen, keizers, 
presidenten, kanseliers, dictators, maakt niet uit wat of hoe hun titel luidt, 
in de loop van de geschiedenis blijkbaar toch belang hebben gehecht aan 
kunst, cultuur en hun beoefenaars, de artiesten. Dictators zijn meestal 
geïnteresseerd in militaire manœuvres en geheime inlichtingendiensten. 
Blijkbaar hadden zowel Hitler als Stalin interesse in kunst, in de eerste 
plaats omdat Kunst kon worden ingeschakeld in de propagandamachine van 
het systeem.

Over de relatie tussen Gorki en het nieuwe Sovjetregime zijn bibliotheken 
volgeschreven. Ook Lenin was goed bevriend met Gorki. In 1908 speelden 
ze in Capri, waar Gorki een tijdlang verbleef, zelfs een partijtje schaak, een 
partij die nu nog via internet te bekijken is. 

Informatie in overvloed, maar een spoor van de novelle Het meisje en de 
Dood in het Nederlands was nergens te bespeuren. De detective in mij werd 
wakker.

Als je via de zoekmachines de naam Gorki intikt, kom je niet bij de grote 
Russische schrijver terecht, maar bij de groep van de inmiddels overleden 
Vlaamse zanger Luc De Vos. Zoek je wat verder dan brengt Wikipedia je bij 
Franz Schubert die in 1817 het lied Der Tot und das Mädchen componeerde 
op tekst van ene Matthias Claudius. Maar ook hiermee geraken we geen stap 
verder. 
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Uiteindelijk was het Emmanuel Waegemans die ons op het juiste pad hielp. 
Het werk Девушка и Смерть was inderdaad van Maxim Gorki maar was 
bij zijn weten tot op heden niet vertaald in het Nederlands. Met de hulp 
van	onze	Paustovski-leden	Traudi	Helmberger	en	Greet	Vanhassel	werd	de	
vertaling een feit. Ikzelf probeerde te waken over de poëtische kwaliteit van 
de	vertaling	en	Ria	Verbergt	zag	dat	het	goed	was.	Koenraad	Tinel	maakte	
prachtige illustraties.

In eigen beheer, via Uitgeverij Urbi et Orbi, en met hulp van Leo Van 
Dorselaer werd het boek drukklaar gemaakt en geprint op 200 genummerde 
exemplaren. Uiteraard krijgen leden van de Vereniging Konstantin 
Paustovski als eerste de kans om dit kleinood te bemachtigen.

Rest nog volgende pijnlijke bedenking:  
Zowel Stalin als Gorki stierven in verdachte omstandigheden.  
Officiële overlijdensreden van Stalin: een beroerte.  
Vermoeden: Vergifting.  
Officiële doodsoorzaak van Gorki: chronische astma en longproblemen. 
Vermoeden: vergiftigd door … Stalin.

Voor wie er mocht aan twijfelen of Paustovski zich ooit zou hebben 
bezondigd aan Stalinverering, leze nog eens de brief aan Leonid Iljitsj 
Brezjnev van 14 februari 1966. 

In dat schrijven vraagt een aantal auteurs, met naast Paustovski, ondermeer 
Sacharov en Nekrasov, uitdrukkelijk aan het 23ste partijcongres “op geen 
enkele manier toe te geven”, zo staat er geschreven, “aan een gedeeltelijke 
of indirecte rehabilitatie van Stalin’. In diezelfde brief staat dat Stalin 
verantwoordelijk is voor de dood van duizenden onschuldige Sovjetburgers.
De geschiedenis leert ons dat het miljoenen waren.

Het meisje en de Dood van Maxim Gorki, dat we in Málaga leerden kennen 
via een schilderij van de Rus Anatoli Yar-Kravachenko uit 1949 zal ons 
blijven fascineren. Dank zij de Nederlandse vertaling kunnen nu ook 
diegenen die het Russisch niet machtig zijn er van genieten. 

Voor diegenen die het mocht interesseren: Stalin stierf in 1953, één jaar 
voor mijn geboorte.

 Het meisje en de dood 
	 •	15,5	x	21,5	cm 
	 •	40	bladzijde 
	 •	€ 20 
	 •	voor	leden	van	de	Vereniging	Konstantin 
  Paustovski € 18, tijdens de boekpresentatie  
 op18 september of op ledenbijeenkomsten. 
  [Kan opgestuurd worden mits portkosten.]

	 •	alle	info	redactie@paustovski.org 

TER	INFORMATIE

http://www.artrusse.uk/collection/artwork/nikoforovich-gorki-reads-his-tale-girl-and-
death-stalin-molotov-and-voroshilov-11-october-1931 <http://www.artrusse.uk/collection/
artwork/nikoforovich-gorki-reads-his-tale-girl-and-death-stalin-molotov-and-voroshilov-11-
october-1931> 

• Goudzand 
• 14 februari 1966

Vertaling Wim Hartog

[VO, blz. 557-560]
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Krantenartikel
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Ingezonden

B o e k e n

•	Kathleen	E.	Smith,	Moscow 1956, The silenced spring.
Maand per maand, reconstructie op basis van gedeclasseerde 
documenten uit Russische archieven.
Harvard University Press, hardcover, 2017, 448 blz.,  
$ 21,19 
ISBN 9780674972001

• Ismail Kadare, De schemering der steppegoden.  
Kadare studeerde aan het beroemde Gorki Instituut in 
Moskou begin jaren zestig. Bevat enkele herinneringen aan 
Paustovski.  
Van Gennep Amsterdam, paperback, tweedehands
ISBN 9060128869

T e n t o o n s t e l l i n g
Museo Ruso, of Colleción del Museo Ruso, filiaal van het 
Russisch staatmuseum van Sint-Petersburg in Málaga. Op dit 
ogenblik lopen er twee interessante tentoonstellingen tot 1 maart 2020.
https://www.coleccionmuseoruso.es/exposiciones/
•	Anna Ajmátova. Poesía y vida
[Poëzie en het leven]

•	Nikolái Roerich. En busca de Shambhala
[Op zoek naar Shambhala]

L i n k s
• https://artsandculture.google.com/exhibit/paustovsky-the-way-home/
gQrKo-Jv?hl=en-GB

•	http://rusland-colleges.nl/
Iedereen	kijkt	naar	Rusland.	Maar	wat	weten	we	eigenlijk	van	dit	land?
Dr. Rieke Leenders, cultureel antropoloog en Ruslandkenner gaat op zoek 
naar antwoorden.

•	https://rzn.aif.ru/culture/details/v_centre_spas-klepikov_poyavitsya_portret_paustovskogo
In de stad Spas-Klepiki, op ongeveer 67 kilometer van Ryazan, hebben 
graffitikunstenaars in juni een prachtig portret aangebracht op een muur 
van het toeristeninformatiecentrum, aan Vrijheidsstraat nummer 6.

•	https://www.youtube.com/watch?v=aNLV18yInMo

Nathan	Altman	•	1915
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Colofon
•	De wereld van Konstantin Paustovski is een uitgave van en voor leden van de 
Vereniging Konstantin Paustovski. De vereniging stelt zich o.m. ten doel het werk 
van Paustovki breed onder de aandacht te brengen.

Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam / Greet Vanhassel

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

Ook uw gewaardeerde mededelingen zijn welkom via 
redactie@paustovski.org

Vergeet niet af en toe in de SPAM van je mailbox te kijken.
Sommige leden melden ons dat er berichten van onze vereniging 
 in terecht komen.

F o t o ’ s 	 u i t 	 O d e s s a

Laan van de Roem

Tuin	van	het	Literatuurmuseum
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