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Michaíl Sobákin 
(? 1720-? 1773)

Kleinzoon van okoljnitsji (‘hertog’) Nikifor Sobakin, zoon van 
bojaar Grigori Sobakin. Na de ‘Ridderschool’ was hij poroetsjik 

(‘eerste luitenant), schreef dat jaar zijn poëem Raad van 
deugdzaamheid, in ‘heroïsche alexandrijnen’. In 1740 ging hij in 

burgerdienst, het College van Buitenlandse Zaken, de Commissie 
voor Wetgeving. Toen de pest in 1771 Moskou aandeed, werd hij 

aangesteld als rechterhand van pestbestrijder Pjotr Jeropkin, 
die niks deed en zijn huis niet uitkwam. Na de uitgebroken 

opstand, waarbij aartsbisschop Ambrosius werd vermoord, gaf 
Catharina de Grote Sobakin de schuld en viel hij in ongenade. 
Het schaadde zijn gezondheid en een jaar later overleed hij.

Sobákin   Michaíl  Sobákin (1720-1773)

Epigram op Jel(agin) 

Jij hebt niet in je wat Horatius wel had,
toch ben je, geloof me, niet te vangen voor één gat

Je wilt ook zelf petit-maitre zijn met hart en ziel,
maar het is jammer dat er niets te lenen viel:

Je hebt je hele rijkdom aan tabak vergooid,
je strooide het, zoals je met gedichten strooit.

En schrijvers lezen in het Duits ben je gewend,
omdat je van jezelf geen één woord Frans maar kent.
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Karl Péterson 
(? 1811 - Sint-Petersburg 1890)

Luthers. Werkte bij de rechtbank in Vitebsk, het ministerie van 
Onderwijs en bij Staatsdomeinen. Hij woonde op Nevski Prospekt 

84. Hij publiceerde vanaf 1834, vanaf vijf jaar later voornamelijk in De 
Tijdgenoot. In 1863 keerde de dichter zich in de Moskouse Berichten 
tegen een anti-Pools, anoniem artikel, ondertekend met ‘een Rus’, in 
De Tijd van de Dostojevski’s, die prompt werd verboden. Dostojevski’s 
antwoord aan de schrijver kwam niet door de censuur. Uiteindelijk is 

Peterson bekend gebleven door één gedicht, herhaaldelijk op muziek 
gezet (Bjoechner, Lozovoj, Rejmers, Roezjitski). En geparodieerd. Het 

wordt aangehaald door Teffi, gezongen in Boelgakovs stuk Zoja’s flat. 

Péterson   Karl  Péterson (1811-1890)

Gebed

Avond, en de sterren stralen;
buiten kraakt het van de kou;
loopt een jongetje te dwalen,
bibberend en ijzig blauw.

‘God!’ klinkt het dan, des te zoeter, 
‘trek voel ik, en kou en vrees;
maar wie warmt en voedt er
lieve God, een arme wees?’

Opoe liep daar langs die wegen 
en ze hoorde deze stem:
Onderdak ging zij hem geven
en, jawel, ze voedde hem;

Daarna legt ze hem te slapen.
‘Lekker warm!’ zo zegt het kind.
En hij lacht, nog één keer gapen...
en hij valt in slaap, gezwind! 

God voedt ook de vogeljongen,
dauwt de bloemen keer op keer;
ook het weeskind, hier bezongen 
vindt zijn hulp bij onze Heer!
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Ánna Achmátova 
(Odessa 1889 - Domodedovo 1966)

Geboren Gorenko. Haar vader, marine-officier, wilde niet dat ze 
onder haar eigen naam, de zijne dus, publiceerde. Haar pseudoniem 

was de achternaam van haar overgrootmoeder, afstammeling 
van de Tataarse kan Ahmed bin Küchük (vermoord in 1481). Ze 

trouwde in Kyïv met de dichter Goemiljov en verhuisde een jaar 
later naar Sint-Petersburg. Datzelfde jaar werd het Dichtersgilde 

aldaar opgericht, de kiem voor het anti-symbolistische acmeïsme: 
craftsmanship boven Schwärmerei. Achmatova debuteerde in 
1912, met de bundel Avond. Haar belangrijkste werk: Requiem 

(1935-1940) en Gedicht zonder held (1940-1960). Ze stond in 1965 
op de shortlist voor de Nobelprijs, maar die ging naar Sjolochov.

Achmatóva   Ánna  Achmátova (1889-1966)

Liefde

De slang die tot kluwen gerold
de drempel van harten betovert,
de duif ook die dagenlang dolt
en kirrend het dakraam verovert,

de blinkende, glinst’rende dauw,
de leeuwenbekslaap die je heugde...
Hoe zeker en stil lokt ze jou
uit armen van rust en van vreugde.

Die huilen kan, heerlijk en zoet,
als snaren vol leed in gebeden,
onthutsend als jij haar vermoedt
in lachjes tot dan toe gemeden.



294 295

Borís Pasternák 
(Moskou 1890 - Peredelkino 1960)

Zoon van schilder en pianiste, wilde componist worden, studeerde 
ook compositieleer, maar switchte naar filosofie (Marburg) en 

daarna de literatuur. Maakte deel uit van de groep Centrifuga. Zijn 
debuutbundel: Tweeling in de wolken (1914). Verder de bundel 

Mijn zuster het leven (1922). De jaren dertig waren zwijg- en 
vertaaltijd. Hij zorgde voor de eerste tamizdat: in 1957 verscheen 
in Milaan, in het Italiaans, zijn roman Dokter Zjivago. De roman 

was in 1955 voltooid maar kon in de Sovjet-Unie niet verschijnen. 
In 1958 kreeg hij de Nobelprijs voor Literatuur toegekend die 

hij van de overheid echter moest weigeren.  Wat hij deed. 

Pasternák   Borís  Pasternák (1890-1960)

De Nobelprijs

Ik ben het dier, weldra gevangen.
Elders zijn mensen, vrijheid, licht,
hier klinken drijfjachtklanken,
ik kan niet weg, de val zit dicht.

Het donker bos, het vijverwater,
de balk, de omgehaalde spar.
De wegen afgekapt naar later.
Kome wat komt, het dondert niet.

Maar wat heb ik dan op mijn kerfstok,
ben ik een moordenaar dan onderhand?
De wereld huilde om mijn werkstuk
en om de schoonheid van mijn land.

Maar toch, zo na nu aan mijn groeve,
geloof ik nog – er komt een tijd,
dan overwint tot slot het goede
en laagheid en kwaadaardigheid.
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Marína Tsvetájeva
(Moskou 1892- Jelaboega 1941)

Haar vader was professor, grondlegger van het Poesjkinmuseum, 
haar moeder pianiste. In 1910 verscheen haar debuutbundel 
Avondalbum. Ze leerde in Koktebel, bij Volosjin, Sergej Efron 

kennen en trouwde met hem,  in 1912. Van 1914-1916 onderhield ze 
een liefdesrelatie met Sofia Parnok. Haar man vocht in het Witte 
Leger, haar jongste dochtertje Irina overleed in de hongerwinter 
van 1920. Drie jaar later voegde ze zich bij haar man in Praag. Dat 

jaar verschijnt haar bundel Ambacht. Efron vertrok in 1937 naar de 
Sovjet-Unie, als Sovjetagent. Marina volgde hem twee jaar later en 

pleegde nog eens twee jaar later zelfmoord, als oorlogsevacué.

Tsvetájeva   Marína  Tsvetájeva (1892-1941)

Ontmoeting

Het avondwaas dat op de daken ligt,
een luide verte met gedweeë treinen.
Opeens een bloem die op komt schijnen,
een raam, een nog wat kinderlijk gezicht.

Een krullenkroon, maar over d’ogen trekken
twee schaduwen... Een kreet net afgewend:
het wordt mij duidelijk, in dat moment,
dat onze kreunen dode schimmen wekken.

Dat meisje aan die zwarte uitkijkwand – 
een hemels beeld in ‘t late stadse woelen –
ik had haar eer gezien, in dromenland.

Maar wat deed haar zo droef zich voelen?
Wat zocht haar rank doorzichtig silhouet?
Gold naar de hemel geen geluksbiljet?

Liefde

Vuurbal? Jatagan?
Waarom die grootsheid, hou het klein!
Wees je ogen, kennis – vlakke hand,
je lippen – koosnaam van je kindekijn.


