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Een gezichtsbepalend element van de drie bloemlezingen zijn 
de portretten en de korte levensschetsen. Ze zijn bedoeld om 
het boek te verlevendigen en te verfraaien, maar óók om de 
lezer dichter bij de dichter en zijn gedicht te brengen en bij de 
historische realiteit waarin beiden ontstonden en bestonden. 
Daardoor krijgen lezer en kijker een globale indruk van 250 
jaar Russische geschiedenis, niet alleen van de poëzie uit 
die tijd, maar óók van het historisch decor. De keuze voor 
dichters en gedichten is mede bepaald door het licht dat 
daarmee kan worden geworpen op een of ander facet van de 
geschiedenis van het Russische Rijk of de Sovjet-Unie. De 
lezer ziet dat zelfs terug in de topografie van geboorte- en 
sterfplaats, met name waar het Sankt-Peterboerg betreft: Sint-
Petersburg (1703-1914), Petrograd (1914-1924) en Leningrad 
(1924-1993) zijn drie aanduidingen voor één en dezelfde stad.
 Algemeen worden ten aanzien van de Russischtalige poëzie 
een Gouden Eeuw en een Zilveren Eeuw onderscheiden, 
ruwweg corresponderend met het tweede kwart van de 
negentiende eeuw (Poesjkin, Lermontov, Tjoettsjev) en 
het eerste kwart van de twintigste eeuw (Blok, de vroege 
Achmatova, Pasternak, O. Mandelsjtam en Tsvetajeva). Deze 
tijdvakken zijn dan ook oververtegenwoordigd in de drie 
delen Repercussies, maar beperken zich daar allerminst toe.

Zoals eerder aangegeven, in het voorwoord bij het eerste 
deel Repercussies: de omslagen zijn gekozen uit de Hollandse 
Gouden Eeuw om te benadrukken dat alle dichters en 
gedichten binnen de ruimte van het boek hun opwachting 
maken in het Nederlands, een taal die – zo was de wens, de 
vader van de gedachte, de grootvader van de uitvoering – in 
al zijn rijkdommen en mogelijkheden wordt geëtaleerd, als 
pronkjuweel.

Tot slot, een gedicht, van een dichter, eerder opgenomen in 
Meer..., een gedicht van bijna 200 jaar geleden dat mag gelden 
als een opmaat voor het navolgende, een gedicht waarin veel 

Ten geleide

Tweehonderddertig dichters, bijna tweemaal zoveel gedichten. 
De drie delen Repercussies, Meer repercussies en Nog meer 
Repercussies, allemaal uit het Russisch, moeten samen wel de 
grootste bloemlezing ter wereld vormen uit de Russischtalige 
poëzie van begin achttiende tot halverwege de twintigste 
eeuw, in elk geval wat het aantal dichters betreft. Een 
verzameling van ‘alledaags en zeldzaam’, in die zin dat niet 
alleen algemeen erkende en goedgekeurde meesters aan bod 
komen (die staan voor een groot deel verzameld, met meer 
gedichten per persoon dan één in Repercussies), maar ook, 
met name in deze derde en laatste selectie de vergeten, de 
kleine en heel kleine meesters.
 Er zijn geen gedichten opgenomen van voor 1700 en 
van na 1950. Wat u in de delen 2 (Meer...) en 3 (Nog meer...) 
vindt zijn dichters en gedichten die gezamenlijk een soort 
dwarsdoorsnede van de Russischtalige poëzie uit genoemd 
tijdvak vormen, een afspiegeling van diverse rangen en 
standen in de dichtkunst. Soms was de merkwaardige (niet 
zelden schrijnend afgelopen) levensloop van deze of gene 
dichter mede aanleiding hem of haar met een van zijn of 
haar gedichten op te nemen. Rode en Witte gedichten, 
gedichten geschreven in de gloednieuwste traditie van een 
of ander -isme, Beets- en Bilderdijkachtige en Van Ostaijen- 
en Nijhoff-achtige gedichten. En, vooral ook in Nog meer...: 
een aantal op muziek gezette evergreens, liederen of liedjes 
waarvan veelal gedacht wordt dat het volkskunst is (au fond 
een rare gedachte: er is altijd één iemand die de eerste versie 
van een evergreen op zijn geweten heeft). Een mooi voorbeeld 
is ‘Kalinka’. In mijn pre-Russische tijd dacht ik dat het om 
een meisje ging dat zo heette. Niets is minder waar: het gaat 
om een plant, in casu een struik, en wel de ‘sneeuwbal’, of 
Gelderse Roos. Uiteindelijk komt er natuurlijk wel een meisje 
om de hoek kijken in deze classic, maar ze heet geen Kalinka.
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van het Russische en Sovjet-Russische rijk staat samengevat, 
met de volgende vertaalverantwoording:

De titel luidt in het origineel: ‘Russkiy bog’ (bog = god). Het 
gedicht staat in jamben, binnen elk kwatrijn rijmen steeds de 
eerste en de derde regel (vrouwelijk rijm) en de tweede en de 
vierde (mannelijk rijm). Bovendien, elk kwatrijn eindigt met, 
letterlijk – ‘zo is hij, zo is hij, de Russische god’... Niet jambisch 
in het Nederlands, één lettergreep te veel... Wat te doen? 
‘Russengod’? Onmogelijk lelijk. ‘De God van Rusland’? Wat 
rijmt er op Rusland?
 Na rijp beraad, en veel gestoei, is gekozen voor: het 
volledig overnemen van maat- en rijmschema, maar met een 
telkens wisselende slotregel... De strekking van het gedicht is 
niet veel veranderd. Al valt daar natuurlijk over te twisten.

De Russische god

Wilt u nu echt van mij vernemen
wie of dat is, die god van hier?
Dan krijgt u hem ook goed, vergeme,
in al zijn trekken, met plezier.

Een god van sneeuw, in dikke pakken,
van wegen zonder reisplezier,
stations met legers kakkerlakken;
die god van ons, een kwaaie pier.

Een god van hongerige stakkers,
van kou en honger overal,
de god van ongeploegde akkers;
die god van ons, die staat op stal.

Een god van jicht en dikke voeten,
van borsten en van billen plat,
van zure slagroom, zure snoeten;
die god van ons, het is me wat.

Een god van zuren en likeuren,
van zielen bij de bank beleend,
van ouwe wijven, die maar zeuren;
die god van ons, die nooit iets meent.

Een god van bals en braspartijen,
de god van werkvolk, barrevoets,
van dikke sleeën met lakeien;
die god van ons is niet veel goeds,

Hij is lankmoedig voor de leugen,
en voor de waarheid veel te streng,
de god voor mensen die niet deugen;
die god van ons is, dat is een kreng .

Een god van westerse verwaandheid,
van wat niet staat en wat niet past,
een god van mosterd na de maaltijd;
die god van ons, een rare kwast.

Een god van zonderlinge snuiters,
die plots voor onze deuren staan,
de god van Zwabische vrijbuiters,
die god van ons – is een Germaan.

Pjotr Vjazemski, 1828 

Arie van der Ent, 

Hermanivka, Oekraïne
Coronapril 2020
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Maar niet voor mij

De lente komt, maar niet voor mij,
de schotsen smelten in elkander,
het meisjeshart klopt voor een ander,
van hartstocht vol, ik kijk opzij.

De tuinen geuren niet voor mij,
het struikgewas bloeit in de dalen,
de nachtegaal zal uit gaan halen,
hij zingt zich schor, ik ween erbij.

De beken stromen traag voorbij,
ze schitteren in regenbogen,
de deerne met haar zwarte ogen
wast op, wordt groot, maar niet voor mij.

En Pasen komt, het vreugdetij,
de feestdis met familieleden,
‘De Heer is opgestaan’, met reden,
maar ook die Paas is niet voor mij.

Nee, niet voor mij...

Nicolaas de Witt
(Moskou 1811-Londen 1884)

Nakomeling van de gebroeders. Wonderkind. Harpist. Pianist. 
Dichter. Vanaf zijn twaalfde stamgast in de salon van vorstin 

Volkonskaja, waar hij Poesjkin leerde kennen. Zijn muziekstukken 
verschijnen vanaf 1826: romances, dansen. Het succesnummer 

Paardje-Bochelaartje niet van Jersjov, en niet van Poesjkin 
zijn, maar van... De Witt! Hij gaf graag dingen ‘weg’.

Witt Nicolaas de Witt (1811-1884)
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***

Weer een diepblauwe nacht op de trouwe rivier!
In een bootje met vrienden zo jeugdig:
een omgeving die vreugde slechts ademt alhier,
ook voor mij, in de greep van een kwade vampier
en zo moe van de peilloze leugen...

En de sterren, ze kijken van diep uit de lucht,
door het vlak van het water weerspiegeld,
en het wenkt ons, het woud dat zo ruist en zo zucht,
en het spook van de dodende twijfel, gevlucht,
het verwoest nu het hart niet, zo zielig.

En de stad, diep gehaat, ligt achter ons: ik heb daar
geen minuut maar gekend van rust...
Er is daar geen schuilplaats voor zuivere droom:
zelf versplinterd van ziel in een kolkende stroom
ben ik blij om naar elders te vluchten!

Want verraden, de eed van de jeugd die ik gaf
in de strijd onbenullig gestreden –
zonder wil, zonder kracht was ik eindeloos laf...
voor de makkers, gelegen in ‘t donkere graf,
zend ik stiekem omhoog mijn gebeden...

Ik was niet bij mijn vrienden die waren gespaard,
door de schaamte van talloze jaren...
in een leven, vergeven van sleur, en niets waard,
zie ik nooit eens de zon die mij alles verklaart
omtrent liefde en vrijheid en waarheid!

Kyïv, 1891

Sergéj Berdjájev 
(Kyïv 1860-Kyïv 1914)

Oudere broer van filosoof Nikolaj. Kampte met grote psychische 
problemen, werd geholpen door zijn broer, met wie hij ook een 

tijdschrift startte: Te land en ter zee, hoog gewaardeerd door 
Boenin. Sergej dichtte ook in het Oekraïens, maar niet in dit gedicht. 

Zijn werk is amper bestudeerd. Pseudoniem: Aspid (Serpent).

Luistertip: https://www.youtube.com/watch?v=PryazztgA9E

Berdjájev Sergéj Berdjájev (1860-1914)
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Epigram

De grote M., voor iedereen een marteling,
voorkwam veel pijn toen hij de pijp uitging.
‘Mijn ziel, voor U’, was ’t laatst wat hij uitstiet.
Of God haar aannam? Nou, dat hoop ik niet.

1798

Over het huwelijk

Het is mooi, vriend, om te trouwen,
als het werkt, is het niet gek;
niet te snel je nestje bouwen,
een vrouwtje nemen is geen snek.
Iets om goed te overwegen,
sprak een wijze echtgenoot:
hij geniet de grootste zegen
die het uitstelt tot zijn dood.

1805

Iván Pnin 
(Moskou 1773-Sint-Petersburg 1805)

Buitenechtelijke zoon van maarschalk Nikolaj Repnin. Liberaal, 
kwam op voor het misdeelde mensenkind. Zijn vader liet hem geen 
cent na. Verklaard tegenstander van Derzjavin. Gaf met Bestoezjev 
het blad Journaal van Sint-Petersburg uit. Leest u ook de prachtige 
roman van Nabokov, met dezelfde titel als de naam van de dichter.

Pnin Iván Pnin (1773-1805)

ЭПИГРАММА

Известный M... страшилище людей,
Избавил многих мук, лишася жизни сей. -
“Тебе, - кончаясь, рек, - я душу, бог, вручаю”
Но взял ли бог ее? - я этого не чаю.

О ЖЕНИТЬБЕ

Хорошо, друзья, жениться,
Коль в женитьбе есть успех;
Лишь не надо торопиться,
Взять жену - не съесть орех. -
Зрело все обдумать должно,
Так один муж умный рек:
Тот поступит осторожно,
Кто о том промыслит век.
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Ontmoeting aan de trein

We zwegen en keken elkaar enkel aan,
door tralies gescheiden, en lachten -
bij haar op haar wimpers een brandende traan,
in mij het gekreun van mijn klachten,
al wilde ik schreeuwen van hartstocht en pijn:
Hou vol! Blijf maar wachten, mijn beste!
De kluisters zijn zoet en de schande is fijn,
‘t geluk van mijn land komt ten leste.
Laat vijanden bot en brutaal om ons smalen,
om liefde zo heilig en goed -
het uur van de wrake breekt aan, ze betalen
de prijs met hun inktzwarte bloed.
Hou vol dus, mijn lieve, hou vol in de strijd...

Alekséj Gmyrjóv 
(Smolensk 1887-Cherson 1911)

Zoon van een treinmachinist. Herhaaldelijk gearresteerd, 
verbannen naar Archangel, naar Mykolajiv, aan tbc 

gestorven in het kampziekenhuis van Cherson. Hij ligt daar 
in rij 111 op het kerkhof. Op muziek gezet door Sjostakovitsj 

(opus 88), die ‘zijn zuivere ziel’ roemde. Onderstaand 
treingedicht is net iets anders dan dat van Paaltjens:

Gmyrjóv Alekséj Gmyrjóv (1887-1911)
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***

God is in alles, overal:
niet enkel in het sterrental,
niet enkel in de zoete bloem,
de blije plannen zonder doem,
maar ook in armoe, levensstrijd,
in blinde angsten, ijdelheid,
in al wat pijn doet, duister is,
het leed dat ons gegeven is...
God is in ‘t wenen om de pijn,
de smart van het gescheiden zijn,
in ongeloof en trots gezoek – 
God is aanwezig in de vloek.
Wij moeten aan Zijn trouwe hand
op naar het onbekende land,
waar Jezus met zijn nagelwond
ons aanraakt en geneest, terstond...
Want daarom is het vlees zo rot
en daarom huist in alles – God.

augustus 1917

Vladímir Paléj 
(Sint-Petersburg 1897-Alapajevsk 1918)

Kleinzoon van tsaar Alexander II. Zijn vader, grootvorst Paul, 
trouwde niet voor de kerk en moest het land verlaten met 
zijn gezin. Frankrijk. Poëzie. Frans en Russisch. Verbanning 

herroepen. Pagekorps, Eerste Wereldoorlog, revolutie, 
Jekaterinboerg, Alapajevsk, met andere Romanovs vermoord. 

Vertaalde De koning der Joden van oom K.R. In het Frans. 

Paléj Vladímir Paléj (1897-1918)


