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Ten geleide
Na Repercussies uit het Russisch, met meer dan tweehonderd
gedichten van dertig dichters is er nu: Meer repercussies
uit het Russisch, met honderd gedichten van honderd
dichters, uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw,
met ook honderd portretten, een staalkaart van stijlen
in woord en beeld, met alle -ismen van dien, een kleine
overzichtstentoonstelling van twee eeuwen Russische
poëzie.
Afgezien daarvan moet het voor de Nederlandse lezer een
genoegen zijn om een glimp op te vangen van de namen
van dichters die hun bekend kunnen zijna als ‘bijfiguren’ in
de biografie van anderen (bijvoorbeeld Ogarjov, Parnok),
of een gedicht te lezen van schrijvers die zij eerder alleen
als prozaïst kenden (bijvoorbeeld Boenin, of Paustovski,
met wie deze hele exercitie begon; de volgorde van de
vertalingen is die van het ontstaan ervan).
De vroegst geboren dichter is de Oekraïner Michail
Cheraskov (1733), de laatst overleden dichter: Irina
Odojevtseva (1990). Zestien van de honderd zijn vrouw.
Oneerbiedig gezegd vormen al deze dichters de achtergrond
waartegen de grotere namen nog beter uitkomen – de
Poesjkins en de Pasternaks. Niet alle honderd dichters zijn
grote meesters, maar alle honderd gedichten zijn wel parels
op zich.
Parels moeten ook parelachtig vertaald worden, met behoud
van hun textuur en structuur, hun glans en hun betekenis,
kortom, hun waarde. Bijna alles rijmde in het origineel,
in vertaling dus ook. Alles heeft in vertaling zijn originele
strenge metrum behouden – voorzover het dat had, dat wil
10
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zeggen: bijna altijd. De jambe heerst en overheerst. Een van
de kleine zegeningen bij de overzetting in het Nederlands.

dood heeft gedronken of door de Sovjetoverheid om het
leven is gebracht...

Aan elk dichterportret is een kleine tot zeer kleine kenschets
in tekst toegevoegd, van een enkel woord tot een enkele zin,
eveneens om u een glimp te laten opvangen van een allang
vergaan dichtersbestaan. De vertaler hoopt dat u na lezing
van al deze 100 gedichten een verrijkt beeld hebt van de
rijke Russische poëziegeschiedenis... Een beetje zoals hij die
zelf ook heeft gekregen.

Tot slot: tijdens het hele proces van het vinden van de
dichters, het selecteren van dat ene gedicht van hen en het
vertalen daarvan kwam een gedicht van Emily Dickenson
langs. Het triggerde het eergevoel een treffende vertaling
te vinden (vertalen is een speurtocht), voor ‘To make a
prairie’, vooral ook omdat het de situatie van de vertaler bij
de totstandkoming van dit boek pregnant weergeeft: van
elke dichter is maar één klaver geselecteerd. Een klaver in
een taal die u niet beheerst. Uw vertaler is de enige bij. Het
origineel moet u erbij dromen, de rest van het werk van
elke dichter óók. En toch hoop ik dat ik daarmee een heel
weide voor u hebt gemaakt, of liever, om tot het Russische
tegendeel daarvan terug te keren: dat u in dit boek een
steppe vindt, met honderd... bloemen. Het is tenslotte een
bloemlezing, nietwaar?

U weet: een canon, eens opgesteld of stilzwijgend ontstaan,
door de invloed van literatuurkritiek en literatuuronderwijs,
is nooit van eeuwigheidswaarde. Er vallen namen uit de
canon, er komen andere bij. De geschiedenis van muziek,
beeldende kunst en literatuur is óók een zaak van mode.
Bach raakte in, Telemann uit, om eens een tamelijk
willekeurig voorbeeld uit een andere kunstdiscipline te
noemen. Wie leest Vestdijk nog?
Deze verzameling lijkt op de kappersreclame op een
van de cd-hoezen van het Orchestre Baobab: all styles.
Buitengewoon willekeurig, in die zin. Het hadden honderd
andere gedichten kunnen zijn. Zeker de helft van de dichters
hadden ándere dichters kunnen zijn. Het was als vroeger in
de straat van de jaren zestig, bij het ‘wegkruipertje’ spelen:
‘Ik tel tot honderd, wie niet weggekropen is, die is gezien. Ik
kom!’
De vertaler had tot vijftig kunnen tellen of tot
tweehonderdvijftig. Alles is eindig. Ook een boek. Ook een
bloemlezing. En ook het dichterleven, blijkens deze bundel.
De gemiddeld dichter is 59,12 jaar oud geworden. Méér dan
het gemiddelde van Russische Rijk en Sovjet-Unie, schat ik.
En dat terwijl menigeen toch aan de tering is gestorven, zich
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Voor een weide
Voor een weide
volstaan een klaver en een bij,
een klaver en een bij.
En dromerijen.
Volsta met dromerijen,
bij weinig bijen.

Arie van der Ent,
Hermanivka, Oekraïne
Coronapril 2020
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***

Ik hou zo van de kunst van onbekende landen,
zo vol van grillen, open lucht en bloemenpracht.
Ik hou zo van het blije, lome lanterfanten,
het staren naar het sterrenweefsel van de nacht.
Ik hou van ‘t kruidig welkom van de blauwe regen,
van het geluid van herfstbos vol met bladergoud
en van de laatste weerschijn van de zomerzegen
in het verwelkte groen van gras, zo weerloos oud.
Ik min Uw zijaanzicht, vol moeheid en devotie
en de gedachten van de dichters, vol van wee.
Ik slik als ik het zieke avondrood zie,
verdronken in het water van een stille ree.

Konstantín Paustóvski
(Moskou 1892-Moskou 1968)

Begin 1917 stuurt Kostja een aantal gedichten aan Boenin. Deze
schrijft terug dat Paustovski geen eigen stem heeft, dat de ware
poëzie in zijn proza zit en dat hij het daarmee ver kan schoppen
14 als hij zijn best doet. Paustovski neemt de les ter harte en schrijft
nooit meer een gedicht. Zijn eigen kleine revolutie, zogezegd.

15

Het (proletariaat)

De dag van betalen gekomen,
verslagen het geld en zijn macht,
werd het (snel gestrand in zijn dromen)
gezocht door de stad in de nacht.
De krant met de rode markering
was ‘s morgens meteen uitverkocht
en het – deze kleine, beschonken –
sliep dagen- en nachtenlang uit;
weer wakker begreep het slaapdronken
de aard van het buitengeluid.
Het vroeg in bedrijven en raden
een hoger rantsoen, maar niet veel,
betreurde het dat met de tsaren
het brood was verdwenen, het meel...
De kongsi had posten gestolen,
nieuw pluche waar je heerlijk op zit,
ze weeklaagden rood aangelopen,
regeerden niet anders dan wit.
Het werd uitgerookt uit zijn huisjes
de tsjeka verslond het terstond,
het velde zijn vonnis met kruisjes,
het geeuwde, een hand voor de mond.

Borís Brik
(Narva 1905-Marinsk 1942)
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Herhaaldelijk opgepakt wegens ‘antisovjetgedichten’.
Voor tien jaar verbannen. Herroepen. Verhuisd naar Tbilisi,
vertaalde dertig Georgische dichters. In 1941 weer opgepakt
en op 5 maart 1942 (Stalins verjaardag) doodgeschoten.

Het stierf aan een bierpul gezeten,
tot vasten niet langer in staat.
Toen gaven de bonzen verbeten
de held maar een standbeeld op straat.
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***

De hoed tegen licht,
de kraag tegen leven
en nachtwind, grommend,
gordijnen gedicht.
Vertrek, Lethe, verlicht,
en somber, bedreven,
verheven en brommend,
geschreven, gedicht.

Valéri Perelésjin
(Irkoetsk 1913-Rio de Janeiro 1992)
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Pseudoniem van Valeri Salatko-Petrisjtsje. Voor de revolutie
thuis gevlucht naar Harbin, China, voor de revolutie daar
gevlucht naar Rio de Janeiro, Brazilië. Stond op Poetry
International (1986). Eigenlijk geen kleine, maar grote dichter.
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***

Met zijn kop onder de deken meesje onder lover ligt de kleuter, uitgeweken,
bang voor donker boven.
Waarin moet een vreemde duiken,
veilig samenhokken?
Konden wij maar als het kuiken
onder moeders rokken!
Cirkelend in hoge kringen
vliegt het lot als aasgier.
Blauwe lucht kan je bespringen,
als de nacht de baas hier!
Poesjkin zong een kinderwijsje
als de sneeuwstorm gierde:
ons ontbreekt een kindermeisje,
liefdes troost en vrienden!

Arséni Nesmélov
(Moskou 1889-Pogranitsjny 1945)

Pseudoniem - Ondapper. Soms een ander: Dapper. Vocht met
de witten in Siberië, vluchtte naar Harbin, China. Ondapper was
de naam van een gevallen wapenbroeder. Gewaardeerd door
Pasternak, Tsvetajeva en Perelesjin. Lid van de Al-Russische
20
Fascistische Partij. In 1945 ingerekend door de Sovjets, in Harbin.
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Advertentie

Ik zou het verbieden: ‘Verkoop haver en hooi’...
Dat riekt toch naar moord op Vader en Zoon?
Maar als mijn hart geen straatgewoel wil horen,
hak af dan, rumoer, mijn domme dovemansoren!
De letters springen als vlooien,
hebben de witte bladzij besmeurd.
De geest, zoals altijd gebeurt,
komt droge kruimels toegooien.
Een tehuis voor opstekende winden
of hotels voor de lente ontbrand
mag ik graag gul uitgestrooid vinden
op de markt van dit volgroeide land.

Nikoláj Aséjev
(Lgov 1889-Moskou 1963)

Van adel. Futurist. Journalist. Voorman van LEF. Stalinprijs 1941.
Woonde van 1931 tot aan zijn dood in de Kamerheerdwarsstraat in
Moskou, in het coöperatieve schrijvershuis, tegenover Prokofjev.
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