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Ite p00l§0ne Íwistappel 0n het vrefle§llraag§mn:
De zoo pas afgestorven Engelsche Staatsman, Lloyd George,
verklaardà in ziSn boek « De Waarheid over de Vredesverdra-

» (na 1914-18), betreffende Polen: << Geen bezorgde meer'
Iast dan Polen », en verder: ...<< Dronhep varr de jorrgè ivijn
der'Vrijheid, die hem door de Geallieerilen rveld geleverd,

gen

achtte het ziahzelf eens te meer de onleelstaanbare heerscher
van Centraal Europa. Zijn ambitie »'as hierbij niet het zelfbeschikkingsrecht. Het begeerde enkel Gaiieië. Oekraïne,
Litauen en deelen van Wit-Ruslancl in te paluren >>.

.Deze uitspraak i§ nog steecls alitueel, nieitegenstaande
sindsdien 25 jaren- zijn verstrel<en: volkeren en ideeën hebben geëvoiueerd op rnaatschappeiijk en politiek gebied, alleen
'het reaktionnaire Poien, f. t. z. de Poolsche jonkers, landheeren en kolonels zijn op lr.un tijd ien acirter gel;leven, konden
zich niet aanpassen en siaan vreemrl, vijandig en vol onbegrip
tegenover het in .razend tempo r.ooltsnellentl fiereldgebeulen.
Hoe komt het dat de Poolsche uitget elienen te Londen zoo
halsÀtarrig vasthouden aau hun.midàeleeuwsche voorlechten?
Yertegenwoordigen zij de werkelijke verzuchtingen van het
Poolsche volk

?

POLEN EN MU}iCHEDi
De pro-fascistische politiek van een Beck, blijkt den Poolschen emigranten te Lonclen nog steeds niet u,ijzer te ]iebben

gemaakt.
Reeds in 1934, teekende kolotel Beck een -vriencischapsverdrag met nazi-Duitschland, en voerde terzelvertijd een fascistische grondwet iu, volgens nazi-model.'
. Toen kort daarop de.Sovjet-Unie lid werd van rlen Volkeren.

bond verklaarde koolnel Beck, dat Polen niet langer tlo
Volkerenbondkontiool zou dulden betreffencle de veriulling

harer verpiichtingen tegenover Joodsche, Oekraïnsche en Wii-

Russische rnindórheden, voortvloeiende uit het Verdrag van
Riga, do_ch terzelvertijd gaf hij lonkoogjes naar Duitscf,lànd,
on vorzeker:de, éón en al suiker en zeem, aan Hitler, dat .rle
Duitsche minderheden in Polen, goed zoudón behancleld'worrlen.
Toe.n-hgt noodlottige verclrag van_Miinchen tot stand krvam,
overviel Polon, sarnen met Iïitler, het weeriogze, geslachtof_

fetde Tsjecho-Slovakije, en maakte zich meester van

het.

district Teschen. Tol Iriertoe denken de heeren
Poolsche
en << regeerclel.s )) er. niet aan, t";i-ï;;
-emigranten
rooverspolitiek te betreur.en en een r,àr,lossend mea culpa
uit te roepen^. ,.\een, zij blijven ang-§tvallig vasthouden aan
hun anaehronistische heerschersdroomen. Dei.halr,e blijft polen,
samen met, Hitler-Duitschland en cle r.erkapte reaktionnaire
fascisten en trusten van de heele werelcl, d" J"rie" r.er.tlediaers
van de noodlottige l\tiinchenpolitiek, waart ege" tï;
;l-à.'à;:
rnokratisch€"volkeren strijden.
".
De Tsjecho-slovaaksche_iegeering vèrhlaarcle hierover, in
Mei 1943: « De regeering drukt, haa"r spijt
àrt cle ,poolsche
regoering tot nu toe nog steed,s niet de met"itgeweld
ufguarrà"Tsjechsche

<<

gen aanhechting van het Tsjecho_Slova,aksche-grondgebïed,.

Polen

in

>>

dat

g"si*u, i, .urr"rr*".lrtrg
genoot ry95,,
Hitler-Ou'ltr"titura heeft uiffi
11^t-rril"1-lCressieve
Yoero, heelt algez§.oren >).
1988 onder kolonej

I{et was ook Polen dat oorzaak Ívas dat de onderhandelin_
Sovjer_ [, n ie en Franlrri: r.
erg"rr;;-;;.
f:"..::ï:Ti -deeen
""- tegen Duitsch_
gemeeuschappelijk vcr.bond
ï:ï..ï:lg
"an
lànd,
alspr-ongen, wegens de hardnekkige
van polen
om bij gebeurliiken aanval. het Roodï rveigerinlg
f,àg?i aon.tocht op
Poolsch grondgebied te verleencn.
. Tlans, dat de volkere,n van cle Sovjet_Unie cle gr.ootsÍe offers
our. polen als
en vrij
*Ol""L:t^:cfr,
re maken en de Dest van,het nazisme
".tiË ,à'*^"r"ilst,,,naig
te ver.slaan,
deze zelfde heerà even_ t ula"uLÍ[-'i"""uur'ruo.,1".,ïa;g".uJ
c]at dit
gedeelte van de Sovier-trnie .lut, ir;A;;
ïö;ï'onrechrvaardig
werd onfutolen,-.terug te « geven ».
-urger nog, zrl bleven een vijandige- politiek voeren (steeds
bondgenooten van Hitler) t"g"oàuu
s" r.Ëi- u, ;"
Getuige daarvan de smerige en"-à"''
ont.aarclige Irouding der
Iondensche polen
ten

opoichte- .,rar,-

d;'ïi;ïi;:;?,

k.

Getuigd daanan ook de Poolscire pers, en de door

de

Londenscire Polen gekontroleerde clandestiene pers.
Toen in 1943 de heele wereld in extase en bewondering stond
itgenover de heldendaden lran lièt R,öode Leger to Stalingrad
en aan den Don, lanceerde de Pilsoedski-organisatie, een Pooisr,lie ondergrorrdscire berveging, een hevige a,nti-Sovjet-kampanje. Zoo schreef- het blad << Pantsiwo Poiskie » :
<< IIen eqsentieele voorrvaarde voor deze overwintring en ons

eigen bestaan is ten slotte toch de velzwakking, zooniet de
riedellaag, van Rusland >> !!
Een ander blad, de << Polska Walczy >>, schreef :
<< federeen verlangt er naal', om zoo spoedig mogelijk een
nieur,,'e orde op te boulven zonder de I)uit,schers, en, indien. de
I)uitsche historische zending in vervulling gaat (sic), zonder
.Rusiancl » ! !
<<

I,len clerrle Pilsoedski;blad, rnet derr veelzeggc'nden titel ;
f)e Oostersche grondgebieden van de Poolsche Republiek »,

schreef volgende beesiigheid

:

Rusland heeft bewezen clat er ten Oosten van Polen een
l.iklengerneenschap bestaat, u,elks uitroeiing een rveldaad zou
zijn vool tle lvereld, evenals rle uitroeiing van Duitschland
'l'ot zoovcr hebben deze clolle << rvildemannen >> het dus geblacht dat ze, in hun haat tcgen de Sovjet-Unie, deze gelijk
stellen rnet het Duitschalnd van llitler, waal'van zij evenrvel
dc beste vriendjes 'lvaren ten tijtle va.n 1I. Beck.-}Irtn anlisovjetisme is zelfs sterker dan hun anti-nanisme, in zooverre
nlen lran dit laat,ste kan gelva,g lnaken bij de heelen Londensche
emigranten. IIet andele u.oorden, IÍ. Beck en Cie.is bankloet gegaan, anderen ireJ.;l:en zijn plrtats ingenornert : tnen
<<

>>.

n()emt. dezelfden

en liet licdje herbegint.

Aldus u,as cle geestesgesteldheid van de emigranlen te Inntlen en hun creatulen in Polen zelre, toen het Iloo{» Leger,
rle Kiev te hebben ingenomen, 'als een larvine cle vroelere
Poolsclre grens naderde.
l,iever hadden zij de nederlaag beleefd r'an het Roode
Leger clan dat dit als verlosser Polen zelve binnenruilte,
rvant de << Dzienniir f;olski », het officieel orgaàn der Poolsche
regeering te Londen, liet zieh ontvallen: << De meest ernstige
cn moreele krisis van den corlog >>.
Het Roodo Leger bekommercle zieh echter, niet om de
rneening van de'luu,e pruihen te Lclnclen, hlt zeLLe zijn
histolische zending voort. Op dit oogenblik iq Pblen, dank zij
het heldhaftige Roode Leger, volledig ber-rijd. Iien niertrl'e
tcrcstand is in Jret leven geloepen, daar Polen niet voorzien
$,as \.irn een regeinratige regeering: aan den eenen kalt
zetelden to Londen de uitgeweken landjonkers, die zich zelf
tot regeerciers had.den uitgeroepen, en aan den anderen kant
rvas er het Comitee voor Nationale Bevrijding, dat kort daarop
rrerd omgevormd tot Voorloopige Regeering, die steunde op
de in het Iand aanwezig zijnde elementen van de W'eer'-

standsberveging.
U
HET IYEPKELIJKE POLEN
De in Polen zelve strijdende patriotten, clie zich aan cle
zijcle van het Roode Leger schaarden, en die met hun
beide voeten.in de u,eriielijkheid stonden, l<eurden de houding
f van de Londen'Bche emigranten en' sloten vriendschap meï

a

hun grooten gebuur, tle'sovjet-Unie. Zij erkenden de rechtmatige eischen vaí de U. S. S. R. inzake de CurzonJinie als
gemeenschappelijlre grens, en zij leverden een daadwerkelijke
hulp aan het Roode Leger door het land te mobiliseeren in
clen strijd.tegen Let fascisme, terwiji de Londensche emigranten zich zelfs onbekwaam getoond hadden orn het fascisme in
hun eigen land te ltelpen versla.an, daar zij hun leger, onder
liet bevei van Andersen, die thans nog opperbevelhebber is

ti, J,onclen, in ,1.942 uit de Sovjet-Unie teruggetrokken en naar
Iran ove'rbrachten, nadat zij van de gastvrijheid dor Sovjet:
Unie hadden misbruik gemaakt door de oprichting van een
spionnzrgedienst en het nutteloos verspillon van honderden
miljo_onen roebel, die haar tloor de Sovjetregeering waren geIeend.

a

In hoeverre nu, kunnen deze heeren van Londen er

aan-

spraak op maken, het Poolsche volk te vértegenwoordigen ?
\Yanda \Yassilevska, de w-elgekende Poolsche schrijfster,
Voorzitster vnn de Unie der Pcolsche Patriotten in cle SovjetUnie, en afgevaardigde van den Ofperst.en Sovjet, gaf hierop
het volgende autlvoord:
\
.

zij, verkoos, benoerrrde rloch
vt llecnde rnachten aan tleze regeerirrg. De huitlige Poolecho
<<.rege()ring >> nam de funktie over varr de armzalige oversctrotten der R5,d2-.(6igli-regeeling, clie. uit Polen vlubhtte,
tle regeering van Polen's Septembotnoder'1aag...
« Wij liebben deze heeren doorzien vanaf hqt begin. Wij
s'isten dat zij enkel uiterliik verscl-riklen van dezen die over
f'olen de lamp \ran 1939 brachten, dat zii met deze ine-nschen
rrp[onden zijn door duizenilen banden: ideologisc]re, persoolllijke en tlarlitioneele.
<<

IIet

Poolsche wolk, schleei

« De Poolsche Regecling heeft van cle grenzenkwestie haar
voormamste taak gemaakt. Zij .bekornfrert zich echter miniler vöor rle door de Duitsche bezel-te Poolsehe gebierlen zelve,
maar rvel om Sov;ït-Wit-R,usland, Sovjet-Oekraine. en SovjetLitauen, landen die bevolkt zijn doqr onze broedersr rvààrmé€
het PoolscJre volk in vrecle rvil leven... Iïet n,as om deze
redenen da.t rvij Polen, aan de U. §. S. R. r'roeÍlen clat ons
dt gelegenheitl zou worden gehotlen orn nret rle lapens in rle

lrand, deel te nemen aan clen oorlog. Wanneer generaai Anrters
zijn leger rvegtrok naar het lÍidden-Oosten, vroegen wij dat
in de U. S. S. R. Poolsche troepen zonclen opgeleid q,o,.der,
die niet rnannclenlang onder hun tenten zouden n'erl<eloos
nlijven, doch naar het front zouden vertrekken o.m schotder
aaí schouder met het Itootle Leger, rlen vijand te ver.slaai,r.
De vriendschap van het PooJsche eir het Sovjetvolk, in den
gemeene3happiijken strijd gecimenteerd, is onïerbreekbaar >>.
DE HOUDI}TG OER GEALLTEERDEN
,
Churchill en Roosevelt, hebben te Jaltà blijkerr gegeven van
gezond verstand er realisme. Samen .met Stalin hebÈen zij
Itogmaals den wensch uitgedrukt een machtig, vrij; onafhankelijk en demokratisch Polen te zien stichten.
Door het feit dat geheel Folen werd bevrijcl dgor het Roode
.Leger, liet de noodzakelijkheirl zich voelen eener Voorloopige
Poolsche Regeeriirg, geschoeid op een ruimere vertegenwoordiging, t. t. .2. door het opnemen va,n demokratische leiders
uit do nieuw bevrijde deelen van Polen zelf en uit het buiten-

land.

t

De HH. I\[oiotov, I{arriman en Clark lierr, hebben te l[oskou een kommissie gevorrnd die de raadplegingen voor cle
vorrning tler nieuu,e regeering heeft trangevat. Ilens dat deze
regèering gevormd is, zullen zoo gauw mogelijl< verl<iezingen

in het land worden uitgeschreven;

Zoopas heeft de Yoorloopige Poolsche Regeer:ing aan de

regeeringen van de U. S. S. R., van Engelanil en de \rereenigde

Siaten een verklaring overgemaakt, rvaarin zij zegt:
« De openbare opinie is zeer verwondèrd te vernemen dat
I)olen niet zal aanl,ezig zijn op de konferentie van san Franeisco. Er is geen verklarins rnogeliik van het feit dat Polen,
'qertegenwbordigd cloor ile Voorloopige Poolsche Regeering, r,an

rieze Conferentie gerveeld wordt. De af.r,vezigheitl der Poolsche

STEDENBOUW

IN TlE SOVJET-UNIE

(Veruolg uan blz. 6 - 7),
1942 was teruggevallen, tloor het verlies aan gronrlgebied,

.

op de helft van 1940, heeft zich dank zij de zèlfverloochening
err de opofferingen van de Soviëtvolkeren kunnen hórvatten,
en, niet alleenlijk de wapens smeden voor de overwinning
maar tevens de elementen scheppen voor ziin heropbouw.
Dank zli een bovenmenschelijke inspanning werd de produktie van de niiverheidscentra in den Oeral en Aziatisch
iSiberië verdriedubbeld, in zooverre dat einile 1944, het globale
'vermogen der produl<tie gelijk of hooger was dan deze van
1940. De Sovjet-ekonomie, in plaats van verzwakt, is dus

iversterkt

uÍt

den strijcl gekomen.

Derhalve heeft rle Sovjet-Unie nog steeds den nood4aak niet

ingezien er een andere prijzenpolitiek op'na te houdon. De
'Soviëtfamilie gaat .nog steeds door met een tiende van haar
'loon te beÉalen
ale huurprijs, rvaarih tevens ook het water-,
'sBzJ, eu elekirjpiteítsveibruik o"*.ilift,irN
BER*EE L.

vertegenr,'oolcligers zou een beleediging zijn voor het Poolsche
volk. Het Poolsche volk is van oordeel dat het, na de harde boproevingen die het heeft te verduren gehad, het recht hrft
zijn veltegenr.r.oordigers te zien toelaten'op de Conferentie van
SÀn -b-ranài-"co, te'n Lincle er op aktieve wijzè mee te wdrkon
aarr ltet. vredesbestel >>.

iloi daar cieze verklaring;
flit volkenrechtelijk standpunt gezien zou het inderdaad een
stliemende cnrechtvaardigheid en beleediging zijn voor het
Poolsche volk, de erkenning zijner vertegenwoordigei's te

San Francisco te weigeren.
Onzc.s inziens heeft de Poolsche Voorloopige Regeering,
ten ze!Íden titel als de Fransche voorloopisiB Rogeering' recht
op de erkeirning harer verzuchtingen
Het is niet omclat er zich te T,onden een groep fascistisch
gezinde outle pnriken getelen, dio het reehb opeischen het
volk.te veritegenwoordigen, doch die feitelijk eeri volhsvijan-,
dige poliliek \roei'en, die .in regelrechte tegenstelling is met'
rlÈ, demokratische beginselen waarvoor thans gestreden wordt,
rlat lrct volk zeive het ge'lag moet betalcn.
Trou-wens cleze heeren hebben zich zelf uit de gemeen§chap
gestoten : zi'i, sarnen met Hitler-Duitschland, zijn de' eenigen
rlie de verklaring cler << Big Three » te Jalta verwerpen, terwijl
zij op pathetische r,vijze beroep doen op de Atlantiek-keure,
alsof de Atlantiek-keurc kan ingeroefen worden om de ondérclrukking der Oekraïnsche, Wit-Russische,. en Litausche -miíclcrLeden in Polen te beÈtendigen, en ter vrijwaring vatr de
<< r'echten » det Poolsche bojaren en kolonels.
Zal het Pcolsche volk,, dat zich de grootste offers heeft
getroost, eÍr (làt systematisch werd uitgeroeid door de fascistrsche beesten, ten slotte moeten boeten voor'do verwaandlreid van een kliek, clie tloor haar relaties met zekere kringen
uit de gelclwer:elcl en de reaktie, over een prestige beschikt
dàt kunstmatig. in stand'wordt gehouden, ten nadeele van het
volk zelve ?

BESLUfI

De demokraten vàn de heele rvereld hebben tot plicht te

ijveien voor de rechtmatige erkenning van hèt

Poolsche

r-olk. De Yoorloopige Regeering heeft het grobtó voordeel dat
zii cle sympathió geniet van ile U. S. S. R., ilie trouwens niet
zou kunnen dulden dat, op het oogenblik ilat cle eindstriiil
loor de vernietiging van het fascisme aan clen gang is, dàt er
een haar vijanclig gezinde regeering troebelen''.zou zaaien

i;r haar

ac]rterfioede.

TLonwens, cle demokratische volkeren moeten waakzaa,m
zijn en er voor zolgen ilat de Poolsche geschiedenis van 1921
zicir niet meer herhaalt. oEen vijandige buurstaat van de
Sr,vjet-Unie, zou claarom een bestenalig gevaar beteekener
voor den vrede.,Er moet eens en voor altiicl-paal en perk
(esteld ruorden aan de ambities van zekerè Poolsche imperialisten die hun gevaarlijke clroomen van expansie en kolonisatie
niet kunnen opgeven.

r * *

In België

rverdl reeds gereageerd. Eenige katholieke p€rsonà-

liteiten zijn overgggaan, in samenwerking met andere politieke,
intellectueele ei artistieJ<e kringen, tot de vorming van €an
« Yereeniging van de Vrienden van het Nieuwo pslga », e€n
initiatief dat zonder twijfel zal bijtlragen tot het aanknoopen
van nau\yere en hartelijker betrekkingen tusschen onzó wederVAN DEN BERGHE Leon.
zrijdsche landen.

DE

REGENBOOG

(Verulog uan blz.. 8).
De nazi's trachten te vluchten. Kurt wordt als een lafaard
neergeschoten op het infame. kerkhof waar de zoon van F6dossi-a nrst. lfen ontvlucht de vrekende lland niet'
fn hirn woede willen de dorpsbewoners de krijgsgevpngenen
l5,nchen. De Rooile Soldaten verzetten er zich echter tegetr'
Éedossia l<omt tusschenbeide: << Vrouwen, achtéruit, 7,egl zíi,
gij rvilt, ze in trvee minuten dooden... laa't, ze liever boeteu,
laat hun de nederlaag der nazilegers beleven...

En, als een triomfEoog, overspant een Erachtige regeuboog,
'àe zwaar bei,rolkte heqgd. 'DG overninuing cler- Waarheid. Glorie
Ían de stiiidedla'vrorrr, &iomf dór moeder bii den-degp:iíkàn
opmarsch

[a'rer'zónen.

CIIV:EK VlatlimÍr.

Grote Figuren, uít dt

door IOHi
iI

.Lehtste

lDe grote
Twede afd.eling :

Toneelschriivers
l-an ecn ri-:Ianzinnige )), en het o1'èrt,"uJitie vcrh:r,al « Een landgoed uit de ourle tijd >>, r:ol zon.
gcur' \'au l'ruit, Iranengelit'aai en zornt'l'sl iltc' On'''errliijdelik
ii ..i'rl lret sati:iese rtellt t'an Gogol zeer sleclrt tloor tle r'lacl.io
ont','arigen, ntr,itr tie tocrntitstrevetlrlo jeugtlrrnet dc' clitirrrls
Eiiilingiii aarr het liobfrl ht'groettc itt'tt.t geestdtiftig. L*it'r ging
IJiëiinski cr eclrter andL-t's o\:er dcnken en schold Go55ol uit
\.oor een predil;er van de knoet, eeu apoatel en strijCer rtoor
het obscuiantisme, een advccaat voor Tataarse instellingen'
Dit alles griefde de overkwetsbare Gogol zeer: rijn innerlike
rrnr.rst gràei,lo, hij werd zetrttu'ziek. geraakttl onder invloed
vtrlr rre'n-boetprédil<er, schreef niet meer, zlvoer al ziju vroegerc.
rrarigr.ijpc.ncle « Dagboek

Iiteraire rreri af en stierf 1852, letter:lik doodgevast.

.\" r'. GoGo,

Een

rroldatlige invloed oefende Gogol's r'ealistiese kunst op de
riichterlike prozaschrijver over de « goecle oude tiid » 8' T'

(1809-1852).

Aksàkov (1791-1859).

Van de meeste toneelschrijvers, en vcoral van de romànciers der grote Russiese XIX" eeurv bestaan uitstel<ende
Hollandse vertalingen, clie op vrij grote schaal werden Íer'spreid, zodat het, publiek reeds persoonlik, wat aitijd het best
is, met ze heeft kunnen kennis maken. We zullen proberetr in
een bonilig'overzicht de kern van hun 1r/ezen en t'erk soarn

te vatten.
We beginnen met Gogol, de onsterfelike. Nikolai \rasiliëvitsj Gogol werd 1809 uit een Oekrainiese adellike familie
geboren. Reecls als kind toonde hij biezondere aanleg voor

torteolspelen, maar de directeur van het Keizerlike theater to
-qinfPetersburg rvilde hem rriet aannemell en Gogoi moest

siaatsklerk rr'orden. Zijn eerste pennevrucht, een idylle in
verzen, s'errl zo slecht onthaald dat Gogol alle exemplaren
iveer opkocht en ze verbrandde. Ook als leraar aan een
meisjessehool slaagcle hij 'nict. evenmin als professor in tle
geschiedenis aan de unir.ersiteit, te Sint-Petersburg. Toergeniëv bevond zich onder'zijn strrdenten en heeft
,lut
Gogol's collcge een slrmmurn van ven'elendheitl"erÀkercl
r.ormrle. J)o
tiocent was zeer verlegen err harl ecn onzuivcre Iiussiesc rrit§praak, zodat de sturlenten rnet hem de spot dleven, en hij
het. ten slotte opgaf. Gogol rvas eerr iongere vriend van Zjoekovsli.i en Poesjkin. Het. is bekend dat Poesjkin zelf hem de
tlrenra's zou hebben gitgeven voot' zijn t*'ee beiangrijkste
verken : « De revisor )), on (( Dorle zielen ». Gogol werktc
tlez,o thema's echter zo sciritt.etenrl uit dat Poosjkin zoir hebberr
ttitgeroepen: << lJet cleze Ookrainer rnoet je voorziohtig u,ezcn
hij plundert me zo dat ik zelfs geen gelegenheitl heb onr
-te schreeuwen
! ». I)e « Revisor » is een clichterlik blijspei o1r
arlministratieve rvantoestandcn van het vroegere platteland,
teru'ijl cle « Dode zielen » of de << Avonturen van de olilichter
Tsjitsjikov >> een onvergetelike'galerij van schilderijen volrnt
van grootgrondbezitter.s uit do tiid der lijfeigenschap. \rolo
tlier figuren zijn in lret Rnssies spleokwoordelik gewordcn,
en ook voor de niet-Russriese lezer vormen ze een stàl schitterend getekendc uniyelsele mensentl'pes. Het eersi.e u,erk van
Gogol t,as eonries-geeslig, rinal geleidelik ging men,

zoals

P.oosjkin heeft gez,cgd, << aclitel zijn lach de óngàziene tranen
i'oelen ». Andere bekende s.erken van Gogol zijn de kozakken-

romen .«.Saras

Boelbg,

», een schilderïphtià hintories er

geografios werk, en vei'scheiden novollen: « D; Mantel », het

Ivan Sergeiëvitsj Toergeniëv is licht de heerlikstc

Russiese

auteur vaJalle tilden, Àe menselikste, de universeelste. I{ij
rverd 1818 te Ariol geboren uit een familie van kleinadellike
grondbezitters van Tata.arse afkomst. Hij verbleef heel veel
ii: het buitenland. Te Berlijn volgde hij de collegea van Hegel,
na eerst aan de universiteit van Sint-Petersburg te hebb,er

gestudeeril.' Zijn grote lieÍde was de zangeres Pauline Yiardot
.li" hll i" de opera van Sint-Petesburg had leren kenuen. Om
harenirville traà hil nooit in het huwelik maar vertoefde vaah

als huisvriend in Éet, gezin der Viardot's in Frankrijk. Zijn
groto vrienden waren George Sand, Flaubert, Goncour",
Óarrdet, en Zola; r'ooral op de jonge llaupassant heeft Toer'geniliv een vruchtbare invloed uitgeoefend. Naar aanleiding

onschuldig bewonderend artikel gepubliceerd bij de
dooti "un
.r,an Gogol, werd Toegeniëv gearresteerd en naar zijn
irinclgoed verbairnen. IIij stierf aan ruggemergkanker, in zijn
villa te Bougival bij Parijs in 1883. Zijn begrafenis te SintPetersbur! was een trionrf. Politiek-e gevaígenen uit alle
ger'angenisseí liet'en op cle kist esn kroon neelleggen met dit
opschrift: « \'.In de cloden, aan cle Onsterfelike »' Vijf en
trrintig jaar laíer steltle rle rra<,hter in ltet Toergeniëvmusettm

ír,

tr: Sint-I'etorsbut'g last dat alle dagen verse rozen

u'erden

noergelegd voor het port,rot, r'an Ivan Selgeiëvitsi. Ze waren
rrfkornstig van €en al bejaarde dame, de toneelspeelster Savina.
die Toergeniëv op't cinde van'zijn leven als jong meisje had
lief gehail. Ednronrl .Ialoux heeft' r'an Toergeniëv gezegd dai
hij de meest idealistiese. r'an alle realisten is. Zijn kunst is
intleldaatl onheschrijfiih harmonies. De intrige van zijn romans
is zo eenvoutlig nrogelik, rnaar de uitrverking vèrstrekkend.
S<'hoonheid on intelleet, tlie tu'ee hoedanigheden tekenen cle

gehele Toergeniör'. Zijn taal gaat door als de tnooisto na
'Poesjkin, zijn afgod en blijvende leermeest'er. Met Tolstoi
heeft Toergeniër' het nooit voimaakt kunnen vindon, ondanks
de oprechte pogingen van beide geniale mannon. \{ais ils
nlar.oient pas de comlnuno mosut'e. Toergeniëv was immers
n.cer kunsienaal, in die zin rtat hij geen tendentie in zijn
l,erk rvilde. Een auteur moet niet een thema of een l)rogramlnir
sls vertrekpr:.nt nemen, maar zijn personage§. De sehrijver
.rnoet niet ,ituinduu, maar het leven uitbeelden, zeifs. a.is de
waaihsid met zijn eigen. sympathieËn aiat strookt. Toergóuiëv
§'as een gematigal liberaal, die na do ilood van zijn moed§r zijn
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en Romanciers
Iijfeigensn rtijnlral;:o, riraar hij cieelde niet 1n 1-,"6 1s1'elrrtionr:nir-lite:-aiie iriearl i'ar-r Tsjernl'sier'-.lii. In zijn li'erh ligt,
i,riellr:etueel. iret l,rssilrirrlre y1n Schoiielirartcr, rnzlar,- sentir,rgnteel. een biiii'enile terlere lerntkking ''rrat' tle illlrbies rier
.it u;,1. in een llcrliwtn,riige lezing heeit hii eens de actieve
(,1'or:ir i i)r.ri Quijote tc;icn rle ttegrtieve mijmeraar Hamlet

rc:tl<:,-ligd. iri.J bes'on.icrtle Dorr Quijote, nraar in de groncl
had hij ila;:rlet lief. I-ie dubbelheid, dat ecurvigo prol:'leem
van drrconr en rverkelikheid, vormt het hoofdtherna van zijn
v.,erk. Zijn trvee mooiste romans zijl « Roódin », waor irij
l{iclrn,il Èakoenin en zichzelf tot model vool ltet uitbeclden
v:rn een Russiese Homlet heeft genbmen) en « \:aders en
'/,órrer.», rvaar hij in de figuur van de revoltttionnaire student
llazarov ee, Rns§iese Don Qijote uitbeeldt in de aangrijpende
trckken van een « nihilist >> (Toergeniëv is de vader van dit
rtoord.) Een dergelik harmonies rverk over de eeurvige mens
moest onvermildelik de politieke hàrtstochten van allc partijen
mishagen. Een grote plaats in het cenvt'e van Toergeniëv
neemt-cle liefde in, omàat, als Toergeniëv beweerde, men de
rr,ens slechts wezenlik kent wanneer men zijn gedragingen in
r.reze heeft gadegeslagen. Het schoonste liefdesverhaal van
Toergeniëv heet <iEerite liefde » en. is grotendcels e,utobiógrafres i zijn medeminnaar uit het verhaal was inderdaad zijn
vader, e.n rnooie, koele officier, en hijzelf àet tedere dromende

jcngeíje,
dat de vrouw- als een godheid bemint. Die hoge
-ooo.
de vrouw is trourverrs tekenencl r'oor het gehele
ii"fà"

verk van Toergeniöv. De edele Tatiana uit Poesjkin's « Oniëgin » komt in a1 zijn boekén vreer, wellicht met de trekken
iian Tatiana Bakoenina, rlie Toergeniëv in zijn jeugd heeft
liefgehad op de Hamlet-s'ijs van Roedin.

En thans komen rve aan Ce nleest belninde, aan rie aancloenlikst Lreminde man in de wereld, zoals Prins Kropot'kin
heeft gezegtl: aan de grote 'Leo Tol§toir die André Suarès
heeft iergelehen bij een gestalte van tr{ichel Angelo op het
plafond iler Sixtijnse kapei. Graaf Liëv Niholaiëvitsj Tolstoi
u'ord 1828 op het ouderlik ianrigoed Jasnaia Poliana, op
enkele uren tieins van lloskort. gebot'en' Zijn kinder- en jeugdjaren staan beschre','en in zijn heerlike autobiografie : << Kinderjr.", ,, « Knaap » en << Jeugd >>. Niets worrit' daarin vero.*'ug"rr, nceh s-àrdt er in gepredikt, en toch steckt er reeds
rie frtlsdiensiige denker in en il tlat werk zedelik zeer t'ormencl.
'Daàrna studeert Tolstoi aan de Oosterse en rechtsgeleerde
Íaoulteiten van de universiteit te Kazan. Wanneer hij let
leven van, Iuie aristocratiese jongeling moe wordt, treodt hij
in rnilitaiie dienst in do Kaukadus, waar hij zijn afkeer van
rte << beschaving >) en zijn liefde voor de iiatuur en tle lagere
klaesen die onbewust de wezenlike zieledeugden in ete
lrebben gehouden,

uit in ziju verhaal « De Kozakken

>>. Ge-

durende de Krimoorlog (1853), \Yaaraan hij vrijwillig cleelneemt, 'r'erblijfi hij tien maanden lang in het belegerdo
-cebastopol, u'eigert harilnekkig stafofficier te worden en biijft'
riret zijn bltterij op de gevaarlikste plaatsen. Daarna vèÍralt'
hii in tle hoo[dstad n'eel in een vrij losbandig leven, en
velblijft een tijd in het brritenlanil. Na tle,afschaffing der

lijteigeaschap keert hij

terug €n opent te Jasnaia

Poliana een dorp-eschool na,ar zuiver anarohietiese begiueelon,
.wat hem na enkele tijd door de regering.wordt veibodolr.

r.eo N. TOLSTOI (1828-1910).

ilat hem met twal'lf kindelen

in het Imrvelik,
1862 t,reeclt hij'en
sch'ijft zijn trvee grcte romans <<oorlos
.iik;;;;[;";
t.ede >> ett Anna Karenina »-'
"n
was een geweiclig werker; ge,tuige-.de 10'000 bladTolstoi
-irorr.l."lirif
t (en ne ziitr onvolledig) die. van Oorlog
,riià"r,
enl<ele Iite.atuur
;;";;"d;;-;".tunn.'Dit boeÉ, dat in geerr
van.Rusland's'grote
heldendiclrL
het
is
,.ii"'t""a".n"ae heeft,
het, \Yc'st-Eruopa van de I'Iapoleontiese verove.it:a t"s"ï.6.ere1l
yan *"rr*"i, Ieef b er in. Ideologies is -het een
.r"i. e"i
tegen c1è oorlog en ecn vernietiging van
azrnlil:rc]rt
,"..i.tin"
dat'
;i;'";ï'ï;"'"';i;'',,iri"iaË cioilogsheltlen' Anna,Karenina'
r'chiilet'end werk'
ïrU"r"'*tf"" ,rerd v"rtilmtl, is litctair-een.indruk
in R'uslancl
clestijtls een ongunstige
;;H;akte
'ais reachuwe.likstrouw
àe
op
visie
BijbelsL
itr.],"i's
hoofd'
hun
aan
"trlàrtToelgeniëv
en
ii""".i. 'r'ercl opgevat. Velen,
filosofie niet
i*.rrr.í'r"r.tài Ëeïiua*leiik geraclen ' <t Ètenq .w
in zijrr rverken'
;;;";.; ktrnst ! >>. Zii zagen 1en tegentpraak
groot
kunst'enaar'
hij'alsdie
zijn'heldcn,
en
i.r-"" ,il" icleeiin
consèquent naar

In

<<

<<

,à"ttoorfïuiAtecht sehiep dat ze niet altijd

komt e-en
a;" iii""à" hanrlclen. dmtrent zijn viiftigstc jaar zijn
godsals
l;eliend.
algetneen
leven,
iolstoi's
i"-*"rr"í-i"
jo"ge
begaafde
dc
door
voorspelclhem
;i;;Jrc" .r.*i,.

"r. Tolstoi ttoót aistanrl van het epicuristies
lf i"fraiË"'ski.
de hand
i;;;;.".r.-;;;Jcelt zijn l'r'oes.,re ge§chriften, slaat
nodige
strikt
tret
tot.
behoeften
zijn
bepbrkt
ploeg,
;;; à"
o"--p.oU""tt-àat doo, ei[en ,lichaarr:salbeid. te winnen' Hij
irest'o.lu"tt, verklaart en verkoncligt he! Christendom, m-et
op cle reclelikheicl en zedelikheid et van' Uit
"ra.íBergre,le leidt Tolstoi de leerstelseis van het vrije
"à"
èí.iJri.;
commttnisme àf, ,uuur'^"" hij tracht de gronilslagen van €ell
oigÀ*"r., door ieder aanl'aai'dl)al'e godstlienst te bepale.n,

..itf

.,,io.l.uo het eerste en laatste rtoord is : liefde' Van politieke
de Grote
nartiià maakte Toistoi gèen rieel uit en 1910 u-erd
ï'l.ouàrlr" ook door cle kerk in c1e ban gerlaan' In de « Kreutzeríà"rt" >> spreekt' Tolstoi een st-reng vonrris uit over zinnelike
liefde. Hei r-ooLnaamste u'erk uit zijn laatste levensperiode

i.

,1" orurh"er'1ike, evangeliese t'oman

:

<<

Opstanding

»'

Sergei

Jablonovski heeft van de Grote iioezjik gezegd dat bij als
zedenmeester een typieso uiting ,is van hst int'iemste von
de Éussiese-mens: hèt.hunkerencle zoeken naar de zin vaa

het bestaan, naar een leven naar Gocles zin, naar het land der
bpperste waarheid. Op twee en tachtig jarige leeftijd zocht de
glote denker nog. Op een stolmachtige herfstnacht, verliet hij
zijn huis om zijn -leven in eenzaanheid te besluiten.

in stilte

zijn krachten en hij stierf in
een verlaten spoorwegstation van het piatteland. Zijn graf
bevindt zich op gen kiiometer van Jasnaia Poliana, in een
bos van lindeu en eiken, overeenkomstig zijn laatste wens.
T;jdens de burgèroorlog trokken de Soviëts vrijwillig hun troepen van Jasnaia Poliana weg, om te beletten dat de strijd
l,egen Denil<in de herinnering aan de grote man zou schenden.
' Na
de dood v:r,n Tolstoi's wecluwe werd Jasnaia Poliana eigenclom van cle §taat vörklaard en zorgvuldig bervaard*zoals het
ten tijde van Tolstoi's leven is gerreest. I:[en kan er nog
Toistoi's s,erkkamer zien rdier 16.000 boeken telt met aantekeuingen van Tolstoi in derticn telen, alsook een gramofoon,
con geschenk viln Thomas Alva Edison, die ons. nog de stem
vtn cle onstcrfelike Rus lran laten horen. Tolstoi heeft een
twintigtai onuitgegeven werken nagelaten, waarcnder het
toneelstuk « Het levencie lijk >> dat Poedovkin destijds zo
aanglijpencl voor de fihn heeft gospeeld. Tolstoi heeft'tleze
welken tijdens zijn leven niet willen uitgeven omdat hij er
cle lectuur niet ...oldoend zedelik verheffend -van vond. Als
- gezegd stelde hij in eerste en laatste instantie steeds de idee
I;oven de kunst. Op de vraag hoe of de Soviëts tegenover d'e
grote Christelike revolutionnair staa.n han ik antrvoorden met
tu'ee eijfei's voor te leggen: in de trvintig jaal r,óór de revolutie
*,erdcn'Iolstoi's *'er'l<en op negelr miilioen exempiaren getlmht I il de trvintig jaren na de revolrttié zijn die rregen mil'lroen er
zestien gelorden, en omvatten uitgaven in de vier
err vijftig talen cler verschillende Soviöt-volken.'folstoi rvas
cen apostel; zijn woord zal eet staf en een licht blijven voor
allen die rechtzinnig wensen: Ons toekome Urv Il,ijk.
Onderrveg begaven hem echter

J.

S.

_TOERGENIEÍ. (1818-1883).

nvl: ttl tlvryly
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§teilenbouu' en u'eiletophouttt in ile §ovieÍ,Unie
Sinds de krijgskans gekeerd is, ziet de SovjelUnie zich voor
een nieuu'e en gelveldige taak geplaatst: de lvederopbouw.
IIen niet te onclerschatten taak, vooral u.anneer men in acltt
tret,trtt:
I' dat tle oollog rir-rg steecls voortclutll'l en Let leeuwenaanrleel oleischt rlet inspanningen;

2'tlen ollrvang der verwoestingen die door den l:ezctler
u'erden.aangericht, en rvaarbij blijk u'eld gegeven eercr rlui-

yelsche -sl.stemat iek.
De Duits<rhers, die elin gelukt *'are4 gerveldige gebieden
I'irn rle Sovjet-L:nie te bezetten, lvaar een gloot gedeelte van
ilen industrieelen rijl<dom rvas ondergebracht, nl. tu'ee derden
van de fabrieken,.richtte-n ontzaglijke veru,oestingen aan bij
lrtrn opnrkken, te meer daar iecler meter vaderlandschen grond
hp,rdnelihig verd verdedigd door het Roocle Leger.
Lator, tcen de nazis deze verovelde gebieden weer moestep
prijsgeven, vels'oestten zij stelselmatig steden en dorpen, ten
etnde een rvaar niemanrlsland te scheppen, in de iroop daar.
ctoor het oprukken van het, Roode Leger te beletten, maar

oirli om hun rvoe,le en spijt te koelen.
Zoo komL .het rlat de verwoestingen in

cle'

bezeíte streken

der Sovjet-tlnie 'il omvang en uitgestr'ekttreid'alles overtreffen rvat rvij toÍ, Iiiertoe gekend hebben en dat een nieurv en

.dringend vraagstuk is opgerezen: cle heropbouw dezer verrvoeste. gèwesten, ten einde millioenen da.kloozen, onderdak
te liunnen verschaffen.

Dit v4aagstuk werd

ool<

"l

.ïn:" Soviët-manier

opgelost.

Naarmate het Roode Leger de bezette gebieden bevrijdde,
werd iladelijk, tertijl zij nog met de eene hand oorlog voerde,
tret de andere hand aan het rverk getogen voor cle* wecler'opbouw. Zoo b.v.b. na de bevrijding van Stalingrad. fn deze
stad stond geen enkel huis ureer recht, zij s.as óón en al

puin. fn Mei 1944 evenwel, l. t. z. r'ijftien maanden na

de

bevlijding ryoonclen reeds 258.000 inryoners in cleze stad; die
r'óór cle-n oorlog 500.000 zíelen telde, waarvan er op het
oogenblik van den of,rijd zelve, enkel 3000 waren gebleven.

Op eeaige maanden tijil een kwart miltioen menschon her-

in een volledig venvoeste stad is voorwaa.r geen klein
* *
Bij de taak van den helopbouu' laat de SoviëGUnie zich
leiclen door vaste plincipes, clit zoorvel wat de techniek als
bergen

biet!

iret cloel betlelt-

Ilr rvordt nict in hel t'ilde weg heropgebouwd.
Eerst en vooral is de heropbouw geón op zicirzellstaand
r.raagstuk. Integendeel het is slechts een elpment, eeí raderuerkje, dat zijn vaste plaats en ontwikkeling krijgt in.den
rrlgemeenen groei en uitbouw van het land. Er werd rekening
gehouden met de Cartesiaansche beginselen van een harmonischen bouw, r,raarbij noodzakelijkerwijze in acht moet genorien worden dat men niet alleen moet herbouwen waö was,
rioch wat moet zijn of wolden in de toekomst.
Daarom moet er ook rekening gehouden worden met de
richting, de beteekenis, die men tlen opbouw rvil verleenen:
cle ekonomische ontwikkeling, in verband met den heropbouw,
n'orclt beschourvd als zijnde minder belangrijk dan de kultureele en zedelifke ontwikkeling van het land, niet omdat men
de ekonornische uitrusting van het land over het hoofd ziet,
»raar rvel omdqt deze over een onuitputtelijke tesetve beschikt in de oorlogsindustrie, die onmiddellijk na hot einde
van de krijgsverrichtingen, u'eder zal aangewend worden voor
haar eigenlijke bestemming: de ekonomische ontwikkeling,
waarvàn in feite de kultureele en zedelijke ontwikkeling afI:ankelijk is.
Bij tlen her:opbouw 'lvordt in de eerste plaats de voorkeur
gegelren aan scholen, hospitalen, boekerijen en Iaboratoria,
daarna komen de rverkhuizen en fabrieken en op de laatste

plaats komt het rnaterieele konfort !
Dit aspekt wordt nog verduidelijkt wanneer wij een bliÉ
14'erpen op de begrooting 19-14 van de U. S. S. R,.. Het zal

iedereen voorgeker normaal voorkomen dat het leeuwenaancleel van de uitgaven naar de slokop van den'oorlog gaat, nl.:.
ff) % of 138 miljard roebèI. Nu zou iedereen geneigd zijn te
denhen, en het zelfs zeer iratuurlijk vinden, dat de rest wordt
besteed aau dea ekotromischen heropbouw. Niete is mínder

wsoÍ, wotrt hiervoor wordeu slechts 4El miljerd roebel ultgetrokken op do àogrooting, terwijl de rociale en kultureele

due, welkr uitvoori.g het aangezioht der sovlrt Unje meet
Yelandcren en vcrjongea.

Zoo werden cr alleen ia t-dc Rureirolre Srrleraticvr
Soviöt-republiok, tot op hedea ong€veer 4_ millioeu rnr huieoppervlakte gebouwd, waaronder meer dan J000 .scholen en
hospitalen, met, samen 40.000 bedden, zijn begrepen.
In deze onmetelijke en nijverige rverf dle thans-de Sovjet-Unie
is, krijgen de arbeiders ten volle gelegenheid om bii1.k
te geven van initiatief. Zij worden ruirnschoots hierin aari-

werl<en-' (openbàar

onderwijs, hospitalen, moerlerhuizen, kultuurcentra) 54 miljard roeboi toegewezen krijgen.
Hitler had liever Ëarionnen dan boter. Hiertegerrover staat
dat men in Sovjet-Unie liever boeken dan boter heeft, waarulee ongeveer alles zal gezegd zijn betreffende de beide regi-

-

mes.

Hiermeè is eveneens het bervijs geleverd dat degenen die de
Sovjet-Unie haa-r materialistische leerstellingen ver-r,r'eten, nogmaals aan het kortste eind trekken. Hun verrvijt is ongegrond

en verkeerd, daar het verti.ekpunt hunner steiling beruit

het privaat. initiatief voor het bouwen eener eigen u,oning aangemoedigd, want, in t,egenstelling met tvat sornrnigen rieenen, is de Sovjet-macht n-iet gekant tegen het bezit \.an een of rneer huizen,- voor zoovel,
tleze echter dienerr voor eigen gebruik. Tot huisjesrnelketij
gemoedigd. Zoo rvordt

op

een verkeerde inter.pr.etatie ol onl'etendheid betreffbnde het
rnaterialisme.

laat men liet niet

Welke methocle rto.o, .ro**"*o.rlro, o- deze geweldige taak
' te planifieeren en voJgens rrel bepaalde doeleinden uitle voet'en

?

Aan de basis. en-rrn ligt de r.eror.dening van den Raad van

\rolkskommissar.issen. gedateerd 22 Oogst 1g4S.en die
i-n

'

punt 7' de herstelling voorziet van

o.

a.

beschadigde huizen en
ric opbouw van nie,u*-e huizen-in de bevrijcte steden en dorpen,
In aansluiting hier.nree rverd een bi;'zonder.e commissie opgel
.
bestaande uit leden van de Staatsplanningeommissie,-h1t
-richt,

Yolkseonrnrisíariaat yoor Wederopbouí, het Íolksco**i3*ur'irat vc,or bou*,materialen, de Kinstakademie van de U. S.
S. Il. en de Bourvacademie van de U. S. S. R.
Te Moskou weld een comitee opgericht, onder leiding van
./
' 4 C. Ilortlvinov, met deparlem"";ï;;;;;.chitectuur
in elke
$ederale of autonome republiek, ten einde de noodige coordi_

natie to verzeker.en aan de rvei,kzaamheden.
De taak'.die wij hier behanrlelen rverd toevertrouwd.aan tle
. Bouwakadem,ie, die
.onder het, toezicht staat van een comitee
bi.staande

uit rneer clan vijftig arc:hitecten, ingenieurs,

kunste_

nàal'§, enz...
.De Sovjetarchiteetel ver.liezen bij den heropbouu, voolal niet
rrit het.oog daí, evenals ieder land en ieder tijdpelk ziin eigen
lrcuwstijl heeft, dit ook op kleinere schaal het-geval is,'t. tfr.
rlat ieder dorp en ieder gc,west zijn eigen t Àrr".L"', tr""ti,
ry:itrrmee. dient rekening gehouden, *ii ,r,", rriet dat
een

henaaide konstruktie vlàelJ rnet de ourgeving
][en.heeft vroeger cle ,Soviët_Unie clik*jiils vórs.eten dat zij
geen eigen bouu.stijl hacl ofu.el dat zij ee, orrercl""rren
utili_

ta,risme aan den dag
-legclc. Degenen van riie dit ;e;rriit
uitging, vergaten klaarblijkelijl.
,Ët i"at"" tijdperk
bouwstijl heeft, en dat
";:, "ig""
regime tJe Ààuj"t. orrrnogeÏjk
' 'ilezelfde
.inzrrkó
methode van het tsareríeginre kc,nàen or"rrË**r,,
bij hun streven , naa r ticn4lisatie,- Àoaer.niseerir.rg en ver..ra
maatschappelijking. Dit
,tiiitarisme van cre soi-iëts rvas
tlus
een ir:gische weerspiegeling der toenmaals gel_
-eigenlijk
dende eischen van het noodige àn'hetiiuttige clie prime-er_
ciorr, en van de koo.tsachtige haast ,,an- à"n vredelievenden

.

opbouw, die onvelrníjdelijk irun.stemper moesten rlmkken
op
I:et maatschappelijk en ókonomisch tàrrer. -

feder stad moet haar persoonlijke kenmerkon behouden.
Aldus heeft een stad gelegón op hei plattelancl niet hetzelfde
uitzicht als eene die gelegln i, uuo d'" k"si of i".lu lru"g;;.
zal geloppelcl worden uu., l,ot oooe"r"rru,
.r('r\\,rJI.
..H9f,, 1Fttis,1
cte voll(sgezondheid niet uit het oog worrlt vàr.loren:
Qc nulzen zultelr omringrl rrorden door eeu hol.je
en
steden zelve

rlrr

zullen rieraangenaamcl u,orden ,too. ,rltgJ."i.il

p:rrken en breede belommerlde lanerr.
fn verband met de ar.chitectureeie coutinuïteit hadden rie
,bou*.er.s
ook een on'lossing t" ,o"t
a" u.rrg, *uiÈ
gedeelte van cle stàd- moe--st h"r.;p;;;",,;;
"""',,1àï" rvorderr
en u,elk
ander deel moest gesloopt worden i,.-pfà"t,
yoor
te
een moderner gedeelte, àat volleilig in'lrr,r.rrorr;"maken
is

met het

geheel.

-

Ook hiervoor werd een oplossing gevonden.
Zoo zal bvb. Staliugrad,'"." pËti" J"à,"ài" in

ujtgebà,;à;
111ï.n:::
lrorsa,riórd
o."n 1:
srroom,
bezoomd met,

i]::"

-Komende

generaties

\
de lengre.

;;;-i,;, uri*"'ïöl:

strandbeelden, d-Ë uu,

getuigen van de

ï"

heldendnden
_mogten
hunner voorzaten. Te
Minsk- arr-Àt"fro, zal het heole
centrum van de .i"d
hersehapei in een reusaehtig
park, in den stijl der :oIÍ"1..
Tuileriën

.

Doze stedebouwkurrdige en heropbouwingswerken,
--E";-;l;;jr;;;ï;;
werden
yordseld
over een tijdstlp oa" tl""-

jri"".

kornen.

Iedere boutver. vau een eigen huis ontvangt van tle r.egeering een leening van 10.000 roebel, vrij van intcrest i.oor.
zeven jaren. Sonmige kategoriën burgerÀ, krijgen nog grootel voordeelen. Zij moeten nl. enliel de helft van de gàl""rr,l"
scrn terugbetalen.
IIet verleenen van voordeelen in geid alleen zou. op zichzelf ontoereikend zijn en in het beste geval kuunÀ herIeid worden tot krottenbouwerij of in-het-wilcle-weg-bouwen.

Hier kregen

.

de Sovjetvakbonden hun specifieke en aangepaste

te vervul,len, door de eigen bourvers ter hulp te komen.
Zij vounden komitees die hielpen om voor leí bouwen
geschikte plaatsen te zoeken, orri den aalvoerj va1 boun,nraterialen te verzekeren en deskundigen aau te stellerr voot.
iret oplossen van sommige vraagstukk;n. Zij letten er velder
9I-) d-àt, in overeenstemming, met cle Regeeringsbeslissing,
kosteloos_ timmerhout geleverà rvordf, aan -cie oàrlossinvalïl
den en de fanrilies van soldaten en par.tisanen, ongJacht of
ileze. solcllt_en of partisanen nog in lèven zijn of nilt, rvant
cle Sovjet-Unie vergeet degenen niet die zicli opofferdó ,uo"
het algerneen rvelzijn, zij lioestert hen en draagt er zor.g
voor, het rvoord van,Stalin indachtig,.dat «de Àensch liej'
taak-

rvaardc-volste kapitaal is

>>.

]Ien schat clat yerleden jaar

a.lleen meer 40.000 pelsonen

irun eigen huis hebben gebouwil.
De Koeznjetsk metaal-combine is een prachtig voorbeeld
'.'oor de manier-_waarop er tewerk gegaoo u,ordi voor het

b{;lrwcn van eigen ]ruizeo voor het peÀoneel, in saoeqrverkinc
:,lct de vakvereenigingen en de openbar.e dieas{cn.
Het planJ<omitee vormde een kommissie die alle mo.Jalite!
ten i'egeide inzake leeningen, het helpen van _cle bourvers tot

het ollzoeken eener geschikte plaats en het fatsoeneeren
.etvtrn, zij regelde den aanvoer van bouwmater.ialeir met cle
rie<lerverkinq van het plan-bestuur,. De bouwers lvolden voor_
z,ien van rle noorlige ]iteratuur inzake huizenlrourv, zij zorgí( u vcor een bou.ruingeirieur en een rekenplichiige.- SpeciaÉ
bliga.des metsels en timmerlui 'u,erden teri bescËikking de"

r:rgen borrl'els gesfeltl.
Alclus rverclen daar verleden jaar 200'huisjes.gebouwd, ter_
wijl ei. rl-it . jaar plannen u,erdeu rritge,verkí ,roni ,rog 5OO.

De tecLniek zclvo v:r,u het huizenÈourven heeft
"ur-.r"lrligu
vorderingcn gemaakt cn er is een neiging in alle
door dJn
oorlcg geteisterde landen ,tot rationalisatie en utilitarisme.

lr: rnriíjcn zullcn iricr.tegen natuurlijk hun banblil<sems
rrrvaaien, zij horirleir echter geen rel<ening met het feit ilat
tlit aan een nooclzaak bea,ntrvoorrlt ten einJe millioenen geteis_
terden binnen clen korst mogelijken tijd onderdak t" ,""-r"L;I_
fen en dat het hier alleen gaat orn een vooriàopigen .*rut""gut
in een overgangstijdperk, íoortr,loeiend uit de' o-o"logsomstii_
digheden, in afv'acl-rting dat de r-redelieventle opborrïv t;-;ti;
voilcn omvang en l<rncht kan rvorclen ontwikkelti.
llen is er reede in gelukt huizen rnet trvce of clrie .r,erÍ

rliepen op te treklren in cle helft of het derclo van

gcbruikt,liiken tiir,l r.an vóór den oorlog.

den

han een :rieurv vraagstuk oprijzen voor den belang_
_ ïi€rfij
stellenden
lezer'. IIi j kan zich namelijk afvragen of deà
massà-aanwencling van materialen, loonen en leà-ningen, die_
nende voor, den
.lreropbourv. gevoegd bij tle feitelijk"« íutte_
looze » oorlogsnijt'erheid,
niet als een dood gewicht moet
l','egen op de reeds door de bezetting ,oo ,luu=r* beproefde
o'l<onomie

van het land der

Sovië+,s,

À ."o prijsstijg-i'ng

voor gevolg hebben, o. a. in de huishurert.

zou

Het ekonomisch potentieel van de tI.. S. S. R. dat iu
(Zie vewotg blz, S.)

De Rogenboog

FILMKRONIEK

'

Deze fiim vcrd geclraaid door de Iíunstfilmstuclio's van

.I(iev, té Asjchabad, irooldstad van.-'l'oetkmenië' Het dlaai-'
boek' ervan rverd getrokken r'tit tle bcroemde gelijknamige
roman van de Poolsóhe vrijheidsstrijdster' \\:anda \l-assiievska'
De gebeurtenissen spelen zit'h :r f il een l'-'r'geten uithoek
van de Oeklaïne, err rle hsltietl eI'1'àII ziin vLourven,
i't,ttrlige

een-

tlo rrrsvrourveir

I{et clolp-is bcz;et door de I)uitschers, eerr kieine troe--1;enafdeeling. Zij rlappelen gestadig lond il ile snèeulv om
hir,n iiauden omslttiten l<rampachtig het
ài"h to
gewee!', ""i"".ur".,
tenrijl zij schicLtig en *'antlottrvig de omgeving op:
,ro-"r. rvant,l de partisanen zijn altrgrtegenwoordig: gisteren'
cleden zij een brug springen, vrndi':.g zullen zij eerr nc'zisoldaat dtoden. En niemanl*:tr=*"r. zij zich.schuil houden'
fn.het dorp is èr een vèrvloekten hoek. De lijken liggen-er
vau degenen die door de nazis rverden be-

opeengestapeid

<<

,i'ija ,.' Den opschrift meldt, clat alu'ie tracht een door hem
geliefd wezen,- dut doot de nazis werd velmoold, te begra'w'orden.
- ven, zal terechtgestelcl
Feclossia is màar een boerin, doch ooh een moecler. Ilet
lijk van haar zoon ligè haif begraven in de sneeuw. Hij
hail van niets schrik en op een dag werd hij door de nazis
vermoord. AIle verbod ten spijt, kom-t de arirte t'rouw iedcren

tlag troost zoeken op clii gevloekte ooril. Zii rveent- echter
lie1. Niemand u'eent nog in iret dorp. Allen zijn er, zich van
Lervust Ca,t cle stnart groeven teekent in hun rvezenstrehl<en'
Zij rveten echter ook dat iriets eeuwig duurt en clat na relen,

,on_nesthiinkomt.

* * *
huis van Fedossia, dat 'w'erd
in
het
-bevelhel-'ber'van het Duitscl-re detachement,
tlen
bezet doór
Kurt lVerner. Il[et hem leeft Poessie, een verr&ar)sier, de
zuster van de dorpsondelrvijzeres; zij heeft zich verkocht
De dag is

'

b.egonnen

voor. een paar zijclen housen en een reep chokolade. Fedossia

is de tlienstmeid l'an deze l'roul, die eens eega wa§ van een
oliicier uit het Roode Leger. Beide vrourven haten elkander;
trouwens het heele dot'p inijclt Poessie als de pest. Poessie
tracht zich te rcbht-.'aardigen tégenover Fedossia, doch deze
,lacht luar uit en sohreeull't haar minachting en verontrvaardiging in het gezicht. Daarop dreigt Poessie het doel van Fe-'
dossiJs ochtenilwandelingen te verklappen aarl clen nazi-offir
cier...

I)e twee vrouwen kijken elkaar uitdagend aan. IIoe is
te rveet gekomen ? Om haaï angst te verbergen, gaat'
}'edossitr buiten. ilet is een prachtige tiag, de wolken hangen
. laag, de sneeuw schittert, en, vreemd genoeg voor eeni
w-intersciren rlag, een prachfigen legenb-oog overspant heÈ
hemelgervelf. Iedereen in hct dorp heeft'dcn regenboog gevan betere dagen.
. zien, het zinncbeelcl tler hoo*P,
Poessie

ncti

*voorllode

Een vrouw rvercl venaden dool' Gaplik, den hetman van
het dorp. Olena Kostioek r','as uit het partisanenbosch gekoroer om' haar kind tet lvereld te blengen.
Iiurt Werner orrilervtaagt haar. Ja', het is zij die de brug
lrecfL'doen springen, nietland heeft, haar geholpen, zij alleen
rvas hot, zij kent, do partisnnen niet, evenmin als hnn leitler'

l'rise. Zij beschuldigt zichzelf. De officier wordb rvoedend
bij zooveel kcppigheid, die hij ovelal ontmoet. Op ,l ,ll1
urjag"n antrvoordt, Olena << Nië znajoe » (ik weet het niot). Zij
'u'ordt oirgesloten, cle koude zal haar doen nadenken...
. 's Àvonds hoort het gansche tlolp clc I'errvenschingen van
trvee Duitsche sehildwachten. Achter iede1' venster volgen
angdtige gezichten den kruisrveg van Olena. Naakt en met
rerwarde haren, loopt zij' blootvoets in de sneeuw, bezwijkend ondet tcl gewicht varr h-aar z\\'angel lichaam. I)e solkolfslagen ver- daten prikl<en haar met de bajonnet, en
plich-ben haar, zich weder op te richten. Olena goeft evenwel geen uiting aan hapr smart €n pijn. En nochtans-deze
maï61ing duurt tÍten, tot, de schildwachten het te houd
krijein. Dan rvordt zij r','eer naar haar loods geleid, rvaar
zij naakt en bij vriesrveer moet overnachten,

Laat rnij brood brengen bij tante Olena, vraagt de twealfMisl*, de ouclst'à van vier kinderen, aan zijn moeder'

jzrrige
"Zij

'-geeft,"

aarzele.n. haar toestemming, - waut
broocl op de borst gebontlen, kruipt
Het
eten.
ótà"i r"oé. toch
Lel knaapje naar de loods. « Tanto Olena-, ik breng u.
Lrood... »ïen wreed scltot schettrt plofs den donkeren nacht'
werpen heí hinttellijkje in een gracht',\'ijf
Du.

niet zonder

"cltiitln'acliteu
later koinen
rrrinitten

zij terug met een onderofficier' Het
verdrYenen.
is
echter
lijkjo
. "
''In
cle isba van moeder Maioetsjicha graaft rnen een put in
rlen harden groncl der woning. Misja rust voor eeuwig in
z:iingeboortehuis.

* *

+

De vetrader Gaplik heeft werkelÏjk geen geluk bij de bóvolking. Kurt Werrcl geeft hem drie dagen tijd om te lukken,
zooniet...
lÍeel rle. bevolking rverd bijeengebracht- voor de kommangele-r'erd
tlr.;à;. ,i Bit.t"o d.-e drie dagen. moet hët koren
voor het verdrvijnen
sihuldige
dó
en
;à;", slhreeuwt Gaplik,
-moót

uitgeleverd worden' Indien deze
,,ur, hJt kinderlijkje
piltl,i 1"e""oyer h;t'vaderland- (t. t. z' Groot-Duitschland)
i,iut *-otöt vervukl, zullen de gijzelaars gèhangen rvorden'

I)r'ip 'r.roul'en en twee ou{ertlnS;n»

I)e nacltt valt. De tluisternis wordt verscheutd door kreteu-:
f;l",n. lr""rft, naakt onder haar loods' De schildwachten kijiiu.r-l"urrot"erd tog en stoote4 elkaar met de ellebogens' *r)e
e;rp;L;i";;""s luisïeren gespannen toe, en.,u&nn€er zii let
uorJil tuo." kindelgeschre-i }ioo."n, maken zij het teeken dcs
kruises.
-

; óti zijt nu rnoerler, zégt haar Kurt Werner, wili gij
dat uw leven gered' wordt"'
I»"h Olena iíeet niets », zij weet niet waar de partisanen
Dit
,ij" "" zij kent het knaapje nigt {a,-t }uar brood bracht' veel
il'"aj" i. niet, haar ecnig' kind. Zij heeft nog zonen,
zonen. in het bosch.
Werner rukt haar zoontje uit do armen en doodt het vóór
c1i,t rlw kincl opgloeit,

>>

haar oogen. En hcel het dorp volgt mèt liefdevolle oogen deze
ireldin tl-ie tusschen de schilJwachten naar het rivierije stapt,
lret kleine liikie aan de borst geprangd. « Nië znajoe » roept
zij op de stàilo dever. Wat kan het leven haar nog §chelen'

Dà mitraiilette knettert. Het offér is volbracht'
Denzelftlen avond valt Gaplik in een hinderlaag' De revolutionnaire rechtbank oordeelt zijn misd-aad en voert het vonnis

t'tt.

*

r

Gisteren trok eon konvooi Sovjet krijgsgevaugenon door het
clorp. De Duitschere doodden-al degen"n die het brÓoel aanysà;den dat hun door de inwoners werd toogeroikt'
irr"àuug vloog een vliegtuig, met roode ster, ovet het dorp,
rvierp een"regurirrm vÍugschriften uit en vuldo de harten met
hoop'..De narís verdreven de menigte met gerveerschoten'
Fàdïssia drvaalt rond, vertliepiin gedac\teu' « }Íoedertje »
irti"t tret plots gedempt in de duisternis' T\soe Roode soldaten
,tj" ó pàt"o"lfu. Zii wiilen weten hoeveel nazis er in het
en hàeveel'kanonnen zij hebben. Neen, zii.liebben
e,l'p
"i:"Jarvel, de onzen zullen lveldra komen, zij mogen
,1"..i, hÀgu..
i'tl,tel niàt zeggen Í'anneer. Zij verdwijnen rveder'
De scliildwachten trappelon van koude

In

cle cellen rvachten de gijz'elaare op den dood' De jongsten

zijn rvanhopig, de outlsten zijn echter vol hoqp l.Grootvader
iËraoU" uàii, -"t zijn bibberende .stem heft' hij het oude
vrijheictsliecl van do Oekraine aan.
En het mirakel volstrekt. zich.

scËitterende sneeuw komen skiërs aangeschoven' KaOp ae-.lott.ioren.
Machinegertreren knetteren' Rondom klinken
« hoetrta's ». Het Roode Leger komt als wreker' als

oorri"r,

".oofiif."
overwinnaar.

(Ver»olg blz. 3).
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