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0orlogsflitsen van het §oviettront
rlni t'n I(ornjabice, st:tkcrt vt't vo'lgcns tle Ïflrag, op
50 kln. r.arr ÍJlatisltvilr o\rer', en veroverderl Galanta.
Onu.e'elstntnbaar t'uktert zij vt'rrlcr en trttral<ten zielr
nreester virtr .Bratislin'n (['rr'sburg), tlc llooftlstatl van
Sloval<iie, en vot'tlerden in nootdelijke riclrting, naar

De tt'oepen vrrn cle ltatrsclrnlken l['olboec]rin en
f,Ialinovski hebben in de afgeloopen rveek eert buitengewone bedrijvigheitl aan dert dag gt'legd. Zij lcggen
de laatste hand aarr de bevrijding vtrt Centrtrzrl-Ilntopa

: Tsjecho-Slovakije, Oostenlijk en .Ioego-SlaviLr.
De troepen van iret 3' Oel<raïnsche Ïront, oncler het

.Brno (Briinn), na Jablonica te llebbeu ingenomen,
ert in u'estelijke riehting nltar' \['eetten, rnet Itet cloel

bevel van maalseltalk'lolboechin, zijtr, natlat het

Duitsche offensief rvas dooclgeloopen bij Szekesfelrervar, in Honga,rije, op hun beutt tot een breetl offensief overgegaàn) en na eenige clragen strijcl lverd het
laatste deel van Hongarije, dat nog door tle Duitschers bezet lvas, bevrijd. I)e riazis lladden er alles
op gezet om cleze streek, clie van een buitengeu'oon
strategisch belang is, lvegens haar industrie en boclemrijkdoni, te verdedigen. Te Najvl<anisza, ten
zuid-westen van het Balatonmeer, bevonden zich cle
laatste petroleumbronnen waaraan het bloeclarme
naziieger nog kon putten. Yerder zijn er in deze
streek van ll.estelijk Hongarije belangrijke oorlogsfabrieken opgesteld, u,aar onophoudelijk honvooien
toekwamen en vertrokken orn de Duitsche legers aan

het Italiaansche, Joegoslavische en Oostenrijirsche
Iront te bevoorraden. Door' het oprukken van maar'-

schalk Tolboechin's troepen 'n,erden deze belangrijke
verkeersu'egen afgesneden, lvaarvan vooral deze naar

Joegosla'i,ië, hoogst belangrijk

zijn voor de' Duit-

schers. De noord-u,estelijk oprukkende troepen van
?olboechin zijn Oostenrijk binnengerukt en, na een
onveerstaanbàren opmàr'sclL u,erd Wiener-Neustadt,
een van de belangrijkste nijverheidseentra van Oostenrijk, verovercl, en rverd de belangrijke verkeers\yeg naar Graz. afgesneden, terwijl meer noorclelijk
de buitenrvijken van 'Weenen rvel'den ingenomen en
cle verkeersrveg \f'eenen-Linz overschreden, u'at een

sartten ntet tle tt'oepen van hct l]" Oc'klaïnsche I'ront
dr.n ijz,elen ling ronrl Weenen te sluiten. Luiclens de
Iaatste berichten zou deze verbinding reecls tot stantl
zijn gekomen, rr'aaltlool het lot van Weenen clefini-

tief

'

bezegelcl is.

t*+

Onderu.ijl löeren de andere SovjetJegers de zuivering van hun achterland door, met het doel hun
troepen vrij te maken voot' clen eindrush naar het
nazi-rvespennest : Berlijn.
iMaarschalk Koniër', beveihebber van het eerste
Oekraïnsehe front, heeft de stad Glogau, die sinds
-l'ebnrari ingesloten 1vas, ve)'ovet'tl, rvuarbi j 8000
)irijgsge'r.angenen

en een belanglijken buit

rverd

binnengebracht.
Ook cle gevechten

orl liL'eslau, eveneens sinds 1'ebnrari ingesloten gaan onverpooscl vertler tot de
overgave oÏ de uitroeiing vàn het Duitsche garnizoen.
Een nieuu, offensief lverd te dien eindó ingezet.

I)e zuidelijkste spits van maarschalk I{oniëv's
tloepen, rukt op in de richting van }Iorava,-Ostrarva
in het noorden van Tsjecho-Slovakije, de troepen .van
Xlalinovski tegemoet. Ratibor rvertl veroverr.l. Ook in
Sloval<ije zijn de Duitschers met insluiting bedreigd.

***

riuidelijk merkbare omsingelingsman@uver rondom
fn W-eenen zelf 'lvorden straatge-

De selitor van maarschalk Zioekov, is het liaimst
gebleven. In schijn echter, u,arrt na de inname van
Kolberg en Altdamm, krvamen alle tloepen vrij om
de overtocht van de Oder en de slag om Berlijn voor

tenlandsche Bank, drie spoorwegstations, enz.
Bij het verschijnen dezer regels, is de val der stad
rvaarschijniijk reeds een voldongen feit.
In de stad ze1ve, blijken ondergiondsehe verzetsbcwegingen aan het rl,erk te zijn, u,ant Sepp Dietrich,
de S.S. bevelhebber, ciie de stad moest verdedigen,

gezet en gervetensvol de voorbeleidingen r.oor cen
Sovjet-offensief rvolden getroffen. Niets rvordt aan
het toeval overgelaten. Wanneer het sein tot den
aanval rvoldt gege\ren, zijn alle details van de vijanclelijke verdediging gekend. Alles rvijst erop dat Zjoeliov rl,elclra weder het initiatief zal nemen : onlveer-

nerd neergeschoten.

staanbaar en verpletterend.

De zuidelijke r.ieugel van het leger van Tolboechin,
heeft de Joegoslavische grens overschreden en narlert
in ijlmarsch Zagreb, de l(roatische hoofdstacl. De
bedoeling is rvaarschijnlijk een cloorbraak te forceelen in de richting van Triest, aan cie Adriatische Zee,
ciat ïroeger deel uitmaakte van Slovenië. Dit maneuver heeft eveneens een rlubbele stlategische beteekenis: eenerzijds de inkoffering van de nazi's die
zich nog in Kroatië bvinden, en anderzijcls de verbinding tot stancl te brengen met de Britsclie troepen van generaal Alexancler, die onlangs ook zijn
irzicht heeft te kennen gegeven l-ret offensief te ne-

Rokosovski heeft op zijn beurt geëindigd met het
opruimen van zijn achterland. Met Gdvnia en Gclansk
(Dantzig), vielen de laatste Duitscl're t'eerstandsnesten. Te Gdansl< hebben cle nazis deerlijk van hun
pluimen gelaten : niet mincler dan 45 duikbooten vielen gaaf in handen van ]ret Roode Leger, benevens
andere enorrne buit en 10.000 krijgsgevangenen.
Thans zijn de troepen van Rokosovski vrij om ingezet te worclen aan het Oclerfront.

W'eenen inhoudt.

vechten geleverd, de voornaamste gebouwen lverden
bezet, zooals: het Parlement, het Stadhuis, de Bui-

men, wat troulvens niet zonder luggespraak met
maarschalk Tolboechin is gegaan. flen zal zich in-

derdaad helinneren dàt deze beide legerhoofden elkaar onlangs ontmoet hebben*te Boetlapest.

Ooli cle sektor van rnaalschirlk )Ialinovski, bevelhebber van het 2" Oekraïnsche flont, ku'am in lich-

telaaie te staan.
Nadat zijn troepen beurtelings cle rivieren Ifron
en de Niejitra hadden overgestoken veroverden zij
achtereenvolgens Komarno, Nove-Zanki, Vrable, Su-

te bereiden. Wij iveten bij ondervinding hoe naul'-

***

Königsberg, de Oost-Pruisische hoofdstad,

en

laatste bolrverh van de nazis in Pruisen, onderging
ook de mokerslagen van de troepen van maarschalk Vassilevski, die den stormloop tegen. de laatste
resten van het Pruisisch boirverk hadden ingezet. Na

:lmper twee dagen omstuimigen striid viel dè OostPruisische hoofdstad in handen dèr Sovjets, rvaarbij
55.000 krijgsgevangenen en gerveldigen buit werd bin_
nengebracht. De val der stad l<rijgt een symbolisehe
beteekenis: de vernietiging van het traditionneele
bohverk van de Pruisische militaire kastegeest, ver*'ekker van oorlogen en onrust.
\rAN DEN BERGHE Leon.
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DE PTASTISCHE OPERATIES
VAN PR,OTESSOR BOGORAZ
De naam van professor Bogotaz, een der
Sovi§t-heelmeesters,

is

gekend

d-o,or

beste

in de heelkundige

kringen van de heele wereld. Sommige zijner

methoden werden ook reeds buiten de U. S. S. R.
toegepast. Hij is thans werkzaam in het grootste
militaire hospitaal van Moskou, waar hij sinds het

uitbreken van den oorlog, reeds meer dan

2000

plastische operaties heeft uitgevoerd.

Professor Bogoraz zelf, verloor, verscheidene

jaren terug, zijn beide beenen bij een tramong'eluk,
èn wandelde sindsdien op een paar kunstmatige
beenen. Zijn ongeluk heeft hem echter nooit kunnen
beletten zich verder aan ziirl belangrijke taak te

wijden.
De Soviëtregeering heeft trouwens blijken gegeven van haar waardeering en erkentelijkheid voor
Bogoraz'bijdrage tot de chirui:gische techniek, door
hem te vereeren met de Orde van Lenin en de orde
van de Roode Vaan.
De plastische heelkunde heeft in de Sovjet-Unie'
sinds het uitbreken van den oorlog, machtige vorderingen gemaakt. Professor Bogoraz verklaarde:
<< Mijn collega's heelmeesters zullen grif toegeven
dat zij in vredestijd nooit zulk een geweldige hoeveelheid varieteiten van breuken en andere kneuzingen, waarop zij hun hersenen konden breken,
te behandelen kregen, als nu tijdens deze tragische

§faiberg;

orgaan volledig restaureert. Talrijke brieven werden trem toegezonden waarbij zijn patienten uitdrukking gieven van hun dankbaarheid en waarbij
zij er den nadruk op leggen dat zij na deze opera-

tie in uitstekenden gezondheiclstoestand verkeeren.
Hun geslachtelijke funkties werden volledig her-

steld èn een groot aantal onder hen heeft gezonde,
normale kinderen.
Professor E,ogoraz heeft een foto-album op zijn
bureau liggen. Een van de foto's toont ons een
mooie jonge vrouw, gekleed in een goed zittend
kostuum en hooge Russische botten. Zij was een
wel gekende OekraÏnsche pa.rtisane; zij was gefotografeerd toen zii den professor vaarwel kwam zeggen bij he1 verlatèn van het hospitaal.
Niet lang geleden was zij in de kliniek van de
professor gebracht, de beide beenen afgerukt tot
Èalfweg ds kuit (zie foto). Na een aantal ingewikkelde operaties, was het haar mogelijk om vrijelijk
te wandelen op haar kunstvoeten, zelfs zonder den
steun van een wandelstok. Haar beziende, zou men
nooit gelooven dat deze prachtige vrouw haar voeten verloren had; alleen ziet zij er een beetje kleiner

uit als vroeger.

oorlogsjaren.
Professor Bogoraz besteedt een groot deel van
>>

zijn tijd aan het geven van naschoolsche lezingen
voor heelmeesters. Het is n.l. den wensch van den
dionst voor Volksgezondheid der Soviëts, dat zijn

methodes over heel het land worden toegepast en
dat iedere heelmeèster er zíct. de :routine van eigen

maakt.

I{R,EUPELEN DIE TER,UG \ilANDELEN GAAN
Een kromming in de beenen, is dikwijls het resultaat van een verkeerd aaneenzetten van gebrokeir
beenen. Prof. Bogoraz heefl. er iets op gevonden:
hij maakt een overlangsche insnijding aan de buitenzijde der bil, en diep tot aan het been. Het been
.ffordt daarop in verschillende segmenten gesneden
met een schaar. Vervolgens wordt een gewicht van
15 kg. vastgehecht aan het lidmaat. De patient
blijft aldus 6 weken in deze houding liggen, het
gewicht vrij hangende. Gedurende dezen tijd worden been en bindweefsels uitgerokken, waardoor
het lidmaat aanzienlijk verlengd wordt en de krom-

ming rechtgemaakt.

Soldaat Bondarenko, een van de patienten van
prof. Bogoraz, kwam naar het hospitaal met het
eene been 14 cm. korter dan het andere; het was
hem volstrekt onmogelijk te wandelen. Toen hij
echter het hospitaal verliet, was hij volledig
genezen.

De door Bogoraz ontwikkelde methode wordt
thans suksesvol toegepast door talrijke heelmeesters, en er is reden om aan te nemen dat zij ook
in het buitenland algemeen zal worden toegepast.
Hij heeft ook groote suksessen geoogst met plastische operaties voor het heelen van afzichtelijke
wonden die den patient moreel en fysisch aantas-

Deze Eooiet-partisane uerl,oor haa,r arm

en bei,ile beenen.

Dezelfile orouw
Deao loto cs genomen
na ile behanileling
uóór d,e opératte.
oan Prof. Bogoraz.

NIEUWE VINGERS VOOR EEN ZEEMAN
De volgende foto in het album, is deze van een

zeemàn, kornienko..\Manneer men hem

in het hos-

geslachtsorgaan. Prof. B,ogoraz heeft een plastische

pitaat bracht waren zijn handen en voeten verhakÈeld tot één bloedige massa ràuw vleesch' De foto
in het album toont ons een jongeman in gestreepte
hospitaal-pyjama, een sigaret tusschen de << vin-

bewerking uitgevoerd waardoor

Beren

ten, en diepe ontmoediging veroorzaken. Onder
deze vermelden wij de wonden van den onderbuik,
met als gevolg het verlies van het mannelijk

hij het

mannelijk

>>.
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uit

Grote Figureru
N,egemde lezing.

door

d,

IOH^ë

T.aneehcMí,iue»a
dea qnate
burg 1881.), de in het \Ycstcn n'cllicht best

bekeucle

IiuJÀiese romansc'hrijver'. Hij rr'as tle zoon v:ln cell
r,nbemirlcleicl meclicus en \\ràs kolte tijd als militair
ingenietrr u'etl<zaam. Daalna begint hij zijn-scllrijversloàpbaan. Hij n'oontlc toen op cen ilrnroeclig.e lialner
en \r'as diep in slatp, tocrt ecrllsi olll e'n bij vit'r't'n

ir, rle oclrtentl, Niëkl'asov en Gligorovitsj :r:rn ziirr
rieur I<lopten onr ltetn ottt tte hnls 1e r-lrllcn en hotrt
met t.r'anen in hun oogen te f elir:iter'èn rnet zijn
eerste roman À11e mtrsen >)r die ook dadelik
<<

tloor Riölinslii enthusiast rrcl'cl onthaalcl. Op ac)rt en
t*.intig jarige leeftijrl rrordt I)ostoiilr'sl;i v:rrr*'ege ziju
hc'i rekliingen rnet een socialisticse gl'ing getlrestcerd en iel dood vet'oordeeld. \Ve l'etcn thans dat
àeze veroorcleeling en Dostoiër'slii's begenacligingin-ertremis alleen een nare nise-en-scène van Nikolai I s.aren, bedoeltl om een blijvende indruk te
rnaken op de geest, of beter: op de zenurvgesteld-

Iuan Gontsjarou.

Na Llogol, lfotlgeniër, en Tolstoi moet ik 1r vanclaa,g

op rle eelstc plasts spreken over tvan Gontsia-

siese

lettelen:

rov (18J2-1891), rninrler bekencl in het 'W'esten, maar
schlijver varr een onvelgankelike tomàn in dc Rus<<

Oblornov », (1859).

Gontsjalov studleerrle aan de univer.siteit te f,[oskou en bracht heel ziin verder.c langc Jeven rloor irr
stairtstlieust te Sint-Petelsburg. Slechts óen keel rverrl
dit r.. stige bestaan onclei'broken toen in 1852 de
iltrtetrr o1.r stn"u.tsl<osten een reis om rle terelcl nrocht
ciocn. Zover bracht het eehter zells nooit zijn groten-

rleels autobiogrzrÍiese held Oblomov, een jonge Russiese edelman rlie zijn hele leven op zijn ilivan doorbrengt, tlromentl van allellei moois en verhevens i
iiie bijna eens cloor cle liefde tot een claad zal rvorden

gervekt, rnàar op 't hoge ogenblik achteruitcleinst en
maar' liever knusjes z,ijn hospita, een' rlegelike keukenprinses, trourvt. Een van het soort cler typiesRussiese Hamlets, zoals u,e die uit Toelgenièv ken-

rren, eclrtàr.' met nog rlreer ge2rccentrieerde r.iltirleplicse tlei<ken. Itre,n product van eetruen innctiviteit

rlel bc,r,oorrer:lrte standen, en één yan cle uitersten
lan tle r.velie Slaviese ziel. Het boek is een aanklacht
zonrler clat, te rvillen zijn
Gontsjarov behoorde
itrnrèr's t<.rt tle school van het- Russies, d. i. idealisties
, t'elllisme. De roman is zo gezellig geschr.even dat
Ilrins liropotkin, en velen met hem, het de hoogste
rritcilukking van 11o poiizie riet. r'adsigheid ]rebben
genoemci. Ooli hier kornt, als anticlotum, r.r'eer cle
eclele Tatiana-figuur uit Poesjkin's << Oniëgin >> te

voorschijn, onder de treklien van het ki.anige meisje
Olga, l.ier liefde Oblomov niet aandor.st. Het boeli
rnaakte cen gewelclige inrlr'uk in R,usland, rvant ieder.
l,erkende zich min of mcer in het titelpersonage.
Heden is cle naam Oblornoi' nog spreekrvoordelih in
Rusland en v'orclt Gontsjarov's ronlan er nog e\.en

gretig

gelezen.

Hoe heel anders is weer de kunst van

FÍodor

Michailovitsi Dostoiëvski (Moskou 1821-Sint-Peters-

l:eicl van cle schuldige. De doodstraf t'ercl veranrierd in drvangarbeid in Siberië, s-aar Dostoiëvski
licnnis maakt rnet het later tlool' hem zo. aangrijpencl
tieschreven « Dodenhuis

>>.

Hij rvorclt er, ten gevolge van slagen, epilepíicus,
en ook in zijn psr-chologie geschieclt een ontmekeer:
van sociirlist t'ordt hij \:l'ooln, reaetionnair en slavofiel. In zijn Dagboek staan tleze regels: << Ili ken
(,ns volli. Il< ben

cr mee saant gex'eest in de

gevan-

genis, ili heb cl rnee gegeten, goslapen, gt'u'elkt.
Het volk heeft mij Chlistus tt'r'trggegevert, I)ie ik had

je,ren liennen in miin ourlerlili llttis, nrrial Die il<
Izrtel hacl ver'loren toen ik op Inijn betttt << l')urol.rcos
Iiberaal >> u,eltl >>. Na viet' iaat' get'angertschap s'ortlt

hij als ge'lr,oon soldaat ingelijfd bij een Siberies
legirnent. Hi j schli j tt rlan vt'r'scltei,lcn llatriottiese
vlei-getlichten, herrvint cla:rldooi zijn vrocgere graarl
van officier en in 1859, tien janr ntr zijn zrrt'estatic,
schenkt Alesandel fI hem eindelili de vlijheitl terug.

Een ongelukkig hurvelilisleven u'ar:ltt ltertt; zielt nlar'
l,chaarn en ziel vlucht hij naar het buitenland, ver'blijft ciaar viel jaat, tlekl<ende van plaats tot plaats,

in voortdurencle noodtoestantl en ten pt'ooi
aan tie speelduivel. J)itata.itn is zijrr l'orllàn dc
levenrle

Speler >> een hallucinante lielinnering. Jlen tu.eetle'
lru*,elik brengt hern einclelik cle inner'lijke r"r.st err
tien gelukkige laatste levensjaren. Honrlelcldrtizenden
volgden zijn baar ciio men uit de lijlirvagen )rac1
getikl en stuclenten sleepten, orrdanks het politieverbocl, achter zijn liist rle kettnen aan rlie hii in Sibelië
hatl gerlragen. ][onniken narnen zijn stofl'elik over-

<<

schot in ontvangst tenvijl aartsl:isschoppen tlc
l)s 161n2ns vah Dostoiëvslii
zijn haastig en slorclig- geschre'ten, maal geniazri. De
stof doet feuilletonesk aen; inclerdaail ziin zij blijvende meesterterken l'an een leus cler psychologie
cn cler sociale, rvijsgei'ige, religieuze cn mystiekc
gedachte. Zijn lrelden zijn boetcn, dievelr cn tnisrlacligers,. becleiaals, sletten, dronkaards en krenkzinde volleclige
nigen, inaar ook genieën en heiligen
het
rnens. Zijn J:oeken luiken naar de achterbuurt,
klooster, en cle T{emel. Ook Dostoiëvski behoolt tot

ciodenmis opdroegen.
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Tutede aldeling.

erL llarnarLcíeh[
19" teww
rle grote school van het Russiese realistne, subcategu.ió .1"" sociale m.vstiek. In << Scliuld en bsgf,s » rvil

hij ons tonen clat de individualistiese rnens zich van
het leven heeft losgemaakt, en daarom het leven
Coclen, en tlaarom liiden moet. In De Idioot >> verI;eeiclt Dostoiëvski een rnens die de schulcl en het
lced cler rvereld op zich neenlt maar nog niet lian
olrheffen : Prins Mysjkin rnist daartoe cle ki'acht van
lrel bloed. Ilndelik. in << De Gebroeders I(aramazov
bo'eilit Dostoiëvsl<i het hoogste van zijn kunst: Ivan
liarnmazov is cle recle, West-Europa; Dlnitri Kararurazov liet lichaan, het rvilcle Rusland ; en de jongste
1,r'oet, cle heilige Aliosjn, is beirler velzoening in cle
zicl, Christus-Ruslancl, de nieul'e verlosser, liet volk
<<

>>,

Gods, gemeenschap en Liefde.
Itren all-rier niet bekende maàr voor Rusland populirire schrijfster lvas Nadiëzjda Chvositsiinskaia
(1825-1889), die schreef onder hèt pseudoniem \'.
Iirestovski en uitmuntte in de schildering vap het
l,opeloos glijze leven voolal van de vrouw in de vroegere Russiese provincie.
I)e Poesjkin r.an het Russiese toneel was Alexander
Griboiëdov (1795-1829), auteur van slechts een enkele,

maar onsterfelike eornedie : << Ongeluk tloor l'ijslreirl >>, u,aaraan hii trvaalf jaar lang rverkte. Griboiërlov r.as rliplomaat. In cle Kaul<asus.huw-de hij een
(ic'orgiese prinses. Bii een overval van het R,ussiese
gezantsch:r,p tt' Tehetan rvel'd lrij door Pet'ziërs verrurorrl, a1s r.ergelding vooï het verr[rag dat hii de
siah ha-rl opgelegd. Zelf heeft Griboiëdov noolt zijn
ourne(lie opgevoertl gezien noch gedmkt, claartegen
r-elzette zir:li de, ('ensllur, Inaar in handschrift-cxemplalen rvl'rd zij nlom gretig gelezett, tob veronts'aar'rhging vnn het otclere geslacht. 'i&'anneer tnen u'eet
dat Griboiödov .,.an intieure vriend rler Dekabristen
l,as, kzrn rnen beseffen wellie tle geselencle sociale
hctekenis 1r'as vàn zijn schitterende satire << Ongeluk
rloor Wiisheitl >) t':ratin )rij ongenadig de trloscoviese
rijkeluis- en ambtenarens'ereicl over de hekel haalt.
Zij is in een st,hitterende taal geschreven sraarvan
rloziinen ve.r'zen tot spreekrvoorclen zijn geri-orden'
IIirnr t1'pes ziin onsterfelik. Biëlinski hee'ft tereclrt
gezegd clat Griboiëdov de wegbereicler is gerveest
toor Gogol. De. held van << Ongeluk cloor Wijsheid »,
ll'siatski, is een soort van Russiese Alceste.
Criboiëciov noernrlen u'e de Poesikin van het Russrese toneel; de Toergeniëv-'Iolstoi van het Russiese
toneel is alsdan rle verrukkelihe clrarnaturg A. N.
Ostrovski .(1823-1886), zoon van een arme geestelike.

Yanrvege een trvist met een professor moest hij de
Lrniversiteit verlaten en een ondergeschikt klerkje rvorrien a:rn een oude rechtbank vool koophandel, u'aar
lrii clc Moskoviese kooplieclenrvereld uitstekend leerrle hennen Toen hii over hun een comediespei maakte
rlierrr'len z,e l,.ij Nikolai I een klacht in, rvaardoor het
stuk vcrrbor.len en Ostrovski ontslagen rvercl. In totaal
schlecf Ostror.ski een 50-ta1 drame's en comediespelen,
clie toneeltechnies alle even uitstekend zijn. AIs beste

Armoe is geen schande >> en << IIet
onsveer >>, die even typies-Russies als algemeen men-

gaan door:

<<

Fiod.or Dostoi,ëuskc

seiili zijn. I)e intrige is eenvoudig, de personages
ziin n.renselili-complex en uit een zeer bonte s'ereld
genomen! het genle idealisties-realisties.
I,len anclere dr:rrnaturg rl,as de reeds als teer

ciichter vermelrle graaf Alexei Konstantinovitsi, r,an
Iret geslacht dcr Tostoi's, een persoonlik vrienrl van
Alexancler II, tlie leefcle van 1817-1875, en benevens
oen zeel' 1;opulaire histoliese loman uit rle tijd van
Ivan cle << (ievt'eestlc >> (een Jlu-*siese Loclervijk XI),
<< Prins Serébriannr'>>, een trilogie vtrn drie treurspelen uit diezelftle tiirl heeft geschreleu van tluur'-

z:iiltc

u:t:t

l',1e.

lk l<onr ttrns aàn een reeks ï:lll nrerkrvaartlrge prozaschrijvels varl de tr.eecle rang, die
lrel<end staan in tle Jlussiese letteren als << de volksschrijvers ». Het zijn event'el niet zozeel schrijvers
voor het volk, clan rvel schrijvels die in tegenitelling
tot de r.orige niet rle ar,lel of de burgers in hun
s'erken behanclelen, maar het ge\\rone volk van boeren, n'ellilier,ler, landlopers, e. d. Sociaai zijn ze van
groot Llelang geweest in het Russiese cultuur'-leven en
literait I'rebben ze het Russiese lealisme naar beneclen uitgeciiept. Ik kan ze hier alleón vernoemen
:

Grigorovitsj (1822-1899) clie voor de afschaffing der
lijfeigenschap aan R,uslancl dezelfde dienst heeft
l;es.ezen als Han'iet. Beechel Stos.e aan de Verenigcle St:rten : Pisenrskí en Potiëchin; de ultra-realist
Resiethikov (1841-1871): cle etlrnografiese Gliëb
Oespiënski (1843-1902).

Zij allen rvalen wegbereiders

voor de grote Maxinr Gorki (J.868-1936) die rve sub
tle -§oviët-auteuls zullen behandelel.
Vladinlir Koroliënko (185;]-1921) bracht verscheiclen iaren in verbanning door in een arrn Jahoetenkarnp en schleef claaror.et'heerlike Siberiese verhalen. Ook in ziin anclel rvelli kan hij als een erfgenaari van Toergeniëv ri.olden beschou*.cl.

V. M. Garsjin (1855-1899) is een ander

bekend

Russies verteller, een meester der novelie, die alle
vragen van het rnaatschappelike le'r'en heeft behan-
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rleld, maar btnnen in de figuren van zijn helden.
Hij ijverde vool het Goede màr een zielszilkte stoncl
hem iir d_e weg laar het optimisme. Hij eincligcle met
zelfmoord.
geniaal satiricus wàs de ierteller
- Een
Saltykov, beter
bekend onder het
pseucloniem Sjtsje.

drin (1826-1889), onder rviens pen dà comiese monster._
galerijen van Gogoi en Gribofuciov in een nieurv sta_
dium van ontrvikkeling u,eer tot leven komen. Salty_
I.:ov-was ecn socialist; zijn satire verborg een qloeion_
de haat en een neerbliksemenrJ urispi.iilen vo-or alle
trenselike minderrvaardigheid. Zijn ]antastiek is al_
leen een micldel om de lverkelikheirl rles te tr.effenrler

reliëf te geven. IJij moesi ziin figulen ecn

masker.

opzetten, maar. dair,rdoor cjntkleedt hii rles te on_
barmhartiger clc rverkeliliheicl ; irnmers. het l.oorrl
rlat hij .niet màg zeggen vervangt hij door een
lràr.a._
flaze
die tevens een doclelilie aeÍi"iti" ;s.

IIet Antolr pavtovitsj Tsiechov

(1860-1gOJ) staan

\r.e llreer voor een rvereldvermaarde fignur tlel Rus_
siese literaturtr. Zijn vacleg was een lijfeigene rlie
zich.zelt had rveten vrij te kopen en zijn Toon liet
strdel.en voor geneesheer. es6lursnde een bepa.rlde
tiirl. hecft Tsjechov zich als arts zeer nuttig geinaakt
op het plattelzrnrl en in cle volksschool. Daaïnï-rvijcltle

hij zich volledig aan cle lettcrkunde. Èii i" u",

tneester van het korte r.erhaal. Zijn eerste geschliften
velschenen onder het pseudoniem << Antosia Tsieehon_
te >> en hatlden onmiddellik een l-ruiterrgewoon srr(,(.cs.

Op dertigjarige leeftijcl

f.i""lJu

een

",o*
:ru.teur met Europese veirnaardheíil
.en in ""Àtls
lg00 u.elrl
lrrJ samen rnet Leo Tolstoi en Koroliënl<o tot elelid
varr. de
_Academie gekozen. In 1g02 verzaaiite hij
echter,
titel bij rvijze van p"otcsi
a"
-deze
tsaal Maxim Gorki's aanstelling tót acaclemicus
"-àrt niet
had willen goedkeurén. Nog vriJ jo"s .ii;"ï'iri".rro.,
aan tuberculose te Badenweiler," t ài.u,r"J ààt. a"
hele beschaafde rverekl. Het eerste lr;"È;o; iJ;""trov
was aanstekelik.vrolik, maar al spoedig komt
ir een

rrresulerd rn, dre nog veel aangrijpender is clan
cle
ongeziene tranen van Gogol. HilbËs"l.i;tt
1r"t'Uunt _
roet van de Russiese intellectulel, ,ijn"tafne;,i, ,i1,
verstomping. Dit doet hij-.ook in órie" toràuirt"H.ur,
handeling

maar rijk aan .stemming, ;O;;;l;
3IT.ou"
\ anra >). I)e drie zusler.s en << De KerseLoomtuin
\Ve vinden er de eindeloze provineietriestheij in ».
van
<<

de. romans

>>

van Nadiëzjda Cirvosjtsiin.k;l;.-To;i. *o.

sJecnov geen pessimist

: in de << Kerseboomluin
toàí.à,
o1r een beter toekornst cloór. Die tuin
"""beltoort to.rrrop
,r.,
een adellik landheer en is s1irookl"r,,rr,,ii'*lrrn..".
hij in bloesem staat u,ortlt hi.i -er-.lrteï. ,Lnnr-.]"rr'ïiti"i,u"
opgekocht en orngehakt; maar: ll.sjechou ,i"t ,.ur.,io,.
, au
tuin qal eens aan d" gemennscËop b"[o;;;-;i'o,"n"
llloesemen. lk vertelde u reeds dat Tsjechov,s
gr.:rf
to Moskou met kerseboompjes is b"pË;i."« inclien
r:lk mens, }eeft Tsjechov geààg,I, op ,iir. ki"in *tulrje
e"old 11 deed u,at hi,i kon, Iiuó niooi rurr'-,lnn u,,rn
I

zijn zwanenzang, klinkt op ,t eincl

>>,

aarde ztJn ! >>. Inder.daad, hoe heer.lik zoudcrl,

er de kersebomen bloesernen I Tolstoi hoii zrrllen
gt.ote
g, voor Tsj echo",
p.u"_
.-Gorki
i"in,
l,.l*g"d".i,
" ook
"ig"*uo
sronrstres-realistiese kunst, en
".iig"
Maxirn
l-teeft
zich enthusiast uitgelaten ovel de mooie stilist
ilie
rsJecnov was.
..Rr blijft ons nog even te spreken over vier belan_
rijke
Russiese autenr.s-emigranten.

Dmitfi .Merezikouski, gebor.en 1g65, schreef nrooie
symbolistiese ver.zen en een reeks hisiolies_filosofiese
tomans, \lraarvan << Leonardo da \rinci >> cle alhier
Lekendste. is. Merezjkovski vertegenrvooraigi in de
Russiese_- letteren heí rnisties ideilisrne ; ,iL i.onis een Rijk rvaarin gírdsclicnst en cultuu r lrand in
hancl zrrllen gaan.
Alexander Koeprin, geboren 1870, u,as ar:hterccn_
lolgens officier, acteur, landmeter, fabrieks,erker.

Zijn kunst is anarchisties individualisties en

vr.ij

Anton Tsjechou.
cleplirnarrt. Zijn helden zijn plirnitieve wezens, vissels en jagels, lanrllopers, nreisjes van ku.aje zeden.

Hij schreef een rnooie liel'desroman die in het verre
r,erleden speelt: << Soelamii'». In 1037 mocht hij naar
cie Soviët-Unie teluglieelen en stierf aldaar 1938.
lvan Boenin, gebolen 1870, bekrvam 1933 de Nobelplijs voor Lettelkunde. Hij schreef zeer mooie
< paysagisties >>-intimistiese \.elzen, en

ook de Soviëts

het rneesterschnp van zijn proza, Evenals
lloergeniiJi. bezit lrij het vermogen gedachten in
siernmingen op te lossen. Die stemrningen zijn echter
vlij lioel en dltikliencl, maar zij hebben helaas hun
auteurs nooit tot een begrip van de nieuwe, door de
erlrennen

Soviëts gesohapen rvelelcl geblacl.rt.
l)e, Iic'lste rlezcl s<'hriit,cls is mt. echtel lvan Sjmeliov, gebolen 187;i te -]losliou uit een oud boeregesiacht. Ziin vatlel l'as een aànrclnel' van bouwwerken.
Het ltincl u,eld in een patliai'chale atmosfeer grootgebracht,. s'aar de rvelklieclen tot de huisgenoten
vt'r'rlerr nret'gorclienrl. Sjrncliov stucieerde jura en
reisrle r.t'el rlool IlttsLrnrl als ambtenu,ar van financiiiri; dzr:rlna l'ijtltle hii zich uitsluitend aan cle lite-

latuur'. In het tehen r.an de tevolutie van 1905
schreef hij de plar,lrtige en vernietigende rornan << De
kellner >> rvaalin hij op buitengervoon aangrijpencle
r','iis rle oolzaken van cle venvorcling 'r.an het tsarenlijh schilrlert. Dit boek is in Rusalnd zo populair
gerveest dat, toen Sjmelior. zich tijclens de revolutie

in l9l8 op de liist van een publiek spijshuis in de
Kt'im liet z€'tten, Zoncler er echter blood te kunnerr

bekomen, clc bestuuldel van het bedrijf, een vl'oegere
kellner', vroeg of lrij rle schtii','er rfas van het boek
over' het leven clel kellners. Toen Sjmeliov bevestigend irntrvoolclcle, zei de man: << \roor u is er brood >>,
en grrl hom zijrr rir.rrtsoen. Latel ging Simeliov naar
Bellijn en Pat'ijs lei'en, insgelijks zonder beglip r.oor
het nieul'e llusltrntl. Zijn anclel nrooiste boek is het
'r-r,rhaal << I)e nooit geledigtle Lreker >>, een vertelliug
van helfst, liefde en heiligheicl.

OE SOVJET.UNIÉ
Zijn hand is natuurlijk een ongewone hand.

arm is korter dan gewoonte en de vingers

De
hebben

een zeer bijzonderen vorm. Bij middel eener plastische operatie werden u.i-t stukken van den voorarm, beweegbare vingers gemaakt; de patient kan
deze vingers gebruiken om dingen vast te houden,
te eten en te schrijven.

Een andere foto die de professor mij toonde, was
een ingenieur van he1 Roode Leger die zijn beide
hanQen had verloren. De professor « vervaardigde
twee vingers, gemaakt van kraakbeen, genomen uit
de ribben en bedeht met huid. Bij middel'dezer twee
vingers, is de ingenieur in staat normaal te werken.
>>

tlit.,rli+

Í

De zeeman Kornienko oerloor zi,jn rechter

haníL.

Hi,j às nu in staat ile pen te gebrui,ken,
na een operatie uaru Prof. Botloraa.

-==-=

<< De patienten wier lijden ik thans te heelen
heb, vertelde prof. Bogoraz, verschillen grootendeels van mijn voor-oorlogsche patienten. Zij zijn
niet het slachtoffer van een katastroof of van hun
eigen zorgeloosheid. Het zijn soldaten en officieren
die gewond werden in .den strijd
menschen die
hun Vaderland verdedigden. IIun -wonden verstel, len is mijn plicht als burger en als patriot.
>>

'l

I

(Soviet War News.)
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Een Russische moeder
Het was in een Poolsche stacl. De kleine naaister

Clara de Pragu kwam te overlijden in een barak
voor vrouwen !n een Duitsch koncentratie-kamp.
Toen de bewakers het lijk, bij de voeten sleurend,

wegtrokken, bewoog de stroozak in den hoek waar
C1ara gestorven was en hij het vale licht van een

lantaarn ontwaardde men een verrvilderd blond
hoofdje. Het lvas Elly, het dochtertje van Clar"a.
Op den stroozak zittend, schudde ze in stilte het
hoofdje lijk een oud vrouwtje. Bij tusschenpoozen
uitte ze onverstaanbare zachte zinnen, die op een
klagend gehuil eindigden, dan lveer begon ze het
hoofd te schudden. Het zou moeilijk geweest zijn
haar ouderdom te bepalen: 5 jaar, misschien veel
medr, de teere huicl van het kind rvas llruin en
gerimpeld.

De nacht viel in, de vrouwen legden zic}e te
rusten op den cernenten vloer en sliepen onmiddellijk vast in. Weldra heerschte er stilte in de barakken; €nkel het blonde hoofdje ging nog voort
met schudden en bi-i zeldzarne tusschsnpoozen

hoorde men angstwel<irende zuchten. Toen rvas .het
dat een vr:ouw opstond en voorzichtig tusschen de
slaapsters stapte en zich bij hel mei,:je vlijdde. Ze
omknelde het lichaampje in haar armen, drukte
het aan haar hart, fluisterde zachte ivoorden en

streelde de verwarde hrullen van het kind. Elly
verstond de taal van deze vrouw niet, maar met
vertrouwen drukte ze zich tegen haar aan en ze
bedaarde.

Onlangs was deze vrouw in het kamp aangekorr.en. Ze droeg een Russischen naam: Marfa Ossi-

povna; en groot en klein onthield maar de eerste
lettergreep << Ma >>, gemakkelijk verstaanbaqr in

alle talen.

tijd later overleed de Italiaansche Lucia
liet een jongentje van twee jaar achter. Telkens
iemand hem naderde, verborg hij zijn aangezicht
in de handjes, riep en krabde iedereen, maar toen
<< Ma >> naderde en hem meenam, duwde het Elly
woedend in een somberen hoek en nam haar warmere plaats in bij Ma, die hij omknelde met
armen en beenen.
Daarna was het Simone, de kleine tr'ransche
van 8 jaar, die zelf Ma kwam opzoeken. De bewakers waren zooeven het lljk van haar moeder, aan
Eenigen

en

d-oor

Tatia,na,

Ohs

ondervoeding gestorven, komen wegsleuren. Den
ganschen nacht had Simone in haar handen geblazen om ze te verwarmen en had ze dan op het
aangezicht van haar moeder gelegd. Met een beweging van droefgeestige onderwerping bedekte ze
's morgens het wezen van de doode met een bun-

deltje stroo, girtg tot Ma en zegde:

<<

Mevrouw,

veroorloof dat ik bij U blijf, ik kan water aanhalen
en me met de kleintjes bezighouden. » Ma trok het

meisje

tot zích en omhelsde

het.

Toen een vierden, nietigen en graatmageren,
kostganger in den hoek verscheen, gaf men aan
Ma den nieuwen naam van << De Moeder aller
Kinderen >>. Sindsdien, als de moeders den dood
voelden naderen, ontboden ze Ma en hun lippen
tegen halr ruwe hand drukkend, stamelden ze
een smekend woord van dankbaarheid.

<<

Wat voor

is dat >> antwoordde << De Moeder
aller Kincieren >> haar hand terugtrekkend. Men
kan ze zoo toc}a niet laten sterven.., Welzeker zal
ik er voor zotgen.
De Duitschers kenden aan de kinderen geen
rantsoen toe. Enkel de werksters ontvingen 100
een geschiedeRis

>>

gram brood met z4agmeel gemengd en een halven

Iiter spoehvater. De kÍnderen dreigden van honger
om te komen. Bij etenstijd nam << De Moeder aller
Kinderen

>>

een gekleurden zakdoek, toerde door de

barak en wees zwijgend naar de kleintjes. De vrouwen g'aven wat ze konden, maar altijd bleek dit te
weinig te zijn. 's Nachts sliepen de ki4deren niet
en snikten eentonig, terwijl ze met de hand op
hun kleine g'ezwollen buikjes wreven,
De barakken der vrouwen waren van die der
mannen gescheiden door een draadversperring.
Eens, bij het terugkeeren van het werk, deed << De
Moeder aller Kinderen » een stap naar de versperring en riep tot de gevangenen, in 't gelid opgesteld voor de naamafroeping, << femand uit Rusiand, indien er een is !... De kinderen moeten geholpen worden. Werp brood in den kuil achter den
draad.
Dit koste aan << De Moeder aller Kinderen » vijf
>>
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en twintig zweepslagen. In stilte aanhoorde ze den
uitspraak, deed haar blouse af en keerde den rug
toe aan de Duitsche bewaakster, die 2warte handschoenen droeg. Wanrreer de Duitsche de vijf en

twintig slagen van den ijzerendraad geteld had,
wierp Ma haar blouse over haar bloedende schouders en trad in de barak. Simone begon te weenen
en werd ongerust bij het zien van aI dat bloed. De

moeder sprak haar toe op glimlachenden toon, terwijl ze de vlechten van het meisje opnieuw knoopte.

Simone keek haar wantrcuwencl aan en kon in

dien glimlach en

in dien toon van

spt'eken niet

gelooven. Naar de kinderen wijzend, herhaalde
se
« Moeder aller Kinder,en >>: << Brooci... nu zullen we
brood hetrben >>.
Zich medeplichtig voelend boog Simone het

hoofd en bedaarde. Ze begreep wat het woordje
>> zegge\ wilde. Ze hielp mee de stukjes
brood uit den gekleurden zakdoek verdeelen en
verwierf reeds de groote kunst der moederliefde,
die weet het kleinste deel vcor zich te nemen, zonder het te doen opmerken...
In de barakken van de mannen kencle men << De
Moeder aller Kinderen >>. Brokken van Russische
rantsoenen waren eerst geworpen in den kuil achler de versperring; daarna waren er ook poolsche,
'fsjechische, tr'ransche en Italiaansche rantsoenen.
Zulks rvas maar de helft van het we;:k. Nu kwam
het er op aan het brooci uit den kuil te halen buiten
weet van de Duitschers. 's Nachts slocp Ma uit
de barak, kroop naar de versperring en nam het
brood, terwijl cle schitterende straal van een schijn_
werper den grond afzochL en de schildwachten aan
den muur, met hun mitrailletten oncler den arm,
alle geluidjes opvingen.
Over dag trachtte << De Moeder aller kinderen
haar dagtaak, die vcjor drie mannen volstaan had,
zoo goed mogelijk te vervullen. Ze wilcle niel in de
reeks van.de << Zr,r-akkelingen >> of van de << Weerspannigen >> terechtkomen. Die trokken het. niet
lang: in het kamp. En haar leven was het leven van

« Brood

>>

Den derden dag, nam ze den gekleurden zakdoek,

alles wat << De Moeder aller Kinderen » nagelaten
had en deed de ronde door de barak. Simone wees
met den ving'er naar de kleintjes en toonde den
zakdoek en herhaalde streng'weg: << Mevrouw, een
weinig, als 't U belieft. Ze kunnen niet lang'er meer
wachten.
Gedurende tien dagen ver€íaar.den de vrouwen,
lijk ze konden, het voedsel voor de kinderen. Toen
brachten de Russische troepen de bevrijding.
Simone ondervroeg op ernstigen toon een vi'oolijken jongen luitenant: « Wa1 moest ze rnet de
kinderen aanvangen? >> De luitenant ontbood clerl
tolk, die aandachtig naar Simone luisterde en
zegdet << De kleintjes ? \Me zullen ze nààr het ziekenhuis brengen. Ik bemerk dat de dokter reeds
uw barak bezoekt. Maar die Russische vrouw, wat
weet ge er nog meer van te vertellen ? Kom ' bij
den kolonel alles zelf verhalen.
Enkele uren later stonden soldaten en officieren
in 't gelid voor den kuil, naast de versperring. Het
Was onmogelijk het graf van << De Moeder aller
kinderen » te vinden. Er was te veel geschut geweest en het aantal dooden te groot sinds dien
gedenkwaardigen nacht. Na de eeresalvo,s trad een
Pool uit de menigte inwoners, die de plechtigheid
>>

>>

bijwoonden

-

- àfschuddend. Aan een groot figuur !
knie
Zijn.naam, koionel ? vroeg: eerbiedig de pool

- ontblootte he1 hoofd.
eilhij
-- Een Russische Moeder...
Uit « Nouvelles

een

plots

in volle

spel wrong het kind dó armen
begon met luide wanhoopige stem te weenen.

en

».

Radio Moskou
'

g-leed de schijnwerper over de zwarte gedaante op

den grond, verwijderde zich, kwam teiug en,

Soviétiques

+;;;Ja-=;-;ffi

elf kleinen !
Tijdens de eer,ste week van cle vijfde maand,

halven minuut later, stak de schildwacht een nieu_
wen band irt zijn rnitraillette.
De kinderen wachtten tvlee dagen en twee nach_
ten. Van aandoening. vielen de oogen Van Simone
dieper en somberder in de ooghoiien. Ze trachtte
de
bezig te houden. Ze vervaardigde een
-kleintjesen
voddenpop,
deed er allerhande grappen inee en

:

Bewijst IJ de eer aan een groot Russisch man?
Ja, antwoordde de kolonel, de sneeuw van zijn

zendt

uit in ile Nederlandsche

taal,

op de volgentle uren en golflengten

,

:

15 u. 15' op 31,62 m.
17 u. 30'op 42,98 rn.
19 u. 40' op 41,01 m.
op 42,98 m.
,21 u.

*

-*-;

ons tijdschrift voorloopig op een ietwat kleiner for-

maat uit te geven.
\Mij hopen dat onze lezers de noodzaak van dezen
maatregel zullen inzien, en dat zij ons zullen blijven
vereeren met hun vertrouwen.

DE REDAKTIE.
Maandag 16

April

in de groote zaal yan h€t paleis
voor Schoone .Kutrsten, te 19 u.. t.icht de Belgisch_Sovjet_
sche Yereeniging e11 het l{omitee voor Hulp aàn de g:ewe_
zen Sovjet-krijgsgevangenen, een filmavond in,' waarbij,
voor de €erste maal in België, de ontroerenale Sovjet_film
1945,

De Kultuurkring,

<<

De Belgisch-Sovjetsche

ÍÍ DE REGENBOOG
"

naar- den -beroemden roman van Wanda W.assilevska, zal
wondel afgedraàid.
van cle Lezetting van een Oe_
, De tragische.episode
rrralnscn
dorp (lour de Dezis. werd samerrgesteld
volgéns
d e^verkt;qr i n ge n varr
gen c n ïriiàià-eiè - u Jsciieiàen.
-ooggetu i
ueze rilrn zal worden
aàrgevuld door àktualiteiten be_
t_reffende de bevrijdins van à-e r.ransChé kiijs§À;;à;senen
door het Roo(e Lege1. l
Kil'rderen worden Diel toegelaten.
Prijzen der plaatsen: l.S, 20, 25. 80, 40 en S0 fr.

Verantwoortletijke Uitgever:

C. f-pfOUNÉ,

1a, Regentlaan, Brussel,

Drukkerij I /ELLENS-PAY, Ruysbroeckstraat, 35, Brussel.

