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De hedendaagse Kirgizische schrijver
Tsjingiz Ajtmatov koos als motto voor zijn
roman "Een halteplaats in de sneeuwstorm" drchtregels van de middeleeuwse
Armeense dichter Grigor Narekatsi. Op het
eerste gezicht niet bepaald een opmerkelijk
feit Maar als we ons verplaatsen naar het
niet eens zo verre verleden. een jaar of
zestig geleden, zou dit een hoogst verbazingwekkende gebeurtenis geweest zijn.
ln die tijden wisten de Kirgiezen niets
van Narekatsi. noch van de Armeense literatuur... Zij kenden geen eigen schriftelijke
traditie, noch een eigen professionele
kunst en eigen schrijvers.
De Armeniërs hadden wel een eigen
schrift, maar bijna 90 procent van hen was
analfabeet. Van de dichter Narekatsiwisten
destijds slechts de Armeniërs zelf iets, benevens enkele specialisten en Armeniëkenners van andere naties.
Vandaag de dag bestaat er een rijke
Kirgizische literatuur en de boeken van de
genoernde Tsjingiz Ajtmatov zijn vertaald
in 50 talen over de hele wereld,
Grigor Narekatsi kennen tegenwoordig
niet alleen de Armeniërs, maar alle volkeren
van de Sovjet-Unie. Ook in andere landen
heeÍt men hem leren kennen.

Vertaald door P Wezel

De meer dan honderd naties en etnische
groeperingen van het Russische imperrum, die in 1917 de vestiging van het
Sovjet-bewind begroetten, stonden op
volkomen verschillende beschavings-
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Russen,

Georgiërs,

- Litouwers, Estlanders
Oekraïeners,
hadden een ontwikkelde literatuur

en

ku nst.

Andere
de volkeren van Centraal- noordelijke
Azië, en de
Kaukasus: Toerkrnenen, Avaren, ïsjerkessen, Tsjetsjenen,
lngoes.jen

kenden noch een

eigen

- een professionele beeldende
schriÍt. noch
kunst en muziek.
Weer andere
de kleine volkeren die
in het hoge Noorden
en langs de Amoer
woonachtig waren: Tsjoektiërs, Nenetsen,
Oedegeërs
waren helemaal nooit in
aanraking gekomen
met de cultuur en haar
waarden.

Gedurende het Sovjet-bewind heeft de
culturele kaart van het land kolossale veranderingen ondergaan. Volkeren die geen
schriÍtelijke traditie hadden, kregen een eigen schrift en zij die geen professionele
kunst kenden, werden de kostbare verworvenheden van de beschaving deelachtig.
Vandaag de dag wordt de Sovjetliteratuur geschapen in 78 verschillende
talen. Doch onlangs vond een gebeurtenis
plaats die een correctie aanbracht in dit
cijfer: voor het eerst verschenen literaire
werken in de taal van de Saàmen en in die
van de ltelmenen (zowel deze als gene
etnische groepering telt in de Sovjet-Unie
niet meer dan omstreeks de 4000 zielen).
Aldus onderging de familie van de Sovjetliteratuur een uitbreiding.
Hoe heeÍt een land waarvan de volkeren
en etnische groeperingen op een volkomen
verschillend ontwikkelingspeil stonden,
binnen zo'n korte historische tijdsspanne
zes-en-een-half decennium
zulk een-hoog integraal beschavingsniveau
kunnen bereiken?
Dit gebeurde dankzij het grote verbond
der volkeren, dat gebaseerd was op broe-

derschap, onbaatzuchtigheid en wederzijdse hulp. dankzij het revolutionaire enthousiasme van de massa's die van uitbuiting bevrijd waren. Dit gebeurde ten gevolge van een versmelting van de cultuur met
het socialisme.
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De droom van Fjodor Dostojevski
De voorspelling van Lev Tolstoj
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De geboorte van

nieuwe cultuur

een

Culturele revo- Toen in het jaar 1917 de
lutie op Sov.!et- G rote Social istische Oktoberrevol utie ontbrandde, bevond
wijze
Rusland zich in benarde economische omstandigheden.

De Eerste Wereldoorlog was
haar vierde jaar ingegaan. Hij
had de economie van het
land aan het wankelen gebracht: fabrieken en bedrijven
sloten de één na de ander

hun poorten, de landbouwproduktie was scherp teruggelopen, het transportwezen
was door een totale ontreddering grotendeels platgelegd.

De overwinning van

de

Oktober-revolutie werd bijna
onrniddellijk gevolgd door
een burgeroorlog in het land,
die van 1918 tot 1920 duurde: de krachten van de binnenlandse contrarevolutie
trachtten, gesteund door de
imperialisten van 14 mogendheden, de jonge Sovjetrepubliek te wurgen en weg
te vagen.
ln deze voor het land zo zware tijd verloor de Sovjetregering, ondanks het feit dat
zij al haar krachten inspande
voor de verdediging van het
Vaderland, één ding niet uit
het oog: onn een nieuw leven
op te bouwen is een nieuwe
rnens nodig. 1-'iet opvoeden
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van zo'n nieuwe mens, zo rnerkte Marx op, is de
belangrijkste en teEelijkertijd de moeilijkste opgave

van een sociale revolutie.
V. l. Lenin behandelde het vraagstuk van de socialistische culturele opbouw in onverbrekelijk verband
met alle aspecten van het rnaatschappelijk leven. ln
zijn uitwerking van een plan voor een culturele revolutie. onderstreepte hij niet het verlichtende. doch het
hervormende karakter van dit proces, waarvan het
wezen de vorming van een nieuwe mens is, van een
alzijdig ontwikkelde persoonlijkheid. De essentie van
Lenins opvattinE van een culturele revolutie kwann
erop neer dat rnen alle culturele verworvenheden tot
bezit van het gehele volk diende te maken: het culturele monopolie van de bezittende klassen diende
geliquideerd te worden, men diende alle geestelijke
waarden de jure en de facto te doen toekomen aan de
brede volksmassa's, een socialistische intelligentsia te
creëren en een nieuwe instelling ten opzichte van de
arbeid aan te kweken.
Dit was een ware revolutie, niet alleen in haar
doelstellingen, maar ook omdat zij het creatieve streven van de massa's naar kennis, naar een kwaiitatief
nreuwe kunst, die waarachtig van het volk was, op
zulk een brede schaal verwezenlijkte.

Lenin vatte het begrip "cuituur" zeer ruim en
'ekende ertoe al het waardevolle dat door de mens-

neid geschapen is en bestaat dankzij haar lichamelijke
en geestelijke arbeid, in tegenstelling tot de natuurverschijnselen. Een dergelijk standpunt huldigde ook
de eerste volkscommissaris (minister) van verlichting,
Anatoli Loenatsjarski. Deze verklaarde dat men onder
cultuur diende te verstaan "al die inspanningen en
terworvenheden van de mens die erop gericht zijn om
de mens zelve en de ganse hem omringende natuur te
verbeteren, de leefomstandigheden van de mens aan
zijn behoeften aan te passen en zodoende aan alle
goede neigingen die in de mens sluimeren de gelegenheid te geven om vrijuit en vol tot ontplooiing te
komen...".

' Voor het eerst werd de term "culturele revolutie" in het
-arxisme ingevoerd door V. L Lenin in 1923, in werken die men als

: r

politieke testament beschouwt.
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Lenins stelling
de kunst dichter bij het volk te
.brengen
en het volk- dichter bij de kunst, éen kwalitatief nieuwe cultuur te scheppen
een richtlijn
- werd
voor de Sovjet-staat. Om deze taak
uit te voeren ln
een achterlijk. ongeletterd Iand en dat was
- noodzakelijke
Rusland in 1917
men de
- diende
voorwaarden te creëren:
een algemeen alfabetisme

(lees- en schrijfvaardigheid) rea[seren, de materiële
basis voor de cultuur organiseren, een nieuwe intelligentsia van arbeiders en boeren vormen.

"Weg met het ln 1918 werd de eerste
Grondwet van de Sovjetanalfabestaat
aangenomen. Een van
tisme !"
haar artikelen lu idde:

"...dient aan de arbeiders
en de armste boeren volledig, alzijdig en kosteloos onderwijs verleend te worden". Deze veelbetekenende woorden kon destijds echter lang niet
iedereen lezen: driekwart van de bevolking waè nog

steeds analfabeet.

Daarom was de eerste etappe van de culturele
revolutie onmogelijk zonder liquidatie van het analfabetisme, een erfenis uit de tsarentijd. Gedurende deze
eerste fase nam de bevolking van het land plaats in de
schoolbanken.
De burgeroorlog woedde in volle hevigheid. vele
fabrieken en bedrijven stonden stil, het transportwezen werkte abominabel... Er was gebrek aan brandstoffen. levensmiddelen en industrieprodukten. Maar
mensen van alle leeftijden die niet konden lezen en
schrijven, sloegen hardnekkig aan het studeren. Soms
was er voor twintig leerlingen per jaar niet meer dan
één schoolschrift beschikbaar. Men schreef zelÍs op
oude kranten, tussen de regels door. Maar men studeerde hardnekkig.
De boeren van gisteren zaten vandaag in onver-

warmde schouwburgen en bij uitvoeringen van klassieke muziek, gedreven door het verlangen om alles te
weten en te doorgronden.
Gehoor gevend aan een oproep van de Sovjetregering, sloten onderwijzers, geletterde arbeiders en
boeren, beambten en studenten zich aan bij de beweging ter bestrijding van het analfabetisme. ln het leger
en bij de zeemacht werd vol energie gewerkt aan het
overwinnen van de ongeletterdheid. Naast de bekende Buitengewone Commissie ter bestrijding van de
contrarevolutie (Tsjeka) werd ook een Buiteigewone
Commissie ter bestrijding van het analfabetisme onder volwassenen gevormd.
De staat hief het kastekarakter van het hoger
onderwijs op en schaÍte betaling van het onderwijs af.
Een hogeschoolopleiding kwam binnen het bereik
van de brede volksmassa's. ln de eerste plaats werden
aan de instellingen voor hoger onderwijs jongeren uit
een arbeiders- oÍ boerenmilieu opgenomeri, waarbij
rnen hen voorzag van studiebeurzen.
ln 1923 werd de vrijwilligersvereniging "Weg met
het analfabetisme!" opgericht, waarvan Michail
Kalinin- voorzitter werd. Met omvangrijke materiële
steun van de staat stichtte deze vereniging duizenden
<ringen en scholen ter liquidatie van het analfabetis.ne, de zgn. "likbez" (een afkorting die zoveel beterent als "liquanalf"), in alle delen van het land.
Bijzonder groot belang werd gedurende de eerste
etappe van de culturele revolutie gehecht aan de
trquidatie van de culturele achterstand van de volkeren in de gewezen randgebieden van het tsaristische
Rusland, Centraal-Azië, de Kaukasus en andere streken. Door de hulp van het Russische proletariaat en
de Russische intelligentsia kregen zij de mogelijkheid
zich aan te sluiten bij het grote culturele proces en
hun nationale literatuur en kunst tot ontplooiing te
brengen.
Reeds aan het einde van de jaren 30, d.w.z. twee
decennia na de revolutie, bedroeg het percentage

- Michail Kallnin was vanaf 1922 voorzitter van het Centraal
Jitvoerend Comité van de USSR, het hoogste orgaan van de
staatsmacht.
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analfabeten in het land nog maar 2-3yo (we brengen
in herinnering dat vóór 1917 ruim JOo/ovan de berTolking van het tsaristische Rusland niet kon lezen en
schri.jven en dat het analfabetisme onder de volkeren
van Centraal-Azië 99% beliep). En hoewel deze decennia lang niet makkelijk waren voor de economie
van de jonge socialistische staat, werden voor de
ontwikkeling van onderwijs. wetenschap en cultuur
zulke enorme bedragen uitgetrokken als men zelfs in
de welvarendste kapitalistische landen niet kende.
Een dergelijke politiek hietd de Sovjet-ieiding ook in
het vervolg aan. Juist deze politiek verzekerde alle
overwinningen op het culturele front.

tuur diende te ontstaan op een "maagdelijke" bodem,
die eerst gezuiverd moest worden van alle resten uit
het verleden, waaronder ook Rafaël en Shakespeare
zij hadden leuzen als "Shakespeare op de schroot'roop!", "Rafaril op de brandstapel!").
Al deze mensen vonden zich in één gezamenlijke

overtuiging:

in hun ogen bestond er een

barrière

:ussen socialisme en cultuur. Dit was de opvatting
zowel van degenen die het nieuwe systeem verwierren zogenaamd om de oude cultuur te redden, als
-an degenen die de oude cultuur verwierpen en zich
:aarbij dekten met socialistische leuzen.
Lenin en zijn volgelingen bestreden al deze theo"eén. Zij waren van mening dat rnen een nieuwe
=ccialistische cultuur niet kon opbouwen zonder ge:";ik te maken van al het waardevolle dat de mens-:,d in de loop van haar hele geschiedenis voottge-

:'acht had. in de strijd tegen de "ontkenners", de

Moet Rafaë! op ls het socialisme in sraat een
eigen cultuur te creéren? l-.loe
de
dient die eruit te zien? Wat
brandstapel?
zal het nieuwe eraan zijn?

Deze vragen werden buitengewoon actueel in de
eerste jaren na de Oktober-revolutie.
Sornnnigen beweerden dat socialisme en cultuur
volstrekt niet te verenigen vielen, dat de cultuur
slechts door een elite geschapen werd en arbeiders en
boeren niet in staat waren een eigen cultuur tot stand
te brengen.
Anderen waren van mening dat de culturele achterlijkheid van Rusland een onoverkornelijke belemmering vormde voor de ontwikkeling van een socralistische cultuur, met name in Centraal-Azié en
in een aantal andere streken. Deze nrensen gelooÍden
niet in de opbouwende capaciteiten van het socialisme.

Een derde opvatting verkondigde dat er geen en-

:ngelovigen" en de "beeldenstormers" was de door
-::rn uitgewerkte theorie van de culturele revolutie,
: e de betekenis van de geestelijke rijkdommen van
:: mensheid voor het wordingsproces en de ont-

: ooting van het socialisme aantoonde, van doorslag-

::'",end belang.
Lenin was van mening dat men van de oude
: - '!uur alleen het voornaamste en het vooruitstreven:: drende over te nemen, dat men haar niet in l-laar
;:neel en onvoorwaardelijk moest gebruiken. Wie
dergelijke opvatting toegedaan was, zou bij de
=::
:eoordeling van de culturele erfenis de klassecriteria
- : het oog verliezen.

"ln elke nationale cultuur zijn

zij
- ook alvan
het in rudimentaire vorm elementen
een democratische en socia!istische
cultuur
aanwezig," schreef Lenin, "want binnen e/ke

natie is er een arbeidende en uitgebuite massa,
,.vier leefomstandigheden onvermijdelijk een
democratische en socialistische idéologie
,,,oortbrengen." En voorts: "Waar we de leuze
aanheffen van een "internationale cultuur van

kele socialistische cultuur kon ontstaan zolang het
socialisrne niet over de hele wereld gezegevierd had.
De aanhangers van een dergelijk standpunt verwierpen alle verworvenheden van het verleden, omdat zij
van mening waren dat de nieuwe soc!alistische cul-

het democratisme en van een weneldornvattende arbeidersbeweginE", nemen we uit elke at-
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zonderlijke nationale cultuur slechts haar de- tsarendom en tegen uitbuiting van de ene mens door
mocratische en haar socialistische elementen de andere, verkeerden in twijÍel en namen een tussenover."
positie in. Velen stonden echter afwijzend tegenover

Tegenover quasi-linkse opvattingen als zouden de
geestelijke waarden van voorbije àeuwen voortaan
onaanvaardbaar zi)n, stelden de communisten een
klassebewuste benadering van de culturele erfenis,
die in de eerste plaats een concrete historische analy-

se ervan veronderstelt.
Lenins standpunt zegevierde. ïegen alle sombere

de revolutie en verzetten zich ertegen.
l.n zijn bespreking van de plaats van de intelligentsia in de socialistische revolutie rekende Lenin-haar
lot een sociale tussenlaag, die de belangen van verschillende klassen vertegenwoordigt en àan hun kant
optreedt. Aangezien de intelligentsia geen homogeen
geheel vormde, was Lenin van mening dat ook de
tactiek ten opzichte van de afzonderlijke"groeperingen
ervan verschillend diende te zijn. ln dat deel van de
ntelligentsia dat zich bij het proletariaat aansloot, zag
nrj samen met de arbeidersklasse en de armste boeren
een wezenlijk bestanddeel van de drijvende krachten
achter de socialistische revolutie. De kleinburgerlijke
rtel I igentsia vormde, evena ls alle klei nburgerlijke ele -renten, een weifelende massa, die naar zijn.mening
,oor enige tijd geneutraliseerd moest worden. De
:urgerlijke intelligentsia, die hardnekkig de belangen
tan het grootkapitaal bleef verdedigen, diende men
absoluut te bestrijden en al haar pogingen om zich uit
:e geven als voorstander van revolutionaire veran:eringen te ontmaskeren, als zich in het verloop
,.an de klassenstrijd dergelijke gevallen zouden vooi-

prognoses in loste de Sovjet-staat een heel complex
uitermate ingewikkelde problemen op het gebied'van
de culturele ontwikkeling met succes op.
Wij zullen hier slechts één enkel voldoende veelzeggend feit aanvoeren: tussen mei 1918 en mei
1919, terwijl de burgeroorlog in volle gang was en de
economie ten prooi was aan een vrijwel volledige
ontreddering, werden er in het hele land 11b uitgavèn
van klassieke Russische literatuur gedrukt mei een
totale oplage van 6 miljoen exemplaren en tegen de
laagste prijzen verkocht.
"Terwijl het reusachtige Rusland, kronkelend in
weeén, een nieuwe wereld baarde, verslond met
evenveel onverzadelijkheid het gedrukt materiaal
als waarmee droog zand vocht opzuigt." Deze
woorden, geschreven in 1918, behoren toé aan de ooen.
Amerikaanse journalist John Reed.
Terecht meende Lenin dat aan de vorming van een
socialistische cultuur zowel de arbeiders zelf ("arbeicersintelligentsia") moesten deelnemen, als de intelectuelen die uit andere klassen voortgekomen waren
en zich aangesloten hadden bij de ideologische posii es van het proletariaat. "De grondleggers van het
De verhouding Binnen de Russische intelli- moderne wetenschappelijke socialisme, Marx
gentsia heerste een uiteenlo- en Engels, behoorden ook zelf qua sociale posimet de
tie tot de burgerlijke intelligentsia,,, merkte
bïïjil:?,,SJ"i,?il"#; r-enin op in zijn werk "Wat te doen?". Wat hun
sociale afkomst betreft, waren velen van de eerste
tederen werkten vanar lr:l'; i"?#H:"Ï:HÍf ',fl:; eiders van de Sovjet-staat intellectuelen die voortmet het nieuwe bewind en wijdden al hun krachten (wamen uit adellijke en burgerlijke gezinnen.
aan de opbouw van het socialistische stelsel. Andere
Lenin toonde aan dat de theorie over "het boven
vertegenwoordigers van de intelligentsra, die zich Ce klassen staande karakter" van de intelligentsia,
vroeger weliswaar uitgesproken hadden tegen het cver haar "onpartijdigheid", over haar "zelfstàndige"

inteuisentsia |:liï
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rol in de samenleving, geen steek hield en stelde dat
in historisch perspectief de activiteiten van de intelligentsia slechts dan enige betekenis krijgen als zij
overeenkomen met de belangen van deze of gené
klasse. "...Zolang zij zich niet bij enige ktàsse
aansluit, is zij een nul," schreef hij.
De toekomst van de socialistische cultuur verbond
Lenin met groot inzicht met de opkomst van een
arbeidersintelligentsia. Deze moest opgroeien uit het

Rusland, Vol verbazing merkte hij op welk een grandioze culturele werkzaamheden er in de jonge Sovjetstaat ontplooid werden, en hij kon hiervoor zelfs ií de
,velvarendste burgerlijke landen geen analogie
, i nden.

"Onze blokkade," schreef hij, "heeft

de

reidde voor studie aan een instelling van hoger onderwijs. De arbeidersÍaculteiten speelden een belangrijke
rol bij de opleiding van het kader van de Sovjetintelligentsia.
Van 1925 tot 1931 waren in het land arbeidersuniversiteiten in werking, onderwijsinstellingen waar
men zijn politieke en wetenschappelijke kennis kon
uitbreiden en tevens bijscholingscursussen kon volgen zonder zijn werk in de produktie te onderbreken.
Zij droegen ertoe bij dat men al spoedig arbeiders kon
plaatsen in leidinggevende functies in de economie
en in het partij- en het vakbondsapparaat. De arbeidersfaculteiten en arbeidersuniversiteiten verloren
gaandeweg hun betekenis naarmate het net van algemeen vormend onderwijs uitgebreid werd.
Tijdens de eerste jaren van het Sovjet-bewind,
gedurende de burgeroorlog, de buitenlandse interventie en de economische blokkade die door de
imperialistische staten op touw gezet was. was de
positie van de intelligentsia, evenals trouwens van
het hele volk, uiteraard zeer benard. Niettemin
werd dankzij de aandacht van de partij en Lenin persoonlijk al het mogelijke gedaan om deze positie te
verlichten.
ln die zware tijden bracht de bekende Engelse
schrijver Herbert Wells een bezoek aan Sovjet-

Russische geleerden van buitenlandse wetenschappelijke literatuur aÍgesneden. Zij beschikken niet over nieuwe apparatuur, ze hebben niet
genoeg papier om op te schrijven, hun laboratoria worden niet verwarmd. Het is verbazingwekkend dat ze uberhaupt iets uitvoeren. En niettemin werken ze voorspoedig." En verderop: "ln
dit ondoorgrondelijke Rusland, in oorlog, koud,
hongerig, gekweld door eindeloze ontberrngen,
worden literaire initiatieven ontplooid die op dit
moment ondenkbaar zijn in het rijke Engeland
en het rijke Amerika... De bolsjewistische regering staat op grote hoogte. ln een Rusland dat
van honger omkomt, houden honderden mensen zich bezig met het maken van vertalingen;
de door hen vertaalde boeken worden gedrukt
en kunnen het nieuwe Rusland zo'n grondige
kennis van de wereldliteratuur geven als voor
geen enkel ander volk weggelegd is."
ln deze literaire ondernemingen speelde de schrij,:' Maksim Gorki een vooraanstaande rol. In de jaren
' 918-1919 hielp hij bij de stichting van de Eerste
."ceiders- en boerenuniversiteit en het Grote drama:-eater in Petrograd (het huidige Leningrad) en op
: . r rnstigatie werd de uitgeverij "De wereldliteratuur"
::gericht. Vanaf het einde van de jaren 20 en gedu'=ade de jaren 30 verschenen op initiatief van Gorki
:: tijdschriften "Onze verworvenheden". "De USSR
^ opbouw", "Literaire lessen", "ln den vreemde" en
:: boekenreeksen "Het leven van opmerkelijke lie::'r", "Bibliotheek der poëzie", "Geschiedenis van
':brieken en bedrijven". Bij de werkzaamheden be:'ok Gorki de beste krachten van de oude intelligent-: 3 en de meest begaaÍde literatoren onder de arbeir:rs en boeren. Deze uitgaven speelden een aanzien.(e rol bij de opvoeding van de jonge Sovjet-relligentsia.
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midden van het proletariaat en de boerènstand, dank-

zij de culturele revolutie en kosteloos hoger onderwijs. Reeds in 1919 werd in Moskou de eerste arbeidersfaculteit geopend (de zgn. "rabÍak", in het
Nederlands "arbÍac"), een algemeen vormende onderwijsinstelling voor volwassenen met een dag- of
een avondopleiding, die arbeiders en boeren voorbe-

De tradities
Cgnservefen
vOOr de
tOekOmSt

Een van de betangrijke aspecten van de verhouding tot
de culturele erfenis was het
vraagstuk van de historische
en culturele monumenten.

oliJiil

rijke kranten in Europa
§J*1i*:,i,ïl::l.
". van de bolsjewieken ten val
den wanneer het bewind
zou komen, werden in de jonge Sovjet-republiek
decreten aanvaard over de bescherming van monumenten van cultuur en historisch verleden. Sommige
politieke waarnemers achtten deze ondernemingèn
van de communisten bluf, andere vonden het nónsens. Niemand van hen besefte 8at juist toen de basis
gelegd werd voor een overheidssysteem van
monumentenbescherming, het eerste alomvattende
overheidssysteem op dat gebied ter wereld.
Toen het Sovjet-bewind eenmaal aan de macht
gekomen was, ontwikkelde het vanaf het allereerste
moment in het gehele land energieke activiteiten tot
behoud van culturele overblijfselen. De wetgevende
documenten uit die periode droegen bij tot-het behoud van de grote historische en artistieke waarden
en werden de basis voor latere maatregelen op dit
gebied.
ln 1918 werd een begin gemaakt met de restauratie van het Kremlin. ln dat zelfde jaar werden op
aanwijzing van V. l. Lenin specialisten naar Vladimir
(een oude Russische stad, die rijk aan historische
monumenten is) gestuurd om in de Oespenskikathedraal fresco's van de grote Russische schilder uit
de 15e eeuw, Andrej Roebljov, te restaureren.
Reusachtige werkzaamheden werden ondernomen voor het behoud van de rijkdommen aan archie-

ven, boeken en handschriÍten. Zij werden

naar

Moskou, Petrograd en andere grote steden overgebracht. Dit alles gebeurde, wij herhalen het, in óen
periode dat de republiek van alle kanten door vijanden omsingeld werd, honger leed en geplaagd werd
door epidemieën.
Het is al vele jaren geleden dat de directeur van
het Franse Nationale Archief, Charles Langlois, toen
hij de documenten van de Allerheiligste Synode in

Leningrad bestudeerde, zijn verbazing erover uitdrukte dat deze zo goed bewaard gebleven waren en dat
de Russische revolutie de archieven van de geestelijke
administratie behouden had voor de algemene cultugeschiedenis van het volk. Hij merkte destijds op:
'ele
'Uw revolutie is verstandiger geweest dan de onze..."
Waarvoor moesten de monumenten zoal bewaard
.vorden? Zij werden beschermd tegen plunderingen,
die uitbraken op aanstichting van allerlei contrarevoutionaire elementen, tegen anarchistische bendes,
:egen gewone misdadigers en tenslotte ook tegen de
spontane woede van de boeren, die dikwijls in het
andgoed van hun gewezen heer geen monument
zagen, doch slechts de broedplaats van hun bitterste
, ijand.
Aa ngezien de Sovjet-staat cu ltu u rmon u menten als
, olksbezit beschouwde, ging men over tot planmatige
ïationalisatie van artistieke schatten en tot hun ge:ruik voor culturele voorlichting en voor wetenschap:elijke doeleinden.
De tsarenpaleizen en vele landgoederen van de
?ussische adel werden genationaliseerd en kregen
een functie als museum. Dankzij de nationalisatie
J.oeiden de collecties van de Hermitage, het Russisch
ïuseum, de Tretjakov-galerij, het Historisch en ande"e musea aanzienlijk. Reeds tegen het eind van de
.zren 20 was de belangrijkste, door Lenin aangeduide
logave om door middel van musea de cultuurschat:en toegankelijk te maken voor de werkende massa's,
, oltooid.
De Sovjet-regering beschermde niet alleen de
cverblijfselen van de vaderlandse cultuur, maar nam
een zelfde houding aan ten opzichte van de artistieke
,erworvenheden van andere volkeren en naties.
ln januari 1918 werd Lenins decreet "Over de
cescherming van voorwerpen uit het historische vereden en van kunst die aan het Poolse volk toebeho'en" uitgevaardigd.. Hierin werd verklaard dat in de
,"'estelijke gouvernementen van de Russische repu-

-

De oostelijke gebieden van Polen maakten sinds het einde

,an de 18e eeuw deel uit van het Russische imperium. Na
l<tober-revolutie van

191

de

7 verkreeg Polen de onaÍhankelijkheid.
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bliek in de steden en.op de landgoederen een groot
aantal objecten van uitzonderlijkJhistorische wàarde
verzameld was. die aan het -begin van de Eerste
Wereldoorlog uir poots gebied naa"r Rusland g"bruàÀi

waren. Deze voorwerpen u it het

h

is"torische

verleden
zo werd in het decreet benadrukl _
zijn, waar- ze zich dan ook bevinden, nationaal bezit
van het Poolse volk en dienen over te gaan in de
handen van Poolse musea.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog (1g3g_
19+5) toonde het Sovjet-volk opnieuw aan'dat het
zelfs in de meest benarde omstandigheden de scfràiten van onmeetbare waarde, die aan de hele mens_
heid toebetroren, niet vergeet. Hiervan getuigen Éàt
f^eit 9ut Qovjgl-sotdaren de schitderiien iàÀ Ul
Dresdner Gemàldegalerie gered hebben- en de hou_
ding tegenover de àuttuursëhatien van-eil< ranà-aàiii;
van Hitlers bendes wisten te bevrijden: Roemenië,
Hongarije. Tsjechoslowakije, Oostenrijk...
De bronnen van een dergelijke hóuding schuilen
in de aard zelf van de Sovjei-st-aat, in de Ëumanisti_
sche grondslagen van zijn irolitiek.
Aan de buitenlandse toeristen die in onze dagen
de Sovjet-Unie bezoeken en zich interesseren voor
het verleden van de Russische cultuur, laat men vaak
de gewezen buitenplaats van het vorstengeslacht
J.oeso-epov in de buurt van Moskou. Archangï.f."1",
zien. Onder de talrijke landgoederen van de R"ussisché
adet was er wellicht geen één dat vergeleken kon
worden met dit architectonische meesterwerk.
,. Op een keer zagen gasten uit de Verenigde Staten,
dre naar Archangelskoje gekomen waren, i"n het park,
na.ar het hun leek, soldatén met mijndetectors lopen.
"Vinden hier manoeuvres plaats?,,
vroeg een van de
toeristen. Voordat men hem kon antwoofueÀ, Oeóreóó
hij zijn vergissing zelf. Doch daarover verOeiop.i --eigenaar van de buitenplaats was vorst
^ .De eerste
t:otrtsyn,
een beroernde hoogwaardigheidsbekleder
die leefde.ren.tijde van peter d-e Grote]Zijn nakómà_
Irngen verkochten Archangelskoje in 1g1b aan vorst
Joesoepov, een van Oe rilkste jieden van Rusland.
Deze reorganiseerde het laídgoed, breidde net uii en
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schrok voor geen enkele kosten terug om het praal en

iuister te verlenen. Ziin schoonheid

had

Archangelskoje zeker niet in de laatste plaats te dan(en aan het meesterschap van duizenden lijfeigenen,
van geboren talenten uit het volk. De zalen van het
caleis verbijsterden door de pracht van hun inrichting:
Je zeldzaamste gobelins, Perzische tapijten, werken
,,an David, Canova, Van Dyck, Tiepolo.
ln vergelijking met niet-socialistische staten beschikt de Sovjet-Unie over een aantal voordelen die
:e bescherming van culturele en historische monuTenten vergemakkelijken. Ten eerste zijn alle belang'lke artistieke verworvenheden van het verleden
.olksbezit geworden, en in het land bestaat al lang
:en nationaal eenheidssysteem voor monumentenbes:herming. Ten tweede is de grond in de Sovjet-Unie
staatsbezit en dientengevolge staan alle architectonis.:he monumenten op grond van de staat. En verder is
: de Sovjet-Unie de praktijk ingevoerd om vele
--ronumenten te verhuren; in de gebouweh vinden
-1usea, bibliotheken, sanatoria en andere staatsinstelrgen hun onderkomen. Een huis zonder bewoners
'aakt zoals bekend binnen de kortste keren in verval.
!en huis waarin mensen wonen, blijft eeuwenlang
siaa n.

Aan de organisatie die een monument huurt,
ordt de verplichting opgelegd het gebouw in goede
s:aat te houden. ln het huurcontract zijn voorwaarden
:ver het onderhoud opgenomen. Deze maatregelen
.elpen om historische architectonische objecten in
een voorbeeldige staat te bewaren. De huur die aan
re staat verschuldigd is voor het monument, wordt
- tsluitend besteed aan de bescherming, restauratie
en conservering ervan. Al het bovenvermelde geldt in
ce volle mate ook voor Archangelskoje: op het landgoed (maar niet in het paleis) heeft een sanatorium
,oor militairen zijn onderkomen gevonden.
..De soldaten die de Amerikaanse toeristen zagen,
,'/aren bezig de gazons te maaien. De financiering van
alle restauratiewerkzaamheden op Archangelskoje en
:lle onkosten in verband met het onderhoud ervan
zrjn voor rekening van het budget van het leger. Het
rinisterie van defensie van de Sovjet-Unie besteedde
,.,
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aan.het herstel van.de kerk en de grafkapel van de
niet minder oan rli'oo.óoo rààoËL
lTlig,.togsoepov.
r egetUK.ertUd werden restauratiewerkzaamheden
rit_
gevoerd aan het beroemde, ruim l OOlua
oude liifei_
genenrheater, dat ontstaan is met ;dJ;*;rkiig',ràn
de .ttatiaanse kunstenaar conzàtà,'àï o. CàiiËciiËI
antieke meubels en andere ,oóiírËrpln werden
vernieuwd. Er is ook werk aan aJgàÀíin r,ei roistàiiir.
paleis zelf en het park wordt "g;rË.ón.trueerd.
Dit
alles 2at..1.0 mitjoen roebet gran Ëósi"À.

,^lger.!iil.r ontvangt aËhangerikoje meer dan

400.000 bezoekers, ote genteten van Ae scfroonneià
van het landgoed. Natuuitijk *"ten-.ij ;"tÀói
il;;
ment onder bescherming van de staai vatt, maài
juist aan het teger opged-ragàn én ià.rLnrouwd aàt
om
te waken over het Qéhouà van rrÀi iànogóed, is*éöi
lang niet iedereen. Ook tang nieilàOËree"n ir'oà Aï
hoogte van het vo.tgende, ïeiiitr,i-ónueouiJeïö
maar wet sypbolische detait in de geschieàónii
vàï
ner tandgoed: de leiding en het toezlcht op de werk_
zaamheden die op de gewezen buitànpta'ats ,an
de
Joesoepovs uitgevoerd worden, is in handen van
kolonel Wasili Jefimisjtsje
.-.Lang vóór de sociàlistische revolutie van 1g17
re_ed vorst Joesoepov in gezelsCÀ.p
rà" Oe niss;siÀà
troonopvolger door zijn b:zittingen en .ió"g d";;;
naar een nederzetting in. De dorpsoudste vréesde
da"t
de oude brus het sèwicht ,à; ;ó;-;;t vier dravers
oespannen koets niet zou doorstaan en stuurde hun
in aller ijl een krachtmens uir freiàóip iegemoet,
ene
j:1T,,?-"re_k1oop onder de brug, zËtï"-.íÀ ,*i,tiöà
scnouoers eronder en de koets passeerde zondËr
ongelukken. Maar toen Jefim ondei àó-niró ,rroàa"
klgop, storrte deze op slag in. VàrsiJoesoepov, die
had, stàpte i,it oe -k;t.; si;d ;É
ll_":..9:r191
,Jeiim?;
nercutes toe en vroeg hem hoe hij heette.
herhaatde hij, "en wàt voor lèiir,'iiiËnt een ware
Jefimisjtsje (reuze-Jefim) t,, aÈuJ'dJn-ontstond een
zo curieuze achternaam.' Deze ,euià_.letim ;;r-à;
overgrootvader van de huidige .,heer;,--ràÀ
Archa ngelskoje, ko lo net Was i I i J ef iËr-isjtsje.- De geschiedenis van oe monumànËàOàscrrerming
in de Sovjet-Unie nam een aanvang met een korte

;;

proclamatie die in de eerste dagen na de overwinning
van de Oktober-revolutie overal in petrograd aangeplakt werd. "Burgers," luidde het in de proclamaiie,
'de oude heren zijn weg en hebben een
enorme
erfenis achtergelaten. Die is nu eigendom van het
hele volk. Wees zuinig op de monumenten en gebour'len..... dit is uw geschiedenis, uw trots. Vergeet niet
Jat dit alles de bodem is waarop uw nieutie volks,unst zal opbloeien."
De Sovjet-burgers vergeten hun monumenten niet
en beschermen ze. ln het hele land staan er meer dan
150.000 op de staatslijst voor monumentenzorg.

Voor wie richf
het vOlk

gedenktekens
a^)
',v!

Niet ver van het Kremlin, bij
het graÍ van de Onbekende

Soldaat'verrijsteen granieten
obelisk. Op die obelisk zijn de
namen van de grondleggers
van het wetenschappelijk
:ommunisme uitgebeiteld, van hun voorgangers en
-rn volgelingen. En onder hen bevindt zich de naam
"an de grote ltaliaan Tommaso Campanella, de auteur
"an het beroemde boek "Zonnestad"...
..ln het vroege voorjaar van 1918 zette V. l. Lenin
- een onderhoud met Loenatsjarski een idee
uiteen
:at hem al geruime tijd beziggehouden had:
"U zult zich herinneren dat Campanella in
zijn "Zonnestaat" erover spreekt dat op de

muren van zijn fantastische socialistische stad
fresco's geschilderd zijn, die de jeugd dienen
tot aanschouwelijke lessen in de nàtuurtijke
historie en de geéchiedenis, gevoet voor burgerplicht aankweken, kortom, die een rol spelen bij de vorming en de opvoeding van toekomstige generaties. Het schijnt mij ioe dat dit
helemaal niet zo naïef is en met bepaalde veranderingen vandaag de dag heel wel door ons
toegepast en verwezenlijkt zou kunnen worden... lk zou dat wat ik op het oog heb "monumentale propaganda" noemen."
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Op 1 2 april1918 werd een "Decreet over gedenktekens in de Republiek" aangenomen, dat triee dagen later gepubliceerd werd, en drie maanden later
werd een lijst bekrachtigd van personen voor wie het
de bedoeling was een gedenkteken op te richten. Zo
werd Lenins plan voor een "monumentale propaganda" geboren, dat niet alleen de richting OefaaÍOdvan
de verdere ontwikkeling van de monumeniale kunstvormen, maar ook van die van de hele socialistische
cu ltu ur.

Men verwijderde van de pleinen en straten die
standbeelden van de tsaren en hun vertrouwelingen
die geen historische of artistieke waarde vertegénwoordigden. Tegelijkertijd stond men voor de op§ave
om nieuwe gedenktekens te scheppen: voor personen
die de mensheid verrijkt hadden door de vruchten van
hun filosofische overdenkingen, voor mensen die zich
bij uitstek gewijd hadden aan de strijd voor het geluk
der volkeren, voor de genieen op het gebied van
literatuur, kunst en wetenschap. Aileen al de lijst van
personen voor wie in de jaren 1918-1919 gedenktelens opgericht werden (Marx en Engels, Robespierre,
Danton, Lassalle, Garibaldi, Byron), getuigt ervan dat
de Russische revolutie zich ais ofvólgster en voortzetster beschouwde van alle veroveringen van de
wereldcultuur, van alle verworvenheden van de menselijke.. geest. Ook voor vooraanstaande vertegenwoordigers van de Russische cultuur werden stàndbeelden opgericht: voor de revolutionair-democraat
en schrijver Tsjernysjevski, voor de kunstenaar
Vroebel. voor de componist Moesorgski...
. ï"t plan voor monumentale propaganda verwerkelijkte het idee om de kunst nader ót het volk te
brengen en het volk nader tot de kunst.
Lenins decreet was het eerste geval in de geschiedenis dat een staat aan kunstenaàrs opdracht gaf tot
een creatieve arbeid van zulke kolossale omvang. Niet
voor hen die de macht in handen hadden, niet voor
een elite, maar voor het hele volk togen de kunstenaars aan het werk en wijdden zich vol bezieling aan
de verwezenlijking van het grandioze plan. En hdewel
het merendeel van de desiijds geplaatste bustes en
standbeelden uit goedkope, niet erg duurzame mate26

-ialen vervaardigd werd, speelden zij een enorm
be-

angrijke rol bij het populariseren van vooruitstreven-

Je ideeën en filosofieën. Aan hun voeten werden

cijeenkomsten en manifestaties gehouden, en bij deze
:erste gedenktekens van de revolutie hielden Lenin
=n andere leiders van de Sovjet-staat toespraken.
Later werden de objecten van de monumentale
:,opaganda al in "eeuwige" materialen uitgevoerd, in
3'aniet, in brons... ln 1926, op de negende verjaardag
.an de Oktober-revolutie, werd in Leningrad het eers:e standbeeld voor de leidsman van het proletariaat
: rthuld: Lenin houdt zijn redevoering vanaf de
:sntserauto, een werk van de beeldhouwer S. Jev.:jev.
Een belangrijke bijdrage tot de monumentale
:cvjet-kunst leverden de gedenktekens die de
-eroísche heldendaden van de Sovjet-soldaten en de
:-rgerbevolking in de strijd tegen het fascisme verde herdenkingscomplexen ter ere. van de
=:uwigen:
-:lden va.n Stalingrad en van de vesting Brest, het
,"erwinningsmonument in Leningrad, de herden:gsoorden voor de slachtoffers van Hitler in Chatyn
^ rn Salaspils, en andere gedenktekens.
Gedurende de laatste twee decennia is de kring
::fsonen ter ere van wie standbeelden opgericht
',:rden. aanzienlijk uitgebreid. Dit kunnen mensen
:r elk willekeurig beroep zijn die door hun werk
:e'oemd geworden zijn.

Waardoor de Sovjetcultuur zich
onderscheidt
Het algemene
en het
specif ieke

De burgerlijke cultuur is
zoals bekend in de schoot
van het feodalisme ontstaan.
Een proletarische, socialistische cultuur in haar ontwikkelde vorm kan in een burgerlijke maatschappij, waar
de werkende massa's uitgebuit worden, niet tot ontplooiing komen, doch alleen
een aantal van haar elementen komt tot uiting.
Zonder revolutie op ideologisch gebied zal nooit een
cultuur ontstaan die
in

tegenstelling tot - alle

voorgaande
de verwor- de
venheden van
menselijke
geest en alle spirituele rijkdommen die door de mens
geschapen zijn, tot bezit van
het hele volk maakt.
Aldus is de culturele revolutie, die de politieke revolutie aanvult, een noodzakelijke
wetmatigheid van de socialistische opbouw. Het is haar
opgave het volk te maken tot
heer van alle geestelijke rijkdommen en de mogelijkheden te scheppen dat de mens
niet alleen gebruik maakt van

de

cultuurgoederen,

ook rechtstreeks

maar

deelneemt

aan creatieve activiteiten in
alle bereiken van het maat28

schappelijk leven.De ervaring van de Sovjet-Unie in
deze kwestie werd gebruikt
en wordt nog steeds
gebruikt
in vele staten die- de weg van het socialisme ingeslagen
zijn. Daarnaast hadden de hervormingen op het gebied van de cultuur in de SovjetUnie ook hun speciÍieke bijzonderheden. Een ervan
lag besloten in de tegenstellingen die het culturele
leven in Rusland vóór de revolutie kenmerkten: ondanks het geringe aantal geletterden onder de brede
volksmassa's bereikten literatuur, kunst, wetenschap
en techniek in het land een ongekende bloei. ln deze
periode waren werkzaam de schrijvers L. ïolstoj, A.
Tsjechov, M. Gorki, de componist P. Tsjajkovski, de
geleerden D. Mendelejev, de ontdekker van het periodiek systeem van de scheikundige elementen, K.
Tsiolkovski, de grondlegger van de moderne ruimtevaart, L Pavlov, de wereldvermaarde fysioloog.
Nog een belangrijke bijzonderheid lag, zoals wij
reeds vermeldden, in het multinationale karakter van
het land en in de verschillen in culturele niveaus
tussen de volkeren die het oude Russische imperium
bevolkt hadden.
Een grondige verandering in het bewustzijn van

miljoenen mensen die opgevoed zijn in een
burgerlijk-feodale moraal, het betrekken van de

massa's bij een scheppende creativiteit, het verheffen
van de cultuur van alle naties en etnische groeperingen, het opbouwen van een wijdvertakt net van
socialistische cultuurinstellingen, de ontwikkeling
van onderwijs en een vooruitstrevende wetenschap
en kunst
zijn allemaal opgaven, wij herhalen
- inditdeze
het, die zich
of gene vorm aandienen voor elk
land dat de weg van het socialisme gekozen heeft.
ln de Sovjet-Unie zijn deze opgaven onder uiterst
moeilijke en gecompliceerde omstandigheden onder
handen genomen. De Sovjet-Unie heeft de culturele
hervormingen doorgevoerd terwijl zij omsingeld was
door vijandig gezinde staten. Later, gedurende de
jaren 40, heeft zij de gruwelijkste oorlog in de geschiedenis doorstaan, die tegen het Duitse fascisrfie,
waarbij zij niet alleen haar onafhankelijkheid, maar
ook haar culturele verworvenheden met hand en tand

verdedigde. ln de landen die in de tweede helft van
de 20e eeuw de weg van het socialisme ingeslagen
zijn, verliep de culturele opbouw weliswaar onder
specifieke, doch beduidend gunstiger omstandigheden. Deze landen konden reeds profiteren van de
bevindingen van de Sovjet-Unie. Maar hoezeer de

culturele hervormingen in de Sovjet-Unie en in
Mongolié, in Bulgarije en in Cuba, in Tsjecho-

slowakije en in Vietnam ook van elkaar verschilden in
concrete details, in essentie, in de belangrijkste opzichten, namen zij altijd de vorm aan van een
internationaal verschijnsel en verliepen volgens de
universele objectieve wetten van de socialistische
opbouw.
Uiteraard heeft de culturele revolutie met de overwinning van het socialisme en de realisatie van een
socialistische cultuur nog niet haar eindpunt bereikt.
Zo bestaan in de Sovjet-Unie nog steeds verschillen tussen de stad en het platteland, tussen verstandelijke en licharnelijke arbeid. Gelijke mogelijkheden
om deel te hebben aan de cultuur betekenen nog
geen volledige gelijkheid in de "verdeling" van de
cultuur onder de verschillende sociale groeperingen
van de bevolking. Hoewel de scholen volgens een
uniform programma werken, geven zij soms in het
centrum en in de randgewesten, in de steden en op
het platteland, een verschillende opleiding. Arbeid is
voorlopig nog niet voor alle mensen tot een innerlijke
behoefte geworden. ln het bewustzijn van de massa's
zijn nog overblíjfselen van het verleden bewaard
gebleven.
Deze en vele andere opgaven worden onder handen genomen gedurende de afsluitende fase van de
culturele revolutie, die chronologisch de hele periode
omvat waarin een geleidelijke overgang van het socialisme naar het communisme plaatsvindt. Neem
bijvoorbeeld het probleem van de opheffing van de
wezenlijke verschillen tussen de stad en het platteland. Het culturele potentieel op het land groeit onophoudelijk. Gedurende de laatste tien jaar werden in de
Sovjet-Unie gemiddeld elke dag acht nieuwe verenigingsgebouwen en vijf bibliotheken in gebruik genomen. waarbij ongeveer 90 procent van de vereni30

gingsgebouwen op het platteland tot stand kwam,
waar vandaag de dag ruim 200.000 bibliotheken
functioneren en omstreeks de 130.000 bioscoopinstallaties.

ln mei 1982 werd tijdens een voltallige vergadering van het Centraal Comité van de CPSU een
verordening aangenomen betreffende het Voedselprogramma van de Sovjet-Unie voor de periode tot
1990 en de maatregelen die tot de realisatie hiervan

moeten bijdragen. De Communistische Partij en de
Sovjet-regering beschouwen de opgaven in verband
met de sociale hervorming van het platteland als een
organisch deel van het Voedselprogramma. Voor deze
doèleinden zijn in de jaren 80 omstreeks de 160
miljard roebel uitgetrokken.
Na de bekrachtiging van het Voedselprogramma
hebben de ministeries, departementen en culturele
instellingen een enorme hoeveelheid werk voor de
boeg. Zij dienen de culturele verzorging van de plattelandsbevolking op een hoger peil te brengen en ter
plaatse een net van verenigingen en bibliotheken te
ontwikkelen. Het is de bedoeling dat er tot 1990
alleen al aan nieuwe verenigingsgebouwen en culturele ontmoetingscentra op het platteland faciliteiten
voor nog eens 2.365.000 mensen bijkomen.
Er is een betrekkelijk korte tijd nodig om de politieke macht in de handen van het volk te laten
overgaan. Het scheppen van een economische basis
voor het socialisme neemt al een heel historisch
tijdperk in beslag. De vorming van een alzijdig ontwikkelde persoonlijkheid. het hoofddoel van de culturele revolutie, is echter een kwestie die de perken van
een overgangsperiode ver te buiten gaat.

Socialistisch
qua inhoud,
nationaal qua
vorm

ln de Sovjet-Unie heeft zich
een cultuur ontwikkeld en is
tot bloei gekomen, die socialistisch is qua inhoud, die een
veelheid aan nationale vormen kent en internationalistisch is qua geest en karakter.
31

Wat moet men onder een socialistische inhoud
Dit betekent dat de multinationale Sovjet_cultuur
een eenheid vormt wat betreft haar soóialistische
gerichtheid, haar ktassebewusre inhoud .n
Éràiio_
ciale functie. De nationale culturen van de diverse
volkeren zijn niet met elkaar in strijd en worden niet
verstaan?

elk?,ar in tegenspraak gebracht. Zij vertegenwoor_
T?t
drgen
alle één en hetzelÍde sociale tyóe cultuur.
Maar de socialistische inhoud'van de Sovjet_
cultuur kan zich uiteraard niet ontwikkelen buiten àlie

nationale vormen om. Het bestaan van historisch
gegroeide socialistische naties is immers een oOjeciËi
vaststaand feit. De nationale vorm, en boveíal de
nationale taal, geven
mits zij beantwoorden aan
de progressieve eisen -van het leven
elk volk
- teaan
een ruime gelegenheid om zijn bijdrage
leveren aaÀ
glgemene ontwikkeling van de"cultuur ,.n àà
!e
Sovjet- U nie.
Een socialistische multinationale cultuur ís een
principieel nieuw sociaal en esthetisch verschijnsel.
Zij bergt in zich de meest waardevolle kenmerkén en
tradities van de cultuur en het bestaan van elk van de
volkeren die het land bewonen. Tegelijt<ertijO ;;"ài
elk van deze nationale culturen zicË ni"t
,ii
haar eigen bronnen, doch put ook uit O" gà"ii.iiik;
"it""r,
rijkdommen van de overige broederrepubliel<en.
"?".vereniging in een unie,,, ,'ei Oe Rtgómeen
^
secretans
van de Communistische partij van de
Sovjet-Unie Joeri Andropov bij de viering vàn het Íeit
dat het 60 jaar geleden wàs dat dé Unie van
Socialistische Sovjet-Republieken gevormd werd,,.is
een van de aanvullende bronnen geworden'van

niet atteen de materiéte maar oo[ aà sà"ii"rij_
ke rijkdom van het Sovjet-volk.,,

Het gedenkteken voor de eerste kosmonaut op aarde
g : : :_ i n _M. o s k o u r e à À i à, ii íà'; I B; ; ;, ;; í;ï.
dl
: ::"9-"dgn«z!!
.>tecnts
een onst_uimige ontwikkelrng "van economie, onderwijs en cuttuur -kon ern-i'rïd ïi"riài"i,
bevolking vóór de revolutie n"oiJiiàii"rt anatfabeet
was, een pionier worden in de veroveri"g iii-àà
kosmos.
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De Sovjet-Unie is een multinatianaal land. Elk van haar
naties en etnische groeperingen bewaart en ontwikkelt
de tradities van de eigen nationaíe kunst.
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het land zelf vermaard, doch ook
in het buitenland.
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ln de Sovjet-Unie

zijn ruim 1500
musea.
De
Nationale Tretjakov-galerij, het
grootste museum
voor Russische
en Sovjet-kunst,
is niet alleen in

B.Dzjalalov, "Kinderjaren".
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Voortbrengselen
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artistieke

lksnijverheid:

Lakminiatuur uit

Palech.

Beschilderde houten
voorwerpen uit Chochloma.

Monumenten van de geschiedenis en de cultuur van de
volkeren die het land bewonen. Gebruiksvoorwerpen in
Chakassische autonome

het streekmuseum van het

kà€

gebied.

ln de diversiteit van nationale vormen treden
steeds duidelijker de gemeenschappelijke internationale trekken aan de dag. Dit is een progressieÍ proces,
dat in overeenstemming is met de geest van het
socialisme en in het belang van iedereen. Het socialisme leidt allerminst ertoe dat de volkeren hun unieke
eigen karakter verliezen, doch het verheft deze eigenaardigheden juist naar een nieuwe hoogte en voegt ze
toe aan het geestelijk bezit van andere volkeren. Een
internationale oriéntering sluit specifieke nationale
trekken niet uit. Dit is een proces dat zich tussen de
naties afspeelt en waarbij vele naties betrokken zijn.
Juist zo vat men in de Sovjet-Unie het proces op van
het wederzijds doordringen en wederzijds verrijken
van de nationale culturen der broedervolkeren.
Het internationalisme van de Sovjet-cultuur is ook
gelegen in het feit dat zij de ideeën van vrede, humanisme en sociale vooruitgang in zich draagt en actieÍ
strijd levert met de krachten van de reactie en het
kwaad.
Begin 1982 werd in de bioscopen van Europa een
oorlogsfilm getiteld "De Derde Wereldoorlog" vertoond, waarin Sovjet-soldaten Alaska binnendringen
en op hun weg alles wat ze tegenkomen meedogen-

'r§!i!
t.!
!r*
ral

loos vernietigen. Deze produktie van
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Arehitectanische manumenten staafi in de Setviet-Unie
onder bescherrning wan de staat.

een

Amerikaanse filmstudio is vervaardigd door mensen
die de kunst in dienst van het antisovjetisme gesteld
hebben.
Omstreeks die zelfde tijd sloot de Sovjet-schrijver
Joeri Rytcheoe, een representant van een klein volk
uit het Noorden, de Tsjoektiérs, die vóór de revolutie
geen eigen schrift kenden, het eerste deel af van zijn
grote roman "De intercontinentale brug". Dit deel
draagt de ondertitel "Een legende over de toekomst".
De Tsjoektische schrijver droomt over eeuwige vrede
op aarde, hij droomt erover dat de Amerikanen en het
Sovjet-volk een brug bouwen die het Russische
schiereiland Tsjoekotka met het Amerikaanse Alaska
verbindt, een brug van vriendschap en samenwerking
tussen Azië en Amerika.
Dit is waarschijnlijk een van de allerbelangrijkste
kenmerken van de Sovjet-literatuur en -kunst: zij zijn
te allen tijde doordrongen van een geest van huma33

nisme, van geloof in de mens. De Sovjet-cultuur is tot
stand gekomen en heeft zich ontwikkeld onder het
vaandel van het humanisme, en onder dat zelÍde
vaandel is het verbond gegroeid van de kunst van de
meer dan honderd volkeren die op het grondgebied
van de Sovjet-Unie wonen.
Een enorm belangrijke rol bij de vorming van de
Sovjet-cultuur heeft de Russische taal gespeeld (en
ook vandaag de dag is dat nog steeds het geval), die
voor alle volkeren van de Sovjet-Unie een middel
geworden is ter communicatie tussen de diverse
naties.

"Vóór de revolutie," schreef de minister van culGeorgische Socialistische Sovjetrepubliek, de bekende componist Otar Taktakisjvili,
"was de lezerskring van de Georgische literatuur, een
van de oudste literaturen ter wereld, beperkt tot uitsluitend de Georgiërs zelf en een luttel aantal specialisten van de Georgische taal. Tegenwoordig echter
omvat ons gehoor het ganse Sovjet-volk. Wij zullen
nooit aflaten de zegenrijke rol te bewonderen die de
Russische taal vervult bij de wederzijdse geestelijke
verrijking van de volkeren, bij het toenaderingsproces
van onze culturen en de versteviging van de banden
tussen hen."
Vandaag de dag worden stukken van Georgische
toneelschrijvers, die vertaald zijn in het Russisch en
andere talen van de Sovjet-Unie, met veel succes niet
alleen in Georgiri zelf opgevoerd, maar ook in meer
dan honderd theaters in het hele land.
De Russische kunst heeft bijgedragen tot de ont-

tuur van de

wikkeling van

de

nationale kunsten, maar de

Azerbajd{aanse en Oezbeekse opera's bijvoorbeeld
zijn volkomen verschillend van de Russische. Ook de
Armeense schilderschool behoudt en ontwikkelt haar
oorspronkelijkheid, evenals de Georgische cinematografie, het Estische ballet, het Litouwse theater...
Tegelijkertijd oefent elke nationale cultuur een
stimulerende invloed uit op het artistieke leven van de
andere volkeren. Dit proces van wederzijdse verrijking
wordt bevorderd door de traditioneel geworden dagen, weken oÍ maanden van de literatuur, het toneel
of de muziek van de ene republiek die in de andere
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georganiseerd worden, benevens allerlei festivals en
andere happenings. Jubilea van vooraanstaande figuren uit het nationale culturele leven worden plechtig
gevierd. ln de afgelopen tijd hebben we de jubilea
herdacht van de grote Azerbajdzjaanse dichter uit de
middeleeuwen Nizami Gjandzjevi, de Armeense filosoof David Anacht, de in het maatschappelijke leven
actieve dichter uit de Sovjet-republiek Tadzjikistan
Mirzo Toersoen-Zade. de hedendaagse Estische
schrijver Juhan Smuul...
ln elk van de 15 unie-republieken die de SovjetUnie omvat, heeft men zijn eigen theaters voor opera
en ballet, schouwburgen, concertzalen. Op het
Witrussische toneel worden bijvoorbeeld stukken van
Azerbajdlaanse en Litouwse dramaturgen gespeeld.
ln Jerevan, Bakoe en Wilnjoes worden werken van
Russische, Moldavische en Witrussische auteurs
opgevoerd.
Voor nationale artistieke collectieven en.groepen
die in een republiek of een streek met een relatief
geringe bevolking werkzaam zijn, is het volkomen
vanzelfsprekend om het hele land als hun publiek te
beschouwen. Tournees door het hele land zijn allang
gewoonte geworden in hun artistieke leven.
De uit de bergstreek Dagestan afkomstige Avaarse
dichter Rasoel Gamzatov heeft zijn verzen wel eens
vergeleken met jongelingen die honderd wegen moeten afleggen zonder daarbij hun bergbewonerspapacha (Kaukasische bontmuts) kwijt te raken. Op
een overeenkomstige manier verliezen de Sovjetkunstenaars oog in oog met de meest uiteenlopende
opgaven geenszins het speciÍieke van hun nationale
artistieke mentaliteit, maar bereiken juist met behulp
ervan een bijzondere uitdrukkingskracht.

verbond
van arbeid en
kunst
Een

ln de

Sovjet-interpretatie

dient men onder cultuur niet
alleen een bepaalde hoe-

veelheid kennis en

de

voortdurende groei daarvan,
niet alleen vorming te verstaan. Haar meest wezenlijke
4',

sfeer is de ontwikkeling van de persoonlijkheid. En de
vooruitgang van de cultuur, haar karaktór in deze oÍ
gene maatschappij worden bepaald door de mogelijkheden die de gegeven samenieving schept ,ooï déze
ontwikkeling.
Cultuur betekent in de eerste plaats creatieve
werkzaamheid van de mens, gebaseerd op consolidatie van het reeds verworvene;-zij betekent de realisatie
van een actieve, creatieve houding ten opzichte van
de werkelijkheid. Een van de belangrijkste'kenmerken
van de socialistische cultuur bestaat juist erin dat een
de.rgelijke houding tot een onvervréemdbare eigenschap van de mens wordt, dat de eeuwenlang-gehandhaafde verdeling van de samenleving in pioducenten en consumenten van cultuur opgeheven
wordt.
De allerdiepste betekenis van de socialistische
culturele revolutie en haar meest wezenlijke doelstelling bestaan erin om de hele massa van de werkende
bevolking te betrekken bij een zelfstandige, actieve en
sociaal zinvolle creativiteit, en het volk in zijn geheel
en elk van zijn vertegenwoordigers apart te veianderen in een bewuste deelnemer aan het culturele
proces.
Een van de wetmatigheden van de ontwikkeling

van een socialistische cultuur is de vorming van eeÀ
nieuw type kunstenaar, van een persoonlij[heid met
een andere sociale oriëntatie en een andere-wereldbeschouwing dan vroeger. De door deze geschapen
kunst zet de beste tradities van de artistieke wereldcultuur voort. En tegelijkertijd is dit een kunst van een
kwalitatieÍ nieuwe inhoud en gerichtheid. Deze kunst
is democratisch en humanistisóh in haar oorsprongen
en in haar diepste wezen. Zij bergt in zich de idee ían
de vernieuwing van het leven,-van de omvorming
ervan ten bate van het welzijn van de mens. Zij wijst
de neiging tot bespiegeling-en af, evenals eeó ziöh
verwijderen van de realiteit, en roept op tot strijd voor
de vooruitgang en versterkt in de menselijke'harten
het geloof in de toekomst en in eigen kunnen.
Een andere belangrijke wetmatigheid is de vorming van een nieuwe lezer, toehoordèr, toeschouwer,
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van onderlinge verhoudingen van een volkomen

nieuw karakter tussen de kunstenaar en zijn publiek.
Een steeds hoger vlucht neemt in de Sovjet-Unie
het mentorschap van toneelcollectieven en literaire
tijdschriften op kolchozen en fabrieken en in de
bouw. Ervaren meesters op het gebied van literatuur
en kunst geven leiding aan literaire kringen en collectieven voor amateurkunst en nemen deel aan de
uitvoeringen ervan. "Het verbond van arbeid en
kunst": achter deze formule gaat een nieuw soort
relatie schuil van de kunst tot het publiek, en andersom van het publiek der werkende massa's tot de
kunst. De voortdurende contacten bevorderen de ontwikkeling van de esthetische smaak van het volk en
van de creatieve vaardigheden van de mensen. Een
dergelijk vriendschappelijk verbond bewerkt een bilateraal proces van wederzijdse verrijking: enerzijds
wordt de kunst verrijkt met kennis van het leven,
anderzijds worden de miljoenenmassa's steeds nauwer in contact gebracht met de verworvenheden van
de kunst.
...Er bestaan ongeveer 250 definities van het begrip "cultuur". Wat de socialistische cultuur betreÍt,
haar belangrijkste kenmerk is waarschijnlijk wel dat zij
elke vorm van elite en elk streven naar elitair-zijn
afwijst. Kort gezegd, zij is geen cultuur voor uitverkorenen. Zij is voor iedereen.

Politiek,

ideologie en
artistiàke

creativiteit
tologen

de

De combinatie van deze drie
woorden in één regel schokt

vele opponenten van

de

;i,'jf;:-ïi,.ï:ï., §,ïï"nJSlïJl

samenstelling "partijdigheid

van

de

literatuur".
Als men iets niet begrijpt, komt men gewoonlijk
tot vergissingen. Erger is het echter, als onbegrip
overgaat in bevooroordeeldheid, en de vooroordelen
worden tot een dogma. De discussie over "zuivere"
kunst, die zo oud is als de wereld, neemt nieuwe
vormen aan, hoewel men zou denken dat het in onze

tijd volstrekt duidelijk is datscheppende kunst wel in
aànraking móet koóen met het leven en met hetgeen
in het leven voorvalt.
Nergens is het principe van de partijgebondenheid
als
van lite-ratuur en kunst zo volledig geformuleerd
"Partij-

V. L Lenin in 1905 deed in zijn artikel

organisatie en partijliteratuur". Lenin schetste hierin
dibelangrijkste tre(ken van een waarachtige.volksliteratuur,àié openlijk verbonden is met het proletariaat
en haar partij, en stelde daar een literatuur tegenover
die in nàam vrij is, doch in werkelijkheid verbonden
met de burgerlijke maatschappijvorm.
"Het ià onmogelijk," schreef Lenin, "om in

e"n sr-enleving ie Íeven en tegeliikertijd-.vrii
Àrrrn te zijn. Óe vrijheid van de burgerlijke
schrijver, kunstenaar of actrice is slechts een
verhítde (of huichelachtig gemaskerde) afhankelijkheid'van de geldzak, van omkoping, van
de inhoud."

Ware kunst is nooit een passieve afspiegeling van
de levensverschijnselen, een kunstenaar vervaardigt
gàen copieën vaó de werkelijkheid. Artistieke creativiieit veronderstelt een actief proces, en de resultaten
fringón in aanzienlijke mate ervan af vanuit welk
idóo'iogisch en sociàal standpunt de kunstenaar de
werkel"ijkheid benadert en zijn kunstwerk vervaardigt'
De rol van de zogenaamde subjectieve factoren de wereldbeschoui,ving, de morele idealen, de estheiiictre opvattingen van de kunstenaar - is in de
kunst uiiermatt belangrijk. Tijdens het scheppi"ngspióCet onderzoekt de-kunstehaar de werkelijkhe.id,
telecteert verschijnselen en feiten, geeft er een verklaring aan, veralgemeent en bewerkt ze. Daarom is een
vàórurtsitevenàe f ilosof ische en maatschappelijkpóiiti"t conceptie van zulk belang voor de artistieke
" Hieiop is ook Lenins leer van de partijge[àativiteit.
bondenheid van'de literatuur gegrondvest, die aanónt hoe vruchtbaar een organische band met het
proletariaat en met de ideeën van het wetenschappeiijk socialisme voor de kunst en de literatuur is en hoe
onontbeerlijk ervoor de strijd met reactionaire en tegen het volk gerichte ideeën is.
" Dt waarhéid en de juistheid van de marxistisch38

leninistische leer van de partijgebondenheid van de
kunst en de literatuur worden niet alleen door de
scheppende intelligentsia in de Sovjet-Unie erkend,
maar ook door vele vooraanstaande buitenlandse
schrijvers. We zullen hier slechts één enkel voorbeeld
aanvoeren, doch een uiterst veelzeggend. ln zijn artikel "Lenin. Kunst en invloed" schreef Romain Rolland
het volgende:
- "...De kunst laat zich nooit onbetuigd in de
veldslagen van haar tijd, zelfs wanneer zij beweert het slagveld verlaten te hebben, wanneer
zij zich het kinderachtige etiket van "l'art pour
l'art" opplakt. Dat etiket liegt...
Zoais Lenin in zijn artikelen uit het jaar 1905
schrijft, bestaat er zolang we in een klassemaatschai:pij leven op geen enkel gebied van het
geestelijk leven (en kan ook niet bestaan.) een
ètandpJnt dat niet klassebepaald is. Of de literatuur d'at nu wil of niet, zij is onderworpen aan de
belangen en hartstochten van de maat'schappelijke strijd, zij is niet vrij (en kan dat ook niet
zilnl van de invloed van deze of gene klasse;
aile3 staat bloot aan de invloed van de elkaar
bestrijdende klassen, en met name aan de invloed van de heersende klasse, in wier handen
zich de meest effectieve en de meest uiteenlopende middelen bevinden om mensen te overtuigen en dwang op hen uit te oefenen. Zelfs de
allergrootste schrijvers, die uiterst zeldzame talenten die dankzij hun karaktersterkte vrij zijn (of
menen vrij te zijn) van de vooroordelen en het
despotisme van de publieke opinie die in de
contemporaine samenleving heersen, zelfs die
zii hebben geen
machtige geesten ademen
en kritisch inhun
creatieve
ondanks
keuze
- geest de lucht van hun epoche"'
gestelde
He1 pri ncipe va n commu n istische partijgebonden heid zet de kunst en de literatuur helemaal niet aan tot
bevooroordeeldheid en tot onderwerping aan opgelegde subjectieve ideeën. De "partijdigheid" .van de
soiialistische kunst is onafscheidelijk verbonden met
haar waarheidsgetrouwheid, omdat zij gebaseerd is
op een leer en ideeën die helpen de objectieve werke39

lijkheid en het proces van haar ontwikkeling dieper te
doorgronden.
De partijgebondenheid van de Sovjet-literatuur
wordt helemaal niet bepaald door van buitenaf opgedrongen, opgelegde eisen, maar door haar innerlijke
principe. Dit principe verondelstelt dat de ideeën van
het communisme eigen vlees en bloed van de schrijver worden, dat zij zijn levensovertuiging worden, zijn
geweten en zijn wereldbeschouwing, dat hij zijn
scheppend werk in volkomen vrijheid verricht, gehoor
gevend aan zijn eigen verlangens en doelstellingen.
De vooruitstrevende ideeën van dit tijdperk waarborgen de kunst en de literatuur een diep besef van
de werkelijkheid en waarachtige vrijheid. Het is de
opgave vah het artistieke scheppingsproces om de
weiketilkheid objectief en onbevooroordeeld te doorgronden en in vrijheid de waarden van kunst en
literatuur te creëren.

Wat is
socialistisch
realisme?

De term "socialistisch realis-

me" deed zijn intrede in
1932, toen de Unie van

Sovjet-schrijvers opgericht
werd. De vereniging van alle
Sovjet-schrijvers in één enkele unie verlangde een
gemeenschappelijk creatief uitgangspunt. Omdat het
noodzakelijk was de artistieke methode van de
Sovjet-literatuur en -kunst aan een beoordeling te
onderwerpen, kwam het tot gedachtenwisselingen
tijdens ontmoetingen van schrijvers bij Maksim Gorki,

in het Organisatiecomité van de Schrijversbond en op
diverse vergaderingen die gewijd waren aan literaire
vraagstukken. Het was in de loop van deze discussie
dat het begrip "socialistisch realisme" ontstond.
Omstreeks dezelfde tijd dook de term in de gedrukte
pers op.
Twee jaar later vond het Eerste congres van
Sovjet-schrijvers plaats, waar het vraagstuk van de
richiing en-de aitistieke'methode van de Sovjetliteratuur centraal stond. ln de statuten van de Unie
van Sovjet-schrijvers, die door het congres eenstem-

mig aangenomen werden, was opgenomen dat de
Íundamentele creatieve methode van de Sovjetliteratuur en de literaire kritiek het socialistisch realisme was, het wezen waarvan gelegen was in de
waarheidsgetrouwe, historisch concrete uitbeelding

van de

werkelijkheid in haar revolutionaire
ontwikkeling.
De kunst van het socialistisch realisme was echter
al vroeger opgekomen en had zich in de mondiale
artistieke beweging al in het begin van de 20e eeuw
doen gelden, lang voordat zij een naam kreeg die in
overeenstemming was met haar karakter. En in de
Sovjet-literatuur werd het socialistisch realisme de
leidende artistieke methode reeds vóór het Eerste
congres van Sovjet-schrijvers, nog in de jaren 20. Het
ontsproot rechtstreeks aan het leven, aan de ontwikkeling van de kunst zelf, en vormde beslist geen zuiver
theoretische, abstracte categorie. lntegendeel, het is
in de eerste plaats een zich voortdurend ontwikkelende en verrijkende methode van artistieke schepping,
die haar bezieling ontleent aan de ideeèn van het
socialisme.

Reeds in de burgerlijke maatschappij oefende de
bevrijdingsstrijd van het proletariaat en de brede werkende massa's tegen de macht van het kapitaal een
drastische invloed uit op de geestelijke cultuur, op
literatuur en kunst. Hiermee staat de geboorte van het
socialistisch realisme in verband. En op deze plaats
dient benadrukt te worden dat het socialistisch

realisme beslist geen uitsluitend Russisch of
Sovjet-verschijnsel is. Het is een internationaal

verschijnsel. Het ontstond overal waar de arbeidersklasse opstond voor de strijd tegen het kapitaal en
waar de ideeén van een socialistische hervorming van
het leven het bewustzijn van de massa's doordrongen. De kiemen ervan kan men bespeuren in het werk
van Georg Weerth, die door Friedrich Engels "de

eerste en belangrijkste dichter van het Duitse
proletaraaat" genoemd is, in de poëzie van de
auteur van de "lnternationale" Eugène Pottier, in de
Poolse revolutionaire liederen "Warszawianka" en
"Het rode vaandel" en in andere voortbrengselen van

de revol utionaire arbeiderspotlzie.
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Een uitermate belangrijke rol bij de vorming en de
ontwikkeling van het socialistisch realisme speelde de
Russische ilteratuur, en met name het werk van
Maksim Gorki.. Naast Gorki traden in de aan de
revolutie voorafgaande periode ook de schrijver
Aleksandr Serafimovitsj, de dichter Demjan Bedny en
anderen op. ln die zelfde tijd verschenen ook in het
buitenland zulke bekende exponenten van het socialistisch realisme als de romans van Martin Andersen
Nexo "Pelle de veroveraar" en van Henri Barbusse
"Het vuur".
Zodoende is het socialistisch realisme historisch
bepaald en vormt een wetmatige fase in de ontwikkeling van de wereldkunst, en de definitie ervan, die
op"k*am in de periode dat de Unie van Sovjetsèhrilvers opgerióht werd, veralgemeende de retile
kenmerken varr de Sovjet-literatuur en van die literatuur in de burgerlijke landen die verbonden was met
de revolutionàire- arbeidersbeweging en met de
ideeën van het socialisme.
Net zo goed als bijvoorbeeld de romantiek en het
modernismé heeft de kunst van het socialistisch realisme haar eigen definitie. Uitgewerkt en wetenschappelijk geformuleerd neemt zij een goede halve pagina
in e'en boek in beslag. ln eenvoudiger en toegankelijker vorm kan zij in één enkele zin samengevat worden: een door de ideeën van het socialisme bevrucht
realisme. Doch het beste antwoord op de vraag wat
socialistisch realisme inhoudt, heeft wellicht de bekende Sovjet-schrijver Konstantin Fedin gegeven. H.ij
zei dat meh het vànzelf aan de weet zou komen als
men de Sovjet-literatuur las en kennis maakte met de
Sovjet-auteurs.
Éedin had gelijk, want definities hebben alleen
maar zin als men weet wót zij definiéren. lntussen
werd de Sovjet-literatuur in het Westen lange tijd
ofwel verzwegen. ofwel afgewezen. De beeldende
kunst werd nièt zelden voorgesteld als een ononderbroken reeks afbeeldingen van hijskranen en graafmachines, filrn en toneel als een eentonige beschrijvan werkdagen en belerende verhaaltjes.
ving"Op
grond van een aantal speciÍieke oorzaken hebben de"muziek en het ballet het er beter afgebracht: de

namen van componisten als Sergej Prokofjev, Dmitri
Sjostakovitsj en Aram Chatsjatoerjan, van ballerina's
als Galina Oelanova en Maja Plisetskaja, die in de
hele wereld bekend zijn, spraken voor zichzelÍ.
Na de Europese Conferentie over veiligheid en
samenwerking in Helsinki, toen de culturele contacten tussen Oost en West begonnen een minder episodisch karakter te dragen, bleken de werken van de
hedendaagse meesters van de Russische literatuur
Wasil Bykov, Viktor Astafjev, Joeri Bondarev, Wasili
Belov, van de Oekraïener Oles Gontsjar, van de
Georgiër Nodar Doembadze en van andere vertegenwoordigers van de multinationale kunst van de
Sovjet-Unie een openbaring voor de westerse lezers
en uitgevers. De Sovjet-schrijver Tsjingiz Ajtmatov
merkte volkomen terecht op dat de Sovjet-literatuur
de hedendaagse lezer overal ter wereld datgene biedt
wat hij in de andere literaturen niet kan vinden.
"Wij hebben." zei hij, "eigen ideeën en e.en eigen
gezicht en het hedendaagse literaire proces kan het
zeker niet zonder ons aandeel stellen." En die zelfde
Tsjingiz Ajtmatov verklaarde met nadruk: "lnderdaad,
wij gaan uit van het socialistisch realisme, maar dat
sluit de universaliteit van ons artistieke denken allerminst uit, doch stelt deze juist tot voorwaarde."
Ook de eerste tentoonstellingen van beeldende
Sovjet-kunst, die door honderdduizenden ltalianen,
Zweden, Japanners en Fransen bezocht werden. ontving men met oprechte belangstelling... De pers sprak
haar grote waardering uit voor het werk van Sovjetkunstenaars die vroeger in het Westen nauwelijks of
in het geheel niet bekend waren: Nikolaj Romadin,
het kunstenaarscollectief Koekryniksy, llja Glazoenov,
Boris Sjtsjerbakov... Een sensatie werden de retrospectieve tentoonstellingen van de klassieken van de
Sovjet-kunst Aleksandr Dejneka en Martiros Sarjan...
Ook verkoopsexposities van Sovjet-schilderkunst en
-sculptuur hebben in het buitenland veel succes. Het
is volstrekt niet uitgesloten dat dit succes voor een
deel verklaard moet worden uit het feit dat de kunstliefhebbers in het Westen het trucwerk van het modernisme en de hersenbrekers van de zogenaamde
"nieuwe kunst" zatzijn. Men verlangt naar helderheid

en eenvoud, en daardoor onderscheidt de Sovjet-

kunst zich nu juist, omdat zij te allen tijde gericht is op
de mens en appelleert aan menselijke gevoelens.
De uitbreiding van de contacten en de belangstelling voor de literatuur en kunst van de Sovjet-Unie in
het buitenland duiden er onbetwistbaar op dat de
methode van het socialistisch realisme erkenning vindt.
Nobelprijzen, Prix Goncourt, Oscars, Grand Prix,
Gouden medailles en andere eervolle internationale
onderscheidingen die vertegenwoordigers van de
Sovjet-cultuur ontvangen hebben, bevestigen dit feit.
Uiteraard garandeert de methode van het socialistisch realisme geenszins dat elk werk dat in deze trant
vervaardigd wordt ook een meesterwerk is. ln laatste
instantie hangt alles af van het talent van de maker. Er
zijn heel wat boeken, films en schilderijen die binnen
het kader van het socialistisch realisme tot stand
gekomen zijn en toch niet geslaagd. Er dient echter
met nad.ruk op gewezen te worden dat, hoewel lang
niet alle voortbrengselen van de Sovjet-cultuur een
voldoende hoog artistiek niveau bereikt hebben, er
onder hen geen één is dat ooit het geweten van de
lezer of toeschouwer zal kwetsen. Men zal er geen
oorlogspropaganda aantreffen, zij cultiveren nooit lage instincten in de mens en poëtiseren nimmer
geweld.
Het socialistisch realisme ontwikkelde de beste
tradities van het realisme uit de 19e en 20e eeuw
verder. verrijkte ze en gaf een nieuwe klank aan vele
thema's, motieven en beelden. Van het vernieuwende
karakter van de kunst van het socialistische realisme
getuigen in de eerste plaats de positieve personages,
beelden van een nieuwe mens, die gekenmerkt wordt
door een nieuwe psychologie en veranderde opvattingen, door een nieuwe moraal en leefwijze. Vanaf
de helden van Maksim Gorki (Pavel Vlasov uit de
roman "De moeder") en Nikolaj Ostrovski (Pavel
Kortsjagin uit de roman "Hoe staal gehard werd") tot
en met de helden uit de moderne Sovjet-literatuur (in
de boeken van Joeri Bondarev, Boris Wasiljev, Fjodor
Abramov e.a.) kreeg de Sovjet-conceptie van de per-

soonlijkheid hoogwaardige artistieke gestalte: een
mens die collectivistisch ingesteld is, die zich alles

wat het lot van het volk betreft, aantrekt alsof het zijn
persoonlijke zaak was, een mens die doordrongen is
van vooruitstrevende ideeén, een strijder en een
bouwer.
De consolidatie van de socialistische verhoudingen is ondenkbaar zonder een scherpe kritiek op alles
wat de deÍinitieve overwinning en de verdere ontwikkeling van die verhoudingen verhindert, zonder een
bijtende satire, die al wat negatief en gehuicheld is,
geselt en ontmaskert. Het is de moeite waard hieraan
te herinneren, aangezien lange tijd beweerd werd dat
het socialistisch realisme geen satire zou toelaten.
Tegenwoordig worden satirische werken van
Sovjet-auteurs in het Westen vertaald, uitgegeven en
op het toneel gebracht, vanaf Vladimir Majakovski
("De wants" en "Het badhuis"), llja llf en Jevgeni
Petrov ("De twaalf stoelen", "Het gouden kalf") tot
en met Valentin Katajev ("De kwadratuur van de
cirkel") en Viktor Rozov ("Veel succes", "Eeuwig
levend"). Tegen de hedendaagse bekrompen burgers
zijn vele boeken van Wasili Sjoeksjin, Joeri Trifonov,
Nodar Doembadze en andere schrijvers en dichters
gericht.

Een onbevooroordeelde kennismaking met de
Sovjet-literatuur ontzenuwt ook de niet zelden in
omloop gebrachte stelling als zou elk van haar werken noodzakelijkerwijs een goede afloop moeten
hebben. Het optimisme van het socialistisch realisme
betekent geenszins dat het geen droevige, tragische
gebeurtenissen kan behandelen. Men kan volstaan
met het noemen van Michail Sjolochovs beroemde
roman "De stille Don", die met de Nobelprijs onder-

scheiden

is, "Een optimistische

tragedie" van
Vsevolod Visjnevski, een hele reeks novellen en verhalen van Valentin Raspoetin en Wasil Bykov, over
wie tegenwoordig veel geschreven wordt in het
buitenland...
Het socialistisch realisme geeft geen voorschriften
aan de kunstenaars, het verlangt van de werken geen
"enig juiste" compositie, geen "enig juist" onderwerp. Het verwerpt noch de conventionele stijlmiddelen, noch symboliek, noch hyperbolisering, noch grotesk... ln de statuten van de Unie van Sovjet45

schrijvers staat geschreven dat het

"bij het proces van

Vooruitgang in de kunst is afhankelijk van de

artistieke creativiteit volledige vrijheid garandeert van
scheppend initiatief en de vrije keuze van de meest
uiteenlopende vormen, stijlen en genres".
De boeken van Michail Sjolochov verschillen aanzienlijk van die van llja Erenboerg, de werken van
Gavriil Trojepolski van die van Tsjingiz Ajtmatov. De
schilderijen van llja Glazoenov vertonen zowel qua
techniek als qua gerichtheid geen gelijkenis met die
van Dmitri Nalbandjan. De westerse lezer en toeschouwer kan zich daar persoonlijk van overtuigen.
Het socialistisch realisme is de leidende methode
in de Sovjet-kunst en -literatuur. Het omvat al de
meest kostbare voortbrengselen van de wereldcultuur
uit verleden en heden. Doch al hetgeen de kunst van
het leven scheidt, en de mens van de mensheid,
verwerpt het.
zo voeren onze opponenten
lndien echter
aan
de kunst -van het socialistisch realisme de
- vooruitstrevende kunst van het tegenwoordige
meest
tijdperk is, en indien zij de hoogste graad van geestelijke en esthetische ontwikkeling in de wereldcultuur
en in de praktijk van het artistieke scheppingsproces
vertegenwoordigt, waarom dan:
a) vindt men onder de Sovjet-schrijvers geen
meesters van het formaat van een Poesjkin, een
Tolstoj of een Tsjechov?
b) zijn de werken van Hemingway (of Faulkner,
Sagan...) interessanter dan vele boeken van hedendaagse Sovjet-a uteurs?
c) valt een hele reeks werken van Sovjetkunstenaars op door grauwheid, hoogdravendheid en
gebrek aan psychologische overtuigingskracht?
Dit ziin veelgehoorde vragen. Sommigen stellen ze
vol leedvermaak, anderen met oprechte verbazing.
De aanwezigheid of het ontbreken gedurende deze of gene ontwikkelingsfase in de kunst van een
"voldoende" hoeveelheid genieën en talenten, evenals de vergelijking van hun graad van artistiek meesterschap, geeft nog geen reden om te oordelen over
de mate van progressiviteit van de kunst. ln alle tijden
is kunst haar ideeën, inhoud, uitdrukkings- produkt van haar eigen epoche geweest.
vorm
een

mogelijkheden die elk tijdperk aan de kunst te bieden
heeft. De meesters van de socialistische kunst, die de
betekenis en de geest van de socialistische ideeèn
doorgrond hebben, beschikken over een nader inzicht
in de weg die de mensheid reeds afgelegd heeft en
kennen het pad naar de toekomst. Zij hebben alle
reden om te geloven in de progressieve ontwikkeling
van de maatschappij en dit proces in hun werken te
weerspiegelen.
We zullen nu overgaan tot de tweede vraag, waarbij we hem met de derde verbinden, want op beide
vragen is in wezen één en hetzelfde antwoord van
toepassing.
lnderdaad is het zo dat de boeken van Hemingway
soms met veel meer belangstelling gelezen worden
dan sommige romans van Sovjet-literatoren. En het
meest verbazende is wel, dat daar niets verbazends in
sc h u ilt.
Het classicisme, de romantiek en het realisme
hebben elk hun talentvolle vertegenwoordigers. Dit is
net zo vanzelfsprekend en juist als het feit dat aan
grauwe, hoogdravende werken niet zozeer literaire
stromingen, richtingen en methodes schuld dragen
als wel degenen die deze creaties vervaardigd
hebben.
Talent beslist veel, zo niet alles. Dat is een eeuwige waarheid. Het is nu eenmaal onmogelijk om goede
schrijvers in serieproduktie voort te brengen, maar
men kan wel een voedingsbodem scheppen voor de
ontplooiing van talent en al het mogelijke doen om de
rdeologische en artistieke groei ervan te bevorderen.
Het socialistisch realisme biedt de kunstenaars ruimere mogelijkheden tot creatieve ontplooiing dan welke
andere richting dan ook, en of de kunstenaar gebruik
weet te maken van die mogelijkheden en ze weet toe
te passen, zal geheel en al van zijn begaafdheden
afhangen.
Recepten voor het vervaardigen van meesterwerken levert noch het socialistisch realisme, noch de
romantiek, noch het naturalisme. Zulke recepten bestaan niet, anders zouden wij door louter meesterwer-
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ken omringd zijn. Wat echter de mogelijkheden betreft die de methode van het socialistisch realisme

biedt, daarover kan men oordelen aan de hand van de
werken van Gorki, Majakovski, Sjolochov, Leonov,
Tvardovski, Katajev, Sjoeksjin, Ajtmatov, Trifonov,
Bykov, Raspoetin, Bondarev... En er is niets dat het
wezen van het socialistisch realisme beter zou kunnen
uitleggen en de humanistische gerichtheid ervan tonen, dan een kennismaking met hun boeken.

Creatieve
vrijheid:
;iÍËià v99r.

.

Het Sovjet-standpunt kan in
het kort als volgt uitgedrukt

y,ï[1;J' b33,'#';"J,{"?l'"X:

wie en vriiheid öàïiËi-uïïJ,"-no.È in

waarvan?

de

Verénigde Staten, noch in
Frankrijk, noch in enig ander
land van het westelijk of oostelijk halfrond. Zij bestaat
helemaal niet. Als men filosofeert over vrijheid, dient
men zich altijd af te vragen: Vrijheid voor wie? Voor
"de tienduizend aan de top", voor een elite, of voor
miljoenen mensen, voor het volk? Vrijheid waarvan?
Van elke vorm van verantwoording tegenover de
maatschappij en de mensen?
Als men het gesprek over creatieve vrijheid in
praktische banen leidt, kan de essentie als volgt geformuleerd worden: waar, in welke maatschay
pii in de wereld van het socialisme of in de
- van de westerse democratie bezit
wereld
- vriie
een kunstenaar meer mogeliikheden tot
creatieve arheid?
V. l. Lenin stond aan de bronnen van de Soviet-cultuur,
Op zijn instigatie werd ter verlichting van het volk een

plan'voor "monumentale propaganda" uitgewerkt: in
de grootste steden van het land werden standbeelden
en borstbeelden opgericht en gedenktafels aangebracht

ter herinnering aah revolutlonairen en vooraanstaande
figuren uit de progressieve cultuur van alle tiiden en
alle volkeren,
V. l. Lenin bij het leggen van de eerste $teen voor een
gedenkteken van Marx in Moskou,
48
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De eerste jaren van het Soviet-bewind: groepen artiesten reisden door het hele land en gaven concerten.

Voor volwassenen die niet konden lezen en schriiven,
werden talloze kringen, scholen en cursassen georganiseerd, die alle ten doel hadden een einde te maken aan
het analfabetisme.

Vele vooraanstaande geleerden traden vanaf het aller-

eerste begin onvoorwaardelijk in dienst van het Sovjetbewind. Academielid N. Zelinski geeft /es aan

studenten.

tleden ten dage is de Sovjet-Llnie volgens gegevens van
het land waar het meeste ter wereld gele'
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zen wordt.

De Dagestaanse dichter Rasoel Gamzatov (links) te
nidden van zijn streekgenoten.
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De beeldhouwer Lev
Kerbel, die o.a. stan&
beelden van Marx in
Moskou (í961 ) en in

$

Karl-Marx-Stadt (DDR,
1971) en van Lenin in
Sofia (Bulgarije, 1971 )
vervaardigde.
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Overhandiging van de internationale Lotos-prijs aan
Michail Sjolochov, auteur van de. romans "De stille
Don" en "Nieuw land onder de ploeg".

De schilder llja Glazoenov in zijn atelier

Svjatoslav Richter, een
van de grootste pianis-

ten van de 20e eeuw.

Een concert: door de

Grote zaal van het
Moskouse conserv*
torium klinkt de mu-

ziek van Beethoven.

De regisseur Georgi Danelia (links) is bekend als mees-

ter van de filmkomedie.

Twee generaties filmregisseurs: Nikita Michatkov

(links) en Sergej Bondartsjoek.

De cinematografie speelt een belangrijke rol in het
culturele leven van het land. Een beeld uit de film
"Moskou gelooft niet in tranen

Andrej Tarkovski, regisseur van de films "Andrej
Roebljov", "De sPiegel"

e.a.

Joeri Lioebimov, de hoofdregiss.eur va.n het Moskouse
Tagank*theater voor drama en komedie'
De hoofdregisseur van het Moskouse artistieke academische theàter (MChAT), Oleg Jefremov (links)'
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rluldiging van de meest vooraanstaande hedendaagse
callerina, Galina Oelanova.

[.
if!

in'Spartacus",
het Bolsjoj-theater: Aram Chatsjatoerjans ballet

f

met in de hoofclrol lrek Moechamedov.

f,.
De fitm van N. Michalkov en A. ,Adabasiian "Onvoltooid
stuk voor piano mécanique" had in de Verenigde Staten
veel succes.

Op de tentoonstelling "Kunst der USSR"
(Finland).

in

Helsinki

Wat is er in de Sovjet-Unie nodig om kunstenaar
te worden, componist. schrijver of acteur? Slechts één

ding: overeenkomstige bekwaamheden en

talent.
Deze bekwaamheden kan men tonen en ontwikkelen

rn speciale kringen, in clubs, aan instellingen voor
middelbaar en hoger onderwijs, in uiteenlopende
creatieve verenigingen... en zonder enige betaling.
Een kenmerk van artistieke scheppende arbeid is
echter dat vaak jaren uitgetrokken moeten worden
voor het tot stand komen van een bepaald werk.
Gedurende al die tijd kan men zich niet uitsluitend
met scheppend werk bezighouden, maar moet men
ook in leven blijven, zichzelf en zijn gezin voeden en
<ieden... Kan een kunstenaar zich in de Sovjet-Unie
.olledig wijden aan scheppende arbeid?
Ja, dat kan hij. ln de Sovjet-Unie zijn aan de
. Jnstenaarsbonden speciale fondsen verbonden voor
'ieratoren, cineasten, architecten. Zij verlenen de
\Jnstenaar materiële hulp: ze bieden kosteloos verblijf
r de zgn. "Huizen voor creatieve arbeid" aan, versrrekken leningen die soms wel en soms niet terugbe:aald hoeven te worden, organiseren kosteloze
werkbezoeken" naar elk willekeurig gebied van het
a

nd.

Schilders en beeldhouwers bijvoorbeeld zijn niet
,erantwoordelijk voor de kosten van catalogi en uitrodigingen en zij betalen niet voor tentoonstellings'Jrmte en het opbouwen van exposities.
Een aanzienlijke hoeveelheid werken van Sovjet\unst wordt vervaardigd in opdracht van de staat of
,an maatschappelijke organisaties. Dit feit geeft niet
zelden aanleiding tot irritatie bij een reeks sovjetololen, tot verwarring bij esthetiserende critici en tot
,','antrouwen bij een bepaald deel van het westerse

ln de

leeszaal van de Nationale Leni*bibliotheek te

Voskou. ln de magazijnen van deze grootste bibliotheek
tan de Sovjet-Unie worden 30 miljoen uitgaven in 247
:alen van over de hele wereld bewaard. Dagelijks bezoe<en niet minder dan 7000 lezers haar 22 zalen. De kocieerafdeling van de bibliotheek stuurt op aanvraag
'otokopieén en microfilms van unieke en zeldzame uit-

gaven naar alle hoeken van het land, evenals naar het
cuitenland.
-98
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publiek. Er bestaan intussen geen gegronde redenen
voor zo'n verwarring, irritatie en wantrouwen.
Denk maar eens aan de geschiedenis van de kunst
gedurende het bestaan van de wereld. De meesters in
het antieke Griekenland en Rome vervaardigden hun
werken in opdracht van legeraanvoerders, imperatoren en consuls. ln opdracht van pausen en kardinalen
schilderden zulke titanen als Leonardo da Vinci.
Rafaë1, Titiaan en honderden van hun minder talentvolle collega's hun werken. Vele prachtige opera's en
symfonieën zijn geschreven in opdracht van koningen, vorsten en keurvorsten. ln opdracht werkte
Stendhal aan zijn schetsen en artikelen. Het was in
opdracht van de republikeinse regering van Spanje,
dat Picasso zijn beroemde "Guernica" schilderde...
Als wi.i verrukt zijn van de antieke beeldhouwkunst of van de doeken van de grote meesters uit de
Renaissance, als wij naar de muziek van grote componisten luisteren, dan denken wij aan het talent van
degenen die deze werken tot stand gebracht hebben.
De gedachte dat hun schepping geen betrekking tot
de kunst heeft omdat zij in opdracht vervaardigd is,
komt zelfs niet in ons hoofd op,zo absurd en onzinnig
is zij.

; cegin.nen bij benadering de prijs van het werk
,':esproken. Als de kunstenaar eim-ee instemt, heeft
- het recht om een contract te sluiten voor de
;: levqn opdracht en wordt hem een voorschot uitbe_
,. d Nadat de tentoonstellingscommissie
Oóót
: :e sculptuur. goedgekeurd heeft, ontvangttret
de ma_
, .' le rest van het bedrag; soms valt
het totàalbedràg
:'"s hoger uit dan vastgesteld was in het
contractl
- :. in het geval dat dè commissie het werk niet
.pteert (dat komt voor), mag de maker het aan_
<elijke voorschot behouden. Jp deze manier beperkt het systeem van opdrach_
.riet alleen geenszins de creatieve vrijheià en de
*:;elijkheden
van de kunstenaar, maar garandeert
*,.- ook voortdurend
werk in zijn intereséesfeer en
;",=: hem toe zich geheel en ionder afleiding te
, r:n aan creatieve arbeid. Bovendien verbiedt
niemand de kunstenaar scheppend bezig te
- ';'aard
: -- cuiten h.et systeem van opdrachteri en op
eilen
- :tref werk te verrichten.
3eweringen als zouden van hogerhand voor_
i,,r -' 'ten op de kunstenaar "losgelaten-,, worden,
I --.oet werken en^wat hij mag maken, zijn hàe
een
i. - rderde le-qende. Om de vólstrekte ongegrondheid
l :i te beseffen, is het voldoende om een willekeuri_
0,: .unsttentoonstelling te bezoeken, waar werken
r ,,- Je meest uiteenlopende en zelfs
tegengestelde
r ::. oVe opvattingen-en sttjlen naast elkaàr hangen.
-et spreekt vanzelf dat de staat, in de persoon van
r"'' -inisterie van cultuur, een schrijver, componist of
t' "-::enaar geen "recepten" geeft hoe
hij'te werk
Í' : ;: gaan, en zulke "recepten" ook helemaàl niet kón
gr :'). Hij dringt de kunstenaar nimmer bepaalde
r'::r eVB opvattingen op, en al evenmin een bei:aalde
:,,: - cositie.
fe stille Don" van Sjolochov en Sjostakovitsj,
p, -'onieën zijn niet
vervaardigd volgens schemab
| ; loor staatsambtenaren of- partijiunctionarissen
,- :'3esteld waren. Een kunstwerk koht tot stand
op
trb:rg van het hart. op ingeving van de ziel. DaarovËr
ï.:f,en die zelfde Sjo-lochov èn Sjostakovitsj meèr
l.i - 3ens geschreven. Dat weet elke kunstenaar maar
'=
1

Wat verstaat men in de Sovjet-Unie onder een
opdracht? Wat is de inhoud van de overheidspolitiek
op dit gebied?
ln de eerste plaats dient benadrukt te worden dat
de staat in geen enkel opzicht inbreuk maakt op de
creatieve vrijheid. Hij geeft de kunstenaar een soort
programma voor de toekomst, en deze is vrij uit dit
programma elk willekeurig thema te kiezen en er zijn
eigen interpretatie aan te geven. Nadat een contract
voor de vervaardiging van het werk gesloten is, ontvangt hij 25 procent van de overeengekomen prijs,
Alleen al in staatsopdracht worden jaarlijks ruim
2000 objecten van beeldende kunst aangeschaÍt.
Maar een kunstenaar werkt in de eerste plaats op
bestelling van de bond waarbij hij aangesloten is. Bij
de voorbereiding voor een tentoonstelling Uaarlijks
vinden er in de Sovjet-Unie zo'n 5000 plaats) wordt
de kunstenaar werk aangeboden voor het thema dat
hem het meest na aan het hart ligt. Daarbij wordt om r
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gOed.
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wil dat anderen ook vol bewondering ziin voor de
schoonheid van menselijke heldendaden, voor onverwinbare geesteskracht... Hierin schuilt mijn keuze,
sche overtuiging. ln verband hiermee verklaarde de mijn vrijheid als schrijver, miin recht om vol bewonvooraanstaande Sovjet-prozaschrijver M ichail dering te zijn voor menselijke heroïek, waarin de
Aleksejev het volgende:
epoche haar weerspiegeling vond. En alleen doordat
"...de mens heeft zoals bekend zijn overtuigingen,
de schrijver zijn gevoelens vrijelijk verkondigt, wordt
hij belijdt bepaalde ideeén en hij kan ook niet anders de waarheid van het leven ook artistieke waarheid.
dan deze belijden. Vandaar dat ik met luider stem
Voor ons Sovjet-schrijvers betekent creatieve vrijverkondig: ik ben een mens en ik ben niet vrij.lk ben heid: in al onze overleggingen onafscheidelijk te zijn
niet vrij van de wetten van de menselijke samenle' /an ons volk, trouw te bewaren aan onze patriottische
ving, ik ben niet vrij van een menigte nuttige regels en internationale taak, ons te vaegen bij al degenen
die de mensen in de loop van duizenden jaren uitge' toor wie de idealen van vooruitgang en humanisme
werkt hebben om hun gezamenliike bestaan op één Cierbaar zijn en die vandaag in suijd, in heldendaden
en dezelfde planeet Ín banen te leiden.lk ben niet vril en in lijden op de bres staan voor de toekomst van de
van mijn geweten. En tenslotte: ik ben niet vrii van nensheid."
mijn overtuigingen! Op deze laatste "onvriiheid" ben
En de volgende uitspraak is van een andere verteik bijzonder trots, want zij is verworven ten koste van 3enwoord iger va n de mu lti nationa le Sovjet - I iteratu ur,
een zware strijd en in de loop van een lang proces var Je Kabardinische schrijver Alim Kesjokov: "Het staat
geestelijke rijping. lk ben communist, en biigevolg een ieder van ons vrij om al naar gelang zijn'smaak en
niet vrij van mijn communistische opvattingen, die ik artístieke instelling een thema te kiezen. ln deze keuze
zelf gekozen heb en bevochten in de gelederen van is hij volledig vrij, maar een ware kunstenaar heeít níet
mijn partij.
het recht om te liegen. Het is zijn plicht de waarheid
Maar deze opvattingen en overtuigingen van mi, te spreken. Een lezer, in welke taal hij ook leest, wil
ervaar ik in mijn hoedanigheid van literator niet als ?en waarachtig, levend woord horen, dat hem kan
boeien of een zware last, doch integendeel, zii gever \elpen zich een trede hoger te verheffen, zijn plaats in
mij een vrijheid die geen grenzen kent bii de keuze Je samenleving te beseffen en de dag van morgen te
zo L )ntwaren. Hij díe de mensen dit levende woord geeft,
van de artistieke middelen ter verdediging en
- waar' 1at
wilt
ter verheerlijking van die zaak, in naam
de roerselen en verlangens van de epoche tot
- de arbeidende mens zoveel bloed vergoter ,itdrukking
van door
brengt, helpt zijn tijdgenoten om hun
is en door de verlangens, de vreugden en het liider slaats in de strijd voor vooruitgang te vinden en
waarvan ik leef en werk."
sspireert de mensen door zijn vooruitziende
"Creatieve vrijheid zoals wij die begriipen,' , unstenaarsblik."
schreef de aanzienlijke Oekraïense auteur Oles
Het systeem van opdrachten van de overheid en
Gontsjar, "betekent in de eerste plaats trouw aan de ,an maatschappelijke instellingen in de Sovjet-Unie
stem van ons geweten en van onze overtuigingen ,erschaft aan een ieder de gelegenheid om zijn
Niemand dringt mij het thema voor miin komende eegaafdheden te tonen en erkenning te verwerven.
werk op, zijn artístieke stijl, de beelden, de kleursch* -let vrijwaart de kunstenaar van de grillen van de
keringen: deze zijn uitsluitend aan mij onderworpen rode, van de kuren van het mecenaat en van finanaan de wet van de ziel, aan miin persoonliike houding :rële afhankelijkheid. Het helpt hem waarachtig kunten opzichte van het leven.
stenaar te zijn.
Als ik een boek schrijf over miin kameraden me:
De bekende ltaliaanse uitgever F. Esposito schreef
wie ik aan het front gestreden heb, dan doe ik dat ut. ^a een bezoek aan de Sovjet-Unie de volgende ineen innerlijke aandrang, omdat zij mii na staan en i'
Creatleve vrijheid is in de opvatting van de Sovjetschríjvers onverbrekelijk verbonden met hun ideologi-
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drukken neer: "De kunstenaar in de Sovjet-Unie
kan rekenen op hulp van de staat. Niem'and van
zijn collega's waar dan ook ter wereld ontvangt
zo'n gulle en alzijdige steun. Dit garandeert hem
waarachtige creatieve vrijheid en onafhankelijkheid van de grillen van de mode. Gedurende
mijn bezoek openbaarde zich aan mij een bruisende overdaad van de meest uiteenlopende
talenten, die slechts in één opzicht met elkaar
overeenkwamen: in de liefde voor hun land."

Een van de
"machtigste

Op 27 augustus 1919 ondertekende V' l' Lenin een de-

voorri;Ëír"s" ;:ï,;:,í*%:i :i"',ïïï"Jlï:
middelen"

van fotogràtiiàrre en cinema_
tografische artikelen naar de
zeggenschap van het Volkscommissariaat van verlichDeze datum werd de geboortedag van de
!ng.'
Sovjet-cinematograÍie en hij woidt elk jaar gevierd in
de Sovjet-Unie.
ln 1925, ter gelegenheid van de 20e verjaardag
van de eerste Russische revolutie, vervaardigdé Sergej
Eisenstein zijn "Pantserkruiser "potjomkin"IOeze tÍm
werd een klassiek voorbeeld van revolutionaire kunst.
Ooit werd de vertoning ervan in Berlijn en New york
verboden en in Londen weigerde men hem aan te
nemen. En niettemin werd juist "pantserkruiser
"Potjomkin" de eerste Sovjet-film die de censuurblokkade van het Westen doorbrak en een zegetocht
ondernam over de bioscoopschermen in de héle wereld. Vervolgens verschenen zulke uitnemende filmprodukties als "De moeder" van Vsevolod poedovkin,
"Voorwaarts, Sovjet" van Dziga Vertov, "Het arsenaal" en "De aarde" van Aleksandr Dovzjenko en
"Tsjapajev" van de gebroeders Wasiljev. Vandaag de
dag behoren deze films tot de wereldklassieken.
ln alle 15 unie-republieken heeft de filmkunst zich
gemaniÍesteerd met serieuze artistieke meesterwerken. Films als "Niemand wilde sterven" van Vitautas

ZalakevicÍius, "Zomerhitte" van Larisa Sjepitko, "De
eerste onderwijzer" van Andrej MichalkovKontsjalovski, "De witte stoomboot" van Bolotbek
Sjamsjiév, "Lautary" van Emil Làteanu, "Vraag de
prijs van de dood aan de doden" van Kaljo Kiisk en
vele andere ontvingen wijde erkenning niet alleen in
de Sovjet-Unie, doch ook in andere landen.
Tegenwoordig is het prestige van de Sovjetcinematografie in de wereld aanzienlijk gestegen.
Hiervan getuigen de prijzen die meer dan eens toegekend zijn aan Sovjet-produkties op de belangrijkste
internationale filmfestivals. Van de rol en het belang
van de Sovjet-cinematografie getuigen eveneens de
filmfestivals van Moskou en Tasjkent, de grootste
presentaties van de progressieve filmkunst in de
wereld.
Dat de Sovjet-Unie een "grote mogendheid op
filmgebied" is, tonen de volgende cijfers aan : in het
hele land vindt men meer dan 150.0Q0 bioscoopschermen (hierbij zijn niet meegerekend de tienduizenden filmvoorzieningen in onderwijs- en overheidsinstellingen en op bedrijven, waar Íilms gratis vertoond worden), de bioscopen trekken dagelijks ruim
11 miljoen bezoekers, hetgeen neerkomt op 4,2 miljard over het hele jaar. Op de statistisch gemiddelde
inwoner van de Sovjet-Unie vallen zo'n 16 bioscoopbezoeken per jaar. De beste Sovjet-f ilms worden door
meer dan 60 miljoen mensen bekeken (gedurende het
eerste jaar van vertoning),
De Sovjet-cinematografie heeft in de loop van
ruim zes decennia een kijker opgevoed die haar nooit

oppervlakkigheid

en gebrek aan originaliteit

zal

vergeven.

Bij de opvoeding van het publiek ontplooien niet
alleen de mensen die in het bioscoopwezen en in de
Íilmdistributie werkzaam zijn belangrijke activiteiten,
maar typerend genoeg ook de bioscoopbezoekers
zelf. Aan de bioscopen en culturele centra zijn filmclubs verbonden en er worden interessante lezingen
met films gehouden. Waaraan hebben deze verschijnselen hun ontstaan te danken? Een van de hoofdoorzaken is volgens sociologen het verlangen van vele
filmliefhebbers om zich niet uitsluitend tot de passie-

ve rol van toeschouwer te beperken. In hun streven
om een Íilm te doorgronden willen zij hun gezichtspunt met de opvatting van anderen vergelijken. Als er
een film vertoond wordt waarvan de artistieke vormgeving eeri "voorbewerkte" kijker verlangt, treden de
leden van de aan de bioscoop verbonden filmclub op
als propagandisten en popularisators.
Het distributiesysteem voor films in de SovjetUnie laat de bioscoopbezoekers op brede schaal ken-

nis maken met voortbrengselen van de cinematograÍie
uit de hele wereld. ln feite is elke tweede film op het
bioscoopscherm in de Sovjet-Unie een buitenlandse.
Films van vooraanstaande buitenlandse meesters verwekken veel belangstelling. Maar aan de hand van
gegevens over het bioscoopbezoek is vastg'esteld dat

82 procent van de kijkers de voorkeur geeft aan

produkten van eigen bodem. Dit legt ongetwijfeld een
bijzondere verantwoording op de Sovjet-cineasten.
Tot het midden van de jaren 70 werd intensief
gewerkt aan de uitbreiding van het aantal bioscoopvoorzieningen, waarbij men ook doordrong tot de
moeilijkst bereikbare bewoonde punten (in de bergen, in woestijnen, in de toendra boven de poolcirkel,
in de taiga). Nu is de belangrijkste taak de bioscopen

te

voorzien van een comfortabele inrichting.

Vroeger was het scherm de hoofdzaak en werden de
bioscopen zelf van goedkope materialen volgens ver-

eenvoudigde ontwerpen gebouwd. Nu stelt men andere eisen.
ln de nieuwe bioscopen van de hogere categorieèn kan men alle soorten films draaien: groot formaat. breedbeeld, cinemascope, films waarbij verscheidene beelden tegelijkertijd geprojecteerd worden. Uiteraard is met de bouw en de exploitatie van
dergelijke bioscopen geen gering bedrag gemoeid,
maar de staat heeft dat ervoor over. De prijs van een
kaartje gaat de 70 kopeken niet te boven (iets meer
dan 1 Amerikaanse dollar) en vormt praktisch geen
aanslag op het budget van de kijker.
ln de Sovjet-Unie vormen de plattelandsbewoners
een aanzienlijke categorie onder de kijkers. ln de
centrale nederzetting van de kolchozen worden de
meest moderne voorwaarden geschapen voor het ver-

tonen van films. En in afgelegen streken en kleine
nederzettingen wordt de oude apparatuur vervangen
door mobiele bioscoopinstallaties, die beantwoorden
aan de iaatste ontwikkelingen van de techniek.
De bioscoopbezoeker in de Sovjet-Unie is tegenwoordig niet alleen "consument" van hetgeen hem
op het scherm aangeboden wordt. Met zijn oordelen
en wensen oeÍent hij een zeer wezenlijke invloed uit
op de ontwikkeling van de Íilm en de organisatie van
het filmwezen in het land.

AmateUrkUnSt

De creatieve activiteiten van
liefhebbers staan in direct

verband met het probleem van de vrijetijdsbesteding
Volgens gegevens van het lnstituut voor sociolo-

gisch onderzoek van de Academie

van

Wetenschappen der Sovjet-Unie beschikt de Sovjetbevolking niet over minder vrije tijd dan .die van de
Verenigde Staten, en over meer dan de inwoners van
andere hoogontwikkelde kapitalistische landen. Doch
het belangrijkste is niet de hoeveelheid vrije tijd, maar
de intensiteit waarmee hij benut wordt. Een analyse
wijst uit dat een man in de Sovjet-Unie bijvoorbeeld
aan zelfstudie en vorming 4,6 uur per week besteedt.
lerwijl da_t in Frankrijk 1,3 uur is en in de Verenigde
Staten 0.8 uur.
De vrije tijd wordt voor de mensen steeds meer
een krachtige stimulans om hun blikveld te verruimen
en hun talenten te ontwikkelen. Een sprekend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een massale
amateurkunst in de Sovjet-Unie, zonder welke het
onmogelijk is zich de hedendaagse Sovjet-kunst voor
te stellen.
Hier zijn enkele cijfers die de omvang van de
creativiteit onder liefhebbers in de Sovjet-Unie karakteriseren:
wordt beoefend door 28 miljoen
- amateurkunst
mensen,
d.w.z. door bijna iedere tiende;
functioneren in het hele land meer dan
- in totaal
130.000
clubs en omstreeks de 800.000 kringen en
collectieven voor amateurkunst;

jaren 1975-76 vond het
- in de
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eerste

Landelijke Íestival voor creatieve amateurkunst plaats.
Gedurende deze twee jaren werden door liefhebbers-

collectieven 2.300.000 concerten en voorstellingen
gegeven, die door 288 miljoen mensen bezocht

werden.
Het tweede Landelijke festival gedurende de jaren

1980-82 demonstreerde de verdere opbloei van de

mu lt inationale

volkskunst.
Ontwikkeling van creatieve amateurkunst behoort
tot de taken van de socialistische staat. Juist daarom
staat in artikel 27 van de Sovjet-Constitutie dat in de
Sovjet-Unie de beoefening van volkskunst zowel beroepsmatig als door liefhebbers op alle mogelijke
manieren aangemoedigd wordt.
Zolang de mensen geen hoog peil van cultuur,
vorming, maatschappelijk bewustzijn en innerlijke
rijpheid bereikt hebben. is het onmogelijk een nieuwe
maatschappij op te bouwen, net zo goed als dat
onmogelijk is zonder de noodzakelijke materiële en
technische ondergrond. Amateurkunst is een belangrijk middel om de cultuur van de massa's en hun
activiteit op het werk en op politiek gebied te verhogen. Zij draagt evengoed als professionele kunst bij
tot de vorming van ideologische overtuigingen, morele principes en esthetische smaak. De voortdurende
aandacht die aan de amateurkunst geschonken
wordt, levert voelbare resultaten op, en de cultuur
dringt op steeds bredere schaal en steeds dieper door
in het dagelijks leven en in het arbeidsproces en heeft
een weldadige uitwerking op het gedrag van de
mensen.

ln de pers werd het volgende voorval vermeld:
in Portugal de amateurdansgroep van een

Toen

uit Krasnojarsk, het Siberische koor voor volksmuziek
en een soortgelijk koor uit Omsk, het Zang- en dansensemble van de volkeren van het Noorden, het
Georgische varieté-orkest en andere collectieven.
De amateurkunst vindt haar oorsprong in de clubs.
Elke Íabriek en elke grote plaats heeÍt zijn eigen
clubgebouw of cultureel centrum, het zgn.
cu ltuurhu is.

ln de Moskouse fabriek voor werktuigbouw "De
rode proletariër" met zijn personeelsbestand van vele
duizenden is één op de tien arbeiders actief in het aan
het bedrijf verbonden cultuurhuis. Hier heeft men een
blaasorkest, een afdeling voo.r populaire muziek, een
zangkoor, een gitaarensemble, een toneelgroep, artistieke clubs voor kinderen. Dit is een geheel eigen
soort "recreatie-concern" met vele "bedrijfstakken",
dat afgestemd is op de uiteenlopende interesses van
de arbeiders en hun gezinnen.
De activiteiten in de diverse kringen en clubs
worden geleid door goed geschoolde s'pecialisten op
het desbetreffende gebied. Een cultuurhuis heeft de
beschikking over muziekinstrumenten, kostuums en
de nodige apparatuur. Alle kosten in verband met de
instandhouding ervan neemt het vakbondscomité van
de fabriek op zich; de arbeiders betalen niets voor de
geboden faciliteiten.
ln de Armeense stad Kirovakan functioneert nu al
25 jaar een cultuurpaleis voor chemici. De amateurkunstkring heeft hier op eigen kracht een opera op de
planken gebracht die geschreven was door een amateurcomponist en waarvan de vormgeving verzorgd
was door liefhebberende kunstenaars.
ln het Centrale cultuurhuis voor spoorwegpersoneel van Moskou zijn al vele j-aren een academisch
amateurkoor, een balletstudio en een toneelgezelschap
actief, waaraan honderden liefhebbers deelnemen,
gewone arbeiders zowel als technici met een hogere
opleiding. Hier heeft men zulke moeilijke opera's als

Leningradse fabriek optrad, hield men de liefhebbers
voor professionele dansers. De aibeiders van de groep
zagen zich gedwongen om plaats te nemen achter de
werkbanken om aan de twijfelaars te bewijzen dat ze
echt gewone arbeiders waren van beroep.
Hoewel de creatieve amateurkunst geenszins tot
doel heeft te concurreren met de professionele kunst,
hebben vele collectieven uit het volk zo'n hoge graad
van meesterschap bereikt, dat ze professionals geworden zijn. Dit is het geval met de bekende Dansgroep

paljassen" van Leoncavallo, "Othello' en
"Rigoletto" van Verdi, "Schoppenvrouw" en "Jevgeni
Onegin" van Tsjajkovski uitgevoerd. Afgevaardigden
van dit volkstoneel hebben opgetreden in de DDR,
Polen. Tsjechoslowakije en Oostenrijk.
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Alleen al in de Russische Federatieve Sovjetrepubliek zijn bij de culturele voorziening van de
bevolking naast de professionele collectieven over de
1000 amateur-toneelgezelschappen. jeugd- en poppentheaters betrokken, en omstreeks de 1500 amateurverenigingen op muziek- en circusgebied.
ln de Sovjet-Unie leert men het tekenen niet
alleen op school en op speciale opleidingsinstituten,
maar ook in een groot aantal kringen voor beeldende
kunst. Juist hier is het dat liefhebbers van schilderkunst, grafiek en sculptuur ingewijd worden in de
beginselen van de beeldende kunst en hun begaafdheden ontwikkelen.
Al meer dan 30.iaar bestaat er bij het cultuurpaleis
van de textielfabriek in de stad Ramenskoje in de
buurt van Moskou een studio voor beeldende kunst.
De leden ervan hebben meer dan eens eervolle onderscheidingen veroverd op concoursen in de SovjetUnie en in het buitenland.
Amateurkunstenaars kunnen in het hele land in
meer dan 12.000 studio's voor beeldende kunst terecht. Doch slechts weinige van deze studio's hebben
als titel het voorvoegsel "volks-" gekregen. Deze titel
wordt verleend voor behaalde successen, voor een
omvangrijke creatieve arbeid, voor hoogwaardige resultaten. Juist zo'n titel is verleend aan de studio in de
stad Ramenskoje.
De studio-kunstenaars, voor het grootste deel arbeiders, komen na afloop van hun werkdag naar het
cultuurpaleis. Sommigen hielden zich al lang bezig met
tekenen maar hebben nu zin gekregen om tot meer
geschoolde resultaten te komen. Anderen hebben
volkomen onverwacht hun aanleg ontdekt, en de
hobby is voor hen een behoefte geworden. Weer
anderen volgen de lessen om zich voor te bereiden op
een studie aan een kunstacademie.
De studio's kennen geen speciaal toelatingsbeleid.
Liefhebbers kunnen zich op elk willekeurig tijdstip
aansluiten bij de lessen. Men moet alleen zijn werk
laten zien, opdat de begeleider het niveau van de
kandidaat kan vaststellen.
Aan de VEF-radiofabriek in Riga is een studio voor
sculptuur verbonden. De amateurkunstenaars leren
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hier niet alleen modelleren, maar ook het werken met
steen en metaal. De fabriek stelt hun de financiën ter
beschikking voor de aanschaf van materialen: marmer,

graniet. koper. Werk van studio-kunstenaars van de
VEF-fabriek zal men beslist aantreffen op alle grote
tentoonstellingen van amateurkunst.
Hoeveel amateurkunstenaars er vandaag de dag in
de Sovjet-Unie zijn, kan niemand precies vertellen.
Naast de studio-kunstenaars bestaat er immers een
zeer groot aantal liefhebbers dat thuis werkt en alleen
af en toe specialisten consulteert. Er zijn er ook die
zich uitsluitend manifesteren als er een expositie
georganiseerd wordt. Maar een aantal gegevens kan
men niettemin verstrekken.
ln 1977 werd in Moskou een van de grootste en
meest representatieve tentoonstellingen geopend:
"Amateurkunstenaars voor het Vaderland". Van haar
omvang getuigen de volgende cijÍers: de jury selecteerde ongeveer 8000 werken voor. expositie, die
vervaardigd waren door ruim 3000 kunstenaars uit
alle republieken van de Sovjet-Unie. Op de volgende
landelijke tentoonstelling (in 1979) bereidden zich al
om en nabij de 100.000 liefhebbers voor.
Amateurkunstenaars vormen niet alleen het microklimaat bij zichzelf thuis, maar zij hebben ook een
weldadige invloed en kweken belangstelling voor
kunst aan bij hun collega's op het werk, bij hun
buren, vrienden en kennissen. Zij wekken interesse,
en niet zelden ook sluimerende creatieve vaardigheden, bij mensen die tot dan toe geen deel hadden aan
de kunst. Amateurkunstenaars helpen actief, en niet
alleen theoretisch, het probleem op te lossen van de
esthetische opvoeding en artistieke vorming van het
volk.
Veel aandacht aan de liefhebbers besteedt de
Kunstenaarsbond van de Sovjet-Unie. Binnen de bond
is een speciale commissie gecreëerd ter bevordering
van de artistieke creativiteit onder liefhebbers. Deze
commissie bestudeert de ontwikkeling van amateurkunst in de Sovjet-Unie zowel als buiten de landsgrenzen en trekt conclusies uit haar onderzoek. zij staat de
amateurs terzijde met consultaties, organiseert tentoonstel I i ngen. bijeenkomsten en conferenties.
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Artistieke
vo r ksn

ijverheid

ln de Sovjet-Unie kent

llï

men

ue bekendste ervan zun
hetd. ï0!:^gg^'1",1J-"15:lljsl:
waarschijnlijk wel de lakminiaturen uit Palech. Het
dorp Palech ligt in het gebied van lvanovo, zo'n 380
kilometer van Moskou. Juist hier, in een streek die
eens je reinste uithoek was, werd een onvervalste
nationale kunstvorm geboren, waarvan de faam de
landsgrenzen ver overschreden heeft.
De voorouders van de huidige meesters van
Palech waren iconenschilders. Hun iconen sieren menige Russische kerk en kathedraal. Reeds Goethe was
verrukt van de kunstwerken uit Palech, en Matisse
verklaarde nadat hij ze gezien had, dat men kunst niet
in Parijs moest studeren, maar in Rusland.
Aan de iconenschilderkunst ontsproot dan ook
een nieuwe kunst in Palech. Maar het had ook anders
kunnen lopen. ln de 19e eeuw raakte de kerkelijke
schilderkunst door de serieproduktie in de verdrukking en verloor steeds meer van haar belang , zodat zij
ten ondergang gedoemd leek. De socialistische
Oktober-revolutie van 1917, zo meenden velen, zou
dit proces alleen maar bevorderen. Zij blies de eeuwenoude Russische kunst echter juist nieuw leven in.
Maksim Gorki had alle reden om Palech te beschouwen als "een van de kleine wonderen die voortgebracht zijn door de revolutie".
Op 5 december 1924 voltrokken de iconenschilders van Palech hun eigen "revolutie": zij richtten een
"Collectief voor oude schilderkunst" op. De autoriteiten verleenden hun alle mogelijke steun. Met die
datum begint dan ook de jaartelling van het moderne
Pa

lech.

Bij de stichting van het collectief waren

zeven

boeren-iconenschilders betrokken. Onder hen bevond
zich lvan Golikov. de stamvader van de nieuwe
Palech-stijl. Hij was de eerste die in plaats van het
traditionele heiligengelaat een boer achter een ploeg
afbeeldde, "De rode ploeger"; hij koos tevens een
nieuw materiaal voor het werk, papier-maché. "Wij
hebben de iconenschilderkunst in Rusland afgesloten
en de eerste bladzijde opengeslagen van een nieuwe
tak in de nationale kunst, " karakteriseerde lvan
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Golikov zelÍ zijn werkzaamheden en het werk van zijn
collega's. Eveneens van hem zijn de uitermate treÍfende woorden afkomstig over de zin van het scheppende werk van de meesters uit Palech: "Onze kunst is
origineel en oorspronkelijk en zij is tot de mens

gericht. Wij werken om de mensen vreugde
brengen."

te

De Oudrussische schilderkunst herleefde in eigentijdse vormen, vervuld van een nieuwe inhoud. Reeds
in het stichtingsjaar van het collectief had het lakwerk
uit Palech grandioos succes op een internationale
expositie in Venetië. En vervolgens volvoerden deze

objecten een ware triomftocht langs de Europese
hoofdsteden
Parijs, Berlijn, Wenen, Londen
en staken ook- over naar New York. Sindsdien tot op

de dag van vandaag worden de Russische
lakminiaturen
kistjes, poederdozen,
- duizenden
jaarlijks naar bijna 50 landen
sigarettenkokers
- verzonden. En daarbij .betreft het
over de hele wereld
altijd originele produkten, want geen van de meesters
uit Palech vervalt wat onderwerp of uitvoering aangaat ooit in herhalingen of kopieert werk van zijn
collega's.

Vroeger werd Palech een dorp genoemd, tegenwoordig een "academiedorp". Er zijn vier musea, een
artistiek opleidingsinstituut en kunstenaarsateliers. De
kunstenaars van Palech houden zich tegenwoordig
bezig met de beschildering van porselein, het illustreren van boeken en de vervaardiging van fresco's en
zelfs toneeldecoraties. Maar de lakminiaturen zijn nog
steeds hun geliefde genre.
De kunst van Palech zal zich zonder twijfel verder
blijven ontwikkelen. De geheimen van het vak werden
hier altijd doorgegeven van grootvader op vader, van
vader op zoon, van moeder op dochter, en dat gaat
nog steeds zo. Gedurende de periode van het Sovjetbewind hebben reeds drie generaties volkskunstenaars de speurtocht naar nieuwe artistieke wegen
voortgezet, waarbij ze hun tradities zorgvuldig
ndhaven.
Kunstvaardige lieden uit het volk verenigen zich in
de Sovjet-Unie als regel in collectieven. De staat
voorziet hen van de middelen voor een mechanisatie
ha
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op kleine schaal en van grondstoffen en zorgt voor de
massa-inkoop van de produktie tegen gunstige voorwaarden. De solide inkomens van de gecentraliseerde
verkoop van hun artikelen staan de meesters toe zich
geheel aan hun geliefde bedrijf te wijden. Wat eens
een bijverdienste was, is tegenwoordig voor velen
een goed betaald beroep geworden. Onder de volkskunstenaars zijn er heel wat met Staatsprijzen bekroond en velen zijn lid van de Kunstenaarsbond van
de Sovjet-Unie.
Vroeger werd volkskunst vrijwel uitsluitend in
boerenmilieu bedreven. Tegenwoordig is het een
soort exotische huisvlijt voor stedelingen. Ondanks de
gewijzigde functie van de voorwerpen, hetgeen zich
uit in hun vorm en meer nog in hun ornament, komen
de hoofdtrekken en de principes van de nationale
kunst nog steeds duidelijk en beeldend tot uitdrukking. ln een reeks Sovjet-republieken vervullen objecten van volkskunst nog net als vroeger een rol die
zuiver gericht is op gebruik in het dagelijks leven en in
de huishouding. Dat is bijvoorbeeld het geval met de
gewatteerde, uit fel gekleurde stoffen vervaardigde
Oezbeekse kamerjassen, die men ook tegenwoordig
nog graag draagt. of met de met gouden en zilveren
draden doorstikte hoofddeksels uit Centraal-Azië.
Soortgelijke nationale hoofddeksels, veelkleurrge gebreide wollen sokken en licht leren schoeisel zijn in
Georgië en Armenié bewaard gebleven, in het bijzonder onder de bergbewoners.
ln de Estlandse dorpen en kleine steden is het
thuis breien van wollen sokken, truien, wanten en
mutsen zeer verbreid. Deze produkten van huisvlijt
worden, evenals sommige soorten gesmeed metaalwerk (kandelaars, schoorsteenroosters, tafelversieringen enz.), opgekocht door vertegenwoordigers van
de firma "Uku", een overkoepelende organisatie van
alle soorten huisnijverheid, en in de handel gebracht
via kunstsalons en winkels. Bekend zijn in de SovjetUnie ook de voorwerpen van leer die de Estlandse
toegepaste volkskunst voortbrengt. Hier is het aanbrengen van ornamenten op leer verbreid en de vervaardiging van boekomslagen, schrijfmappen, portemonnaies en brillekokers.
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ln de periode van het Sovjet-bewind heeft artistieke huisnijverheid wijde bekendheid verworven.
Aan de Wolga is bijvoorbeeld nieuw leven ingeblazen aan met de houtbewerking verbonden ambachten: het beschilderen van houten objecten in
Chochloma en Gorodets. Bij de in Chochloma gehanteerde werkwijze wordt de beschildering aangebracht
op kant-en-klare houten voorwerpen die eerst met
aluminiumpoeder en enkele lagen geel vernis overdekt zijn. Het voorwerp wordt hierna in speciale
ovens verhit, waardoor het een diepe gouden gloed
verleend wordt. Hierop schilderen de kunstenaars
vervolgens hun patronen, waarbij ze in hooÍdzaak
gebruik maken van de kleuren rood en zwart.
ln de Sovjet-Unie kent men ruim 500 verenigingen van artistieke volksnijverheid. Oua aantal beoefenaars zijn zijzeer uiteenlopend
van enkele tiental- Hoe moet
len tot enkele duizenden mensen.
men hen
voorzien van specialisten, goed geschoolde meesters,
technologen en kunstenaars?
ln het land zijn 15 instellingen van hoger onderwijs die specialisten met een artistieke vorming oplerden, waaronder op het gebied van decoratieve toegepaste kunst. Daarnaast bestaan er negen instellingen
met middelbaar gespecialiseerd onderwijs, en het net
hiervan wordt uitgebreid. Met succes functioneren de
republikeinse kunstopleidingen in Litouwen, Letland
en Toerkmenië. Maar de voorliefde voor volkskunst
en de behoefte eraan zijn bijzonder groot en groeien
van jaar tot jaar. Daarom spelen tegenwoordig de
technische beroepsscholen waar concrete soorten
volkskunst onderwezen worden, een belangrijke rol:
houtsnijwerk en beenbewerking, miniatuurschilderkunst, borduren, tapijtweven. Zij werken in streken
waar de artistieke volksnijverheid op grote schaal
beoefend wordt.
Wijde verbreiding vindt de ervaring van een aantal
algemeen vormende scholen waar tegelijk met het
einddiploma aan de schoolverlaters een certiÍicaat
uitgereikt wordt waarop het behalen van bepaalde
beroepsvaardigheden vermeld wordt. bijvoorbeeld
"meester-graveur". ln deze scholen worden aan de
7-498
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leerlingen op de lessen handenarbeid verschillende
onderdelen van de volkskunst bijgebracht.
ln de Sovjet-Unie streeft men ernaar de volkskunst
op alle mogelijke manieren te beschermen, haar te
behouden voor het nageslacht en haar ontwikkeling
te bevorderen. Want dit is meer dan gewoon maar
kunst: dit is een bestanddeel van de volksziel.

van de Sovjet-Unie op. Doch de allerbelangrijkste
parade van de nationale kunsten vond plaats in het
Centrale Concertgebouw. Hier was elke republiek met

haar beste collectieven vertegenwoordigd. Aldus
werden de gasten in de gelegenheid gesteld om.
zonder Moskou te verlaten, kennis te maken met de
voortbrengselen van de nationale Sovjet-kunst in het
originele theatrale programma "Die prachtige

vriendsc hapsba nd ".

Het defilé der

honderd

kunsten op
Moskouse
Olympiade

de

OP de

OlymPiade

van
Montreal had men nog gerust

3i,j1,",ï0",1TJ"ï:ïï" 5![::,1

man. of het nu
een Japanner of

een

Amerikaan of een Fransman,

een

Australiér was, ooit iets van de Korjaken gehoord had.
Overigens wisten ook in Rusland zelÍ vóór de sociaIistische revolutie slechts weinigen van het bestaan
van deze kleine etnische groepering uit het Noorden,
die in totaal niet meer dan omstreeks de 6000 zielen
telde. Geïsoleerd als ze waren van de beschaving,
hadden de Korjaken geen schriftelijke traditie, en des
te minder een eigen professionele kunst.
Tegenwoordig kent men de Korjaken in vele landen, in de eerste plaats dankzij de optredens van het
voortreffelijke nationale ensemble "Mengo". Dit ensemble nam deel aan het culturele programma van de
Olympiade '80. De volstrekt unieke, ongebruikelijke,
uiterst ritmische liederen en dansen van de Korjaken
werden zowel door de rustige Zweden als door de
beheerste Engelsen geestdriftig begroet, om maar te
zwijgen van de temperamentvolle vertegenwoordigers van de Afrikaanse en Aziatische landen.
De bezoekers van de Olympische Spelen van
Moskou maakten niet alleen kennis met de Russische
kunst. ln wezen namen alle naties en etnische groeperingen van de Soviet-Unie
en dat zijn er ruim
honderd
in meer oÍ minder- belangrijke mate deel
aan de culturele
manifestaties tijdens de Olympiade.
ln schouwburgen en in varietétheaters, in circussen en in parken traden artiesten uit alle hoeken

De indrukken van de buitenlanders zijn onder
woorden gebracht in hun korte uitspraken:
Waar anders dan in Moskou zult U ooit
zo'n- pléiade van artiesten en artistieke collectieven zien (E. Holec, een Poolse leraar)?
heb onvergelijkelijke yitingen van
- lk
gezien (Mastrandreas, eregast van de
kunst
Olympiade, Griekenland).
Nergens, op geen enkele Olympiade, heb

ik - zoveel talenten uit het volk

gezien

(M. Rinkenburger, algemeen secretaris van de

lnternationale Handbal Federatie, BRD).
Het culturele programma dat de Sovjet- voorbereid
Unie
heeft en dezer dagen vertoont,
kan men vergelijken met het meest oogverblindende en schitterende vuurwerk van cultuur en
kunst (W. Reczek, lid van het lOC, chef van de
culturele commissie).
Van 28 juni tot en met 8 augustus werden 144
opera- en balletuitvoeringen gegeven, meer dan 450
toneelvoorstellingen en zo'n 1500 concerten. Dat is
tweemaal zoveel als tijdens de Olympische Spelen
van Mrlnchen en Montreal te zamen.
De verdienste van de grondlegger van de moderne
Olympische Spelen, Pierre de Coubertin, lag besloten
in het feit dat hij doorzag dat de begrippen "vrede",
"sport" en "cultuur" onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Het culturele programma in Moskou
verloor deze opdracht van Coubertin niet uit het oog.
Het had tot doel de bezoekers te helpen de gedachten
en verlangens van het Sovjet-volk te begrijpen, de
lasterpraat die door onwelwillende lieden verzonnen
was te ontkrachten en de verheven en voor alle
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mensen zo onontbeerlijke ideeën van welwillendheid,
vriendschap. vrede en samenwerking te consolideren.
"lk heb drie Olympiades bijgewoond," zei
- Jussaque,
Henri
een zakenman uit Parijs. "Die
van Moskou was iets geheel aparts. ln feite
waren het twee olympiades. Een sportolympiade
en een olympiade der kunsten. lk kreeg tweemaal zoveel als ik verwacht had, lk besefte dat ik
vroeger veel dingen niet begrepen had. Daartoe
hebben de gedichten die ik op de dag van de
poëzie gehoord heb, bijgedragen. het ballet van
het Bolsjoj-theater en het f antastische
Obraztsov - poppentheater."

Dostojevski,
Tolstoj en Poesjkin
droomden
Waarvan

De droom van
Fjodor
Dostojevski

Grote lieden uit het verleden hebben veel van hetgeen
tegenwoordig werkelijkheid
geworden is, voorzien en het
voorspeld.
Als men in de literatuur
leest waarop Fjodor
Dostojevski hoopte, waarvan
Lev Tolstoj droomde en wat
Aleksandr Poesjkin voorspel de, en het verleden met het
heden vergelijkt, beseft men
bijzonder acuut en duidelijk
al hetgeen er in de SovjetUnie voorgevallen is onder
het Sovjet-bewind.

"lk wil niet anders leven en denken,
dan met het geloof dat al onze 90
miljoen Russen (oÍ hoeveel het er
tegen die tijd geworden zijn) ooit
nog eens allen ontwikkeld en gelukkig zullen zijn."
F. Dostojevski

Het heeft niet mogen wezen dat de hoop van de grote
schrijver gedurende zijn leven
werkel ijkheid werd. Dostojev-

ski stierf in 1881, en nog in
1912 stelde het tijdschrift
"De onderwijsbode" dat in
Europees Rusland pas over
250 jaar algeheel lager on-

derricht ingevoerd
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zou

kunnen worden. Wat betreft de bestrijding van het
analfabetisme in Centraal-Aziti werd een termijn genoemd van... 4600 jaar. En dit was geen prognose
van dilettanten, doch van specialisten, die zorgvuldig
rekening hielden met de toenmalige tempo's.
Er verstreken geen 250 jaar en geen 4600, maar

slechts twee decennia vanaf de vorming van de
Sovjet-Unie, totdat het analfabetisme in Rusland uitgeroeid was. Tegen het begin van de jaren 30 was in
het land verplicht vierjarig onderricht ingevoerd. En in
1975 werd in principe de overgang voltooid naar
algeheel middelbaar (tienjarig) onderwijs, dar regenwoordig voor iedereen verplicht geworden is. Niet
"de 90 miljoen Russen", maar alle staatsburgers van
de Sovjet-Unie hebben toegang gekregen tot het
onderwijs en de geestelijke rijkdommen van de
mensheid.
Voor alle scholen in de Sovjet-Unie is een uniform

studieprogramma vastgesteld. Overal
zowel in de
- dorpen
grote steden als in de meest afgelegen
krijgen de leerlingen van de middelbare school een
eender complex aan kennis. ln de Sovjet-Unie kent
men geen geprivilegieerde onderwijsinstellingen en
geen verdeling van de leerlingen naar nationale of
sociale kenmerken. ln de klas zitten achter één en

dezelfde schoolbank de kinderen van een minister en
van een arbeider, van een beroemde geleerde en van

een gewone beambte. Jongens en meisjes krijgen
gezamenlijk les. Zij bestuderen vaderlandse en buitenlandse literatuur, geschiedenis, wiskunde (waaronder ook elementen van de hogere wiskunde),

scheikunde, natuurkunde, een vreemde taal. aardrijkékunde en vele andere vakken.
ln de Sovjet-Unie heeÍt men 890 instellingen van
hoger onderwijs en duizenden middelbare technische
scholen en technische beroepsscholen. Eind 1981
bedroeg het aantal inwoners met een hogere of middelbare (al dan niet volledige) opleiding 1+S miljoen.
Het feit dat alle soorten onderwijs kosteloos zijn
voor de bevolking betekent nog niet dat het helemaal
niets kost. De staat besteedt jaarlijks vele miljarden
aan het onderricht. De uitgaven voor elke léerling
bedragen omgerekend per jaar in het algemeen vor70

mend onderwijs meer dan 180 roebel. in het middelbaar gespecialiseerd onderwijs
670 roebel, aan
instellingen van hoger onderwijs
de 1000
- over
roebel, in internaten, waar de kinderen
geheel voor
rekening van de staat komen
1500 roebel.
Alle 15 unie-republieken kennen eigen nationale
scholen. waar het onderricht in de moedertaal gegeven wordt. Dit neemt niet weg dat er in de republieken tevens Russische scholen bestaan, niet alleen
voor het Russische deel van de bevolking, maar ook
voor de vele andere nationaliteiten. De keuze van de
taal waarin men onderwezen wordt is een constitutioneel recht van elke burger.
"Ons ideaal is een gelijke en zo hoog mogelijke
opleiding voor alle werkers." De eerste Sovjetvolkscommissaris (minister) van verlichting Anatoli
Loenatsjarski sprak deze woorden de dag na de instelling van het Sovjet-bewind in oktober 1917.
Sindsdien tot op de dag van vandaag streeft het volk
onafgebroken naar dit ideaal.

vOOrSpelling "De. kunst van.de toekomst zal op
v a n L ev f o st oi'n?':,"#ffr : xo,:íT, I .,2ïf '0,i,,f,,i,i
De

I

len alleen" die werken beschouwd

worden, welke gevoelens weergeven
die de mensen aanzetten tot broederlijke eenwording, oÍ zulke algemeen
menselijke gevoelens die in staat zijn
om alle mensen te vetenigen. En de
kunst zal volstrekt niet, zoals op dit
ogenblik het geval is, slechts door
een aÍzonderlijke klasse van rijken
gewaardeerd worden, doch door het
hele volk."

L. Tolstoj

Toen Tolstoj deze woorden schreef, werden zijn
eigen werken in een oplage van niet meer dan 3000
exemplaren uitgegeven, waarbij deze oplage niet eens
in haar geheel verkocht werd. Tegenwoordig worden
de werken van Tolstoj en andere klassieken in miljoenenoplagen uitgegeven, en dat blijkt desalniettemin
niet voldoende.
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Volgens gegevens van de UNESCO is de SovjetUnie het land waar het meeste ter wereld gelezen
wordt en "vertaler Nr 1". ln het Rusland van vóór de
revolutie verscheen literatuur slechts in 13 talen en

daarbij in geringe oplagen: het aantal exemplaren dat
gemiddeld jaarlijks per persoon beschikbaar was, bedroeg 0,6. Tegenwoordig is dit aantal gestegen tot
zeven exemplaren. ln de Sovjet-Unie heeft bijna 95
procent van de gezinnen een boekencollectie.
ln de bibliotheken zijn reusachtige rijkdommen
aan boeken geconcentreerd. ln het hele land zijn er
360.000 bibliotheken: universele en gespecialiseerde,
technisch-wetenschappelijke en literaire, voor volwassenen en voor kinderen, kolchoz- en fabrieksbibliotheken. Allemaal zijn ze gratis. De totale boekenvoorraad van alle bibliotheken beloopt zo'n 4,5 miljard exemplaren.
Gedurende de jaren van het Sovjet-bewind zijn er
3,3 miljoen boeken en brochures uitgegeven met een
totale oplage van 56 miljard exemplaren, maar de
vraag naar boeken neemt niet af, doch groeit voortdurend. ln het hele land verschijnen 8172 kranten en
5195 tijdschriften en andere periodieke uitgaven.
Radio-uitzendingen bestrijken praktisch de hele bevolking van de Sovjet-Unie, televisie bereikt 87
procent.
De Sovjet-Unie bezet de eerste plaats in de wereld
wat betreft het bezoek van toneel, bioscoop, circus en
musea. ln totaal zijn er in het hele land ruim 600 door
de staat gesubsidieerde vaste theaters (benevens
honderden amateurgezelschappen). Daaronder bevinden zich 347 schouwburgen voor toneel, 47 voor
opera en ballet, 56 kindertheaters, 121 poppentheaters... Gezamenlijk geven zij jaarlijks 280.000 uitvoeringen. die door 120 miljoen bezoekers bijgewoond
worden, d.w.z. bijna de helft van de bevolking van het
land. Staatssubsidies, die vaak tot 40 procent van de
onkosten dekken, maken het mogelijk om in het
praktische werk de rneest gewaagde creatieve experimenten te ondernemen, die lang niet altijd hoge
financiéle opbrengsten kunnen garanderen. De prijzen voor kaartjes zijn in de Sovjet-Unie de laagste ter
wereld.
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Slechts.negen volkeren hadden in het vroegere
Russische imperium eigen professionele troepen,-die
stukken in de nationale taal opvoerden.

Tegenwoordig worden stukken in 47 verschillende
talen op de planken gebracht. ln Kazachstan bijvoorbeeld had men vóór de revolutie helemaal geen theater en vandaag de dag kent men hier 30

toneelgezelscha ppen.

De Mexicaanse minister van onderwijs F. Solana,
die in 1980 in ons land op bezoek was, vèrklaarde dat
de organisatie en de omvang van de esthetische
opvoeding in de Sovjet-Unie hun gelijken niet kenden in de wereld. Hij merkte het hoge niveau op van
de toneelkunst in de Sovjet-Unie. vàn het museumwezen en van de massarecreatie. "lk moet zeggen,"
verklaarde Solana, "dat vele landen ter wereld ja-loers
kunnen zijn op de organisatie van deze branches."

De profetie van
Aleksandr
Poesjkin

" 't Gerucht van mii zal gaan door ,t
ganse grote Rusland.
En noemen zal mii ieder aldaar

le_

vend volk,
D.e trotse telg der Slaven en de Fin,
de nu nog

Woeste Toengoes,

steppen de Kalmuk."

de vriend

der

A. Poesjkin

, .Dqr". bewering van Poesjkin maakte voor zijn tijd
de indruk van een dichterlijké overdrijving. Oe "woeöte Toengoezen" en andere kleine volkèren van het
Noorden en het Verre Oosten, die geen enkele voor-

stelling van de beschaving haddeÀ en op het allerlaagste ontwikkelingsniveau stonden, streden wanhopig voor hun existentie: hun dreigde uitsterven of

assimilatie.
Vandaag de dag overtreffen de kleine volkeren van

het Noorden qua aantal studenten en gediplomeerde
specialisten op elke 10.000 inwoners zulke landen als
Engeland, Frankrijk en de BRD. De volkeren van Ce
gewezen randgebieden van het tsaristische RuslanC
die vroeger geen schriftelijke traditie hadden, ontwik_
kelen nu hun eigen literatuur en kunst. Zij hebben eeraandeel gekregen aan de verworvenhéden van de
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wereldcultuur en verhalen aan de wereld over zichzelf
met behulp van hun eigen cultuur.
Ooit sprak men over de Oedegeërs, een qua zielental weinig omvangrijk volk, dat in het Verre Oosten
leeÍt, als over de Mohikanen. Er was nauwelijks
iemand die geloofde in de toekomst van de Oedegese
stammen... En vandaag viert het hele land het jubileum van de Oedegese schrijver Dzjansi Kimonko.
Diens boek "Daar waar de Sioekpaj stroomt" is vertaald in het Russisch en nu maken miljoenen lezers in
alle hoeken van de Sovjet-Unie kennis met het werk
van Kimonko.
...Elk jaar vindt in de Sovjet-Unie de dag van
Poesjkins poëzie plaats. Dit feest is internationaal in
de meest concrete betekenis van het woord. De verzen van de grote Russische dichter klinken in het
Karelisch en het Kalmuks, in het Tsjoektisch en het
Boerjats, in de talen van alle volkeren van de SovjetUnie, en bevestigen aldus de poëtische profetie van
Poesjkin.

156 miljoen
bezoekers

U vijf Titiaans tegelijk

Zou
-kunnen
kopen?
Natuurlijk, antwoordt lrina
-Antonova kalm.

rium kende men zogoed als geen nationale musea
voor de afzonderlijke nationallteiten. Tegenwoordig
bestaan die in alle Sovjet-republieken.
. _^V^andaag de dag zijn er in de Sovjet-Unie over de
1500 mu.sea, d.ie jaarlijks door meer dan 1S0 miljoen
mensen bezocht worden. Daarnaast bestaan er nog
eens zo'n 1000 volksmusea, die opgericht zijn eÀ
werken op _openbare grondslag (d.w.z. gratis). bij
scholen en fabrieken, benevens andere die bijvoorbeeld gevormd zijn op basis van privé-collectie-s.
Sprekend over de collecties van de Hermitage. die
slechts voor weinigen toegankelijk waren, heéft de
Russ.ische imperatrice Catharina il 1t ae eeuw) oort
geschreven: "ln de aanblik van dit alles verluótigen
zich siechts de muizen en ik." ïegenwoordig is"de
Hermitage in Leningrad een van -de drie grootste
musea ter wereld. Jaarlijks maken zo'n vier miljoen
bezoekers kennis met deze unieke verzameling.

Op 18 mei vindt in vele landen de internàtionale

museumdag plaats. De beslissing om elk jaar zo'n dag
te houden werd in 1977 in Moskou genomen tijdenË

de 11e Algemene bijeenkomst van de lnternationale
Museumraad. Dit getuigt van de belangrijke rol en dè
voortdurend toenemende betekenis vàn-deze centra

Russische revolutie, zijn wel de musea," schreef in
1929 Stefan Zweig. En deze woorden van de beroemde Oostenrijkse novellist gaven op hun manier de
waarheid weer.
Vóór de Grote Socialistische Oktober-revolutie
telde men in Rusland 213 musea, maar reeds gedurende het eerste decennium van het Sovjet-bewind
werden dat er driemaal zoveel. Ook hun fondsen
waren aanzienlijk gegroeid. ln het Russische impe-

van cultuur.
De musea in de Sovjet-Unie onderhouden contac_
ten met bijna alle grote instellingen van dit type in het
buitenland. Zij doen er veel aan om het Sóvjet-volk
beter te laten kennis maken met de kunst en de
geschiedenis van andere volkeren. De uitwisseling
van kunsttentoonstellingen met Westeuropese landeà
neemt steeds grotere omvang aan.
_ Alleen al gedurende de laatste paar jaren heeft de
Sovjet-bevolking de gelegenheid gekre§en om kennis
te maken met kunstwerken uit het parijse Louvre, van
de Londense Royal Academy of Art, met schildergrafiek en sculptuur uit musea in Oostenrijk,
!yryt,
Finland. §Oqnje. ltalië, Japan en de BRD... Op hdai
beurt stelt de Sovjet-Unie haar exposities voortdurend ter beschikking voor vertoning in het buitenland.
Tegelijk met de verruimde internationale uitwisseling van tentoonstellingen zijn ook de persoonlijke
contacten tussen Russische en buitenlandse restaura_
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lrina Antonova is geen multimiljonair. Zij is directrice van het Moskouse Poesjkin-museum voor beeldende kunsten. Dit museum wordt, net als alle andere
musea in de Sovjet-Unie, door de staat gesubsidieerd.
En daarom is het in staat om elk willekeurig werk aan
te schaffen.

"Wie werkelijk geprofiteerd hebben van

de

teurs. excursieleiders en andere kunstspecialisten toegenomen. De Sovjet-Unie verleent steun bij de opleiàing van specialisten op het gebied van het museumweien voor de ontwikkelingslanden. Medewerkers
van restauratie-ateliers in de Sovjet-Unie zijn vele

malen naar Algerije, lndia, Egypte, Syrié, Mexico,
AÍghanistan, Càmbodja en andere landen in Azië,
Afiika, Centraal- en Latijns-Amerika aÍgereisd om het
museumpersoneel ter plaatse hulp te bieden.
Welke ontwikkelingen zijn in het bijzonder karakterrstiek voor het musàumwezen in de Sovjet-Unie?
Ten eerste de voortdurende uitbreiding van het
museumnet. Daarbij komen er niet alleen nieuwe
musea in de grote steden, maar ook in kleinere plaatsen en op het platteland.
Ten tweede zijn verplaatsbare exposities een traditie geworden. Niet iedereen is in de gelegenheid om
een- bezoek te brengen aan de centrale musea'
Mobiele exposities treliken vanuit Moskou, Leningrad
en andere culturele centra naar Siberië, Kamtsjatka,
het eiland Sachalin, ja zelfs de toendra in en het
Pamir-gebergte...

Ten derde komen zulke vormen van museumactlviteit als de organisatie van collectieve bezoeken op
aanvraag van bedrijven en thema-excursies steeds
meer in zwang. Jaàrlijks worden ruim 800.000 van
dergelijke excursies góhouden en over de 100.000
lezingen georga n iseerd.
Hét museumbestand van de Sovjet-Unie bevat
reusachtige rijkdommen, doch slechts ongeveer 15
procent vàn de objecten kan continu tentoongesteld
worden. De rest bevindt zich In opslagplaatsen en
voorraadkluizen. Vergroting van het expositieoppervlak en uitbreiding van het aantal tentoonstellingen moeten bijdragen tot de oplossing van d.it
prdbleem. Een tweedè opgave is de voortdurende
verhoging van de scholing van het museumpersoneel.
en dat geldt niet alleen
Vandaag de dag dienen zii
voor dJmedewerkers van -de belangrijkste musea in
de hoofdsteden, maar ook voor die van de musea aan
in hun persoon de eigenschappen van
de periferie
geleerde
pedagoog,
voordrachtgever te verenigen'
' O;deadé bekendeenkunstmusea
in de Sovjet-Unie
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dienen in de eerste plaats de Tretjakov-galerij en het
reeds genoemde Poesjkin-museum voor beeldende
kunsten genoemd te worden.
De Tretjakov-galerij in Moskou is een van de
populairste musea. Zij omvat een rijke collectie
Russische schilderkunst vanaf de 12e eeuw tot onze
dagen. Hier kan men de beroemde iconen van de
vooraanstaande Oudrussische meesters bewonderen,
waaronder de "Drieéenheid" van Andrej Roebljov, de
beste werken van beroemde kunstenaars uit de 19e
en het begin van de 2Oe eeuw Brjoellov.
- Koeïndzji,
Sjtsjedrin, Venetsianov, Wasnetsov, Repin,
Soerikov, Ajwazovski, Roerich
en de werken van
- Sovjet-tijdperk.
schilders en beeldhouwers uit het
Het Poesjkin-museum voor beeldende kunsten is
na de Hermitage in Leningrad qua belangrijkheid de
tweede collectie van Westeuropese beeldende kunst
in de Sovjet-Unie. Hier zijn werken vertegenwoordigd
van de voornaamste kunstenaars van de ltaliaanse
Renaissance, schilderijen van Murillo en Zurbarétn,
Rembrandt en Rubens. De trots van de collectie is de
afdeling Franse kunst, van Poussin tot Picasso en
Léger. De verzameling impressionisten die hier bewaard wordt, is de omvangrijkste buiten Frankrijk.
ln Jerevan bevindt zich een ander museum dat op

de hele wereld bekend is. Het gaat om

het
Matenadaran, een bewaarplaats van oude handschrif ten. ln de voorraden van dit museum worden ruim
14.000 Armeense handschriften te beginnen vanaÍ de
5e eeuw bewaard en bestudeerd, benevens meer dan

1500 handschriften in andere talen:

Perzisch,

Arabisch, Russisch, Georgisch, Frans, de talen van de
volkeren van lndië. Sommige verloren gegane monumenten van de antieke literatuur zijn slechts hier
bewaard gebleven, in Oudarmeense vertalingen.
Daaronder bevinden zich teksten van Aristoteles.
Plato, de "Kroniek" van Eusebius van Caesarea (3e4e eeuw) en andere.
Het bezoekersaantal van de musea is ongeëvenaard: in 1982 vertoefden 156 miljoen mensen binnen hun poorten.

Het plenum van de
veren igde cneatieve
intelligentsia van de
Sovjet- U n ie

rele leven ook stil bij.de tekortkomingen en wezen
op
datgene wat in oe nàbije toekomst ve"rwezenlij[iài"n:

Zulke plenaire bijeenkomsten
worden bij bijzondere gelegenheden belegd en groeien
uit tot belangrijke gebeurtenissen in het culturele leven
van het land. Deze keer was

het forum van de creatieve
intelligentsia gewijd aan het
feit dat 60 jaar tevoren de

Unie van

Socialistische

Sovjet- Republieken gevormd
was. Schrijvers, kunstenaars

componisten, architecten, cineasten, artiesten en journalisten verzamelden zich op 3
december 1982 in het Grote
Congrespaleis van het
Kremlin om de balans op te
maken van hun werk, plannen uit te wisselen en van
gedachten te wisselen over
de vraag wat hun scheppende arbeid geeÍt aan de men-

sen, de maatschappij,

de

wereld.

Men had het in de eerste
plaats over hetgeen bereikt
was in het geestelijke leven
van d.e Sovjet-volkeren gedurende de 60 jaar dat de
Unie bestond. Maar behalve
bij de successen stonden de
bestuurders van de kunstenaarsbonden en vooraanstaande figuren uit het cultu-

de te worden.
Bijzondere aandacht werd besteed aan hret pro_
bleem van artistiek meesterschap en aan de kwaiitàlt
van literaire en artistieke werken. Het culturefe niveàu
y?l Oe bevolking. groeit onafgebroken, en tegelijfer_
tud neemt ook de veeleisendheid ten opzicÉte'van
literatuur en kunst toe. Dat legt een bijzondere verant_
woording op de creatieve intèlligentsia van het land.
Nieuwe vormen van een vrieÀdschappetijke ,eiàii"
tussen kunst en arbeid zijn onontbeerl'ijk. trtatuuriiit ,
bezoeken van groothedén uit de kuàstwereld óp
bouwplaatsen, de opening van galerijen voor volks_
schilderkunst, exposities vàn weiken óit centrale mu_
sea die de randgewesten afreizen, creatieve sameÀ_
werking met verschillende industriebedrijven _ àat
zijn allemaal effectieve maatregelen, maar daarmee
zijn de mogelijkheden nog nÉt uitgeput. Daarom
staat ook hier nog interessant werk te-wachten.
De wereld van de cultuur heeft nog heel wat te
doen eer de verschillen tussen het geesietijti. f"reÀ iÀ
fle
91aO en op het ptatteland ïeggewerkt zijn.
óronnen
van cultuur, culturele centra dienen gescha_
pen te worden en te functioneren zonder uitzoïdering
rn alle hoeken van het land waar Sov;et_mènseË
werken.
Geen enkele toespraak op
l-ret plenum ging voorbij
aan het vraagstuk van.de strijd
voor vred"e. óe af ge:
mene gevoelens werden onder woorden gebraëht

toneelregisseur " G";igi
Tovstonogov. Het is absoluut nood"zakelijk zich- on"_
vermoeibaar in te zetten voor de vrede, zéi nii, i"g"n
de nieuwste perfectioneringen zoals óe neutronen_
bom aan de andere kant vàn de oceaan. Deze bom

door de bekende

.

spaart, zoals bekend, materiële goederen, waaronder
ook- kunstwerken, en vernietigt-de mens. Maar wÉ
heeft de kunst nodig zonder àe mens? Wie heeÍt dÀ
wereld nodig zonder mensheid?
. ln 9" plannen van de Communistische partij van
de Sovjet-_Unie voor de periode rot 1990, die in i gàt
op het 26e .Partijcongres aangenomen zijn, is éón
verdere groei van de materiële en cultureie levens_
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standaard van het volk voorzien en het scheppen van

betere voorwaarden voor een alzijdige ontwikkeling
van de persoonlijkheid. De onafgebroken aandacht
van de Sovjet-staat voor vragen in verband met cultuur, evenals de planning op lange termijn van haar
taken, scheppen gunstige voorwaarden voor een
groei van alle onderdelen van kunst en literatuur en
openen nieuwe perspectieven.
De Sovjet-cultuur dient de zaak van de versteviging van vrede en goede vriendschappelijke betrekkingen tussen alle volkeren op aarde. De Sovjet-Unie
onderhoudt culturele relaties met 125 landen op de
hele wereld. "Voor de vrede, voor de mens, voor
de kunst!" ln deze woorden ligt het programma
besloten voor verdere acties van de multinationale
creatieve intelligentsia van de Sovjet-Unie, die de
Sovjet-cultuur creèert en tot ontplooiing brengt.
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