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De lealend,er t)an. een mensclwnl,eaen

De data vlieten door zijn leven als een stortregen op den
dorren bodem van verdwaa,lde steppen in de onehrdigheid

der smart. De wind der wierige zeeËn, de honger zonder
wet en de kwellingen der tegenslagen hebben zijn gemch:t
met groeven doorploegd, zijn wil gestaald en den bitteren
trek geteekend in de mondhoeken, die nauwelijks verdwijnt
biJ zijn mannerlach.
Sommigen verkondigen dat }dj grooter is dan Tolstoi er
DostoJevski;

dit is aiet juist, hij is

Rusland's grootste

schrijver niet, doch hlj ig a,ndore als zijn groote voorgangers. \ilat men mag ?.egger., is dat hij de eerste en rle

grootste schrijver van de Sovjet-Unie is.
Maxim Gorki, met zijn ware

drinken, eten en bevuilen zij een ongehoorde hoeveelheid
vaatwerk, messen, vorken, lepels; het is mijn werk deze
vaat te wasschen, de vorken en messen af te schuren, dit
ambecht oefen ik uit van zes uur 's mortens tot middernacht ong:eveer ».
De kok aan bóord, wijdde hem in in de kunst van het
lezen. Vervolgen3, dit leven beu, komt hij terug bij zijn
grootvader en houdt zich onledig met vischvangst en den
ierkoop van vogels. Daarop wordt hij opnieuw winkeljongen, ditmaal in een boekwinkel, om dan terecht te komen

in een ikoneruwerkhuis.
IIij belandt te Kaza,n, waar hij vru'chteloos tracht zich
te laten inschrijven in een
school; zonder middelen van

naann AlexeJ MaximovitsJ

hij zijn nachten door in vuile sloppen'en

Pesjkov, werd geboren op 16

bestaan brengl

kamertje. Zijn vader, behanger van beroep, stierf vroeg.

tracht niettegenstaande al
les zich voor te bereiden om
een getuigschrift van dorps-

gesuuurd.

ontkomen dwaalde ik langs
de, Volga, op de steigers,
waar me:l gemakkelijk 15 of
20 kopeken kon verdieneo;

(28) Maart 1868, te NizjniNovgorod in een winkel-

te bekomen:
«Om aan den honger te

schoolmeester

rÍet kind, dat toen vier jaar
oud was, werd bij zxjrl
grootvader, V. Kasjirin, geprast§t. op ?-jarigen ouder.dóm werd hij naar de school
Gorki schreef hierover -rn
zijn werk het volgende:
<Vanaf de eerste dagen

daar, tusschen de dol.werkers, barrevoetloopers,
schoelies, was ik als een stuk
ijzer in gloeiende kolen ge-

ik éen volslagen tegenzm va^rr de schdol. Ik ging er
heen geschoeid met de riJghad

dooptl iederen dag verzadigd

door een menigte

laarzen iniiaer moeder, gekreed met een uit een jaFje
mrjner grootmoeder gesneden overjas, een gele kiel,
een lange broek; onmiddelLjk wa,s ik het voorvierp
van de spotzucht mijner

zuchtingen;

'

makkers; en door de gele
kiel kwam ik aan den spotnaa,rn van «Koekenaas».
Niettemin verstond ik mij
spoedig met mijn kameraden, doch de leeraar en de
Toen

een generaalsvrouw,

(soort

zanl.Eet

in een schouwburgkoor,
per aan den oven bij

heleen

bakker.
fn December 188?, op 19
jarigen ouderdom, uitgeput
door boven zijn krachten
gaand werk en vermoeid
door het leven, trachgte

maan-

- altijd àjÍr.
afscheid voor
Heelemaal ln de lijn eerer

Gorki zich te

tevig

ingekankerde Russlsche overlevering, werd de
jonge analfabeet in den leer gezonden,

in de maand. En de wervel-

van concierge), tuinmal bij

den aangetast was door de
pokken, verliet hij dan ook
de school,
het zou een
s

zíctr

wlnd neeml hera weer weg,

»

hij na eenlge

hij la a t

aanwerven bij een koekenverkooper, voor drie roebel

hij wordt dvornik

pope koesterden een hevigen

haat tegen mij.

scherpe,

brandende indrukken. »
Doch het leven voert hem
steeds verder dan zijn ver-

bij

een schoenmaker,

die hem steeds, met of zond,er voorwendsel, 'sloeg.
In 1878 sterft zijn moeder. Op dat oogenblik begon zijn

zwerversleven:
« Eenige dagen na de begreving mij:rer moeder, ?,ei Srootvader tot mij: «Mijn jongen, gij zijt geen gedenkpenning,

ik ging de wereld in, »
hij opvolgentlijk loopjongen in een
schoenmagazijn, vervolgens in den leer bij een teekenaar,
vanwaar hij wegvlucht om bordenwasscher te worden op
gaat de wer€ld in... » En

Van 1878 tot 1889 is

een Volgaboot:
« Orrz* stoomer vaart langzaam, ernstlge menschen :remen de postkoets en het ziJn vreedzame nietsdoeners Cie
zich blj ons inschepen. Van den morgen tot de:r avond

zelfmoorden,

doch gelukte er slechts rn
zich te kwetsen.
Te K.azalr zoekt hij toenadering met radikale en revolutionnaire kringen, waaronder studenten, officieren en arbeiders. Hij geraakt vertrouwd met de. pöpulairste krirgen
(narodnitsjestvo) en het marxisme, hij leest Lavrov,
Tsjernisjevski, Prosarev, Ad. Smith en het kapitaal van

Marx. fn December.1888, in gezelschap van een revolutionnair populistisch militant, doet hij in het dorp Krasnovidovo
revolutiomaire propaganda onder de boeren. Vervolgens
wordt hij om beurten visscher op de Kaspische Zee, naohtwaker in het station van Dobrinska, bewaker in een opslagplaets en weger in verschillende andere kleihe stations. In
dea Zomer van 1889, komt Gorki op 21-jarigen ouderdom

naar NizJnt terug, waar hiJ tegen den'herfst bezigheid
vindt bij advokaat Lanin. Deze verlichte man droeg veel bij

DE SOVIET.UNIE
tot de kultureele ontwikkeling van Gorki. Een poging om
tenrg voeling te nemen meg revolutlornairè kringen kost
hem drie maand opsluiting in het gevang te Nizjni. In den
loop van den winter màakt hij kennis mel den schrijver
Korolenko, wien hij zijn eerste geschriften voorlegt:
Korolenko was de eerste om mij krachtige menschelijke
woorden toe te spreken over het belang van den vorm en
de schoonheid van den zinsbouw; ik was verstomd over de
eenvoudige en bevattelijke waarheid zijner woorden en ender het naar hem luisteren voelde ik met verbazing da[
het beroep van schrijver geen gemakkelijk iets was ).
Varaf de. lento 1891, begint hij weer te zwerven; lanlgs
de oevers van de Volga gaat hij stroomafwaarts tot Tsaritsin (thans S"alingrad), trekt vervolgens door de streek van
den Don, de Oekraina, Bessarabië en komt vandaar terug
naar Odessa. Steeds te voet, vertrekt hij vandaar naar
Trflis (thans Thilissi) waar hij in November aankomt. Het
i5 in deze stad dat hij in den loop der maand September
van het volgend jaar in een plaatselijk dagblad, « Kavkaz »,
zrJn eelsLe verhaal, Makar Tsjoedra » laat drukken. Gorkr
vvas loen 24 iaar oud; zijn naam beteekende « de bittere >.
De vers.chiJning van dit verhaal vormt {e begindatum
z-3ner' lett,elkundrge aktiviteit. Nogmaals naar Nizjni teruggeroirlen gaat hiJ voort met zijn verhalen te laten versuhrJnen in de dagbladen van Nizjni en Samara. In Oogst
'1893 pubhceeren de dagbladen van de hoofdstad « Roesskië
Vjedomosti >> en Roesskojë Bogatstvo >, ir Juni 1895 zijn
ve1'rraren « lomelian Filiai en T§jelkasj ».
Vanaf Februari 1895, vestigt hij zich te Samara (thans
<<

<<

LL Gorki met ziin kleinkíndeten.

<<

i(oerorsjev) en doet in de << Samarskaja Gazela >> een mengelwerk verschijnen, doet aan polemiek...
Te Nizjni teruggekeerd, vervolgt hij zijn werk in de
<< r.Íizjegorodski Listok >>, doch, door tering aangetast' begeeft hij zich in de maand Oktober naar Jalta, om er een
kuur te doen' Zijn letterkundige vermaardheid groeit; de
dagoladen betwisten elkaar zijn produkties.
In April 1898 treedt hij in briefwisseling met een nieuw
schrijver aa:r den horizont der Russische letteren, léonid
Andrejev; beiden vooruitstrevend en voorloopers vanr de
komende revolutie, «De ?'ang van den aankondiger van den
storm » en De T,;',.g valo den albatros » schaarde her rond
hetzelfde ideaa^I. Doch toen de storm uitbarstte, zegende
Gorkr hem, terwijl L, Andrejev hem hartsgrondÍ8 vervloekte. In de maand Mei verscheen de eerste uitgave vaÍr zijn
<< Verhalen en vertellinge:l », in twee banden, die sensatie
<<

verwekten. Rond hetzelfde tijdstip wa§ een huiszoeking van
de poiitie oorzaak zijner aanhouding onder beschuldiging

van revolutionnaire aktiviteit tege:r de veiligheid van den
Sr.aat. Na ziju bevrijding, maakt hij kennis met den
novellist en dramaturg Anton Tsjechov, dien hij ontmoet
ro€n hij te Jalta andermaal eeh kuur voor zijn gezondheid
doet. Op dat oogenblik werkt hij aktief mede aan het
marxistische dagblad «Ziizrr».

Het aureool zijner g"oeiencle populariteit opent hem den
weg tot St. Petersburg (thens Leningrad), waar hij vaor
de eerste maal in 1899 oPduikt.
E4 zijn leven vervolgt onvermoeibaar... Begin 1900
maakt hij kennis met L. Tolstoi. De tsarenpolitie (Ochrana) houdt hem aan voor het drukken van vlugschriften
bestemd om de arbeiders van NizJni tot opstand te brengen.
In September 1901 verlaat hij het gevarg' wordt verbannen
naar Arzamas en onder het toezicht der politie geplaatst.
Zíit.verkíezing in de Akademie voor Wetenschappen, in
!'ebruari 1902, wordt door de regeering vernietigd, waar-

door Tsjechov en Korolenko, leden dezer zelfde Akademie,
ontslag nemen.
De Àaand Ma.art van het volgend jaar, troost hem in zijn
tegenslagen: de Kunstschouwburg te Moskou geeft een
». IIet
e"*"te ,róorstelting van zijn stuk « De Iileinburgers
'Weenen en te
stuk wordt in hetzelfde jaar opgevoerd te
Bertijn. Zijn populariteit overschrijdt de gtetxzen' zijn werten íorden vèrtaald. In de maand December speelt dezelfde
schouwburg zijn stuk « In de Achterbuurten >. Het oogst een
overweldigènden bijval. In 190ö wordt hij opnieuw aryg9houden en ondergaat anderhalve maand opsluitiug in de
ve§ting Peter-en-Paul, zijn revolutiaulaire aktiviteit kent

geen onderbreking meer. Onmiddellijk na ziin bevrtiding
hij deel aan manifestaties, richt inzamelingen ln'
neemt het woord op een meeting te l{elsingfor§ (Helsinki)
en, verplicht Rusland te verlaten, spreekt hij op meeti:rgs
in Ameiika, knoopt vaste betrekkiagen aaD met Lenin, met
wien hij vanaf 1908 regelmatig in briefwiss-eling treedt.
zijn verblijf in het buitenland, te Capri, duurds acht jaar'
Toer in 1913 de poUtieke amnestie werd afgekondigd, keert
hij naar Rusland terug. Daar spa^nd9 hij, zich Ín om ionge
inlellectueele krachten uit het proletariaat rond zich te
scharen, en in 1914 geeft hij de eerste verzameling werke-n
van proletarische schrijvers uit.
Oe Oktoberrevolutie werd vanaf den aanvang niet door
Gorki goedgekeurd. Hij was bezorgd om de kultuur en wa§
min oimeer wantrouwend over de reakties van de mas§&
Gorki vreesde dat te veel bloed zou vergoten worden. Doch
vanaf 1918 verdween zijn beduchtJreld en van toen af aam
zette Inij zidn aar. het werk, s&men met de nieuw door het

neeml

volk veroverde Macht.'
Zijn gezondheid eischt een tweede verblijf, voor den duur
van-zes-iaren, in het buitènbnd, en van 1922 tot 1927 reist
hij naar neniin, Saarov, Freiburg, Praag, Marienbad om '"e
Sórrente te stranden. In het buitenlard dringt de waarde
der Grootd Revolutie sterker tot hem door; als een zekere
verworvenheid.

VooY

zijn 60"" verjaairdag komt hij terug naar

de

U.S.S.R.. waar hij door de menigte met vervoerende geesl
drift wordt onthaald.
Hij zet op koortsachlige wijze-ziin aktiviteit voort' Be-

-daarwa.i

zijn de talrijke tijdschriften -die hij stichtte'
de letbrkurdi§e en sociale artikelen die hij opstelde' de
drie deelen ovèr het leven van Klim Sa'nguin en de twee
s,chouwburgstukken Egor Boelitsjev en de and€retl » en
wijs

<<

«

Dostijajev

».

In 1932 vierden al de Sovjetrepublieken den 40'" verjaarde letterkurdige aktiviteit van Gorki'
dag
--fï van
rssl leidde Gorki àe werken van het eerste schriJverskongres van de U.S.S.R.
Zijn dood Verrast dns op 18 Juni 193Q' Gorki wa§ het'
slachtoffer van een verraderlijk geneesheer en een sluipiloóra""g sekretaris, die handelden. op aanstichten van de
trotzkistische Jagoda.

Hij werd met nationa.le eer'begraven -en de meest vooraanslaande personaliteiten van de U.S'S'R', zooals Stalin'
droegen zijn assche naar de laatste ru§tPlaats"
V. DANVEBÉi.
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HET KARAKTER VAN ZIJN MAEHTIG ITIERK=
Maxlm Gorkt ts de onbetwlste meegter der novelle. EIet
is het genre waarln hij uitmunt; daarentegen ondervond hiJ

veel technische moeiliJkheden blj den bouw ziJner romans.
dlp soms zondigèn door het gebrek aan homogeneiteil Ifet
wa^g nochtans dit soort werk dat het meest aantrekklngs-

kracht op hem uitoefende. fn ziJn autobiografische werkcn,
waarln hlj aan een tijdsorde was gebonden,. lukte htj het
best. Aldus, « Mijn kinderleven >, « In het leven », « MiJn
Hoogescholen ». Doch, zoo het verhaal soms mangelt aan

homogeneitelt, dan is dit daarentegen treffend in het
milieu en de beschréven personnages.
De vorm uit zich door een gevoeligheid, en een merk-

rijk waaraemingsverrnogen; hij getuigt over
de waarachtigheid van 's schrlJvers inclnrkken. Wat hij
beleefde, zich eigen maakte en verteerde, ls een bestanddeel
va:r ziJn eigen lk en schept voor hem een proefveld een

waardig en

vmchtbare bodem, bljzoncter geschikt voor schbppend leven.
Zijn vertellingen zijn vervoerend, zij leenen zich uitstekencl
voor de lezlng, en de gebreken in bouw, sttjl en taal, de
opeenhoopingen van bijzonclerheden, evena,ls de langdradigheden, gaan ongemerkt voorbiJ.
ZiJn oorspronkelijke, ruwe, sappige uitdrukkingsvolle taal
is die van het volk en niet de pseudo-populaire taal ziJner
voorg:ang'ers, de populistische schrijvers. Men heeft hem
verweten te veel ldeuren op zijn palet te hebben, met penseel en verf te ruw om te springen en zich te weinig te
bekommeren om de fijnheid in de teekening. Bij Gorki
hebben de lompen van den z$leweÍ som§ koninklijke kleuren, de ellende vindt glorie in djn woorden, onder zijn hand
wordt de wereld. verlicht met een schitterend, een welnig
theatraal ti'cht. Gorki houdt van proakende uitdrukkingen,
verheffende woorden, pathetlsche en beeldende vormen, het
harde licht-pn-duister. Doch, dit ztjn juist de letterkundige
procédéb dié het meest Ín den smaak va,llen van het volk
en. Gorki wist, evenals ieder Russisch arbeider, de ingeaarde
tragtek en pessimisme van het bestaan te verzachten door
een g?eepJe humor en veel kleuren. Zijn zinnen zijn levendig,
zij hebben bloed vloeien in hun aderen, ziJ ruiken naar het
zweet van den arbeider en zijn gedrenkt met de tranen der
onterfden; het is dan ook Gorki niet a,ls een verw§t aan
te rekenen dat htj deze litteraire methodes heeft aange

,
wend.
Zijn zinsbouw is muzikaal; hij bezat de kunst het rhythme
uit te beelden in zijn taal. Wat zijn woordkeus betreft, en
ten einde de frischheid der door hem gebruikte uitdrukkingen te bewaren, trachtte lriJ zich zooveel mogelijk bii de

onuitputtelijke bron, die gevormd wordt door het volk, te
houden. Men mag' zeggen, om nogmaals een buiten-letter-

kundig taaltJe te gebrulken, dat de muziek zijner zinnen ln
eenklank was met de schildering zíjner woorden.
Gorki mijdt.nochtans het gezoehte, hij wil niet bereiken
wat men effekt noemt. ZTjn pioza is geen esthetische verfijning doch een mannelijke, bezielde stap, als de marsch
de socia"le overnaar de overwinning van den mensch
winning natuurlijk... Geheel als de man -van het volk, is hij
vaak beslist en kortaf en vlndt hij behagen in kernspreuken.
En hoewel de dramaturg en de romancier niet zoo krachtig is a§ de novellist, kunnen wij van hem terecht zeggen
dat hij de ongeëvenaarde bard is van << de steppe die zooveel
menschenvleesch verslond en zooveel bloed dronk, dat zij
dik en vruchtbaar is geworden ».

*'**

Maxim Gorki is de eerste en de waardigste vertegenwoordiger van de poletarische litteratuur. Hii wa§ niet alleenlijk
een voorlooper maar ook een aktieve spil van de Revolutie,
en tot zijn dood bleef hij een organisator en een ideeënmenner van zijn volk dat de vrijheid had weten te veroveren
ten koste van de gtootste offers. De oerkrachten
van zijn geweten, die zijn letterkundige voortbrengst richting gaveà zijn eenerzijds het rea-

lisme dat wortelde in de bitterheid van zijn
bestaan en de sociale öngerechtigheden, waarvan hijzelf den beker tot op den bodem had
geledigd, en anderzijds het romantisme, deze
aangeboren neiging van den mensch voor een
beter, waardiger en werÀ<zaam leven in een
vornieuwde maatschappij, voor een verheffing
en herwaarding van zijn menschelijke waardigheid, waarvan hij gespeend wordt door de uitbuiting van het geld. De roman De Moeder
is er het treffendste bewijs van. Het harde leven
doet in hem de behoefte ontstaan zijn bittere
waarheid te zeggerL over alle dingen; Gorki vertelt haar opdat we zouden weten dat het aldus
gebeurde en dat het nog niet geëindigd is..
Onder de typen dien hij afschildert, vinden
we den idyllischen moezjik der romantische
populisten niet meer tenrg; in plSats daarvarr
<<

>>

óchter den vagebond, den barrevoetslooper, den
uitgehongerden proleet. Gorki ging met deze
wereld om, hij kende het uitvaagsel der maatschappij, de nacbten doorgebracht onder den kouden Àterrenhemel, en het is dit leven vol pntberingen en lijden dat hij in zijn geschriften schildertDoch zijn bekendheid *s1 het volk en met zijn
diep verval, hebben in hem een levendig: g:eloof
in de toekomst doen ontstaan. Vagebonden zijn

vrije wezens, vandaar de giftige pijlen die hiJ lp

de welstellende kla-ssen afschiet. Een veelvuldig
type is dit van het nooit rustige wezen'-mistevrèden over zijn nietszeggend be§taan. Ztjn personnag:es zijn ten prool aan een Voortdurenden
angst. Aldus Konovalov, de held van een zijner
oovellen, verlaat een vrouw en een gemakkelijk
..even voor het onbekende. Een avontuur eigen aan de helJen van Gorki. Deze angst is een psychologisch proces, een
z,ekte zooals het alkoholisme, waar zij bij tijden aan onderhevig zijn en die hen meevoert als de'distel door de steppewind. Doch zoo z|in helden vaak menschen van het « teveel »

L(, Gorki als uolkstribuun,

zijn, toch drÍjven zij het pessimisme niet tot de vernedering.
Zij verlangen den zin van het leven te doorgronden, doch
de zi,aaix reikt boven hun kracfrten. En inderdaad' deze taak
is boven de krachten van den enkeling. Het is een vraagstuk
dat enkel op sociale schaal kan opgelost worden. De hun
eigen geestesonrust laat hun nlet toe in de banaliteit voort
te ploeteren om het geloof{n hun eigen zelf niet te vcrliezen.
Deze opstandelinlen eischen een onbeperkte vrijheid' Doch
deze nuttelooze krachtverspflting ka:r een onoverw'innelijke
kracht worden furdien deze metur'chen zich vereenigen' lndien een gemeenschappeDjk ideaal hun krachten kan samenbundelen. ALs een getuige yg,1'r lret verlef,en en Yan de ver-

T.UNIE
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Gorki en de anderen

undig taaltje te gebrulken, dat cle muziek zijner zinnen ln
enklank was met de schildering zijner woorden.

De vriendschappeliJke betrekkingen die Maxim Gorki on_
derhield met menschen zooal.§ A.ritol TsJeehov, Leon Tolstoi,
W. J. Lenin en Romain Roland, verdienen te worden aangestipt. Het zijn bqkens die het leven van een mensch oriënteeren naar gemeenschappeliJke idealen..
In de briefwisseling tu*gchen Gorki en Tsjechov, die elkaar voor de eerste maal in 1899 te Jalta ontmoetten, no-

Gorki mijdt .nochtans hel gezochte, hij wil niet bereiken
rat men effekt noemt. Zljn pioza is geen estheflsche vertjning doch een mannelijke, bez:elde stap, als de marsch
Laar de overwinning van den mensch
de sociaile overrinning natuurlijk... Geheel als de man -van het volk, is hij
aak beslist en kortaf en vindg hij behagen in kernspreuken.
En hoewel de dramaturg en de romancier niet zoo krachig is al5 de novellist, kunnen wij van hem terecht zeggen
at hiJ de ongeëvenaarde bard is van de steppe die zooveel
renschenvleesch verslond en zooveel bloed dronk, dat àj
ik en vruchtbaar is g'eworden ».

teeren wij de volgende passages waarin Gorki ztjn

levensopvattingen verdedigde:
«... Gij ?,egt d,at ik uw woorden over de ruwheid niet
goed heb begrepen. Goed zoo! fk ben het met u eens dat tx
een verfijnde ben, vol genie, en dat dg duivel mij hale! Doch
ik zou nooij aan mijn verfijning noch aan mijn genie gelooven, zelfs indien g'ij het miJ nog tien keeren herhaaldet.
Gij hebt gezegd dat ik intelligent was, wel! daarmee lach
ik. Het heeft mij vroolijk en bitter gestemd. Ik ben dom
a,ls een lokomotief, Vanaf lO-jarigen oude,rdom moest ik

<<
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Maxim Gorki.is de eerste en de waardigste vertegenwooriger van de poletarische litteratuur. Hij was niet alleenlijk
en voorlooper maar ook een aktieve spil van de Revolutie,
n tot zijn dood bleef hij een organisator en een ideeëntenner van zijn volk dat de vrijheid had weten te veroveren
;en koste van de grootste offers. De oerkrachten
run zijn geweten, die zijn letterkundige voortrengst richting gaven zijn eenerzijds }ret rea-

ik

wegstoomde, zoodat ik thans in volle vaart
doorvlieg. Doch zonder rails eronder; ik voel de
dingen aan met een zekere kracht en niet zonder frischheid, doch ik kan niet denken, en de
katastroof v/acht mij. IMerkelijk, deze verg-lijking is niet slecht. Het oogenblik waarop mijn
neus onzacht met de aarde i:r aanraking zal Ír:omen is niet ver meer af; doch, om het even! Dat
het rlorg'en g:ebeure! Ik heb van niets schrih
en ik beklaag mij niet. Maar, er zijn oogenblikken waarop rr mijzelf beklaag. Vandaag doorleef ik een dezer oogenblikken. Ik spreek van

<<

s er het treffendste bewijs van. Het harde leven
toet in hem de behoefte ontstaan zijn bittere
vaarheid tc zeggen over alle dingen; Gorki ver.elt haar opdat we zouden weten dat het aldus
rebeurde en dat het nog niet geëindigd is.
Onder de typen dien hij afschildert, vinden

mijzelf tot iemand wien ik liefheb.

rchter den vagebond, den barrevoetslooper, den

dtgehongerden proleet. Gorki ging met deze
vereld om, hij kende het uitvaagsel der maatchappij, de nacbten doorgebracht onder den koulen sterenhemel, en het is dit leven vol pntberin;e:r en lijden dat hij in zijn geschriften schildert.
)och zijn bekendheid met het volk en met zijn
liep verval, hebben in hem een levendig geloof
n de toekomst doen ontstaa:r. Vagebonden zijn

«

lat enkel op sociale schaal kan opgelost worden, De hun
igen geestesonrust laat hun niet toe in de banaliteit voort
e ploeteren om het geloofln hun eigen zelf niet te vcrliezen.
)eze opstandelingen elsche! een onbeperkte vrijheid. Doch
.eze nuttelooze krachtverspilling

kar

een onoverwinnelijke

:racht worden lndien deze mens,chen zich vereenig:ex, inlen een gemeen8chappelijk ideaal hun krachten kan gaÍnenundelen. Als een getuige 1p1 het verleden en yan de ver-

verha.len.

<<

rp

rovellen, verlaat een vrouw en een gemakkelijk
3ven voor het onbekende. Eeí avontuur eigen aan de helen van Gorki. Deze angst is een psychologisch proces, een
.ekte zooals het alkoholisme, waar zij bij tijden aan onderrevig zijn en die hen meevoert als de distel door de stepperind. Doch zoo zijn helden vaak menschen van het << teveel »
ijn, toch drijven zij het pessimisme niet tot de vernedering'.
iij verlangen den zin van het leven te doorgronden, doch
',e za,a"k reikt boven hun kraclrten. En inderdaad, deze taak
J boven de krachten van den enkeling. Het is een vraagstuk

Gij vraagt mijn meening: over uw

Mijn meening? Gij beschikt over een gewis
talent, en, wat meer is, een groot talent, bvb. :n
uw vertelling In de steppe » is het met een
buitengewone kracht tot uiting geikomen, en
ik n*eb zelfs een klein vleugje afgunst gevoeld
bij de gedachte dat ik dit niet had geschreven.
§ij zijt een kunstenaar, een intelligent mensch,
gij voelt goed, gij zijt plastisch, wat beduidt
dat, wanneer gij iets afschildert, gij het voelt
en betast, het is de ware kunst. Dit is mrJn

le welstellende klassen afschiet. Een veelvuldig
;ype is dit van het nooit rustige wezen, miste-

rreden over zijn nietszeggend bestaan. Zijn pertonnages zijn ten prool aa:r een toortdurenden
rngst. Aldus Konovalov, de herd van een zijner

Deze

gesprekken noem ik « reiniging met de traren
der stilte », omdat, als men te veel spreekt, men
domheden vertelt zonder ooit uitdrukking te
kunnen geven aan de zieletranen >>. (Brief van
Januari 1899).
Gorki aan Tbjechov
gedateerd 3 December
Een brief van Tsjechov,
1898 geeft aanwijzingen over de meening' van
den novellist betreffende het werk van Gorki:

ve den idyllischen moezjik der romantische
)opulisten niet meer tenrg; in plSats daarvarr

hij

l,

id

I
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I
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mijn brood verdienen, ik heb de tijd niet gehad om ie
ik heb het leven verslonden en ik werkte terwijl
het leven mij opwarmde met zijn mokerslagen; t
en terwijl ik mij aldus voedde met het goede en
het slechte, heeft het mij derwijze verhit dat

studeeren,

isme dat wortelde in de bitterheid van zijn
lestaan en de sociale öngerechtigheden, waarzan hijzelf den beker tot op den bodem had
;eledigd, en anderzijds het romantisme, deze
.angeboren neiging van den mensch voor een
reter, waardiger en wer&rzaam leven in ee:l
rornieuwde maatschappii, voor een verheffing
m herwaarding van zijn menschelijke waardigrèid, waarvan hij gespeend wordt door de uitruiting van het geld. De roman De Moeder »

zrije wezens, vandaar de giftige pijlen die

J

Terug

uit

Sorrento.

meening en ik ben zeer verheugd ze u te kunnen
uitdrukken. »
In JaÍuari 1900 maakt Gorki te Moskou kennis met Leon
Tolstoi. De meening die de patriarch van Ja§naia Poliana
er over hem op nahield, werd aan Gorki medegedeeld door

Tsjechov, fur een brief gedateerd 25 April:
« Ik heb eergisteren Leon Tolstoi gezien; hij heeft u veel
geloofd door te zeggerr dat Sij een merkwaardig schrijver
zijt ». Nochta^ns, deelde hij op verre na de gedachtennietvan

wezenlijkingen van den jongen Sovjetstaa,t, kon Gorki van
het nieuwe Rusland zeggeni
«Ik ben getulge i:r het proces van'de oude en de nleuwe
wereld, ik breng miJn getuigenis op de balie der geschiedenis
in tegenwoordigheid van de werkende Jeugd die welntg
afweet van het verleden en dle om deze reden dkwiJls nlet
genoeg het heden \rra&rdeelt ».

Y. DAI\'YER^§.

DE SOVJET.UNIE

:

Gorki en de anderen
De vriendschappeliJke betrekkingen die Maxim Gorki on_
derhield met menschen zooals Anton TsJechov, Leon Tolstoi,
ïlI. J. Lenin en Romain Roland, verdienen te worden aange_
stipt. Het zijn bgkens dic het leven van een me.nsch oriënteeren naar gemeenschappeliJke idealen.
In de briefwisseling tusgchen Gorki en Tsjechov, die elkaar voor de eerste maal in 1899 te Jalta ontmoetten, no-

teeren wij de volgende passages waarin Gorki zljn

levensopvattingen verdedigde:
« ... Gij z.egt dat ik uw woorden over de ruwheid. niet
goed heb begrepen. Goed zoo! fk ben het met u eens dat rx
een verÍijnde ben, vol genie, en dat de duivel mij halel Doch
ik zou nooil aan mijn verfijning noch aan mijn genie geloo-

gij het mij nog tien keeren herhaaldet.
Gij hebt gezegd dat ik i:rtelligent was, wel! daarmee lach
ik. Het heeft mij vrooliJk en bitter gestemd. Ik ben dom
als een lokomotief. Vanaf 10-jarigen ouderdom moest ik
mijn brood verdienen, ik heb de tijd niet gehad om ie
studeeren, ik heb het leven verslonden en ik werkte terwijl
het leven mij opwarmde met zijn mokerslagen;
en terwijl ik mij aldus voedde met het goede sn
het slechte, heeft het mij derwijze verhit dat
ik wegstoomde, zoodaf. ik thans in volle vaart
doorvlieg. Doch zonder rails eronder; ik voel de
dingen aan mot een zekere kracht en niet zonder frischheid, doch ik kan niet denken, en de
katastroof v/acht mij. \ryerkelijk, deze vergelijking is niet slecht. Het oogenblik waarop mijn
neus onzacht met de aarde i:r aanraking z,al ,{omen is niet ver meer af; doch, om het even! Dat
net morgen g:ebeure! Ik heb van niets schrik
en ik beklaag mij niet. Maar, er zijn oogenblikken waarop rr mijzelf beklaag. Vandaag doorleef ik een dezer oogenblikken. fk spreek van
mijzelf tot iemand wien ik liefheb. Deze
gesprekken noem ik « reiniging met de tranen
ven, zelfs indien

der stilte », omdat, als men te veel spreekt, men
domheden vertelt zonder ooit uitdrukking te
kunren g'even aan de zieletranen ». (Brief van
Januari 1899).
Gorki aan Tsjechov
gedateerd 3 December
Een brief van Tsjechov,
1898 geeft aanwijzingen over de meeninS' van
den novellisl betreffende het werk van Gorki:

« Gij vraagt mijn meening over uw verha^len.
Mijn meening? Gij beschikt over een I'ewis
talent, en, wat meer is, een gtoot talent, bvb. :n
trw vertelling In de steppe » is het met een
buitengewone kracht tot uiting gekomen, en
ik heb zelfs een klein vleugje afgunst gevoeld
bij de gedachte dat ik dit niet had geschreven.
.;ij zijt een kunstenaar, een intelligent mensch,
gij voett goed, gij zijt plastisch, wat beduidt
dat, wanneer gij iets afschildert, gij het voelt
en betast, het is de ware kunst. Dit i§ mrJn
meening en ik ben zeer verheugd ze u te kunnen
<<

Scrrento.

uitdrukken,

»

In Jaruarl 1900 maakt Gorki te Moskou kennis met Leon
Tolstoi. De meening die de patriarch van Jasnaja Poliana
er over hem op nahield, werd aan Gorki medegedeeld door
Tsjechov, in een brief gedateerd 25 April:
« Ik heb eerg'isteren Leon Tolstoi gezien; hij heeft u veel
geloofd door te z.eggen dat gij een merkwaardig schrijver
zijt». Nochtans, deelde hij op verrena de gedachtennietvan
wezenlijkingen van den jongen Sovjetstaat, kon Gorki van
het nieuwe Rusland zeggerrr
«Ik ben getuige i:r het proces ven'de oude en de nieuwe
wereld, ik breng miJn getuigenrs op de balie der geschiedenis
in tegenwoordigheid van de werkemde Jeugd die wehlg
afweet van het verleden en dle om deze reden dtkwijls nlet
genoeg het heden waardeeÍt».

Y.

DAI\TVER^§.

lI.

Gorki uon. het werl:.

Tolstoi, betreffende de lijdzaamheid tegenover ,t kwaad het
geloof en de maatschappiJ. Hieroyer getuigt een antwoord
van Lenin. g'edateerd; Parijs, 3 Jahuarl 1911:
« Betreffende Tolstoi, deel ik volledig uw oordeel. t,e weten
dat de schijnheiligen en schelme:r van hem een hellige zullen maken... doch men kan van Tolstoi niet g.ewag_en zon_
der zijn passiviteit, anarchisme, populisme en godsrlienst ».
Lenin had een hoogen dunk van Maxim Gorki. dien hij
een bezoek had gebracht tijdens het verbliif van dezen
laatste te Capri, in 1908. De vr.iendschap tussehen de twee
mannen zou nooit uitdooven, zij was gegrondvest op een

gèmeenschappelijke ideologie :
« fk ben het volledlg eens met u dat er moet gesehreven
worden over de theorie van de materie en haar bouw. rn
dat het een uitstekend tegengif zou zijn tegen het vereii
dat de vormelooze Russische ziel ooslorpt ». Àlleenliik noemt
gij dit vergif « metaphysisch >>. Glj moet he1 idealisme en
<<

ag:rosti,cisme noemen ».
'lil'at de betrekkingen met Romain Roland betreft, ziehier
het vaarwel van R. Roland van 19 Juni 1936:
«

Vaarwel aan Gorki

De smart die

».

mij bij het verlemen van

den dood van

miin besten vriend. miJn wapenbroeder, mijn sezel twlntig
iaren lang, kwelt. Iaat mi'l niet toe thans een dasbladartikel
te schrlJven. Zij zan zich veeleer concentreeren in aangriJoende herinneringen. Op dit vree§elilk uur van het
afscheid, is het niet de groote mensch en de vermaarde
sehrliver. die in miiÍr oosen aanurezis is: het i.s nlet zlin
nrlm leven en ziln maehtlE werk. het ztJr de zomennaanden
dle wil samen doorbrachten. het ls. oïr het ooqenbllk ven
dit andere vertrek in het station te Mo.qkou. einde Jull 1935
ziin blik aan de mijne Eeheeht. ziin vriendellike ooger. zíJn
warrne, dlepe stem. ziín sterke lova.le hand. dit onnltprrtteliík

leven dat.

ltik de Volea ult ziin

verhalen een stroom van gedachten

geboorte.qtreek. ln zlin
beelden rïced golven.

er

deze ieusdlEe vlam. deze onstuimlge seestdÍift voor tle

nieuwe wereld dte htí had helpen stiehten, deze onmeteliJke
goedheid en deze droefheld in haar diepte.

Ja. het liefst zou ik zwiiEen om des te beter blJ hem
te ziln in de kalme eeu'í/igheid waarln zijn groot hart haar
intrede heeft gedaan.
Doeh, vermits ik het reeht nlet heb miin smart en miln
genegenheid in mli op te sluiten, zal lk hem in de aanwezlgheid van allen, een korte en hàrtstochtelijke groet van
glorie en smart toerlehten! Ik ben slechts een van de millioenen voor wien ziin afsterven. slnd.q Lenin's dood, den
grootsten rouw der mensehheld beteekent.

}Íli

uras de eerste. de hooEste der wereldkunstenaars. dle.

na een weg te hebben gebaand voor de proletartsehe Revolutle, haar hun gansche medewerklng, het presttge hunner

glorie en hun rtjkdom aan onder'tdndhg hehben toege-

dragen.,.

6

_ De man die vanaf ziin kindsheid, de ellende en de sehaam-

te van. het geknechte proletariaet voor zlÍn deel kreeg. rle
man die. evenals Dante, de hel heeft verlaten, doch die haar
niet alleen heeft verlaten, die zijn strafgenooten heeft

meegesleept en hen heeft gered.
_-.Nooit heeft een groot schrijver een hoogeró

rol gespeeld.,

Hij-was als den oppertoeziener van de tetÍeren, de-kunstenen de wetenschappen in de U.S.S.R., hun g.ids, hun strenge
meester en hun verdediser. Uit zijn breedelchranderheid ón
z_ijn onbegrensde goedheid hebben de Sovjet-regeeringen,
_
die hem eerden, en waaryan de hoofden ziin persoontiit<e
vrienden'lvaren, geput,
Hij sterft juist op het oogenblik waarop het werk volbracht is dat de Sovjet-overwinning bezegelt,
d,eze prach_
tige Grondwet, de menschelijkste en de meest- vrije die ooit
een volk kreeg
en \À/aaraan zijn geclachte zèker heeft
biigedragen. (Ik-,heb hem er over hooren spreken tijdens
den afgeloopen zonier).
Gisterenavond hoorde ik met een geprangd hart in radio
Moskou de sombere doodenmarsch van Beethoven, en rle
zware rvoorden die zijn dood aankondigden. Ik voelde mij
te Moskou. onder de millioenen mannen en vrouwen in rouw.
Mijn gedachte deed'er dezen nacht de doodenwake bij den

irgeslapen vriend. Binnen eenige dagen, z,al ik op mljn
schouders zijn kist voelen wegen, waarvan ik een der dragers zou zijn, zoo ik mij te Moskou bevond.
vrienden, vereenigen wij onze smart, onze liefde, onze

vereerlng! Met welke eer ook men der grooten mensch
verheerlijkt, naar wien een. der machtigste steden van tle

U.S.S.R. werd genoemd. het schoonste,
alle graven, ls ln ons hatt

het heiligste van

v.

c.

De voornacrmste werken vcm Gorki:
Het lijkt ons belangwekkend een kleine opsomming te
geven van de meest gekende werken van Gorki, geklas-

seerd volgens chronologische volgorde:
<<Tsjelkasj» (1895)
«Konovalov» (1897)
Verhalen
- Gordejev »
(1898)
en Vertellingen >>, 2 deelen
« Thomas
(1899) - <<De Kleinburg'er)> en «fn de -Achterbuurten>> (1902) « In hel g'evang'» en (< De kinderen van de Zon » (1905)
<< De Moeder » (1907)
<< De PatÍoon » en << MiJn kinderleven >> (1913)
« Hoe- ik mijn brood verdiende » (1916)
<< Strasti-Mordasti >> (1917)
« MiJn Hoogescholen » (1923)
' (1925)
<< De Artomov's »
<< Het leven van Klim
-Sanguin » (deel 1 in 7927 deel
- II in 1928 deel III in
1930)
<< Egor Boelitsjev en de anderen » (1932)
« Dostigajev- en de anderen » (1933)
enL...
'|'i*

-

Van 1917 tot 1936 weiden de werken van Gorki in de
Sovjet-Unie uitgegeven op 25.053.000 exemplaren in de
Russische taal en op 2.076.000 exemplaren in de andere talen
van de U.S.S.R., zonder rekening te houden met de ontel-

bare uitgaven in het meerendeel der

'West-Europeesche

talen en'in vele niet-Europeesche talen,

DE LAATSTE DAGEN VAN BERTI]N
door luitencrnt-kolonel Trojànovski
Naar de verhalen van getuigen, de dokumenten en de dagbladen, kan rren een nogal getrouw beeld weergeven va:l
den dag, die ons snel naar dell val der Duitsche hoofdstad
voerde.

***

Het rvas een gewone, alledaagsche lentemorgen die volgde op een beroerde racht. Beriijn, dat laat ontwaakte,
beg'on aanstonds zijn kwetsuren te verzorgen, zoo pas toegebracht door de Engelsche bommen. De straten werden
opgeruimd, de dooden begraven. Degenen dÍe geen dak meer
bover het hoofd hadden, namen droefgeestig den weg naar

de voorsteden.
's Middags verschenen de dagbladen. De bengels schreeu$'-

den de hoofdtitels van den «Völkischer Beobaehter>>:
<< Defensieve en zegevierende gevechten ten Westen van
de Elbel Duitsche tegenaarvallen in Oostenrijk! Nieuw'e
meeningsverschillen tusschen Londen, Moskou en Washing-

ton!...
Terzelfdertijd verspreidde zrch te Berlijn het gerucht van
een of ander verzonner sukses .van de Duitschers in
>>

Holiand.
Koncerten en kinemavoorstellingen gingen hun gang. De
zon schitterde op oetelbare puinen, Geen wolkje was te
bespeuren in de blauu'e lucht. De trams reden. Op het
gras, nabij de stukken afweergeschut, sliépen vermoerde

artilleurs.
Teg'en den avond nam de nazi-partij twee nieuwe maatregelen: In het centrr-rm var de stad vond een biieenkomst
plaats voor de militanten, in den schuilkelder van Goering's

zijn kant, noodigde Goebbe1s, in de kanselarij, zijr laatste resel've aan propagandisten, de uiL
strooiers van goeds nieunsjes uit, en gaf hun de volgende
ministerie. Van

onderrichtingen:
« Er gaat een mirakel gebeuren. De geest van F redrikcle-Groote is in Hitler I'evaren en zal Duit§chland redden... »
f)e straa.twa.a.r:zeFgers kregee hevel hun kliënten voor te

spiegelen dat een mirakel Duitsch.land zou redden en Le
kracht geven zijn vijanden te vernietigen..
Een zoele lenteavond. De Berlijners waren zooals g:ewoonlijk op hun hoede, Zooals steeds stonden zij rijtjs te schuiven
voor de metrostations en openllare schuilplaatsen, uit vrees
voor de bombardementen. De ploegen aan het lucht4fweer-

geschut haalden hun helmen voor den dag en wapenden
zich met bijlen en tangen.
Tot de algemeen verbazing echter kwam er geen alarm.
De alarmfluiten zwegen: tien uur, iniddernacht, éen uur,
nog steeds niets.
Sinds een heele tijd sliep Berlijn niet gerust meer. Toen
er dan ook bij toeval niet gebombardeerd werd 's naehts,
was het in een diepen slaap g'edompeld, De sterren schit-

terden, doch de nacht was donker en frÍsch. Bij het
morgenkrieken mocht men zich aan. een lichte vorst

verwachten.

Plots, te vier uur 's morgens, voer een siddering door
Berlijn. Talrijke inwoners verzekerden dat zij duidelijk een
schok hebben waargenomen, in den aard van een aardheving. Vervolgens hoorde men een ver, onbegrijpelijk
g'ekraak.

!e

schokken herhaalden zich, ervaren lieden stel-

der lepels in de glazen en luisterden met ontzetting: naar
het metalen gerinkel. De kroonluchters schommelden zichtbaar.

Na enkele minuten was de heele gealarmeerde stad te
been. De telefoontjes in de politiekommissariaten volgden
elkaar zonder onderbreking op.
Het veme gedommel hield aan. De onrust groeide en, te
vier uur twintig .minuten, deelde de bevelhebber eener
Duitsche divisie, die zich ten Westen van Kustrin bevond,
radiografisch aan den generalen staf voor de verdediging

van Berlijn mede:
« Een helsch vuur werd op ons Seopend. De verbinding
met het reg:iment werd afgesneden. Op een bepaald punt
glinstert een geweldig en onbegriipelijk licht. Miljarden

pÈ
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kaarsen. De aard ervan werd nog niet v&stgesteld. Mis_
schien een nieuw wapon, misschien een scheikuudi§
middel...

h_eid niet t-enrggeven. De Berlijners begrepen feeds dat
Ilitler en Goepbels niet meer in hun eigen bezweringen

geloofden. Dag en nacht zagen zij in zuirtelijke en westelijke
richting, treiaen, auto's en kamions, vol nazi_ambtenaien
en kisten met dokumenten en archieven vertrekken. In ,le
stad letde men koortsachtig de laatste hand aan de ver_

»

Ziehier wat er eigenlijk gaanrde was :
Dezen dag, te vier uur 's morgerx, ten westen van
Kiistrin, op 80 km. vanr Beriijn, begon het Sovjetoffensief,
dat weldra tot den val der hoofdstad en de kapitulatie van
Durtschland zou leid.en. IIet voor,naamste Duitsche verde-

sterkingswerken. De straten waren afgesperd, kanons waren
opgesteld aan de vierweegsche en steeds maar nieuwe Ber_
hgners, met geweren gewapend, namen de richting naar het

digmgsstelsel, ten westen van den Oc.ter, werd te vier uur
's rnorgens aangevalen met eex tot dan toe ongeëvenad,rde

Oosten.

De vluchtelingen stroomd.en toe te Berlijn. De Hitleriaaí-

kracht.

sche legerberrch[en sraken nog van gevechten vorr

l)urzenden kanonnen en mortieren van verschillend kaliber, openden tegefrjkertijd een rolleld vuur op de Duitscne
versten rngen. .Frel eerste salvo dezer gewerdige artillerie
deed de grond schudden als onder het geweid eener aardbevrng, en wekLe l3erlijn.
Niets was te vergelijken met de artillerievoorbereidiag
die de troepen van maarschalk Zjoekov aan den overkant
van den Oder uitvoerden! IJurzenden weerlichten doorscheurden de durs[ernis, a].s voorboden van den zonsopgang, en
woedde:r in de lucht en op aarde. Alles schudde rondom.
HeL was een ware storm. De kanonnade strekte zich uit
over tientallen kilometer. De menschen schreeuwden uit alle
machr tegen elkaar om zich te dodn verstaan. De vlammen
sroegen seeeds hooger boven de Duitsche stellingen uit. IIet
scnecn dat de aan'ue zàf, de steenen, het ijzer, het staal .;n

Kiistrin, doch ooggetuigen vertelden dat de Russische ta:rks
op nog slechts 20 tot 25 km. van de hoofclstad stonden.
Alsdan verloor Berlijn het hoofd.
De Sovjettroepen vervolgden het offensief. De Duitschers
verweerden zich met de wanhoop van terdoodveroordeelden.

Des te dichter zij bij hur terugtocht de hoofdstad naderden,
des te g:rooter werd hun r&eerstand. Iecler dorp, iedere villa,

ieder boschje en iederen hof, moesten stormenderhand veroverd worden. De Sovjettroepen stonden telkens bij iederen
stap vóór wegversperringen, loopgrachten, fortjes, ingegraven tanks, honderden stuks luchtafweergeschut en afdee-

lingen gewapend met eenvoudige geweren, die onherroepe-

Iijk

rn een der sekloren, zooals een Duitsch generaal Berlijn

meedeelde, schitrerde plots ee:1 voor den vijand onbegrijpe-

overschrijden. De Sovjet-kolonel Negoda vertelt dat.op de
baan naar r:erlijn
84 km. ver
zijn troepen 12 verdedi- vernietigen. -,Zijn eenl-reid
gingslinies moesten
versloeg ach-

iijKe en onvergehjkeliJke lichtbron, van een dergelijke
Iiun

mede van

Hitler aan het Duitsche leger en bevolking. Hitler

die er zich op beroemde aan de Russen een << bloedbad » tb
hebben voorbereid vóór Berlijn, bevestigde dat Duitschland

en zijn leger op

overen.

Hij

d,eze

wíjze kracht en glorie zouden her-

zweerde dat de Russen :looit de Duitsche hoofd-

stad zouden binnentreden. Den tweeden dag lvan den striJ(l,
richtte Goebbels een brief aan de soldaten en officieren var
de Berlijnsche zone, wulardoor de Duitsche strijdkrachten
worden opgeroepen in hun F iiLhrer te gelooven en hun leven
niet te sparen voor hem en voor Berlijn.
Het Duitsche opperbevel zette tegen de Sovjetstoottroepen

versche divisies infanterie en pantsers in, samengesteld uit
leerlingen van de militaire akademieën en de officierenscholen, alsmede uit zeelieden, vliegers, artilleurs va:r de
luchtafweer en divisies van de Volkssturm. De Duitsche
artilleristen en tankisten kregen bevel ontploffende schrapnells en obussen af te schieten op de Duitsche infantenegroepen die zouden terugwijken en hun stellingen verlaten.
.Op 18 April werd het volgend radiogram verzonden vaxuit
Hitler's Groot Hoofdkwartier aam al de bevelhebbers van

Duitsche eenheden, aan a^lle officieren en soldaten: ., Wij
eischen dat gij 48 uur stand houdt. Binnen de 48 uur zal
er een omkeering in den toestand plaats grijpen en zullen
we in het tegenoffensief gaan >>, Doch de hysterische oproepen van de fascistische leiders en het waflhopig gehuil der
dagbladen konden de gealarmeerde hoofdstad haar zeker-

een gewis.sen dood tegemoet gi:}gen.

Om dit alles te vernieLigen, waren een aanhoudend artillerievuur en .geweldige Iuchtbombardenlenten vereischt,
evenals het aanhoudend oprukken van tanks en infanterie,
ten einde steeds nieuwe verdedigingsiinies vóór Berlijn te

Iret Deron brandden,..

kI'acnt dac men dulzenden zonnen versmelt waande en die
sLraJen op een exkel punt gericht hieiden. Dit voorval
Breep praa\s nabij de hoogte n" 66, ten zuid-westen van
r\uslrrn. De Sovletbevelhebber had aldaar 300 machtige
scnrJnwe{pers samengebracht. Zij werden gelijktijdig aangestoken en verbLndder al wat zich voor hen bevond.
Duitsche krijgsgevangenen vertelden dat het volstond éénmaar de.oogen te openen om vervolgens g:edurende een uur
e:l half heelemaal verblind te zijn. De strijdkrachten van
de Sovjet-Wacht ontketenden dus den aanval tegen de
Duitschers die veruoofd waren door de kanonnade en verblrnd door de schijnwerpers.
De vijandelijke verdediging in de streek van Kiistrin,
aan den overkant van den Oder, werd vanaf de eerste uren
van het oifensref ingebeukt. De tankt, infanterie er artillerie
stroornden door de bres .in de richting van Berlijn. De
Sovjet-Iuehtmacht voerde dezen dag 17.500 vluchten uit,
waardocr alle voorgaande rekords werden geslagen.
In den namiddag deelde de Duitsche radio een boodschap

,

tereenvolgens op deze linies negen' Duitsche eenhede:r,
waarvan een gemengde afdeeling, bestaan.Je utt leet.lutg.jn
van de vliegersschool.
..,De Sovjettroepen brandden van verlangen om Berlijn te

i

bereiken en de strijders toonden een ontembare energie. Zij
dachten niet aan rust. Velen hunner waren tot \Mestelijk
van den Oder opgerukt, na een reeks ononderbroken offensieven uit de gewesten Moskou, Leningrad, Stalingrad cn
de Kaukasus. De. tankisten van generaal Katoekov, de held
van de vgrdedigingsgevechien uit de streken van Orel tot
Moskou, stonde:r thans in de eerste rijen bij het offensief
tegen Ber1ijn, De infanterie en de artillerie der Wacht,
onder het bevel van generaal Tsjoeikov, rukten op naar de
Duitsche hoofdstad.
Geheele divisies en legers dongen naar de eer om als

eerste Berlijn binnen

te dringen en de

eerste plaats te

bekleeden in het historisch dagorder van Staiin, \Maar'oij
de inname van Berlijn werd aangekondigd.
Nadat àj op 2L April aI de buitenste vijandeiijke verdcdigingslinies in de omgeving van Berlijn hadden vernietigl,
bonden de troepen van maarschalk Zjoekov den strijd aan
in de omgeving der Duitsche hoofdstad. Te 13 uur (Moskousche tijd) schoot de zware batterij van kapitein Sjetov
.het eerste salvo af op het centrum van Berlijn: het kwau
tier van den Rijksdag. Te 13.10 uur openden de l<ànonnen

van den groep van kommandant Demidov

eveneens hct

vuur op het centrum van de Duitsche hoofdstad. Te 15 uur

was de geheele hoofstad in rook €n vlammen gehuld. Vanaf

dat ocgenblik, tot aan de kapitulatie van het gar',rizcpn,
heeft de SovjeLartillerie niet opgehouden op Berlijn te
hameren.

Zouden de Duitschers kunnen gelooven heLrben .lat, ,le
in het centrtrm van Berlijn zouden
ontploffen? Neen, hieraan verwachtten zij zicb niet. Niet
zoo heel lang geleden waren zij overtuigd dat het de Duitsche obussen zöuden zijn die in het Kremlin zouden oniRussische obussen eens

ploffen.

Meerdere dagen achtereen doorzeefden de obussen

en

bommen van de Sovjet-artillerie en luchtmacht, de Duitsche
hoofdstad, deden de aarde beven, de huizen irptorten, doorboorden den bovenbouw van de metro en baanden een \\'eg

voor de infanterie.
Vervo§ens werd Berlijn ingesloten.
r

Vervolgt.

)
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urT DE SOV|ETPERS
ABGENTINIE, I,AND VAN DE T-A§CI§TISCHE
DII(TATUUR
Aldus luidt de titel van een srtikel van Liapin, versche_
nen in de Sovjetpers.
In dit artikel bestempelt de auteur ats schijnheiligheid
de poging gedaan door den Argentijnschen miÀsteí
Peronne in den loop van een gespreÉ met Amerikaansche
dagbtadschrijvers, Argentinië voor te stellen als een demo_
kratisch iand.
- In -feite is de regeering van dit land in het geheel nie-u
demokratisch,

er1

zijn zelfs gagbladen die veel verder gaan. Zoo ov.
- Erdagblad
het
« Daity Mirror >> uit Sidney (Àustralië). Dit
dagblad schrijft:
<< Aangezien het gevaar geweken is en dat men de U.
S. S. R. niet meer noodig heeft, moet men den strijd tegen
.de U. S. S. R. beginnen. »
Kortom, de stem va^n Goebbels is niet meer te hooreo,
doch zij laa.t not weÈrgalmen na.
Hierop kunnen wij slechts op een mamier reageeren: De
Sovjet-Unie is een demokratische Staat öe íiet alleen bekwaam is zich te verdedigen, doch ook om de andere volkeren te verdedigen. IIoe eerder dit zal begrepen worden,
hoe beter, niet a[een voor onze vrienden, doch ook voor

Pre$dent Roosevelt evenals de óud Staats_

sekretaris Hull hebben meerdere ma"len de Argentijnsche
regeering gebrandmerkt als diktatoriaal.
ÈIoe zou het er ook anders kunnen zijn vermits het par-

onze vijandea.

lement er ontbonden is en dat gee:r enkel elementair burge.rrecht er wordt geëerbiedigd. Al de tinksche dagbladen àjn
verboden en hun goederen verbeurd verklaard. De aanhou_
ding van anti-fascisten is een alledaagsche zaak die op
groote schaal wordt toegepast. De gevangenissen zijn er
stampvol. r-,te. talrijke kerkers en .koncentratiekampen zijn
er nazlr nazimodel georga^niseerd, erin begrepe:r de .onmenschelijke behandeling der gevangenen, de gaskamers, de
veraschrng'sovens en andere lieve dingen uit de Hiileriaan_

DEN IIITLERIAANSCHEN GENDRALEN STAF' MOET

VERNIBTIGD WOBDEN.
In haar « Interaationaal Overzicht » stelt de « Roode
Sler > vast dat hoewel de regeering Doenitz ontbonden
werd, de ljritsche overheden veldmaarschalk ]3usch en zijn
generalen staf hebben bel&st met de voortzetting van oe
demoDllEaLie varl het Duitsche Leger. De « Roode Ster »
àet er evenwel een t:evaar in l3uscn en zijn generanen Staf
[e laLen voortoesLaan omdat zij in ferte een kem vormen

sche kampen.
ArgenLrnré is een land van fascistische diktatuur, daarvan
is geleet de wereid overtuigd. Geen enkel verklariag van
om net even welk mrruster zal er Ín lukken de menschen
die kraar wue:r zren, om den tuin te leiden. Alleen zij die

vrl1 de rascrsLrscne kader.s en dAt, hu]x demooilrsaue slecn:s
Kalnorurage §. ilet §ovJet-oagolad hennnert eraan dat het
ÉuscÀ was qle aan HrmrÍuer .valscrre paPreren versarekre
Len ernde bem te helpen vluchtenOm [e emdigen scnrijft de << Roode Ster »:
« De aanhouding van Doenitz en de zijne is slechts een
begin. De generale Staf van Busch en zijne gelijken, die
geen oogenblik verliezen om de verpoozing die m€n hun
toelaat ult te buiten, moet vernietigd worden. >

aange€sL zrJn ctoor polilieke bijzichtiBherd zouden zich

ku.n.uen laLen vangen aan de verkiarrngen van een Peronne.

**r
z];tr DIfr NIET KUNNEN OE NIET WILLEN BDGRIJPEN
door Za-slavski

Mer spreekt op dit oogenblik in de buitenlandsche pers
veel over d€ wesuersche methoden om de poli[ieke vraagstukken te regelen. Ivlen zegt « westelijke », waarschijnlijk
om dèn nadruk te leggen op het verschil dezer methode
met deze die men de « oostelijke » zou willen noemen. In
feite zijn er twee westelijke methodes. De eerste is deze
dre werd toegepasl vóór het groot konflikt dat zoo juist
werd bijgelegd. Deze methode bestond erin een vijandelijke
politiek tegenover de Sovjet-Unie toe te passen en aan het
fascisme en het nazisme toegeving op toegeving te doen,
om ten slot,te

IIet

I

['ILMVOORSTELLINGEN

De Sovjetfilm « I)e Rogenboog >> wordt van 15 tot
21 Juni in de volgerde zalen vertoond:

<<Kursael»

»
<(Zildhof»
« Palace
« Coliseum >>
'« scala
. «Lido»
« Lux »
« RoxY
«

uit te loopen op Miiinchen. Spoedig na Miinche:r

kwam de aanval der HÍtleriaansche Iegers tegen het westen.
en bij het beëindigen van dezen aanval, is bijna heel Westelijk Europa ten onder gegaan.
De tweede westersche methode is van jongeren datum;
zij dateert van 1941 en bestaat in ee:r politiek van bondgenootschap met de U.S.S.R.. Deze politiek liet toe de.
Ihtleriaansche Staten te verpletteren en de wereld vari de
barbarij te redden,
Wanneer men op dit oogenblik spreekt van de westetBche
methode, wil mèn dan de toepassing vooropstellen van deze
die vóór 1941 in zwang was ?
behoudsgezind Engelsch dagblad,

de

<<

' Wij
.

Yorkshire

Post » schrijft dat de Sovjetstaat zic}r zoekt te isoleeren
en de landen die hij bezet een regime wil opdringen dat niet

demokratisch is. Dit is volstrekt valsch, want de SovjetUnie, die het fascisme heeft vernietigd, streeft sinds den

eersten dag niet alleenlijk naar de bevrijding van haar eig:en
bodem, maar ook de vrijheid te geven aan de andere ver-

. drukte volkeren. In de bevrijde landen, geeft het Roode
Leger de macht in handen van het volk zelf, zooals dit

geva"l was in Polen en Oostenrijk. Door de macht over
te maken aan het volk, vraagt de Sovjet-regeering enkel

het

de venvijdering van de macht van alle fascistische en antiSovjet-elementen. Doch de Sovjet-Unie zal niet toelaten

clat men aan Polen of aan een ander land, onder het demokratisch mom, een regeering wil opdringen zonder den
minsten demokratischen inhoud.

***
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Deinze
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olÍ'r urrcavElt
hebben het gerioegen onze lezer§ aan

zoopas is verschenen:

te

konatlgen dat

« DE CBOIf,DIIIET VAII DE SOVÍEE-UIrIE »
Doet tijdig uwe bestellingen bij uE boekhandelaar of btj ale
plaatselijke afdeelingen van de B' S Y.
HJ! ! 8 Íi.
En hef Nationaal lied vau dè U. S. S. R. (in alrietalige tekst :
f'dj3: 6 fr.
Nederlandsch. tr'ransch en Russisch, met muziek).
- lokaÀI, 14,
Be€chikbare ultgaven, te koop in ons nstlona"al
Re€ientlaa4 Brussel :
? dtrutè-àe- Paris », door r. Ehrenburg ........................ 108 fr.
. « l:eg Insoumis », door C.orbatov
90 Ír.
24 Ír.
« Léningraal », door Tichonov (fransch)
door N, Oskovski
50 Ír.
« L'Àcier fut trempé
-en»,guerre
8 Ír.
»
« L'Armée Rouge
..
6 Ír.
Le mariage » ....................
« La famille
et
« De '\{aarheid over de U. S. S. R. » (X'ransch en
6 fr.
Nederlandsch)
« Arbeitl en Yakbonclen in de S. U. » (I'ransch en
6 Ír.
Nederlandsch)
en Nederlanclsch) 8 Ír.
U. » (tr'r'ansch
« De Grondvet van de S.'lVanda
'Wassilevska
.................. 120 fr« L'Arc-en-Ciel », door
« Cent lettres »,' door I. Ehrenburg.
20 fr.
« Deux choca foudroyants », door Talenskl
8 fr.
« La Questlqn Polonàlee » .,..'.'.'....,.....

: C. LEJEUNE,
la, Regentlaan, Brussel.
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