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van Aleksander Solzjenitsyn 

E R Z I J N W E I N I G grote schrijvers die zo snel en zo volledig aan populari

teit hebben ingeboet als Aleksander Solzjenitsyn. Aan het begin van de 

jaren zeventig was hij, dankzij de combinatie van een aangrijpend lite

rair oeuvre en een persoonlijke, heroische strijd tegen de machthebbers 

in zijn land, een van de beroemdste personen in de wereld. Alles wat 

hij deed werd op de voet gevolgd door de wereldpers en zijn werk werd 

in talloze talen vertaald. Vooral zijn twee romans over zijn verblijf in de 

kampen en de verbanning, In de eerste cirkel  (1968) en Kankerpaviljoen 

(1968) vonden een gretig onthaal. Van het eerstgenoemde werk versche

nen in de Nederlandse vertaling veertien drukken, van Kankerpaviljoen 

maar liefst zeventien.1 Daarmee liet hij andere dissidente schrijvers, die 

in hun strijd tegen het bewind niet minder moedig waren dan hij, ver 

achter zich. 

Toen Solzjenitsyn, na de publicatie in het Westen van zijn indruk-

wekkende aanklacht tegen de communistische strafkampen, De Goelag 

ArchipeL2  in 1974 zijn land werd uitgezet, stortte de hele wereld zich dan 

ook boven op hem. Hij kreeg honderden verzoeken om interviews en 

talrijke uitnodigingen om lezingen te houden. Iedereen wilde wel iets 

met de beroemde schrijver die nagenoeg in zijn eentje en op eigen kracht 

het communistische bewind onder enorme druk had gezet. En ieder

een was er ook van overtuigd dat Solzjenitsyn in het Westen zijn strijd 

tegen het sovjetsysteem zou voortzetten en actief mee zou blijven wer

ken dit systeem te ontwrichten. 

Solzjenitsyn voelde er echter niets voor de rol te gaan spelen die men 

hem hier had toegedacht. A l gauw had hij een gruwelijke hekel aan de 

westerse pers die hem geen moment met rust liet en hem nog erger op 

de huid zat dan vroeger de KGB. Die hekel stak hij niet onder stoelen of 

banken. Ook liet hij zich al spoedig negatief uit over de westerse levens-

wijze, die hij veel te materialistisch vond, en over de in zijn ogen veel 

1 Beide vertalingen werden uitgegeven door De Boekerij te Baarn in resp. 1969 en 1975. 

2 De Nederlandse vertaling van D. Peet e.a. werd in 1974-'76 in drie delen gepubli

ceerd door De Boekerij te Baarn. 



te slappe houding van het Westen jegens de Sovjetunie. Dat alles stuitte 

op veel onbegrip. In plaats dat hij dankbaar was dat men hem gastvrij 

had opgenomen, leverde hij kritiek en het was helemaal onbegrijpelijk 

dat hij zich zijn  stardom niet liet aanleunen. Misschien was dat laatste 

nog wel het ergste. Hier was iemand die in het centrum van de aandacht 

stond en de hele wereld af kon reizen om samen met de tegenstanders 

van de Sovjetunie zijn 'overwinning' te vieren, maar die van al die ophef 

absoluut niet was gediend en met rust gelaten wilde worden. 

Nu had Solzjenitsyn een goede reden om de rust te zoeken en zich 

terug te trekken uit de publieke aandacht die hem geheel dreigde op de 

slokken: hij wilde verder werken aan zijn levenswerk. In 1936 had hij, als 

beginnend student wis- en natuurkunde en nauwelijks achttien jaar oud, 

het plan opgevat een grootse roman over de Russische Revolutie te schrij

ven. A l snel besefte hij dat zonder het voorspel van de Eerste Wereld

oorlog deze revolutie niet in het juiste perspectief kon worden gezien 

en hij besloot dan ook zijn roman te beginnen met de nederlaag van de 

Russen in de slag bij Tannenberg in 1914. De roman zou, net als Tolstojs 

Oorlogen vrede,  familieleven combineren met geschiedenis, en als 

hoofdpersoon was, conform Solzjenitsyns toenmalige visie, een idea

listische communist gedacht. Naast zijn studie deed Solzjenitsyn uitge

breid archiefwerk en schreef hij een aantal scenes van wat zijn toekom

stige grote roman moest worden. 

De Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan voerden Solzjenitsyn 

op een totaal andere weg dan hij had kunnen voorzien. In de oorlog 

diende hij als officier (hij bracht het tot majoor) en werd hij tegen het 

einde ervan gearresteerd door de geheime politie omdat hij zich in brieven 

aan een vriend laatdunkend over Stalin had uitgelaten. De correspon

dentie kwam hem te staan op acht jaar kampstraf en 'eeuwige' verban-

ning. De eerste jaren van zijn straf zat Solzjenitsyn in een zogenaamde 

sjarasjka, een kamp waarin intellectuelen en geleerden bij elkaar waren 

gezet om allerlei uitvindingen te doen. De omstandigheden in dit kamp 

waren relatief gunstig. Veel slechter ging het hem toen hij naar een 

'gewoon' strafkamp werd gestuurd. Zwaar lichamelijk werk en onder-

voeding ondermijnden zijn gezondheid, en toen hij zijn acht jaar had 

uitgediend was hij er ernstig aan toe. In de verbanning onderging hij een 

wonderbaarlijk succesvolle behandeling van een kankergezwel. In 1956, 

na Chroesjtsjovs veroordeling van Stalin, werd Solzjenitsyn volledig ge-

rehabiliteerd; daarmee kwam er een einde aan zijn verbanning en kon 

hij terugkeren naar Europees Rusland. 
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Door zijn verblijf in de kampen was Solzjenitsyns visie op de sovjet-

maatschappij totaal veranderd. Terwijl hij in zijn jeugd hoge verwach

tingen had gehad van de communistische samenleving, zag hij thans in 

hoe verderfelijk het hele systeem was, dat de mensen geen goed bestaan 

verschafte maar, integendeel, meedogenloos opofferde aan het eigen 

machtsstreven. Een botsing met dit systeem kon niet uitblijven. 

Aanvankelijk zag het ernaar uit dat Solzjenitsyn en de communisti

sche machthebbers het wellicht nog eens konden worden. In 1962, op 

het hoogtepunt van Chroesjtsjovs liberalisatiepolitiek, kon Solzjenit

syns eerste boek, de korte roman over de kampen Een dag van Ivan 

Densovitsj,  officieel in een literair tijdschrift verschijnen.3 Het boek 

sloeg in als een bom en maakte Solzjenitsyn in korte tijd tot een van de 

bekendste schrijvers van het land. Toen de autoriteiten verdere publica

tie van zijn werk verboden, bond Solzjenitsyn echter, gesteund door zijn 

populariteit bij de lezers, de strijd met het bewind aan. Hij had tot dan 

toe altijd in volledige afzondering gewerkt, maar aarzelde nu niet de 

voor een succesvol gevecht onmisbare publiciteit te zoeken. Publicatie 

in het Westen van zijn romans over de kampen leverde hem daar veel 

goodwill op en, in 1970, de Nobelprijs. Toen de communistische macht

hebbers Solzjenitsyn vier jaar later het land uit joegen was de strijd in 

feite in het voordeel van de schrijver beslist. Solzjenitsyns boeken hadden 

de door het communisme zorgvuldig opgebouwde ideologische facade 

volledig afgebroken en de daarachter schuilgaande verschrikkingen in 

alle openheid op een aangrijpende manier getoond. Ze hebben zonder 

twijfel ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de zachte dood die het 

communisme aan het einde van de vorige eeuw is gestorven. 

Solzjenitsyns jarenlange gevecht met het sovjetbewind, waar zijn werk 

over de kampen en in het bijzonder De GoelagArchipel onderdeel van 

uitmaakte, belette hem niet zich ook bezig te houden met wat hij als 

zijn eigenlijke opdracht in het leven beschouwde, de grote roman over 

de revolutie. In 1971 verscheen het eerste deel ervan, Augustus veertien,4 

dat gebaseerd was op zijn bewaard gebleven aantekeningen uit de jaren 

dertig. De slag bij Tannenberg onder generaal Samsonov was het eerste 

'knooppunt' dat Solzjenitsyn wilde beschrijven in zijn epos, dat zou 

3 De Nederlandse vertaling van Theun de Vries werd in 1972 gepubliceerd door De 

Boekerij te Baarn en in 2000 opgenomen in de Rainbow-serie van Maarten Muntin-

ga te Amsterdam. 

4 De Nederlandse vertaling van D. Peet verscheen in 1972 bij De Boekerij te Baarn. 



moeten bestaan uit een twintigtal 'knopen'; elke knoop zou niet meer 

dan een periode van twee of drie weken beslaan, maar de gebeurtenissen 

daarin zouden wel zeer gedetailleerd en uitvoerig worden weergeven. 

Tezamen zouden de knopen een totaalbeeld geven van de zo cruciale 

periode uit de Russische geschiedenis, die ernstig was vertekend door 

de sovjethistorici. 

De ontvangst door de lezers van  Augustus veertien was duidelijk 

anders dan die van Solzjenitsyns romans over de kampen. Velen betreur-

den het dat hij zich in het verleden begroef en bovendien de geschiede

nis liet domineren over het romanachtige. Anders dan Tolstoj richtte 

hij zich zeer sterk op historische documenten en ruimde hij weinig 

plaats in voor scenes uit de prive-sfeer en het familieleven. Ook Solzje

nitsyns ideologic viel niet erg in de smaak. De auteur gaf duidelijk aan 

dat hij weinig moest hebben van de liberale prerevolutionaire Russische 

intelligentsia en prees nationalisme en patriottisme. Een ander aspect 

van de roman dat niet beviel waren de literaire procedes die Solzjenitsyn 

toepaste, vooral de afwisseling van traditioneel realistische beschrijvin

gen met letterlijke citaten uit de kranten van die tijd, advertentieteksten, 

in grote letters weergegeven spreekwoorden en korte samenvattingen 

van gebeurtenissen. De aan Dos Passos en andere schrijvers uit de jaren 

twintig ontleende 'montage'-techniek deed nogal kunstmatig aan. 

Alles met elkaar was de roman veel minder'intens' dan Solzjenitsyns 

eerdere werk. 

Solzjenitsyn was zich goed bewust van de matige readies op zijn 

historische epos. In zijn memoires Het kalfstoot de eik (1975)5 schreef 

hij: 

De publicatie van Augustus veertien markeert het schisma onder mijn 

lezers, hetgestage verlies van aanhangers, erzijn er meer die vertrekken 

dan die blijven. Ik werd met hoerageroep verwelkomd zolang als ik tegen 

de misdaden van Stalin was. In mijn eerste werken verborg ik mezelf voor 

de censuur van de politie en daarmee ook voor het grote publiek. Bij iedere 

volgende stap openbaarde ik meer van mezelf: de tijd was gekomen om 

duidelijker te spreken en dieper tegaan. Het onvermijdelijkegevolg was 

dat ik het publiek van mijn tijdgenoten verloor in de hoop het nageslacht 

voor me te winnen. Het was echter pijnlijk de steun te verliezen ook van 

hen die me na stonden. 

Het typeert Solzjenitsyn dat hij zich niet liet ringeloren door de wen-

5 De Nederlandse vertaling van Pieter de Smit werd in 1977 gepubliceerd door De 

Boekerij te Baarn. 
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sen van het lezerspubliek. Eenmaal in het Westen aangekomen zocht hij 

in de eerste plaats rust om verder te werken aan zijn door de lezers en 

de kritiek gesmade historische epos. Die rust vond hij na enige tijd in 

de Amerikaanse staat Vermont, waar hij een ruim huis kocht, ver van de 

grootstedelijke drukte. Zijn eerste taak was de herziening van  Augustus 

veertien,  waarvoor de rijke historische archieven in Amerika hem veel 

nieuw materiaal verschaften. De nieuwe versie verscheen in 1983, uitge

breid met ruim vierhonderd bladzijden, voor een groot deel gewijd aan 

Solzjenitsyns nieuwe held, minister-president Stolypin. Hoewel deze 

niet rechtstreeks met de gebeurtenissen in augustus 1914 te maken had 

- hij kwam in 1911 bij een aanslag om het leven - beschouwde Solzje

nitsyn hem als een cruciaal figuur in de aanloop naar de revolutie. De 

tweede versie van Augustus veertien trok nauwelijks de aandacht. Negen 

jaar na zijn gedwongen vertrek uit de Sovjetunie was Solzjenitsyn danig 

uit de mode geraakt. Bovendien had hij zijn boek wel uitgebreid met 

historisch materiaal, maar aan de opzet was niets gewijzigd. Aan zo'n 

historische 'roman' hadden de lezers geen behoefte. 

Beperkte aandacht was er ook voor de tweede knoop, Oktober zestien, 

die in 1984 werd gepubliceerd en volgens hetzelfde stramien was opge

bouwd als  Augustus veertien. De hier beschreven periode bestrijkt drie 

weken, kort voor de val van de tsaar en de Februarirevolutie. 

Terwijl de twee eerste knopen elk ruim duizend pagina's tellen, heeft 

Solzjenitsyn voor de derde knoop, Maart zeventien, die de gebeurtenis

sen van 23 februari tot 18 maart beschrijft, bijna drieduizend bladzijden 

nodig. Van dag tot dag, vaak van uur tot uur worden de gebeurtenissen 

gevolgd - de romanschrijver is hier nog verder teruggedrongen door de 

historicus. Het boek verscheen in vier delen in i986-'88; in 1991 ver

scheen het vervolg, April zeventien,  dat weer was teruggebracht tot de 

'normale' proporties van ruim duizend bladzijden. 

Aan het slot van April zeventien  meldt Solzjenitsyn dat dit het laatste 

deel zal zijn van zijn roman. Hij had weliswaar twintig knopen op het 

oog gehad, maar'zijn leeftijd' en 'de omvang van het reeds geschrevene' 

dwingen hem zijn epos te staken. Wel geeft hij nog een korte inhouds-

opgave van de door hem voorziene zestien knopen, die gebeurtenissen 

zouden moeten behandelen tot de lente van 1922. Als excuus om niet 

verder te gaan dan april 1917 geeft Solzjenitsyn ook dat in die maand 

al duidelijk was dat de bolsjewisten de macht zouden grijpen en de Ok-

toberrevolutie onvermijdelijk was. 'Na april verandert de situatie niet 



zozeer kwalitatief als kwantitatief.' De veranderingen in Rusland aan 

het einde van de jaren tachtig met het perspectief voor Solzjenitsyn om 

terug te kunnen keren naar zijn vaderland zullen bij zijn besluit zijn 

epos te staken mede een rol hebben gespeeld. 

Afgezien van de eerste versie van Augustus veertien is het historische 

epos van Solzjenitsyn niet in het Nederlands vertaald. Dat is begrijpe-

lijk, maar wel jammer, Solzjenitsyn is zonder twijfel een van de belang

rijkste schrijvers van de tweede helft van de twintigste eeuw. Ondanks 

de kritiek die men op zijn werk kan hebben is de vergetelheid waartoe 

de lezers hem nog tijdens zijn leven hebben veroordeeld onterecht. A l 

leen al de hardnekkigheid waarmee hij zijn levenswerk heeft nage-

streefd en de inspanningen die hij daarvoor heeft geleverd verdienen 

de grootste bewondering. Bovendien zitten er in dat levenswerk bepaald 

niet alleen saaie maar ook schitterende en meeslepende stukken, die 

niet onderdoen voor de romans waarmee hij beroemd is geworden. 
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S C H R I J V E R S O V E R S C H R I J V E N 

A L E K S A N D E R S O L Z J E N I T S Y N Eengraan-
korrel tussen twee molenstenen. Schetsen van 

de Verbanning Vertaling Willem G. Weststeijn 

T E G E N 1979 DROEG ik het idee voor  Het Rode Rad altweeenveertig 

jaar met me mee en werkte ik al tien jaar constant aan het boek. En al 

deze jaren verzamelde ik - soms op papier, soms alleen in mijn hoofd -

episodes, voorvallen, feiten, chronologic documentaire gegevens, 

overwegingen, gevolgtrekkingen, gedachten. 

Ik denk dat ik zonder het systematische en methodische dat me van 

nature gegeven is en zonder mijn door de wiskunde gescherpte brein 

dit werk nooit zal kunnen voltooien. (En wie wel?) A l meer dan twee 

jaar werk ik aan de eerste redactie van Maart zeventien,  dat wil zeggen, 

ik zit nu echt in de revolutie en in alle problemen en bijzonderheden 

die met het materiaal van de revolutie verbonden zijn. 

Komt er ooit een einde aan het verzamelen van materiaal voor een 

historisch epos? Daar zijn tientallen jaren voor nodig, niet minder. Neem 

alleen al wat er nodig is om de mensen te typeren: foto's, tekeningen of 

beschrijvingen van het uiterlijk, van kleding, gedrag, manier van praten. 

En dat van soldaten, boeren, fabrieksarbeiders, officieren, ambtenaren, 

priesters. Na lang zoeken komen er beetje bij beetje, vaak toevallig, 

genoeg gegevens bij elkaar om, bijvoorbeeld, een keer een levendige, 

lawaaierige vergadering van soldaten te beschrijven. De omvang van 

het bijeengebrachte en bestudeerde materiaal is soms honderd, en in elk 

geval twintig keer zo groot als wat er uiteindelijk in de tekst terecht -

komt - zo is het gewoon. 

Het is heel belangrijk en altijd moeilijk om te beslissen op welk mo

ment je het verzamelen van gegevens over een bepaald onderwerp moet 

stoppen. Het materiaal dreigt uit te dijen en de hele constructie te ont-

wrichten; theoretisch gezien is het immers oneindig. Als je geregeld be

gint te aarzelen: moet ik het opnemen of niet? Als je de grens tussen wat 

er wel en wat er niet nodig is niet meer goed ziet, is dat een duidelijk 

teken. 

* Deze tekst over zijn werkwijze bij het schrijven aan Het Rode Rad is een fragment 

uit het tweede deel van Solzjenitsyns memoires, die in afleveringen wordt ge

publiceerd door het literaire tijdschrift  Novy mir  (Nieuwe wereld). Het fragment 

staat op de pagina's 153-157 van nr 9 (2000). 



In mijn geval hebben de  oude mannen, de oude emigranten uit de tijd 

van de revolutie, mij enorm geholpen. Ze hebben me niet alleen episo

des maar ook de Tijdgeest gegeven, die alleen 'niet-historische', gewone 

mensen kunnen overbrengen. In mijn ruime studeerkamer, 's winters 

altijd matig gestookt, heb ik me talloze avonden verwarmd met hun 

herinneringen. Elk van die avonden was voor mij een verfrissende ont

moeting met tijdgenoten van de gebeurtenissen - 'mijn' tijdgenoten in 

de geest, de levende personages van mijn verhalen. 's Avonds gaven ze me 

de kracht voor het werk van de volgende dag. Het licht van de bureau-

lamp scheen op het papier en de hele donkere ruimte van de hoge stu

deerkamer was gevuld met de levende, meevoelende, vriendelijke menig

te van deze 'witgardisten'. Eenzaam was ik nimmer. 

Ik voelde me een brug die het prerevolutionaire Rusland en het toe

komstige postsovjet Rusland overspant, een brug waarover, over de 

hele afgrond van de sovjetjaren, de zwaar beladen trein van de Geschie

denis loopt, opdat zijn kostbare lading niet verloren gaat voor de Toe

komst. 

Maar dit lukt niet: eerst al het mogelijke materiaal selecteren, lezen, 

bestuderen en pas daarna in een ruk het hele epos gaan schrijven. Nee, 

de dingen wisselen elkaar af, eisen hun eigen plaats op. En daardoor 

komen er fouten: het zojuist bestudeerde, verse materiaal dat misschien 

minder recht heeft opgenomen te worden dan het materiaal dat al langer 

ligt, komt in de tekst terecht. Maar soms is er ook de gelukkige situatie 

dat je voelt dat je de essentie te pakken hebt, een synthese maakt van het 

hele thema, dat de juiste episoden, feiten, citaten - als met vurige letters 

in je hersens gebrand - vanzelf op de goede plaats terechtkomen zonder 

dat je ze hoeft te zoeken of te selecteren. De goede vondsten spruiten 

vanzelf voort uit waarje mee bezig bent. Soms lijkt het werk hopeloos 

vast te zitten, maar dan komt er een onrustige nacht, waarin je steeds 

even wakker wordt en korte aantekeningen maakt bij het licht van een 

zaklantaarn om niet definitief klaar wakker te worden, en duiken er uit 

het onderbewuste gedachten op die je overdag nooit hebt, komt je precies 

voor de geest wat je nodig hebt. De volgende morgen ontcijfer je je ge

brekkige aantekeningen: waarachtig! dat is het! 

Ook zijn er nog dromen, schokkende dromen zelfs, waarin mijn per

sonages optreden. Drie keer, op verschillende momenten heb ik heel 

duidelijk van Nikolaas n gedroomd. Toen ik net het plan had opgevat om 

over hem te gaan schrijven, eind 1976, droomde ik dat we naast elkaar 

zaten op de stoelen van een lege schouwburgzaal - er was geen voor-

A R M A D A  De roman-fleuve 



stelling, het doek was neer - en over iets aan het praten waren. Ik zag 

zijn gezicht dichtbij, scherp - en in kleur. Later, ik zat midden i n Maart 

zeventien, spraken we met elkaar over de buitenlandse politiek van Rus

land (hij sprak op zachte toon en gei'nteresseerd), en over de troons-

opvo lg ing - daarbij schudde hij bedroefd zijn hoofd, nee, Aleksej, die 

kon geen tsaar worden. Zo zag ik ook een keer Aleksander n , toen ik me 

met de liberalen bezighield. Op verschillende tijden droomde ik van 

de generaals Aleksejev en Goetsjkov en zelfs van Trotski in allerlei ver

schillende omstandigheden en waarom zou dat ook niet zo zijn als ik 

uren achtereen naar hun portretten zat te kijken, nadacht, me i n hen 

inleefde. Ze werden mijn meest directe tijdgenoten, weken en maanden 

lang leefde ik elke dag met hen en van velen hield ik gewoon als ik hun 

hoofdstukken schreef. Hoe kan het ook anders? We kunnen gemakke

lijk, alleen al op grond van de eigen levenservaring, een, twee of drie 

helden een hoofdrol geven i n een verhaal o f een roman, maar hoe doen 

we dat met honderdvijftig personen, als we een gelijke verantwoordelijk

heid hebben jegens Paltjinski, Sjlapnikov, Kozma Gvozdjov, de onder-

officier Kirpitsjenko, de grootvorsten Nikolaj Nikolajevitsj en Micha i l 

Aleksandrovitsj en de generaals Kornilov, K rymov o f Rodzjanko? (Hoe 

goed leerde ik die bij de Doema geliefde 'Samowar' kennen door zijn 

dood! Dat was de enige manier waarop hij kon sterven: een hartaanval 

van  vreugde:  i n Servie deelden ze hem per vergissing mee dat de sovjet-

macht was gevallen...) 

En i n plaats van met bedachte personages vulde het boek zich steeds 

onontkoombaarder met historische personages, waarbij de een tragisch 

geschetst diende te worden en de andere een wat humoristischer toon 

vereiste, maar in alien kon je de pols van de Revolutie horen kloppen. 

Naast die historische personages, die met hart en ziel waren binnen-

gehaald en met wie met hart en ziel was meegeleefd, als met goede be-

kenden, had noch ik noch de lezer veel behoefte aan een overvloed van 

bedachte personages: ook zonder hen was het dagelijks leven al heel 

werkelijkheidsgetrouw uitgebeeld, al was het maar i n de gewone men-

sen uit de massa die echt hadden bestaan. 

Een klein literair werk ontstaat natuurlijk vanuit een centrale ge

dachte. Een groot historisch epos kan niet anders beginnen dan met de 

opzet van het skelet van de gebeurtenissen. Alleen als dat volledig is, is er 

een garantie voor de bewijskracht  van het verhaal, voor de overtuigings-

kracht van de historische uiteenzetting, ook al dreigt het verhaal door 

deze volledigheid overladen te worden. Maar als de auteur zich dat doel 



niet stelt, kan hij slechts zijn toevlucht nemen tot het onverantwoorde-

lijke spel van de verbeelding. (Aanvankelijk was ik enorm in de weer 

materiaal te verzamelen voor alle twintig knopen, tot het jaar 1922; later 

begreep ik dat dat niet zinvol was.) 

Maar reeds bij het voorzichtig vaststellen van deze historische basis 

begint de schrijver te proberen alle 'scherven' en de relaties ertussen 

z in te geven. Dat is dan de eerste redactie. Daarna lijkt het alsof het ver

haal al voorje gereed ligt, maar dat is nog niet zo. Dan begint de tweede 

redactie van de knoop (ik werkte steeds aan een knoop tegelijk), als er 

elasticiteit in komt en er honderden interne verbanden in het verhaal 

naar voren komen die je tijdens het verzamelen en selecteren van het 

primaire materiaal absoluut niet i n de gaten had. 

De overgang van de eerste naar de tweede redactie is soms, vanwege 

de omvang van het materiaal, een moeilijk proces, dat innerlijke ver

nieuwing en bezieling vereist. Zo bespeurde ik in de herfst van 1979, toen 

ik bezig was aan het enorme, vierdelige Maart, een innerlijke crisis, mi jn 

werk stokte. Jezelf dwingen is echter niet nodig: op een gegeven moment 

komen je gevoelens vanzelf weer tot leven, plotseling, en dan gaat het 

weer. In de loop van die beslissende redactie ontstaan er vanzelf nog tien-

tallen absoluut noodzakelijke hoofdstukken die plotseling opkomen, 

geschreven worden en een plaats v inden i n het geheel. Hoe minder uit-

gewerkt je plan is, hoe gemakkelijker je je kunt overgeven aan wat je 

hart je ingeeft. 

Na de tweede redactie bestaat het boek al, zelfs als de dood je pen defi

nitief zou doen ophouden. Maar in feite ligt er nog heel wat werk in 

het verschiet, heel precies werk: je moet nog de harmonie ontdekken die 

i n deze gebeurtenissen besloten ligt, de schoonheid en tevens de ver-

hevenheid en symboliek ervan en je moet die duidelijk zien te maken! 

En hoeveel andere problemen en probleempjes ontstaan er niet, bijvoor

beeld ten aanzien van het trekken van duidelijke grenzen (tussen delen 

o f knopen), iets dat iedere constructeur zal begrijpen. Di t alles gebeurt 

in de derde en vierde redactie en gaat gepaard met flink wat herschrij

ving van de hoofdstukken. Het is net als met kinderen: hoe groter ze 

worden hoe specifieker en gerichter de zorgen die je over ze maakt. 

Bij het scheppen van een groot werk is het van eminent belang de 

juiste verhouding te vinden tussen de horizontale (hetzelfde personage, 

hetzelfde mil ieu, hetzelfde thema door de hele knoop heen) en de ver

ticale relaties (hoe volgen de hoofdstukken op elkaar en hoe worden ze 

met elkaar verbonden gezien het verloop van uren en dagen). Beide zijn 
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belangrijk en eisen terecht de aandacht voor zich op, maar zelfs voor de 

auteur zijn ze niet onmiddellijk duidelijk en vergen ze veel geduld. E lk 

van de horizontaal terugkerende eenheden moet door de auteur worden 

bijgevijld en bewerkt en met behulp van bepaalde tekens moet hij het 

de lezer gemakkelijker maken ze te onderscheiden en ze zich te herin

neren ondanks de enorme omvang van het werk. Het samen laten gaan 

van de horizontale en verticale lijnen is een van de hardste noten om 

te kraken. (Datzelfde geldt ook voor een gebouw van veel etages). Bij de 

tweede redactie overheerst en is ook het meest aantrekkelijk de hor i 

zontale l i jn: de wereld van het personage binnengaan en die niet meer 

verlaten. 

Moeil i jker is het een horizontale l i jn uit te zetten voor grotere open-

bare l ichamen (de Tijdelijke Regering, het Comite van de Doema, het 

hoofdkwartier, de staven aan het front, het Uitvoerend Comite van de 

Sovjet van Afgevaardigden, de bolsjewistische top), want zij zijn onder-

l ing zo sterk verweven (in wiskundige termen een 'verzameling van de 

rechten'), dat je er niet een apart uit kunt halen: de kleine bewegingen 

van de onnozele Rodzjanko hebben een groot effect op de gedragingen 

van anderen, tot hij alle connecties verliest en zijn invloed geheel ver-

dwijnt. Steeds moet je het voortzetten van de horizontale lijn verbinden 

met controle op de verticale: je schrijft het ene hoofdstuk, maar houdt 

tegelijkertijd een dozijn aangrenzende hoofdstukken in het oog. Ander

zijds hebben de kleine gebeurtenissen van de februaridagen in Petrograd 

haast geen horizontale l i jn van node, ze worden geschreven volgens de 

verticale l i jn van de dag. 

De scheidslijnen tussen de hoofdstukken op de verticale as, dat w i l 

zeggen i n hun volgorde en opeenvolging, zijn van specifiek belang: het 

zijn als het ware aanvullende, niet-geschreven stukken tekst zonder een 

enkele regel, die door het contrasterend tegenover elkaar plaatsen of juist 

het vloeiend i n elkaar overlopen de betekenis verdiepen. (De scheids

lijnen hebben een zeer sterk effect bij de weergave van de stormachtige 

revolutietijd. Als die rustiger wordt vermindert de rol van de scheids

lijnen en je presenteert de hoofdstukken zo dat de lezer minder abrupt 

hoeft o m te schakelen.) 

Omdat het schrijven van het werk zo'n lange periode in beslag neemt, 

gebeurt het wel dat een reeds geschreven maar nog niet voltooid hoofd

stuk zonder dat er verder iets aan gedaan wordt een jaar o f drie en soms 

zelfs vijf, blijft liggen. Als je er dan, geestelijk gegroeid en verrijkt, op

nieuw mee aan de slag gaat, zie je de noodzakelijke verbeteringen, die je 



vroeger niet i n de gaten had, des te duidelijker. Het is absoluut nodig 

dat een groot werk lang in de auteur heeft liggen rijpen. Zo is  Augustus 

veertien, met de hele Stolypin-cyclus, voltooid in 1977 [de tweede, zeer 

vermeerderde uitgave, de eerste verscheen in 1971; WGW] , maar ik aarzelde 

het uit te brengen en pas in de lente van 1981 besloten Aha [Solzjenit

syns tweede vrouw; WGW] en ik het boek voor de druk gereed te maken. 

Deze vertraagde, langzame tewaterlating van het schip, die niet zonder 

plechtigheden gepaard gaat, hoort organisch bij zijn verdere reis de 

ruimte in en jij komt daarbij steeds verder weg te staan. Maar zo voel ik 

dat het voor mij iets organisch en natuurlijks is de dynamische moge

lijkheden van het epopee en zijn verheven schoonheid te bespeuren. 

Niet toevallig heeft dit Thema me al sinds mijn jeugd aangetrokken. 

De enorme omvang van het epopee zet de auteur voortdurend aan 

tot comprimeren in de vorm van  overzichtshoofdstukken. Deze bestaan 

uitsluitend uit werkelijke historische gebeurtenissen, handelingen van 

historische personen en, soms, bijzondere uitspraken van hen. In een 

aantal gevallen dragen zulke hoofdstukken bij tot een beter begrip van 

de militaire o f revolutionaire situatie, in andere tot geconcentreerd i n 

zicht in een maatschappelijk verschijnsel. Toch verliest de uiteenzetting 

van de auteur hierbij niet zijn artistieke kwaliteit die zorgt voor een ver-

helderende waarneming van een deel van de geschiedenis; ook de ge

voelens van de lezers worden hierop gericht. (De gevoelens van de schrij

ver blijven hier echter ook i n zekere mate mee verbonden.) 

Uiterst effectief, indruk makend en overtuigend is het gebruiken van 

citaten uit de kranten van een dag of een week uit de betreffende periode 

- dit biedt een onuitwisbaar en onweerlegbaar beeld van de algemene 

stemming, rijk bovendien aan feitelijke informatie. (En als de informa

tie een opzettelijke fout of bewuste leugen bevat, dan is dat des te type-

render voor de sfeer van de betreffende periode. Kranten onderscheiden 

zich i n levendigheid van memoiresschrijvers omdat ze niet weten wat 

er morgen zal gaan gebeuren.) Verbonden met een precieze datum 

hameren de kranten de onuitwisbare details van de gebeurtenissen er 

bij ons in ; voor de lezer zijn sommige daarvan slechts een herhaling en 

bevestiging o f een eerste mededeling van een feit, maar ze zijn altijd 

gekleurd door wat typisch is voor een krant en wekken vaak de lachlust 

van de lezer op, soms in hevige mate: de overijlde journalisten merken 

zelf niet hoe lachwekkend het is wat ze schrijven. Het is aan de auteur 

voorbehouden de mededelingen i n de kranten te groeperen en er een 

volgorde voor vast te stellen. 
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De krantenoverzichten hebben ook nog het voordeel dat de lezer ge-

stimuleerd wordt actief met het primaire materiaal o m te gaan. Deze 

lezersactiviteit is er ook in de fragmentarische hoofdstukken,  een verzame

ling van levendige episoden over een thema (de hoofdstad, de provin

cie, de spoorwegen, het leger, het dorp), waar de nieuwe groepering van 

de episoden een vierde dimensie oplevert, van verbindingen en verge-

lijkingen. Veel van dergelijke fragmenten heb ik gehaald uit de memoires 

van de 'oude mannen'; deze geven de scherven van de tijd buitenge

woon helder en met grote intensiteit weer. 

De grote verscheidenheid aan meningen komt duidelijk tot ui t ing i n 

de weergave van onpersoonlijke dialogen en opinies van hele groepen. 

Sommige scenes uit de weken na februari zijn humoristisch, als je ze al 

niet hardop doen lachen. 

Tussen de hoofdstukken apart geplaatste spreekwoorden die met grote 

letters zijn afgedrukt, drukken de ziens wijze van het volk uit over het 

zojuist in het hoofdstuk vernomene (gelezene). Als het goed is geven ook 

deze een nieuwe dimensie aan alles wat wordt beschreven. Soms wer-

pen ze licht op het volgende hoofdstuk. 

Ten slotte: de nauwelijks overzienbare omvang van het epopee ver-

eist nadrukkelijk aan het slot van ieder deel een korte inhoud van de 

hoofdstukken (dit is in feite een heel oud procede). Voor wie het boek 

al gelezen heeft is het een hulpmiddel om een bepaalde plaats weer terug 

te vinden, voor wie het nog niet gelezen heeft om een indruk van het 

gebodene te krijgen. Di t bracht met zich dat er als het ware nog een sub-

genre gecreeerd moest worden. Terwijl de belangrijkste namen en feiten 

duidelijk aan de orde worden gesteld mag zo'n inhoudsopgave niet 

saai-opsommend zijn. De bakens die voor de lezer worden uitgezet kun

nen emotionele zinswendingen bevatten o f een gebeurtenis een duide-

lijkere belichting geven dan in de hoofdtekst mogelijk is en op die 

manier nieuwe associaties wekken. 

Die wonderbaarlijke totaliteit van het werk van vele maanden, vele 

jaren aan een enorm blok! Iedere dag kom je tijd te kort. Ik verplaats 

me van het ene bureau naar het andere, van het manuscript naar de ge-

detailleerde plannen, en nooit verlaat me het vreugdevolle gevoel dat ik 

met de belangrijkste zaak van mijn leven bezig ben. (Wanneer Alja bij 

me binnenkomt treft ze me onveranderlijk aan in een toestand van ver

voering en geluk.) 

Hoe moeilijk een gewone werkdag ook is - daarna is er altijd een 

situatie van kalmte en rust. 



En zo leef je dit voile leven weken, maanden, jaren lang - je zou je zo 

graag willen distantieren van alle externe problemen; als niemand je 

maar zou storen! Maar daar storten ze zich op je, luidruchtig en in gro-

ten getale. Helaas, ik deed mijn werk van jaar tot jaar onder groeiende, 

opdringerig tekeergaande begeleiding van de buitenwereld. Zij die 

me niet goed gezind waren zwegen niet maar achtten, integendeel, het 

juiste moment gekomen. 
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