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HOOFDSTUKVII
SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. De thematiek
Rest ons nog de verre van eenvoudigeopgave uit de veelheid aan materiaal conclusieste
trekken ten aanzienvan de in hoofdsruk I/1.1 geformuleerdevragen.
Cvetaeva heeft eens opgemerkt dat slechts een Duitser niet zou wanhopen bij het
schrijven van een studie over haar werk. Hoe waar die uitspraak is ben ik me tijdens het
schrijven van dit proefschrift steeds meer bewust geworden. De overladenheid van de
taal, de mogelijke associaties, de paradoxen, de semantische gelaagdheid, de
intertekstualiteit.de ingewikkelde thematiek en vooral de innerlijke samenhangvan heel
dat omvangrijke oeuvre, maken het vrijwel onmogelijk afzonderlijke aspectenvan haar
werk in studie te nemen zonder hopeloos verstrikt te raken in een netwerk van daarmee
geassocieerdethema's en motieven. Tezamen vorrnen die de thematiek die in alle door
haar beoefende genres, poezie, proza, toneel in verzen, podmen en zelfs brieven,
eindeloos wordt gevarieerd. Hoewel er in de loop van haar leven verschuivingenzijn
opgetreden in aandacht voor bepaalde aspecten van de thematiek, zou ik toch willen
concluderen, mede op grond van wat dit proefschrift aan onderzoeksfeiten heeft
opgeleverd, dat de grote lijnen ervan gedurende deze periode ongewijzigd zljn
gebleven.I
Ik meen dan ook te mogen stellen dat het onderzoek naar slechtseen beperkt corpus aan
literaire teksten, in dit geval de "Herinneringen aan collega-dichters"uit de jaren dertig,
een beeld heeft opgeleverd van wat als essentieel gezien kan worden voor de door
Cvetaeva gehanteerdethematiek. Daarnaastben ik me ervan bewust dat het onderzoek
om dezelfde hierboven genoemde redenen een veelheid aan losse eindjes heeft
voortgebrachtdie verdere srudie noodzakelijk maken.
De vraagstellingzoals geformuleerdop p.8 baseertzich op het thema "het verlangennaar
de dood", dat - in overeenstemmingmet wat hierboven is gesteld - zowel in het vroege
als in het latere werk van Cvetaevameer of minder prominent aanwezig is. In haar latere
Ieven, met name in de jaren dertig echter beduidend meer dan in haar jeugd. Gezien de
tragiek van haar biografie zou men een relatie kunnen leggen tussen Cvetaeva's
levensloop, de tijd waarin ze leefde en het toenemendedoodsverlangen.Dat verklaart
echter niet de opmerkelijke vitaliteit van haar werk en de nadrukkelijke aandacht voor het
"levende", elementendie niet verdwenen zijn in haar proza uit de jaren dertig.
Het paradoxale samengaanvan levensvreugde (of existentieler gesteld: levensdrift) en
doodsverlangenmaakt het niet waarschijnlijk dat het verlangen naar de dood in eerste
instantie werd gegenereerd door de inderdaad uiterst tragische levensloop. Om
Cvetaeva's complexe relatie met leven en dood te kunnen duiden is het allereerst

Zie de vele voetnoten waarin verwezen wordt naar overeenkomstige uitspraken elders in haar werk.

301

I

noodzakelijk onderzoek te doen naar haar (po€tische)wereldbeeld en naar de rol die de
dichter daarin speelt. Mogehjk is immers dat haar opvattingen over de dichterlijke
persoonlijkheid, over het wezen en de bestemmingvan de dichter zoals die in haar werk
naar voren komen, verantwoordelijk zijn voor de paradoxale visie op leven en dood.
Vooral ook omdat niet alleen het thema "doodsverlangen"toeneemt in het proza uit de
jaren dertig, maar ook de aandachtvoor de persoonlijkheid van de dichter ("nuuHocrr
noera"), zoals we hebbenaangetoond.
Bij het analyserenvan de vier prozastukken heeft mijn aandacht zich dan ook vooral
gericht op het thema "ru.{Hocru roera" (depersoonlijkheidvan de dichter). Alvorens te
beschrijven wat mijn onderzoek op dit punt heeft opgeleverd, wil ik eerst een aantal
andere zaken aan de orde stellen zoals intertekstualiteit en verwantschap met het
symbolisme, alsmede een aantal thema's/motieven die als vanzelf (zie het hierboven
genoemde netwerk van geassocieerdethema's) uit de thema's "doodsverlangen" en
"persoonlijkheidvan de dichter" naar voren kwamen.

2. Intertekstualiteit
Allereerst enkele opmerkingen in het algemeen.Een belangrijk aspect van het proza van
Cvetaeva is de onderlinge samenhangvan de verschillende prozastukken, zowel op het
gebied van de biografie als op dat van de thematiek en de podticale uitspraken. De
impliciete verwijzing naar andere tekstenen de veelgelaagdheidleveren een veelheid aan
mogelijke betekenissenop. Veelal wordt het aan de lezer overgelaten conclusies te
trekken omtrent de juiste interpretatie, waarbij de literaire context als sleutel fungeen.2
Begrippen als "cou" (droon/slaap)of "de derde ruimte" kunnen, zoals we hebben gezien,
op verschillendemanier worden geinterpreteerd,en zullen om die reden de komende tijd
zeker deel blijven uitmaken van verder onderzoek door Cvetaeva-specialisten.
Heel vaak
is een eenduidigeinterpretatiein het geheel niet mogelijk, en zelfs niet wenselijk, omdat
het bedoeldebegrip zich op een grens van tegengesteldebetekenissenbevindt en eigenlijk
beide betekenissen tegelijk kan aannemen. In dat geval vindt er - wat eveneens
karakteristiekis voor het werk van Cvetaeva- een soort verzoeningplaats tussende twee
tegengesteldebetekenissen.Dat laatste is bijvoorbeeld het geval met de begrippen dood
en leven die, zoals we hebbengezien, onderling van plaats verwisselbaarzijn.
Uit dit alles volgt dat aan het interpreterenvan een te klein deel van Cvetaeva's werk, of
dat nu een prozafragmentis of een afzonderlijk gedicht, gevaarlijke kanten kleven, omdat
in dat geval de onderlinge samenhang,de intertekstualiteitverbroken wordt, waardoor de
interpretatieop een te smalle basis gaat berusten. Dat bedoelde Cvetaeva waarschijnlijk
te zeggerl toen ze in 1931 n.a.v. het schrijven van "I4cryccrno npr4 cBere
conectu" (Kunst in het licht van het geweten) in een brief aan Salomeja Gal'pern
opmerkte: "..., 3HaIo, qro Bo Bcex uyHKTax c[opHa{, a B IIenoM Heorpa3nMarr
(rar Bce oqeHb )KrBoe, KaK r caua)(T.1l146)(...,ik x'eet dat het op alle punten
aanvechtbaaris, maar in z'n geheelis het onweerlegbaar(zoalsalles v)at heel erg levend is,
zoals ikzelfl.
Anderzijds maakt de onderlinge samenhangvan haar werk het mogelijk om conclusies

Dit is wat Cvetaeva "cornooqecrno

noemt, het mede-creatief zijn val de lezer (zie p.48).
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die getrokken zijn op grond van de analyse van het ene prozastuk ook van toepassingte
laten zijn op andere prozastukken.Dat betreft dan vooral het gebied van de thematiek en
de poetica. Begrippen als "ruqHocrr noeta" (de persoonlijkheidvan de dichter),
"TocKa" (heimwee/verlangen)
worden in elk
en "3aulnra" (bescherming/verdediging)
prozastuk vanuit een andere invalshoek bekeken, waardoor steeds nieuwe informatie
wordt toegevoegddie bijdraagt tot een meer nauwkeurige interpretatie van de bedoelde
thema's, De conclusies die op basis van de analyse van bijv. "Plennyj duch" getrokken
kunnen worden omtrent de dichterlijke persoonlijkheid gelden daarom ook niet alleen
voor A.Belyj, maar zijn universeelen dus ook van toepassingop de hoofdpersonagesvan
de andere "Herinneringen aan collega-dichters" en op Cvetaeva zelf. Wat uniek is in
"Plennyj duch" (en in de vergelijkbare prozastukken) is de gekozen metaforiek, die
toegesnedenis op de desbetreffendehoofdpersoon.Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor
de poEticale uitspraken. Alles wat in "Zivoe o Zivom" wordt gezegd over
"uu$orropvecrBo" (nrythopoisis),het scheppen van een mythe om tot de essentie te
kunnen doordringen, is eveneensvan toepassingop de wijze waarop Cvetaeva in haar
andere prozastukkende dichterlijke persoonlijkheidbeschrijft. Ook de manier waarop die
mythe tot stand komt, door middel van feiten uit de dagelijkse werkelijkheid die tot
symbolen worden omgevormd, is universeelvoor al het proza van Cvetaeva.
De onderlinge samenhangvan alle "Herinneringen aan collega-dichters"kan ook worden
geillustreerd aan de hand van biografische gegevensdie, verspreid als ze zijn over de
verschillende prozastukken, desalniettemin in elkaars verlengde liggen. Gezamenlijk
geven ze een beeld van Cvetaeva'sjeugdr in het pre-revolutionaire Rusland. Zo vinden
de in "Plennyj duch" (1934) beschreveneerstecontactenmet de Moskouse symbolistenin
"Zivoe o Zivom" (1932) een vervolg in de ontmoeting van de l8-jarige dichteres met de
veel oudere Maks Volo5in, in die tijd een markante literaire persoonlijkheiden bovendien
de centrale figuur van de kunstenaarskoloniein Koktebel' op de Krim. In "Istorija
odnogo posvjaidenija" (1931), beschrijft Cvetaeva haar ontmoeting met Mandel'Stam,
waarbij ze tegelijk haar verhaal over Volo5in en Koktebel' vervolgt. Anderzijds sluit het
laatstgenoemdeprozastuk qua biografie chronologisch aan bij "NezdeSnijveder" (1936),
waarin terloops de eerste ontmoeting tussenCvetaevaen Mandel'Stamin Petrograd wordt
aangestipt. De genoemdejaartallen maken duidelijk dat de auteur de biografische feiten
niet chronologischgeordendheeft, maar associatiefte werk is gegaan.

3. Symbolisme
De thema's die in mijn onderzoek centraal hebben gestaan: "de persoonlijkheid van de
dichter" en "het verlangen naar de dood", zijn gerelateerdaan een groot aantal motieven,
waarvan Cvetaeva's werk doortrokken is. Sleutelwoorden als "coH". >Krl3ub".
"cveprr", "rpelu",
"ncrpeva", "pasnyxa", "cnra", "6bIT", "6u'rr.re", "cyrb",
"cyu1noctr", "Tor cner", "TocKa", "[yrua" (drootn, leven, dood, tijd, ontmoeting,
afscheid, kracht, de dagelijkse werkelijkheid,het "Zijn", kern, essentie,die andere wereld/het
hiernarnaals,heirnwee/verlangen,
de ziel) bepalen de inhoudelijke essenties van haar werk,
terwijl
begrippen als "uu$ornopvecrao ",
"3a[1ura",
"[oxox/He-[oxo)<"

proza" (zie p.56).
Cvetaeva'skindenijd wordt beschreven
in haar "Autobiografisch
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(mythopoisis, bescherming,gelijkend/niet-gelijkend)iets zeggen over haar poetica. Soms
verwijst de betekenis van genoemdebegrippen naar zowel de inhoudelijke essentieals
naar de poetica, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij "nu$ornopvecrno"
(mythopoisis)en "3au1r,rra"(bescherming),
die zowel verwijzen naar een karakteristieke
eigenschapvan de dichterlijke persoonlijkheid, als naar de manier waarop Cvetaevade
dichterlijke persoonlijkheid beschrijft.
Verrassend voor mij was dat de onafhankelijke, bij geen enkele stroming onder te
brengen Cvetaeva (zo afficheerl ze zichzelf en zo staat ze ook te boek in de
literatuurgeschiedenis),
in haar proza, zowel inhoudelijk als op het gebied van de poetica,
zoveel verwantschap vertoont met de symbolisten, de literaire stroming die op het
moment dat ze er in haar jeugd mee geconfronteerd werd, al op z'n retour was.
Aanvankelijk zette Cvetaeva, zoals alle jonge dichters van haar generatie, zich af tegen
het symbolisme. In de "Herinneringen aan collega-dichters" keert ze echter terug naar
die tijd en beschrijft haar contacten met de symbolisten van de tweede generatie,
uitgaandevan een aantal kenmerkendie zowel voor haar als voor hen karakteristiekzijn.
Een van de belangrijkstedaarvan was de aandachtvoor de (dichterlijke) persoonlijkheid.
Deze "Kymr gymu" (cultusvan de ziel)(zie p.l6ll7) werd bij de symbolisten (en brj
Cvetaeva) zover doorgevoerd dat de persoonlijkheid van de dichter belangrijker geacht
werd dan zljn literaire werk. Andrej Belyj noemt het thema "ru.rHocrr"
(persoonlijkheid),
d.w.z. het scheppenvan een nieuwe mens, zelfs het belangrijkstethema
van de symbolisten, daarbij ongetwijfeld verwijzend naar Nietzsche's "Ubermensch".
Een echo van deze thematiek is terug te vinden in de opvattingen van Volo5in, zoals
verwoord in "Zivoe o Zivom".
Andere aan de symbolistenontleendekarakteristiekenzoals die in de "Herinneringenaan
collega-dichters"worden geformuleerd zijn gerelateerdaan het begrip mythopodsis,het
scheppen van een mythe of een legende om de waarheid te ontdekken. Daarbij werd de
kunst dus niet ervaren als een doel op zich, maar als een middel om tot een hogere
waarheid door te dringen. Een ander gevolg van mythopodsis was het herscheppenvan
het leven (een lagere waarheid vervangendoor een hogere), waardoor de oorspronkelijke
band hersteld kon worden tussende mens en de kosmos, de mens en het oorspronkelijke,
het eeuwige. Voor het aangeven van het verschil tussen die lagere en die hogere
waarheid, het tijdelijke en het eeuwige, de banale wereld en de wereld zoals die eens
door God bedoeld was, kortom de "gnoeuupwe" (dubbelwereld)van de symbolisten en
de romantici, gebruikt Cvetaeva meestal de termen "6brr" en "6brrr.re" of "xr.rsHr rar
oua ecrr" (het leven zoals het is) en ")Ku:Hb KaK 6rrrr gonx<na" (het Leven zoals het
zou moeten zijn). Mythopodsis is dan de literaire kunstgreep om van de ene
ervaringstoestandin de andere te komen.
Verbonden met "6brr" (de dagelijkse werkelijkheid) en "6brrue" (het "Zjn") zljn de
begrippen "iloxo)r<" (gelijkend)en "He-roxo>r" (niet-gelijkend).De feiten uit de dagelijkse
werkelijkheid ("6ur") worden d.m.v. mythopoCsisomgezet in een hogere werkelijkheid,
het literaire werk ("6rnue"), wacl'door de waarheid beter tot z'n recht komt. M.a.w.,
het objectieve van de feiten wordt vervangen door het subjectieve van de verbeelding,
waardoor een beeld geschapenwordt dat in Cvetaeva's terminologie "uoxox<" (gelijkend)
is, d.w.z. meer waar dan de werkelijkheid (die "ne-uoxox<" (niet gelijkend) wordt
genoemd). Cvetaeva denkt dus niet in termen van subjectief-objectief, maar in termen
van "gelijkend" of "niet gelijkend", d.w.z. wel of niet in overeenstemmingmet een
hogere waarheid, waarbij het de taak van de dichter is die hogere waarheid, d.w.z. de

essentie, te doorzien. Andere aan het symbolisme ontleende thema's, zoals die in
Cvetaeva's "Herinneringen aan collega-dichters" naar voren komen, zijn: de aandacht
voor Puikin en de cultus "cMeprb noora" (de dood van de dichter). Het meest evident
gebeurtdat in "Nezde5nijveder" (zie hfdst.VI/3.5).

4. Ontmoeting en afscheid
In de "Herinneringen aan collega-dichters" worden ontmoetingen beschreven met
(symbolistische)dichters uit het pre-revolutionaireRusland. De ondertitel van elk van die
prozasfukkenzou kunnen luiden: "Mijn ontmoeting met..." Op het eerste gezicht is dat
vreemd, omdat Cvetaeva meerdere malen heeft opgemerkt het afscheid belangrijker te
vinden dan de ontmoeting (zie p.35). Maar werkelijk tegenstrijdig is het niet, want
aanleiding voor het beschrijven van de ontmoetingen is de dood van de desbetreffende
dichter, anders gezegd, het ultieme afscheid. Zo worden de tegengesteldebetekenissen
in deze prozasfukken
van de woorden "pa3nyKa" (afscheid)en "ncrpeva" (ontmoeting,)
tot verzoening gebracht. De begrippen blijken twee kanten van dezelfde medaille: het
afscheid (op aarde) genereerteen nieuwe ontmoeting in taal of in de droom.
Een ontmoeting betekende voor Cvetaeva's beduidend meer dan een vluchtig contact
tussen twee mensen. Van een ontmoeting was slechts sprake als twee mensen zich in
elkaar herkenden, met andere woorden, als er een ontmoeting van zielen plaats vond.
Een dergelijk ontmoeting van zielen in een hogere wereld ("6rrrue") was in haar
conceptie slechts mogelijk in dromen, in taal of ... na de dood. Daarop berustte haar
voorkeur voor het afscheid, want alleen het afscheid schiep de juiste voorwaarden voor
een dergelijk verheven contact. Als je van iemand houdt, laat Cvetaeva VoloSin zeggen
in "Zivoe o Zivom", wil je dat hij vertrekt, zodat je over hem kunt dromen. Opnieuw
blijkt hier de verstrengelingvan thema's. Dromen, de ontmoeting in een droom ("cott"),
blijkt verwant met de ontmoeting in taal (brieven/het literaire werk/"'rnopvecrro"), en
zelfs met de ontmoeting na de dood ("ror cner"').
Zoals het schema op p.2951296 aangeeft zijn de genoemde begrippen ("cou",
"rnopuecrno", "Tor cyer")(droom, het creatieve werk, het hiernamaals) alle drie
voorstellingen van wat El'nickaja binnen het poetische (dichotomische)wereldbeeld van
Cvetaeva de "Hcrnnurui ulrp" (de ichte wereld)(IM) noemt. Dit in tegenstelling tot de
"HeucruHHbrri urzp" (deonechtewereld)(NM), de banale alledaagsewerkelijkheid.

5. "TocKa" (heimwee/verlangen)
In de "Herinneringen aan collega-dichters"is dus niet alleen sprake van een ontmoeting,
maar ook van een afscheid. De dood van collega-dichtersuit het pre-revolutionaire
Rusland leidt tot "rocKa" (verlangen),het verlangen naar een nieuwe ontmoeting, die,
zoals het bovenstaandelaat zien, slechts mogelijk is in de IM. In haar prozastukken
credert Cvetaevadeze IM d.m.v. mythopodsis,waardoor een hogere werkelijkheid wordt
geschetst, waarbinnen een werkelijke ontmoeting met (verwante) zielen mogelijk is.
Tegelijk zijn de beschrevenontmoetingengerelateerdaan haar werkelijke herinneringen
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aan de betrokken dichters in een ver verleden. Er treedt dus een vermenging op van feit
en verbeelding. De hogere werkelijkheid die daarvan het resultaat is wordt ook wel "de
derde ruimte" genoemd. Het moge duidelijk zijn dat begrippen als "con",
"tnopvecrno", "Tor ceer" (droom/hetliteraire werk/hethiernamaals)en "derde ruimte"
binnen het poetischewereldbeeldvan Cvetaevasterk verwant en niet altijd even duidehjk
van elkaar te onderscheidenzijn.
Ook het begrip "rocKa" (heimwee/verlangen)
maakt deel uit van een netwerk van
verwante thema's. Het verlangen naar een ontmoeting met gelijkgestemdezielen, in taal
of na de dood, is slechts een metafoor voor het veel diepere verlangen van de dichter
naar het verloren paradijs, het oerland waaruit hij oorspronkelijk afkomstig is. Dat
verlangen kan met reden de bron genoemd worden van zijn creativiteit. want zolang de
terugkeer (na de dood) niet mogelijk is. kan hij niet anders dan zelf die verloren wereld
scheppen in zijn werk. Daarmee is "Tocra" (het verlangen naar de dood/het verloren
paradijs) een onvervreemdbaaronderdeel geworden van de dichterlijke persoonlijkheid.
Zodat we tenslotte constaterendat de thema's "verlangen naar de dood" en "nu.+rocrr
rosra " (dichterlijkepersoonlijkheid) onderling gerelateerd zijn.

6. "Jln.rHocrb uosra" (depersoonlijkheidvan de dichter)
Elke dichterlijke persoonlijkheid wordt door Cvetaeva omschreven aan de hand van
uiterlijkheden als: fysieke kenmerken. gedrag, kleding enz., die tot symbolen worden
gemaakt waannee een diepere waarheid, de essentievan de persoonlijkheid, kan worden
blootgelegd. De gevonden essentieszijn niet alleen van toepassingop de literaire held,
maar ook op Cvetaeva zelf, omdat alleen die eigenschappenworden beschrevenwaarin
ze zicltzelf herkent ("uo npurrlere poAHocrr.r")(via ven^antekenmerken)en omdat er in
haar conceptieslechtssprake is van 66n universeledichterlijke persoonlijkheid.
Een gemeenschappelijkelement in alle "Herinneringen aan collega-dichters" is het
samengaanvan de positieve en de negatieve legende. Dichters hebben tijdens en vaak
ook na hun leven (Volo5in) te lijden van negatieve legendevorming, die, zoals in
"Nezde5nij veder" wordt geformuleerd, veroorzaakt wordt door jaloezie en
boosaardigheid. In haar prozastukken ziet Cvetaeva het als haar taak deze negatieve
legende om te vormen tot een positieve. om op die manier recht te trekken wat "het
leven" (de banale werkelijkheid) de dichterlijke persoonlijkheidheeft aangedaan.
Daarmee doet ze tegelijk een poging de legendeste doorbreken die zich in de emigratie
rondom haar eigen persoon hadden gevormd. De breuk met de literaire wereld van de
Russische emigratie in Parijs maakte dat Cvetaeva zich scherper bewust werd van
fundamenteleverschillen tussen wat zij noemt "de dichter" en "de anderen" of: "nosr z
.repHb" (de dichter en "het grauw"/demalafidekleinburger).Een van de functies van haar
proza is onderzoek naar met name deze oppositie, waarbij "de dichter" niet staat voor
iemand die gedichten schrijft, maar voor een bepaalde karakterstructuur die, zoals de
analyse van "Istorija odnogo posvja5denija"(zie hfdst.V) heeft aangetoond,verbonden is
met de ",qap ,u,yruz" (de gave van de ziel). Het onderzoek naar de essentie van de
dichterlijke persoonlijkheid levert Cvetaeva inzicht op omtrent haar eenzaamheid
temidden van de emigratie en schept een nieuwe "broederschapvan dichters" in taal. Ze
wordt zich bewust van de afstand die haar scheidt van collesa's uit de Russische
306

emigratie (G. Adamovid, Georgij Ivanov) en van haar verbondenheidmet de dichters van
het pre-revolutionaire Rusland. Zo kon "Rusland", zonder dat de politiek daarbij
betrokken was, het oude "Rusland" en met name de plaatsen waar ze in haar jeugd
gelukkig was, Tarusa ("Plennyj duch"), het huis in de Trechprudnyj (Zivoe o Zivom).
Koktebel' ("Zivoe o Zivom" en "Istorija odnogo posvja5denija")en de salon van de fam.
Kannegiser in Petersburg("Nezde3nij veder") uitgroeien tot het symbool van het verloren
paradrjs, het land waar de dichter oorspronkelijk uit afkomstig is. Eenzelfde metafysische
symboliek dacht Cvetaeva toe aan landen als Duitsland en het oude Griekenland en
meermalen spreekt ze over de innerlijke band tussen deze landen. Het duidelijkst komt
deze symboliek tot uitdrukking in "Zivoe o Zivom". waar Volo5in beschrevenwordt aan
de hand van twee verschijningsvornen, die van de Griekse mythe en die van het
Germaansesprookje. Dit alles in relatie tot de thema's "dood" en "kindertijd", die de
symbolen worden van een herwonnen, resp. verloren paradijs.

7. Maks VoloSin
Verbonden met "kindertijd" en "dood" is ook het centrale thema van "Zivoe o Zivom":
"mythopodsis", waarmee niet alleen een karakteristiek van Volo5ins persoonlijkheid
wordt aangeduid, maar ook een wezenlijke eigenschap van Cvetaeva's podtica: het
scheppenvan een mythe, om de essentie,dat wat eeuwig is, boven tafel te krijgen.
Niet door een natuurgetrouw verslag te geven van de ontmoeting zoals die eens in het
pre-revolutionaire Rusland had plaatsgevonden,maar transformerenden mythologiserend
dringt Cvetaeva door tot de kern van de persoonlijkheid, daarbij gebruik makend van
karakteristieken,waarin ze ook zictuelf herkent. Bij Volo5in legt ze, zoals de titel van
het prozastuk al aangeeft,vooral de nadruk op "het levende" en de verbondenheidmet de
oerkrachten van de natuur. Beide karakteristiekenzijn wezenlijk voor elke dichterlijke
persoonlijkheid. De semantiek van "het levende" is niet eenduidig, al naar gelang de
context kan het een aanduiding zijn van "het echte", "het oorspronkelijke", "het nog niet
door de banaliteit van het leven aangetaste", enz. In die zin is "het levende" ook
verbonden met de levendigheid en de onschuld van heel jonge kinderen die nog
beschikken over een intuitieve kennis van de oorspronkelijke wereld waaruit ze afkomstig
zijn. Het "levende" kan echter ook de ziel aanduidenen geeft dan het onderscheidaan
tussen mensenmet een "levende" ziel (dichters/kinderen)en mensenmet een "dode" ziel
(de massa.de malafidekleinburger).{
Verbondenheid met de oerkrachten van de nafuur duidt eveneens op een toebehoren aan
een nog niet door de civilisatie aangetaste,oorspronkelijke wereld. Beide essentiesvan
Volo5ins persoonlijkheid hebben dus te maken met diens feitelUke verbondenheidmet
twee verschillende werelden: de aardse werkelijkheid en een hogere (oorspronkelijke)
werkelijkheid, fraai door Cvetaeva onder woorden gebracht in de paradoxale
.
formuleringen: "Ayx 3eMru" ((aard)geest)en "He6ecHoe teno" ((hemel)lichaarn)
Behalve als een scheppervan mythen wordt Volo5in ook beschrevenals een scheppervan
vrede en van rechtvaardigheid. Hardnekkige tegenstellingen of vijanden brengt hij tot
verzoening, en onrecht, door de alledaagse werkelijkheid te weeg gebracht, strijkt hij

Het "levende" kan ook nog verwijzen naar: de levende ervaring.
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glad door er een andere, mogelijke werkelijkheid tegenover te stellen (Cerubina de
Gabriak). M.a.w. hij schept de wereld opnieuw en nu rechtvaardiger. En dat is precies
wat ook Cvetaevadoet in haar "Herinnerinsen aan collega-dichters".

8. Andrej Belyj

iii I

De essentie van de dichterlijke persoonlijkheid wordt het dichtst benaderd in "Plennyj
duch". Ook hier geeft de titel aanwijzingen omtrent de kern van de beschreven
dichterlijke persoonlijkheid. Andrej Belyj wordt verbeeld als een "plennyj duch" (een
gevangengeest),d.w.z. een geestdie op aarde gevangengehoudenwordt. Opnieuw, en nu
wel heel sterk, het toebehorenvan de dichterlijke persoonlijkheid aan een andere wereld
dan de onze. Het ontheemdzijn van de dichter bepaaltzijn lot op deze aarde.
Net zoals in "Zivoe o Zivom", wordt in "Plennyj duch" de hele symboliek rondom Belyj
afgeleid van dit toebehorenaan twee werelden. Maar nu in extreme mate. Evenals de
symbolisten, werkt Cvetaeva met kleuren om bepaalde aspectenvan de persoonlijkheid
uit te beelden. Belyj wordt getekendin de "kleuren" zilver, koper en azuur.
Zilver staat voor "levend" (vergelijk Volo5in) en voor de aanwezigheidvan licht: Belyj
als een in licht gehulde persoonlijkheid, waarbij het licht uit die andere wereld komt.
Zilver en licht zijn tegelijk de aanduiding van bezieling en de aanwezigheidvan een ziel
(bezieling in deze wereld door het licht uit die wereld). Tegelijk wijst zilver op
dynamiek, een intensief leven vol pijn en lijden en een onophoudelijk streven zich van dit
leven los te maken.
De component licht is eveneens aanwezig in de kleuraanduiding "azuur", waannee
spiritualiteit wordt aangeduiden het streven naar een hogere werkelijkheid. "Azuur" is
birmen het door Cvetaevagebruikte kleurensysteemde hoogste trap die op aarde bereikt
kan worden op weg naar een hogere, onaardsewerkelijkheid en is dus bij uitstek van
toepassingop de "onaardse"Belyj. Ook "koper" heeft een element in zich dat verwijst
naar het hiernamaals. Tegelijk is het verbonden met een voor alle dichters wezenlijke
eigenschap:bedrog, hier met een positieve connotatie,het "bedriegen" van de alledaagse
werkelijkheid of het aardse leven, teneinde trouw te kunnen blijven aan zichzelf. het
eigen geweten, d.w.z. aan de dichterlijke roeping. Verbonden hiermee is het lot van de
dichter; zijn existenti€le eenzaamheiden zijn breuk met "deze wereld". Als "koper"
specifiek voor het aanduiden van de huidskleur wordt gebruikt, kan men hierin een
symbolischeverwijzing zien naar de uitverkorenheid van de dichter. Dit element is zwak
aanwezig in "Plennyj duch", maar wordt, met een verwijzing naar Pu5kin, verder
uitgewerkt in "Nezde5nijveder".
De drie elementen die het meest de dichterlijke persoonlijkheid van Belyj beschrijven zijn
dus: het ontheemdzijn, het streven zich los te maken van deze aarde en bezieling. Naast
kleursymboliek worden symbolen gebruikt, die afkomstig zijn uit Belyj's literaire werk.
Metaforen als "dansen" en "vliegen" (het streven naar omhoog) zijn ontleend aan diens
prozawerken De zilveren duif en Kotik Letaev.
In "Plennyj duch" wordt ook een indruk gegeven van wat hiervan de consequentieszijn
voor de dagelijkse werkelijkheid van de dichter. Daartoe wordt Belyj beschrevenin een
aantal verschillende situaties, zowel voor als na de revolutie, zowel in Rusland als
daarbuiten (Berlijn), zowel temidden van vertegenwoordigersvan het literaire milieu, als
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temidden van "niet-dichters". Zo wordt een scherp beeld getekend van de oppositie
"uosr u uepnr" (de dichter en het grauw) en van de verschillende vormen waarin "het
grauw" of - iets minder sterk uitgedrukt - "de anderen" zich kunnen manifesteren.
Niet alleen zijn gedwongen verblijf op aarde, ook zijn roeping als dichter wordt door
Belyj ervaren als een soort gevangenschapdie het hem onmogelijk maakt "te zijn zoals
de anderen". Hunkerend ("rocxa") naar zljn thuisland (gesymboliseerd in de
legendarischeoerbossenvan Vladimir, Tarusa en het Woud der zaligen) ondervindt hij
op aarde niets dan een verschrikkelijke existentidleeenzaamheiden angst voor het lot dat
hem te wachten staat. Troost ondervindt de dichter slechts bij een gelijkgestemdeziel,
maar dergelijke ontmoetingenop aarde zijn uiterst zeldzaam. Desalnietteminis "Plennyj
duch" toch ook het verhaal van zo'n "ontmoeting van zielen", een ontmoeting van twee
"gevangen geesten" in de dagelijkse werkelijkheid, de ontmoeting tussen Belyj en
Cvetaevain Berliin.

9. Osip Mandel'Stam
De oppositie "nosr ll vepur" (de dichter en "het grauw") komt opnieuw ter sprake in
"Istorija odnogo posvjaSdenija", waarbij dit keer de ".repnr" (het grauw/de rutlafide
kleinburger) zich blijkt op te houden in het literaire milieu van de Russische emigratie in
Parijs. De beklaagde: de dichter Georgij Ivanov. Cvetaeva ontsteekt in woede na het
lezen van diens herinneringen aan Osip Mandel'Stamen besluit tot het schrijven van een
soort weerwoord. Hierin wordt het banale beeld dat Ivanov van Mandel'Stam geschetst
had recht getrokken. Heel aanschouwelijk wordt zo een negatieve legende vervangen
door een positieve. Het hoofdthemais dan ook nadrukkelijk: ":au1rara" (bescherming).
Als ergens al sprake is van een wirwar van thematischelijnen, dan is het wel in "Istorija
odnogo posvja5denija",wat gedeeltelijk wordt veroorzaakt door Cvetaeva's ambivalente
gevoelenst.o.v. Mandel'Stam. Van alle "Herinneringen aan collega-dichters" is dit de
enige waarin geen mythe wordt geschapen rond de betrokken hoofdfiguur, waarin geen
transformatieplaats vindt van de feiten. Mandel'Stamwordt, in tegenstellingtot Volo5in,
Belyj en Kuzmin, getoond met inbegrip van al zijn zwakke kanten. Toch is er een
hemelsbreedverschil met de tekst van Ivanov. Aan de hand van die verschillen maakt
Cvetaevaduidelijk aan welke criteria een biograaf zou moeten voldoen. Daarbij maakt ze
overigens weinig verschil tussen biograaf en dichter, zoals ze in de brief aan Aubry
(p.107-109) geen onderscheidmaakte fussen dichter en historicus. Zowel de dichter als
de biograaf dienen volgens Cvetaeva "het levende" te beschrijven, d.w.z. het echte, het
waarheidsgetrouwe,dat wat gestoeld is op de levende ervaring (zie p.308/voetnoot 5),
met andere woorden: feiten. gebroken door het prisma van de persoonlijke ervaring,
waardoor de werkelijkheid op een hoger plan getild kan worden. Het verhaal van Ivanov
is daarentegengebaseerdop verzinsels en geschreven terwille van een makkelijk succesje
bij de niet al te kritische lezer ("urararenr-vepns")(de malafide lezer). Bovendien heeft
hij de opdracht die voor iedere dichter geldt: beschermerte zijn, in de eersteplaats van
collega-dichters,aan z'n laars gelapt en in plaats daarvan een collega-dichterbespottelijk
gemaakt. Ivanov heeft de feiten niet op een hoger. maar juist op een lager plan gebracht.
Binnen de oppositie "noor - qepHb" (de dichter - het grauw) heeft hij verraad gepleegd
aan de dichterlijke persoonlijkheiden is overgelopennaar het vijandelijke kamp.
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Verraad aan de dichterlijke persoonlijkheid komt in het prozastuk ook ter sprake bij de
ingewikkelde semantiek van het begrip "rpuKa3" (bevel), dat symbolisch zowel een
positieve connotatie kan hebben (het geweten van de dichter) als een negatieve (verraad
t.o.v. datzelfde geweten). Verbonden met "npnras" is "6eras. 6,evrara" (het witte,
onbeschrevenpapier), dat eveneens verwijst naar ziel en geweten van de dichter en
waarschijnlijk ook naar dichterlijke vrijheid, vrijheid zonder welke creativiteit niet
mogelijk is. Verpakt in thema's uit de dagelijkse werkelijkheid zit "Istorija odnogo
posvjaSdenija" vol met dergelijke verwijzingen naar karakteristieken en morele
verplichtingen van de dichterlijke persoonlijkheid. Wat betreft G.Ivanov kan de conclusie
luiden dat hij zich een mens zonder ziel, zonder geweten heeft getoond. Daarmee is hij
geen "[oer" (dichter),geen "nuvuocrr" (persoonlijkheid),
maar slechts een (onbezielde)
"ctl.txorrope g" (versjesmaker).
Meer dan in de andere "Herinneringen aan collega-dichters" houdt Cvetaeva zich wat
Mandel'Stam betreft aan de feiten uit de werkelijkheid, waarbij zelfs de gebruikelijke
methodiek: "no npurtete poAHocrl{" (via verwantekenmerken)doorbroken wordt. Ten
gevolge daarvan zijn de aan Mandel'Stam toegeschreven karakteristieken onder te
verdelen in twee groepen:
a) karakteristiekendie een verschil tussenCvetaevaen Mandel'Stamaangeven
b) karakteristiekendie een overeenkomstaangeven
Bij a) horen de verschillende opvattingen van beide dichters over de dood, bij
Mandel'Stam angst, bij Cvetaeva fascinatie. Misschien hier symbolisch gebruikt om het
verschil in beider literaire productie in 1916 te verklaren. In Cvetaeva's wereldbeeld is
immers sprake van een band tussen "'rnopvecrno" (het literaire werk) en "die andere
wereld van de droom, het hiernamaals,de dood".
BU b) horen karakteristieken die intussen bekend zijn als kenmerkend voor elke
dichterlijke persoonlijkheid: de dichter die zich niet thuis voelt op deze aarde en
terugverlangt naar "huis", de oorsprong. Ook karakteristiek zijn de kwetsbaarheiden
hulpeloosheidvan Mandel'Stam (als een kind), zijn eenzaamheiden verlatenheid(als een
wees), waarbij "kind" en "wees" twee kwalificaties zijn, waarrneeCvetaevawel vaker de
dichter aanduidt. Tot slot zijn er aanwijzingen dat ook Mandel'Stam zoals alle dichters
toebehoort aan twee werelden, gesymboliseerd in de begrippen "po6ocru"
(schuchterheid)
en "Bernque" (verhevenheid
<op p.240 vertaaldals: hoogmoed/trots)).
Belangrijke thema's in "Istorija odnogo posvja5denija"zijn dus de kindertijd en de dood,
waarbij Mandel'Stam met name gefascineerdis door de kindertijd en Cvetaeva door de
dood. Beide thema's kunnen evenwel verwijzen naar het (verloren, resp. herwonnen)
paradijs, de oorspronkelijkewereld van de dichter.
Het prozastuk over Mandel'Stam werd in eerste instantie geschrevenom het valse beeld
("ne-uoxo>r"(niet-gelijkend)),zoals dat door G.Ivanov van Mandel'Stam gegeven was
"noxo>rr" (gelijkend)te maken. De "verdediging" van de dichter Mandel'Stam ging
daarbij ten koste van de verdediging van de dichter G.Ivanov. Volgens Cvetaevaterecht,
omdat Ivanov tot die kunstenaars-boh6miensbehoorde die geen prijs wilden betalen voor
hun dichterschap(het uitgestotenzijn van de gemeenschap),hun ziel verkwanseldenten
gerieve van de (malafide) lezer en voorkeur gaven aan het vrolijke leventje op
Montparnasse boven de ernst van het dichterschap.
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10. Michail Kuzmin
Alle hier bovengenoemdethema's komen opnieuw voor in "Nezde5nij veder", nu samen
met een nieuw thema: het verlangen van de dichter naar een begrijpendelezer. De grote
zaal in het huis van de fam. Kannegiser in Petersburg,waar in 1916 de ontmoeting met
Kuzmin plaats vond, gaat deel uitmaken van die plaatsen uit het oude Rusland die
retrospectiefals symbool gingen fungeren van het verloren paradijs. Dit keer met nadruk
op het aanwezige gezelschap:het meest ideale, intelligente en invoelende lezerspubliek
dat een dichter zich maar kan wensen.
Opnieuw speelt het doorbreken van een negatievelegende een belangrijke rol. Rondom
een aantal uiterlijke, gewoonlijk negatief geinterpreteerde, bijzonderheden van de
exotische Kuzmin. bouwt Cvetaeva nieuwe interpretatiesop, waardoor essentidleen
positieve kanten van zijn persoonlijkheid worden belicht. Zo wordt de opvallende makeup getransformeerdtot een "aangeborenlaag, een door God aangebrachtedonkere laag".
De symboliek verwijst zowel naar verbondenheidmet PuSkin (de donkere huidskleur als
teken van de uitverkorenheid van de dichter) als naar verbondenheidmet Cvetaeva (via
de donkerbruine verf op het ouderlijk huis in de Trechprudnyj). Net zoals in "Plennyj
duch" is ook in "NezdeSnijveder" kleursymboliek belangrijk. Kuzmin wordt getekendin
twee kleuren: noten en zilver. Dat komt overeen met de kleuren waarin Belyj werd
geschilderd (koper, zilver, azuur), met dit verschil dat het azuur ontbreekt. De verfijnde
decadent Kuzmin wordt dus aardser uitgebeeld dan de geheel vergeestelijkte Andrej
Belyj. Een ander aspect van Kuzmin: zijn ogen. Die zijn dusdaniggroot dat zijn lichaam
geheel en al uit ogen, dus uit ziel, lijkt te zijn opgebouwd. Zijn exotische verschijning
maakt hem tot een wezen uit een andere tijd (18de eeuw) en een andere wereld (van over
de rivier)5. Ook dat is kenmerkend voor de dichter, die in de conceptie van Cvetaeva
eeuwig en van alle tdden is. De dichter heeft geen banden met het tijdelijke en
oppervlakkige. Het eeuwige, het essentiElevormen zijn wereld. Daarmee heeft ook zijn
"onsterfelijkheid" van doen, waarnaar in "Nezde5nijveder" wordt verwezen via Kuzmins
gedicht: "Pu5kin", waarin de onsterfelijkheidvan de grote dichter bezongenwordt.
Cvetaeva beschrijft Kuzmin als een soort dubbelganger of misschien zelfs een
re'incarnatie van PuSkin. Daarmee haakt ze in op een aantal fascinaties die omstreeks
1916 (de tijd waarin haar ontmoeting met Kuzmin plaats vond) en vogue waren :
Nietzsche en zijn leer van de eeuwige terugkeer der dingen, PuSkin en de cultus van
"cuepru noera" (de dood van de dichter door het grauw/de massa). Dat laatste thema
'Moj
Pu5kin" uit 1937.
zou verder worden uitgewerkt in het prozastuk
Interessantis dat in "Nezde5nij veder" het conflict tussen de Moskouse en Petersburgse
literaire wereld aan de orde komt. Dit conflict had bijgedragentot Cvetaeva's isolement
binnen de literaire wereld van de Russischeemigratie in Parijs. Daarmee verbonden is
ook het afgeslotenzijn van een begrijpend lezerspubliek,waardoor retrospectiefde grote
zaal bij de Kannegisers, waar N.B.! latere vijanden uit de emigratie als Ivanov en
Adamovid aanwezig waren, kon uitgroeien tot een soort paradijs voor dichters.
Misschien wel het belangrijkste aspect van "Nezdeinij veder" is te vinden aan het eind
van het prozastuk, waar Cvetaeva een aantal uitspraken samenbrengt waarin mijns inziens
moet worden
de essentie ligt van wat onder "ru.{Hocrb" ((dichterlijke)persoonlijkheid)
verstaan:

Symbolischvoor het dodenrdk
3ll

EnraHcrseugar

o6-sganHocru

Ha

3eMJIe

qeJroBeKa

rlpaBIa

cyulecTBa

(De enige verplichtingvan de mens op aarde is - de oprechtheidvan zijn gehele
wezen)
En een citaat uit lrrmontov:
14sryror ne6ecgar"renurB
He MorJrr.r
Ei cryrtrrre [ecHrr 3eMJIIt.
(En de saaie aardse liederen konden
voor haar de hemelseklankenniet vervangen)
Beide citaten hebben morele implicaties. De voorkeur voor "hemelse klanken" boven
"aardse liederen" verwijst naar de oppositie "6rrr"- "6rrrue", waarbij de dagelijkse,
banale werkelijkheid ondergeschiktgemaakt wordt aan een hogere werkelijkheid. Voor
de dichter wil dat zeggen,dat hij zich in zijn hoge opdracht niet mag laten afleiden door
het alledaagse,het tijdelijke en het toevallige, d.w.z. dat hij trouw moet blijven aan zijn
ziel en geweten. Iets vergelijkbaarsveronderstelthet eerste citaat, waar de "oprechtheid
van het gehele wezenl' verwijst naar het strlkt individuele en de verplichting te handelen
in overeenstemming met het eigen geweten. M.a.w. ZieI en geweten ztjn de
karakteristieken die in "NezdeSnij veder" het meest de (dichterlijke) persoonlijkheid
bepalen.

11. De maatschappelijkeen politieke situatie
Het beeld van de dichter zoals beschrevenin de "Herinneringen aan collega-dichtersis
niet uitzonderlijk. De karakteristieken die aan de dichterlijke persoonlijkheid worden
toegeschrevenpassenbinnen een romantischevisie op het dichterschap,zoals die gestalte
kreeg aan het begin van de 19de eeuw (Pu3kin, krmontov) en herhaald werd in de
opvattingen van de tweede generatie symbolisten aan het begin van de twintigste eeuw.
Wel uitzonderlijk is de wijze waarop die karakteristiekenin het proza van Cvetaevatot
uitdrukking worden gebracht: door een metaforiek en symboliek gebaseerdop feiten en
"levende ervaringen". Het feit dat Cvetaeva, in navolging van Nietzsche en Ellis, de
uitspraak van Goethe: "Alles Vergdngliche ist nur ein Gleichniss", meerrnalen in haar
werk citeerde, toont aan hoeveel waarde ze toekende aan deze methodiek. Wat
oppervlakkig gezien een beschrijving is van een ontmoeting, is in werkelijkheid een
labyrint van filosofische denkbeelden,visies, meningen, inzichten, waarbij het de taak
van de lezer is actief mee te denken, want alleen zo geeft de tekst de verborgen
geheimenprijs.
"Nieuw"o in Cvetaeva's denkbeelden over het dichterschap en de dichter is het
moralisme, de ethiek, waarrneeze teruggrijpt op de 18de en gedeeltelUkde l9de eeuw.
Eigenlijk niet de dichter staat in het centrum van haar belangstelling, maar de bezielde
mens, de mens die beschikt over een gewetenen een eigen authentiekepersoonlijkheid.
En hier ligt mijns inziens de relatie met de tijd waarin ze leefde. De twee perioden die
verbonden zijn met de "Herinneringen aan collega-dichters" (symbolisme en emigratie)
worden van elkaar gescheidendoor de revolutie. Daar begon de catastrofe van deze

Nieuw t.o.v. de romantische conceptie van het dichterschap
) tz

eeuw'. het verlies van de persoonlijkheid, het einde van het individu en het begin van de
collectieve massamens. Niet voor niets zinspeelt Cvetaeva in "Istorija odnogo
posvja5denrjaop de revolutie die de dichter van zijn persoonlijke vrijheid berooft. Niet
voor niets laat ze in "Zivoe o Zivom", op de drempel van de revolutie (oktober 1917),
Volo5in een gruwelijke voorspelling doen over wat Rusland te wachten staat. Niet voor
niets beschrijft ze Belyj als een beklagenswaardigeeenling temidden van de grove massa
in de communale woning in Moskou tijdens de revolutiejaren. Niet voor niets, tenslotte,
noemt ze in "NezdeSnij veder" het jaar 1916 "het laatstejaar van de oude wereld" en
beschrijft ze de sneeuwstormals een soort bewaker die de angstaanjagende
toekomst nog
even op een afstand houdt. Uitgesproken somber is het slot van het prozastuk, waar
gesprokenwordt over "duistere krachten" en een noodlotsdreigingdie voelbaar boven het
gezelschapmensenhangt dat die avond in de literaire salon in Petrograd bijeengekomen
is.
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Maar ook mogen we niet vergeten dat Cvetaevahaar literaire portretten in de jaren
in Westeuropa schreef. Juist in die periode was ook daar een soortgelijke
noodlotsdreiging voelbaar. Was het aanvankelijk de voortschrijdende civilisatie,
mechanisatieen industrialisatie geweest die haar in het Westen verontrust had, al snel
blijkt zich er een veel gevaarlijker vijand te manifesteren: het groeiende fascisme.
Opnieuw, en niet minder ernstig dan onder het communisme, een ernstige bedreiging
voor de vrije. individuele mens. Ook deze factoren hebbenmijns inziens een rol gespeeld
bij het tot stand komen van de "Herinneringen aan collega-dichters".Dat in haar literaire
proza niet expliciet gesproken wordt over deze verontrustende politieke en
maatschappelijkeontwikkelingeni is geen reden beinvloeding van de buitenwereld uit te
sluiten. In dit verband zou ik willen verwijzen naar het essay "floor u apew." (De
dichter en de tijd) uit 1932, waarin Cvetaeva duidelijke uitspraken heeft gedaan over de
relatie dichter en tijd/tijdgeest/actualiteit.Om aan te geven dat deze elementen, zij het
getransformeerd, wel degelijk aanwezig zijn in haar werk komt ze in dit essay tot de
volgende "formule":
- TBoprrrb cBoe BpeMir, a He orpax<arr ero. [a,
Eurr conper"renHldKoM
orpiDKarrero, Ho He KaK3epKa;ro,a KaKulrrr. (T.51342)
(Tijdgenoot zijn wil zeqgen - het scheppen ven een eigen tijd en niet het
weerspiegelen
eman. Ja, toch wel het weerspiegelen
ervan, echterniet als spiegel,
maar als schild.)
Cvetaeva's grote belangstelling voor de dichterlijke, d.w.z. authentiekepersoonlijkheid
kan dus ook verklaard worden uit de toenemende minachting voor de vrije
persoonlijkheid waar "de tijd", de buitenwereld, haar mee confronteerde. Zo bezien
fungeren de "Herinneringen aan collega-dichters" inderdaad als een "schild" tegen de
'30.
tijdgeest van de jaren

12. Slot
Nu we tot de conclusie zijn gekomen dat de aanwezigheidvan een ziel de belangrijkste
karakteristiek is van de (dichterlijke) persoonlijkheid, kunnen we ook "de massa", "het
grauw" of "de malafide kleinburger" definidren: zielloos. Cvetaeva'saandachtvoor juist

Overigens wel in haar brieven.
JIJ

de persoonlijkheidkan dus verklaard worden uit het feit dat ze in de loop van haar leven
steeds minder bezielde mensen ontmoette. Dat is waarschijnlijk de reden dat haar
aandacht zich in de jaren dertig steeds vaker richtte op het verleden in het prerevolutionaire Rusland. De "Herinneringen aan collega-dichters" in hun geheel kunnen
we dan ook beschouwen als een zoektocht naar gelijkgestemde zielen, omdat een
dergelijke gemeenschapin de Russischeemigratie in Parijs niet meer mogelijk was.
Wat zijn hiervan nu de consequentiesvoor de op p.8 geformuleerde vraagstelling?Hoe
verklaren we het toenemendedoodsverlangenin het werk van Cvetaeva en tegelijk de
grote vitaliteit en levendigheid ervan? En hoe staat dit alies in relatie tot de
persoonlijkheid van de dichter?
Zoals we in hoofdsnrk III/1.6 hebben gezien beschrijft Cvetaeva alleen datgene wat ze
liefteeft, d.w.z. mensen met een ziel en levende gebeunenissen. Alles wat wordt
uitgebeeld is levend en bezield, verbonden met de oerkrachten van de natuur
("npupoga", "cr,ura", "cruxut",
"x.vBafl. xuzun")Qwtuur, kracht, de elementen,het
levendeleven), m.a.w. nog niet aangetastdoor de voortschrijdende civilisatie en het
massaleverlies aan persoonlijkheid. De hartstocht voor het leven in haar werk is dus in
werkelijkheid hartstocht voor het bezielde, in haar eigen terminologie: ")Kragnr rar
6rtrr 4orx<na" (het Leven zoals het zou moetenzijn). Die ideale werkelijkheid situeert ze
symbolisch in de tijd en plaats die daar voor haar gevoel het meest mee correspondeerde:
het pre-revolutionaireRusland.
Het doodsverlangen ("rocxa") in haar werk is verbonden met de dichterlijke
persoonlijkheid,die eeuwig hunkert naar het verloren paradijs, waaruit hij oorspronkelijk
afkomstig is. Dit verlangen is permanent, niet afhankelijk van de omstandigheden
waaronder de dichter op aarde moet verblijven en is vanaf het allereerste begin in het
werk van Cvetaeva aanwezig. Daarnaast is er dat andere doodsverlangen, voortkomend
uit een afkeer van het leven ("o'rxaa or xrusnu"). De maatschappelijkeen politieke
veranderingen,zowel in Rusland (communisme) als in het Westen (fascisme), in beide
gevallen gepaard gaandemet minachting voor het individu, de bezielde persoonlijkheid.
zijn mijns inziens verantwoordelijk voor dit in de loop van Cvetaeva's leven sterk
toenemende doodsverlatgen. Een verlangen naar de dood, voortkomend uit haat voor het
zielloze, waarvoor ze slechtskon schuilen in haar werk en tenslotte;in de dood.
Omdat de prozastukken geschreven zijn "op de dood van...", lijken de beschreven
ontmoetingen in het pre-revolutionaire Rusland tegelijk te zinspelen op een nieuwe
ontmoeting in de toekomst, d.w.z. na de dood, in de wereld waar de dichter
oorspronkelijk uit afkomstig is en waarheen hij na zijn dood zal terugkeren. Misschien
mogen we daaruit concluderen dat de "Herinneringen aan collega-dichters" ook
geschrevenzijn als een soort afscheidvan het leven.
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