
Over Nikolaj Zabolotski 

 

De Russische dichter Nikolaj Zabolotski (1903-1958) is een van de minder bekende 

Russische dichters uit de 20e eeuw. Zijn vader was landbouwconsulent in een klein 

dorp niet ver van Kazan, zijn jeugd bracht hij door in kleine steden in het Oosten 

van Europees Rusland. In 1920 verliet hij zijn ouders om in Moskou te gaan 

studeren. Na een jaar vertrok hij al weer, dit maal naar Petrograd, zoals Petersburg 

destijds werd genoemd. Hij schreef zich in bij het Herzeninstituut, een 

lerarenopleiding waar hij in 1925 afstudeerde in de studierichting taal- en 

letterkunde. 

In de tot Leningrad omgedoopte stad kwam Zabolotski al gauw in contact met de 

dichters Daniil Charms en Aleksandr Vvedenski. Samen richtten zij in 1928 de 

‘Vereniging voor Reële Kunst’ (OBERIOE) op. Lang heeft deze aan dada, de Franse 

surrealisten en Duitse expressionisten verwante vereniging niet bestaan: eind jaren 

twintig werd de censuur steeds strenger, avantgardistische experimenten werden 

onmogelijk.  

De bundel ‘Kolommen’ (1929), Zabolotski’s debuut, zorgde voor een schandaal; zijn 

ironische beschrijvingen van het leven van de nieuwe burgerij tijdens de NEP-

periode wekten de woede van de autoriteiten op. Ook zijn versvertelling ‘De triomf 

van de landbouw’, gepubliceerd in 1933, kreeg veel kritiek van officiële zijde. In 

1938 werd Zabolotski gearresteerd op beschuldiging van anti-Sovjetpropaganda en 

werd veroordeeld tot vijf jaar strafkamp. In 1944 kwam hij vrij, in 1946 kreeg hij 

toestemming om zich in Moskou te vestigen waar hij tot zijn dood bleef wonen.  

Het late werk van Zabolotski – geschreven tussen 1946 en 1958 –, is traditioneler 

dan de gedichten uit de periode eind jaren twintig-begin jaren dertig. Maar ze zijn er 

niet minder interessant om, want Zabolotski’s wereldbeeld is ongewoon en vaak 

verrassend modern. Voor Zabolotski is er geen scherpe tegenstelling tussen mens 

en natuur. Ze maken beide deel uit van een groter geheel waarin het hogere – de 

mens met zijn verstand – het lagere moet helpen bij zijn klim op de evolutionaire 

ladder. Dat lezen we in het gedicht ‘O bomen, ga lezen Hesiodos’ verzen’: planten en 

dieren doen, aangemoedigd door de dichter, hun best om iets te leren. Maar de 

natuur, een ‘sloerie’ in de woorden van Zabolotski, wrijft hem in dat er geen plaats 

is voor dagdromen over een eeuwig leven. Toch blijft de dichter geloven in een betere 

wereld waar de mens zijn plaats weet als ‘gastheer’, terwijl ‘kleine broer’ ‘zorg en 

lering’ verdient.  

Zabolotski is een van de weinige dichters die het verblijf in de werkkampen heeft 

overleefd, Charms, Vvedenski en vele andere vrienden en collega-dichters zijn 

terechtgesteld of in werkkampen omgekomen. Over hen gaat het gedicht ‘Afscheid 

van vrienden’. Maar het is meer dan een in memoriam-gedicht over vrienden die 

samen met hun gedichten verdwenen zijn, het geeft een fantastisch en grimmig 

beeld van de dood als een afdaling in een chaotische miniatuurwereld waar kleine 

beestjes en takjes de mens tot vriend zijn. 
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