
gen een kronkelweg en wijzigen van de ene seconde op de andere hun 

koers van verdriet naar farce. Niet verwante verhaallijnen verstrengelen 

zich en breken bij elkaar in. Reusachtige veldslagen met aan elke kant 

miljoenen soldaten houden terplekke op om een stervende patriarch een 

redevoering over plicht te laten houden die dan nog vijftigtallen van pagi

na's doorgaat. Metaforen die de aandacht voor zichzelf opeisen, reeksen 

vergelijkingen die de ene regel na de andere beslaan. Personages worden 

verliefd of plegen een moord, en watze doen wordt even latergoedgepraat 

als een uitvloeisel van vorige geboortes. Personages gaan dood en worden 

even later herboren. Het begin is niet echt het begin, het midden is on-

draaglijk lang en ingewikkeld, en niets loopt ooit af. Drama is hier onbe-

staanbaar! [... ]  Dit boek is de bron van alles wat in de literatuur goed is. 

Het past wetenschappelijke principes toe op de kunst van de dichter en 

stelt zodoende het rijk van de verbeelding in het heldere licht van de na

tuurlijke logica. Het formuleert principes die door de tijd beproefd en 

door de filosofie bevestigd zijn. Dit dunne deeltje is hele biliotheken van de 

zogenaamde verheven boeken van India waard. Hou het maar,jong-

mens, en bestudeer het. 

UIT D E TIJD 

A N T H O N I E K E E Schipbreuk in de massa 

Rube van Giuseppe Antonio Borgese 

WIE Z ICH ENIGSZINS verdiept in de Italiaanse romankunst van de eer

ste decennia van onze eeuw, maakt algauw kennis met het spitsvondi-

ge maar tegelijk gepassioneerde pessimisme van Pirandello, met de 

ironie en zelfspot van Svevo, met het niets ontziende ontleedmes van 

de jonge Moravia. Allemaal prachtige boeken. Maar wie vervolgens de 

roman Rube (1921) van de Siciliaan Giuseppe Antonio Borgese (1882-

1952) in handen krijgt, begint aan een werk van nog langere adem: een 

heuse ontwikkelingsroman die, hoe Italiaans ook, direct lijkt aan te 

sluiten bij de Franse, Angelsaksische en zelfs Russische tradities. Bo

vendien blijken allerlei motieven zo prachtig en doordacht in de com

positie verweven te zijn dat je het gevoel krijgt in een of andere grote, 

mahleriaanse noodlotssymfonie te zijn verzeild geraakt. 


