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Slavische literatuur 

O M D A T DE T W E E  grootste romanschrijvers, Tolstoj en Dostojevski, en 

tevens de twee grootste verhalenschrijvers, Tsjechov en Boenin, tot de 

Russische literatuur behoren, zijn 'Russische literatuur' en 'wereldlite

ratuur' arguably, zoals dat zo fraai in het Engels heet, bijna identieke 

begrippen. Tenminste zodra men verder kijkt dan de aan de schoolta-

len verbonden literaturen: Nederlands, Frans, Duits en Engels. Het 

heeft me altijd verbaasd dat sinds de tijd dat literatuur als verplicht vak 

werd ingevoerd op de middelbare school, deze beperkt moest blijven 

tot de literatuur van de onderwezen talen. Daarmee werd een groot 

deel van de wereldcultuur en wereldliteratuur - Spaans, Italiaans, Rus

sisch, Pools, Chinees, Japans, Arabisch - buitengesloten. De onderwijs-

beleidmakers hebben zich dat gerealiseerd en koppelen het vak litera

tuur binnenkort los van de taal waarin deze geschreven is. Daar is mis

schien veel tegen maar ook wel wat voor te zeggen. Het lezen van litera

tuur in een bepaalde taal is een prachtig middel om die taal te leren en 

om inzicht te krijgen in de met die taal verbonden cultuur. Bovendien 

levert die literatuur ook nog esthetisch genoegen op. Je kunt een taal 

echter ook leren zonder literatuur te lezen, terwijl kennis van een cul

tuur o f esthetisch genoegen ook uit vertalingen gehaald kan worden. 

Grote literatuur doet je misschien soms verlangen naar kennis van de 

taal waarin die literatuur geschreven is, maar kan heel vaak ook los van 

die kennis geapprecieerd worden. 

Dat blijkt wel heel duidelijk uit de Russische literatuur, vooral die 

van de vorige eeuw. Er zijn niet zo heel veel mensen in Nederland die 

de Russische literatuur in de oorspronkelijke taal kunnen lezen, maar 

de Russische klassieken zijn nog steeds ongemeen populair. De Russi

sche Bibliotheek van uitgeverij Van Oorschot - een uniek project voor 

vertaalde literatuur dat al bijna een halve eeuw loopt - bevat het verza

meld werk van een aantal negentiende-eeuwse schrijvers en is i nmid 

dels begonnen aan Russische auteurs van deze eeuw. Van Oorschots 

vertalingen zijn over het algemeen uitstekend en nog niet aan vervan-

ging toe. Maar ook andere uitgevers zien brood in Dode zielen, De idi-


