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Samenvatting 

 

De dissertatie beschrijft de veranderingen die zich hebben voorgedaan in de Russische literatuur 

gedurende het ‘revolutionaire’ tijdvak 1985-1995, de tijd waarin de Sovjetunie uiteenviel en er een 

einde kwam aan het communistische bewind in Rusland. Bij de behandeling van deze veranderingen 

wordt uitgegaan van de voornaamste premissen van Pierre Bourdieu, zoals die zijn neergelegd in zijn 

klassieke werk over het literaire veld.1 

 De studie bestaat uit vijf hoofdstukken, een inleiding en een ‘epiloog’. In de inleiding wordt 

een korte uiteenzetting gegeven van de belangrijkste opvattingen en gebeurtenissen die de 

Sovjetliteratuur hebben gemaakt tot wat deze was in 1985, het jaar waarin de perestrojka begon. Het 

gaat hierbij in de eerste plaats om de maatregelen die de communistische partij van de Sovjetunie had 

genomen om controle te krijgen en te houden op de literatuur, die door de partij werd gezien als een 

hoogst belangrijk politiek-ideologisch instrument ‘ter opvoeding van de massa’. 

 Het decennium 1985-1995 wordt verdeeld in vier perioden die elk zo’n twee tot drie jaar in 

beslag nemen. Aan elk van de perioden wordt een hoofdstuk gewijd.  

    Hoofdstuk I: 1985-1987 

    Hoofdstuk II: 1987-1990 

    Hoofdstuk III: De samizdat 

    Hoofdstuk IV: 1991-1993 

    Hoofdstuk V: 1993-1995 

Tussen het tweede en vierde hoofdstuk is een apart hoofdstuk ingelast over de samizdat, een specifiek 

fenomeen van de Russische literatuur in de tweede helft van de twintigste eeuw. Dit derde ‘ingelaste’ 

hoofdstuk past hier goed omdat er sinds 1991 een einde komt aan het bestaan van de samizdat (zoals 

ook de Sovjetunie zelf ophoudt te bestaan). Het verdwijnen van de samizdat hing samen met nieuwe 

wetgeving en de officiële opheffing van de censuur. 

 In de ‘epiloog’ wordt in het kort de ontwikkeling geschetst (voornaamste tendensen) van de 

Russische literatuur van 1996 tot heden. Inleiding en epiloog samen bestrijken een ruimere tijd dan het 

feitelijke onderwerp van de dissertatie, het decennium 1985-1995, en plaatsen het in de noodzakelijke 

context.  

 De vier chronologische basishoofdstukken hebben steeds dezelfde structuur: 

1. korte uiteenzetting van de belangrijkste gebeurtenissen op politiek gebied; 

2. beschrijving van de ontwikkelingen in het literaire veld: de literaire instanties (de ‘dikke’ 

tijdschriften, kranten, uitgeverijen, prijzen, schrijversorganisaties); 

3. beschrijving van de ontwikkelingen in de literatuur (nieuwe auteurs, werken); 

4. beschrijving van de ontwikkelingen in de literaire kritiek. 
                                                 
1 Pierre Bourdieu, Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field, Stanford University Press, 1996. 
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De eerste twee hoofdstukken, die het begin van de transformatie behandelen (1985-1990), hebben 

naast de vier bovengenoemde paragrafen ook een paragraaf die gewijd is aan de publicistiek, 

aangezien de literaire publicistiek in de Sovjettijd een onlosmakelijk onderdeel vormde van zowel de 

dikke tijdschriften als het literaire veld in zijn geheel. Toen de controle van de partij op de pers en de 

literatuur geleidelijk verdween verplaatste de publicistiek zich naar de politiek-economische 

journalistiek en verloor haar rol en invloed in het literaire veld. In de tweede helft van de dissertatie, 

die de jaren 1991-1995 behandelt, is de publicistiek daarom buiten beschouwing gebleven.  

 

Het eerste hoofdstuk gaat over de eerste jaren van de perestrojka, die in het teken staan van wat op het 

achtste Schrijverscongres heel duidelijk was geworden: de verdeling van de literatuur in twee kampen, 

dat van de democraten en van de conservatieven. Bij zijn ‘ventilatie van het kader’ voerde Gorbačev 

ook veranderingen door in de wereld van de literaire pers. Hij verving de hoofdredacteuren van enkele 

belangrijke tijdschriften (het weekblad Ogonek, de maandbladen Novyj mir, Znamja  en Junost’) om 

zich daarmee te verzekeren van ondersteuning van zijn nieuwe, op verandering gerichte, beleid. De 

conservatieve pers (de tijdschriften Naš sovremennik, Moskva en Molodaja gvardija, de krant 

Literaturnaja Rossija) behield in deze periode nog haar leiders dankzij de steun die ze ontving vanuit 

het Kremlin (in het bijzonder van Ligačev, het conservatiefste lid van het Politbureau in de tijd van de 

perestrojka). Ook de literatuurkritische tijdschriften als Voprosy literatury en Literaturnoe obozrenie 

werden door Gorbačev ongemoeid gelaten. De verdeling in twee kampen treedt aan de dag in het hele 

literaire veld, ook bij het toekennen van middelen uit het Literatuurfonds van de USSR. Officieel 

waren echter alle instanties voor de glasnost, de democratie en het socialisme. 

 De motor van de perestrojka werd de vroeger zo kwijnende publicistiek, die nu, dankzij 

nieuwe namen (V. Seljunin, N. Šmelev) en een nieuwe (economische) invalshoek, 

een echte wederopstanding beleefde. Deze nieuwe economische publicistiek was vooral van belang in 

de eerste jaren van de perestrojka. 

 In de literatuur werden perestrojka en glasnost aangegrepen om tot een herwaardering van het 

verleden te komen en lang verboden schrijvers en werken te rehabiliteren. De eerste was de in 1921 

door de communisten doodgeschoten dichter Nikolaj Gumilev: een keuze uit zijn werk verscheen in 

het aprilnummer van Ogonek (1986). In de herfst van datzelfde jaar werden ook een aantal andere 

dichters (Achmatova, Mandel’štam, Cvetaeva) gerehabiliteerd, van wie het werk wel uitvoerig in de 

samizdat circuleerde, maar die bij het brede publiek niet bekend waren.  

 Tegen de zomer van 1986 kwam het contemporaine proza tot leven. De kritiek sprak van de 

drie P’s (Pečal’nyj detektiv van Viktor Astafjev, Požar van Valentin Rasputin en Placha van Čingiz 

Ajtmatov), die elk op hun eigen manier een ‘Rubicon in de literatuur’ vormde, waarna, zo nam men 

aan, een nieuwe fase zou beginnen. Later in het jaar werd de aandacht van de kritiek en de lezers 

echter in beslag genomen door andere literatuur, die het contemporaine proza naar de achtergrond 

drong. Het ging hierbij om de zogenaamde ‘opgehouden’ of ‘vertraagde’ literatuur, literatuur die een 
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paar decennia eerder, tijdens de dooiperiode onder Chruščev, was geschreven en in veel gevallen de 

misdaden van Stalin aan de kaak stelde. De dooiperiode was echter van korte duur; de censuur werd 

spoedig weer aangescherpt, zodat veel literatuur ‘in de bureaula’ moest blijven. Nu was haar tijd 

gekomen (Novoe naznačenie van Aleksandr Bek, Deti Arbata van Aleksandr Rybakov, Belye odeždy 

van Vladimir Dudincev, Isčeznovenie van Jurij Trifonov, Nočevala tučka zolotaja van Anatolij 

Pristavkin en andere).  

 Tegelijk met de vertraagde literatuur van de jaren zestig en zeventig begonnen er ook werken 

te verschijnen van door het Sovjetbewind gerepresseerde of omgebrachte schrijvers uit de jaren 

twintig en dertig: Babel, Pilnjak, Platonov en vele anderen. Afgezien van enkele publicaties tijdens de 

dooiperiode werd hun werk door de officiële kritiek en uitgeverswereld tot dan toe totaal genegeerd. 

Literatuur van schrijvers en dichters in de emigratie komt in deze periode nog niet aan de orde. Van 

Solženicyn is nog geen sprake; pas in het laatste nummer van 1987 waagde Novy mir het een gedicht 

van Brodsky op te nemen. 

 Kenmerkend voor de literaire kritiek in deze eerste periode is een groeiende 

gedesoriënteerdheid, we vinden die zelfs bij de beste professionals. De critici konden duidelijk niet uit 

de voeten met teksten die niet waren onder te brengen in de tot voor kort ‘gebruikelijke’ genres: 

dorpsproza, stadsproza en oorlogsproza. Helemaal problematisch waren de teksten die niets te maken 

hadden met het socialistisch realisme. In de literatuurwetenschap leidde de publicatie van de 

vertraagde en vroeger verboden literatuur tot heftige discussies over de periodisering van de 

Sovjetliteratuur. De nieuwe namen, opvattingen en problemen bracht de theorie van de literatuur (dat 

wil zeggen de theorie van het socialistisch realisme) op een ander niveau. Het  socialistisch realisme 

zou spoedig uit de serieuze discussies verdwijnen. 

 

Het tweede hoofdstuk beschrijft het hoogtepunt en ‘begin van het einde’ van de perestrojka in de 

Sovjetunie (1988-1990). In het begin van deze periode (1 januari 1988) werd de wet op de 

ondernemingen aangenomen, die het mogelijk maakte dat bestaande ondernemingen zelfstandig 

werden (zonder toezicht en zonder steun van de staat) en dat nieuwe zelfstandige ondernemingen 

werden opgericht. Aan het eind van deze periode (augustus 1990) werd in de nieuwe perswet de 

censuur officieel afgeschaft. Eind 1988, begin 1989 kan de ‘heetste’ tijd worden genoemd in de 

geschiedenis van de Sovjetliteratuur. In enkele maanden werd er zo’n grote hoeveelheid volstrekt 

verschillende, vaak revolutionaire teksten gepubliceerd, dat het onmogelijk was de status quo van de 

Sovjetliteratuur te handhaven. In deze periode verschenen er verzamelbundels die schrijvers 

bijeenbrachten die nooit eerder door de censuur waren gekomen en dat zelfs ook niet hadden 

geprobeerd. Er verschenen nieuwe alternatieve kranten en tijdschriften (VNL, SOLO, Gumanitarnyj 

fond) en een hele reeks nieuwe auteurs: Venedikt Erofeev, Viktor Erofeeev, Nina Iskrenko, Vsevolod 

Nekrasov, Egor Radov, Vladimir Sorokin en anderen. Vanaf 1989 komt ook het werk terug van de 

onder Brežnev geëmigreerde schrijvers (de ‘derde golf’): Vasilij Aksenov, Georgij Vladimov, 
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Vladimir Vojnovič, Aleksandr Galič, Viktor Nekrasov, Andrej Sinjavskij, Aleksandr Solženicyn. Aan 

het einde van deze periode was het duidelijk dat de processen die zich afspeelden in het literaire veld 

(en in het hele land) absoluut onomkeerbaar waren. Het literaire veld verloor zijn structuur en werd 

chaotisch. De hoeveelheid informatie (nieuwe namen en teksten) nam voortdurend toe, de grenzen van 

wat was toegestaan werden voortdurend wijder (voor het eerst verschenen er drieletterwoorden in de 

Russische literatuur). Aan het einde van deze periode was de Sovjetunie een waar lezersparadijs: in de 

officiële pers werden werken gepubliceerd waarover vroeger slechts een enkeling, en dan nog 

fluisterend, het waagde te spreken, de oplagen van de tijdschriften groeiden explosief en de grote 

stroom nieuwe uitgaven (tijdschriften zowel als boeken) was voor iedereen toegankelijk omdat de 

prijzen nog die van vroeger waren. 

 

Het derde hoofdstuk, dat de chronologische volgorde van de hoofdstukken doorbreekt, is gewijd aan 

een specifiek fenomeen van de literatuur van de Sovjetunie, de samizdat, een goed voorbeeld van een 

‘rhizome’ (Deleuze). De samizdat vormde een parallel literair veld en bezat alle elementen van dat 

veld: eigen dichters, prozaschrijvers, critici, lezers, kranten, tijdschriften, almanakken, prijzen et 

cetera. Als een typisch rhizome was de samizdat noch mono- noch policentrisch, maar de talrijke 

draden van verbindingen en dwarsverbindingen waren op een ingewikkelde manier onderling 

vervlochten. De samizdat bestond in de een of andere vorm praktisch in het hele land, maar werd 

nergens vanuit een bepaald punt gecoördineerd. De samizdat wordt daarom beschreven als een 

chronotoop van de belangrijkste ‘broeinesten’ van de literaire samizdat, inclusief de meer of minder 

regelmatige of periodieke samizdat. De geschiedenis van de samizdat wordt behandeld tot het jaar 

1991, zodat de chronologische lijn van het onderzoek hersteld wordt. In 1991, toen de censuur in de 

Sovjetunie definitief was afgeschaft en de tijd van de ‘overgang naar de markt’ begon, verdween de 

samizdat, zoals de lezers die kenden en waardeerden en de autoriteiten die vervolgden, voorgoed (je 

zou het internet een hedendaags pendant van de samizdat kunnen noemen, maar dat is een heel ander 

veld). 

 

Het lezersparadijs dat de Sovjetunie was aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw bestond 

slechts heel kort, want reeds in 1991 kwam daar een einde aan, niet door de schuld van de lezers van 

het ‘meest leesgrage land van de wereld’, maar omdat het land zelf verdween. Nadat de Sovjetunie 

was uiteengevallen verdwenen geleidelijk ook al zijn structuren. Wat het literaire veld betreft 

betekende dat niet alleen het wegvallen van de belangrijkste instanties van de literaire macht (de 

Schrijversbond, het Literatuurfonds, de uitgeverijen, kranten, tijdschriften et cetera), maar ook het 

verlies van de infrastructuur (netwerken van distributie en realisatie). Ten gevolge van het vrijlaten 

van de prijzen en de liberalisering van de economie stegen de abonnementsprijzen voor kranten en 

tijdschriften en ook de portokosten zeer scherp; even scherp daalden de inkomsten van de abonnees, 

zodat abonnementen en masse werden opgezegd. Eind 1993 waren de oplagen van de literaire 
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tijdschriften gezakt tot een derde of soms een zevende (Novyj mir) van wat ze waren vóór de 

perestrojka; van sommige tijdschriften (Junost’) was de oplage zelfs vijftig keer zo klein. De 

verminderde belangstelling van de lezers voor de literaire tijdschriften was mede te wijten aan het feit 

dat de lezers genoeg hadden van de eindeloze sociaal-politieke discussies die de literaire critici bleven 

voeren in de literaire bladen. 

 Het verschijnen van nieuwe literaire kranten (Nezavisimaja gazeta; Segodnja) en tijdschriften 

(NLO) was een duidelijk teken dat er een nieuw literair veld aan het ontstaan was in postsovjet 

Rusland. Overtuigd van de onomkeerbaarheid van de processen richtte men de eerste privé-

uitgeverijen op (LiA van R. Èlinin, Russkaja literatura en Glas van N. Perova, Nezavisimaja gazeta 

van O. Morozova, Gileja van S. Kudrjavcev, Ad Marginem, NLO). Ook ontstonden in deze periode de 

commerciële giganten van de huidige boekenmarkt: ÈKSMO (1991), Olma-press (1991), AST (1991), 

ROSMÈN (1992), Vagrius (1992) en andere. Tevens ontstonden er een aantal nieuwe literaire prijzen. 

 Voor de literatuur waren de jaren van deze periode zeer positief en in veel opzichten bepalend 

voor de tien tot vijftien jaar erna. Bijna gelijktijdig bestormden drie belangrijke auteurs de literaire 

Olympus: Dmitrij Galkovskij, Viktor Pelevin en Vladimir Sorokin. Zowel in de paragraaf over 

literatuur als over literaire kritiek van hoofdstuk vier wordt aandacht aan hen besteed. Over het geheel 

genomen was de kritiek zwak en kwam ze achteraan hinken, heel ongunstig op het moment dat zich 

een nieuw autonoom literair veld aan het vormen was. 

 

In hoofdstuk V wordt de laatste periode van het decennium behandeld, de jaren 1993-1995. Typerend 

voor deze periode was de snelle uitbreiding van het literaire veld door het ontstaan van allerlei nieuwe 

organisaties en instanties (literaire salons, clubs, winkels voor het ‘eliteboek’) en de opkomst van 

nieuwe media (‘glanstijdschriften’, internet). In de mainstream van de literatuur zijn er enkele 

belangrijke tendensen te bespeuren: van de laatste stuiptrekkingen van het socialistisch realisme, via 

de fantastiek van het quasi-historisme naar de therapie van het escapisme. Bijzondere aandacht wordt 

besteed aan de situatie op het gebied van de literaire kritiek, waar in deze periode eindelijk weer 

processen plaatsvonden die belangrijk waren voor het literaire veld. 

 In deze periode kwam er een einde aan de instituties die gedurende de hele geschiedenis van 

de Sovjetunie zo’n beslissende invloed hebben gehad op het literaire proces of wijzigde zich hun 

status. De eens zo machtige Schrijversbond verdween definitief van het toneel, de dikke tijdschriften 

verloren hun rol van ‘dictators van de literaire mode’. Tegelijkertijd ontstonden er nieuwe instanties 

die in zeer korte tijd hun invloed deden gelden. Hiertoe behoorden nieuwe kranten, tijdschriften en 

uitgeverijen, maar ook onafhankelijke literaire clubs en salons, glanstijdschriften en internet. Het 

literaire veld van de periode 1993-1995 kan gekarakteriseerd worden als een razendsnelle hybridisatie 

van restanten van de Sovjettijd, nieuwe postsovjet elementen en geheel (ook mondiaal gezien) nieuwe 

verschijnselen als internet. De enorme acceleratie van al deze processen leidde ertoe dat er in het 

midden van de jaren negentig in Rusland een totaal nieuw literair veld was ontstaan. Hierin speelden 
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de vroegere Sovjetinstanties geen enkele rol meer en was hun macht door allerlei nieuwe instanties 

overgenomen. De hervormingen van het literaire veld, die in 1985 waren begonnen, waren in 1995 

geheel voltooid. Wat de paradigmatische veranderingen in het decennium 1985-1995 betreft kan de 

laatste periode als de meest beslissende en cruciale worden beschouwd. In drie jaar tijd viel het 

literaire veld, mede door de actieve participatie van de machthebbers, letterlijk zienderogen uiteen, 

verloor zijn basis, infrastructuur en belangrijkste instituties en bleek tegelijkertijd in staat zich totaal te 

vernieuwen en een autonome status te creëren. In deze korte periode veranderde bijna alles: van de 

instanties van de literaire macht tot en met de rol van de literatuur en de schrijver in de maatschappij 

en de voornaamste literaire criteria en concepties. 

 

In het laatste hoofdstuk, de epiloog, worden in kort bestek de algemene tendensen van de literatuur en 

het literaire veld in Rusland na de algehele transformatie ervan besproken. Sterk generaliserend zou de 

ontwikkeling van de literatuur als volgt kunnen worden gekenschetst: van het socialistisch realisme 

via de onbeperkte mogelijkheden van een snelcursus postmodernisme naar een nieuw, nog niet geheel 

uitgekristalliseerd, realisme. 


