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„Mij is de wrake," zegt de Heer
1.
Het ene geluk lijkt altijd op het andere, maar elk ongeluk heeft zijn
eigen kenmerken.
Het huis Oblonski was in rep en roer. Toen de vorstin tot de ontdekking was gekomen, dat haar man een verhouding had met een voor
kort ontslagen Franse gouvernante, had zij verklaard, dat zij niet
langer met hem onder één dak wilde wonen. Deze toestand duurde
nu al drie dagen en was uiterst pijnlijk voor de beide echtgenoten,
evenals voor alle andere leden van het gezin, ja zelfs voor de bedienden. Ieder had het gevoel dat een willekeurig gezelschap cafébezoekers onderling nauwer verbonden was dan de huidige bewoners van
het huis Oblonski. De vrouw kwam haar kamer niet uit; de man
kwam overdag niet thuis; de kinderen waren aan hun lot overgelaten en liepen van de ene kamer naar de andere; de Engelse
gouvernante had ruzie gehad met de huishoudster en naar een
vriendin geschreven, of zij niet een andere betrekking voor haar
wist; de kok was de vorige avond zonder toestemming op etenstijd
uitgegaan; het keukenmeisje en de koetsier hadden opgezegd.
Drie dagen na de twist met zijn vrouw werd vorst Stefan Arkadjewitsj Oblonski, Stiwa, zoals hij in de wandeling werd genoemd,
wakker op zijn gewone tijd, om acht uur 's morgens, niet in zijn
slaapkamer, maar op een leren sofa in zijn studeervertrek. Hij draaide
zich om op de veren van zijn divan, trachtte zijn slaap te rekken,
sloeg beide armen om zijn kussen heen en drukte er zijn wang in;
daarna kwam hij plotseling overeind, ging zitten en deed zijn ogen
open.
„Ja, ja, hoe was het ook weer?" dacht hij en trachtte zich zijn
droom te herinneren. „Hoe was het ook weer? 0 ja, Alabin gaf een
diner in Darmstadt; nee, niet in Darmstadt, maar in iets Amerikaans. 0 ja. er was ook een Darmstadt in Amerika. Alabin gaf een
diner aan glazen tafels en de tafels zongen: „I1 mio tesoro," nee, het
was mooier dan „Il mio tesoro" en er waren kleine karafjes en dat

waren vrouwen."
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De ogen van Stefan Arkadjewitsj schitterden vrolijk en hij zei
glimlachend: „Ja, het was aardig, erg aardig, maar het is niet na te
vertellen en je weet niet eens meer precies, hoe het was, als je
wakker bent." Hij zag een streep daglicht, die de kamer binnendrong door een kier van het gordijn, zette zijn voet op de grond
en tastte zo als gewoonlijk, naar zijn marokijnen, met goud geborduurde pantoffels, een verjaarsgeschenk van zijn vrouw; daarna stak
hij, volgens een negenjarige gewoonte, zonder op te staan, zijn hand
uit, om zijn sjamberloek te grijpen, waar die gewoonlijk hing. Toen
pas herinnerde hij zich, dat en waarom hij in zijn studeerkamer was;
de glimlach verdween van zijn lippen en hij fronste zijn wenkbrauwen. „Och, och, och!" zuchtte hij, toen hij zich herinnerde, wat
er gebeurd was. En in zijn geest zag hij de twist met zijn vrouw tot
in de kleinste finesses en de hopeloze toestand, waarin hij zich door
zijn eigen schuld bevond.
„Nee, zij zal het nooit vergeven en zij kan het ook niet vergeven. En .
wat nog het ergste is, ik ben de oorzaak van alles, van alles, en toch
heb ik gëen schuld! Dat is het tragische. Och, och, ochr " herhaalde hij in zijn wanhoop, terwijl hij zich die pijnlijke beelden,
welke de twist in hem had achtergelaten, herinnerde. Het ergste
was wel het eerste ogenblik geweest, toen hij vrolijk en goedmoeds
uit de schouwburg thuiskwam met een grote peer voor zijn vrouw
in zijn hand en toen hij haar niet in de salon had aangetroffen;
verbaasd had hij gekeken of zij in zijn studeerkamer was en tenslotte had hij haar in de slaapkamer gevonden met in haar handen
het noodlottige briefje, dat haar alles had verraden. En die Dolly,
die het altijd druk had en die altijd vol was van kleine huishoudelijke zorgen en, meende hij, zo weinig merkte, zat daar, met het
briefje in haar hand en keek hem aan met een gezicht vol schrik,
wanhoop en verontwaardiging.
„wat betekent dat, wat is dat?" vroeg zij en stak hem de brief toe.
En zoals dikwijls het geval is was het niet dit feit op zichzelf, dat
Stefan Arkadjewitsj het meest trof, maar de manier, waarop hij zijn
vrouw geantwoord had. Zoals dat gaat met mensen, die onverwachts
in een pijnlijke situatie geraken, had hij een passend gezicht weten
te zetten. Inplaats van boos te worden, te ontkennen, zich te rechtvaardigen, vergiffenis te vragen, wat allemaal beter geweest zou zijn,
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verscheen er onwillekeurig (een reflexbeweging, overwoog Stefan
Arkadjewitsj, die aan physiologie deed) -- volkomen onwillekeurig
-- een glimlach op zijn gezicht; en deze goede gewoonteglimlach
moest wel een onnozele indruk maken.
Die onnozele glimlach kon hij zichzelf niet vergeven. Toen Dolly die
zag, had ze gesidderd, alsof ze pijn had; daarna, driftig als ze was,
had zij haar man overstelpt met een stortvloed van bittere woorden
en was naar haar kamer gevlucht. En daarna had zij hem niet meer
willen zien.

2.
Stefan Arkadjewitsj was eerlijk tegenover zichzelf en niet in staat
zichzelf wijs te maken, dat hij berouw had over zijn gedrag. Hoe
kon een knappe man van vier en dertig jaar, zoals hij, er berouw
over hebben, dat hij niet meer verliefd was op zijn vrouw, de moeder van zeven kinderen, waarvan vijf in leven, en die nauwelijks een
jaar jonger was dan hijzelf. Hij had maar over één ding berouw: dat
hij de geschiedenis niet voor haar verborgen had kunnen houden.
Misschien had hij zijn ontrouw beter gemaskeerd, als hij de uitwerking ervan op zijn vrouw had voorzien. Nooit had hij daar ernstig
over nagedacht. Hij stelde zich vaag voor, dat zij het wel vermoedde,
dat zij een oogje dicht deed en hij vond zelfs, dat zij, rechtvaardigheidshalve, toegefelijk had moeten zijn; was ze niet verwelkt, verouderd, moe? Alle verdienste van Dolly bestond hierin, dat zij een
goede huisvrouw was, maar overigens was zij volkomen middelmatig, zonder enige opmerkelijke eigenschap. Maar zijn dwaling was
groot geweest! „Het is verschrikkelijk, het is verschrikkelijk!"
herhaalde Stefan Arkadjewitsj, zonder een glimp van troost te ontdekken. „En alles ging zo goed, wij waren zo gelukkig! Zij was
tevreden, ging op in haar kinderen, ik maakte het haar niet lastig
en liet haar vrij om in haar huishouden alles te doen, wat haar goed
dunkte. Zeker, het is vervelend, dat „zij" bij ons gouvernante geweest
is. Dat is niet goed. Het is een beetje burgerlijk, een beetje laf, de
gouvernante van je eigen kinderen het hof te maken. Maar wat voor
een gouvernante! (de zwarte, schalkse ogen van Mlle Roland en haar
glimlach stonden hem levendig voor de geest). En zolang zij bij ons

was, heb ik mij niets veroorloofd. Het ergste, dat het.... opzet
schijnt! Wat moet ik doen, wat moet ik doen? " Er was geen
antwoord, behalve dat van het leven op alle ingewikkelde en moeilijke vragen: bij de dag te bestaan, dat wil zeggen, vergeten, maar
daar hij de vergetelheid niet meer in de slaap kon vinden, tenminste
niet voor de komende nacht, moest hij zich verdoven in de droom
des levens.
„Wij zullen wel zien," dacht Stefan Arkadjewitsj en besloot eindelijk op te staan. Hij trok zijn grijze, met blauwe zijde gevoerde
sjamberloek aan, knoopte het koord vast, zoog de lucht diep in zijn
brede borst en liep met de hem eigen veerkrachtige stap, die elke
zweem van zwaarte van zijn fors lichaam ontnam, naar het raam,
trok het gordijn open en belde luid. Matwej, zijn kamerdienaar en
oude vertrouwde, kwam terstond binnen met zijn pak en zijn schoenen en een telegram; achter hem kwam de barbier met zijn scheergerei.
„Zijn de stukken van de rechtbank gebracht?" vroeg Stefan Arkadjewitsj, die het telegram aannam en voor de spiegel ging zitten.
„Ze liggen op tafel," antwoordde Matwej, met een onderzoekende
blik vol deelneming op zijn meester; na een korte pauze vervolgde
hij met een slimme glimlach: „Er is iemand geweest van de rijtuigverhuurder."
Stefan Arkadjewitsj gaf geen antwoord en keek Matwej in de spiegel
aan; uit die blik bleek, hoe goed beide mannen elkaar begrepen.
„Waarom zeg je dat?" scheen Oblonski te vragen.
Matwej antwoordde met een bijna onzichtbare glimlach, de handen
in de zakken van zijn jasje, zijn benen iets uit elkaar:
„Ik heb hun gezegd, volgende Zondag terug te komen en tot zolang
Mijnheer niet onnodig lastig te vallen."
Stefan Arkadjewitsj scheurde het telegram open, las het, verbeterde
zo goed hij kon de verminkte woorden en zijn gezicht klaarde op.
„Matwej, mijn zuster Anna Arkadjewna komt morgen," zei hij en
hield even de mollige hand van de barbier tegen, die bezig was met
de kam een rozige scheiding in zijn golvende baard te trekken.
„God zij geloofd!" antwoordde Matwej op een toon, die bewees, dat
hij evenals zijn meester het volle gewicht van dit nieuws begreep,
— dit namelijk, dat Anna Arkadjewna, de geliefde zuster van zijn

8

meester, zou kunnen meewerken tot de verzoening van de beide
echtgenoten.
„Aileen of met haar man?" vroeg Matwej.
Stefan Arkadjewitsj kon niet antwoorden, omdat de barbier zich van
zijn bovenlip had meester gemaakt, maar hij stak één vinger op.
Matwej knikte in de spiegel.
„Alleen. Moet de kamer boven in orde worden gemaakt?"
,Dat zal Darja Alexandrowna uitmaken!"
„Darja Alexandrowna?" vroeg Matwej aarzelend.
„Ja, en breng haar dit telegram, wij zullen zien, wat zij zegt."
U wilt het proberen, begreep Matwej, maar hij antwoordde eenvou
dig: „Goed."
Stefan Arkadjewitsj was gewassen, gekapt en voltooide zijn toilet
na het vertrek van de barbier, toen Matwej, behoedzaam lopend, de
kamer weer binnenkwam, met het telegram in zijn hand.
„Da rja Alexandrowna laat zeggen, dat zij vertrekt. — „Laat hij doen,
wat hem goed dunkt," heeft zij gezegd" — en de oude bediende keek
zijn meester aan met zijn handen in zijn zakken, terwijl hij het hoofd
boog; alleen zijn ogen glimlachten.
Stefan Arkadjewitsj zweeg enkele ogenblikken; daarna vloog een
vertederde glimlach over zijn knap gezicht.
„Wat denk jij ervan, Matwej?" zei hij hoofdschuddend.
„Dat betekent niets, mijnheer, dat komt wel in orde," antwoordde
Matwej.
„Komt het wel in orde?"
„Zeker, mijnheer."
„Geloof je? Wie is daar?" vroeg Stefan Arkadjewitsj, die buiten de
deur het geritsel van een vrouwenrok hoorde.
„Ik ben het, mijnheer," antwoordde een flinke, maar prettige, vrouwelijke stem en het pokdalige, strenge gezicht van Matrona Filimonov.ina, de kinderjuffrouw, verscheen in de deur.
„Wat is er, Matrona?" vroeg Stefan Arkadjewitsj, en ging naar de
deur. Hoewel hij volkomen ongelijk had tegenover zijn vrouw, zoals
hij zelf erkende, stond toch de gehele huishouding aan zijn kant, met
inbegrip van de kinderjuffrouw, de voornaamste vertrouwde van
Darja Alexandrowna.
„Wat is er?" vroeg hij bedrukt.
„U moest naar mevrouw toegaan en haar nog eens vergeving vragen,
mijnheer; misschien heeft de Goede God erbarmen. Mevrouw is wan.
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hopig, het is treurig haar te zien, en het hele huis is in wanorde. U
moet aan de kinderen denken, mijnheer."
„Maar zij zal mij niet willen zien."

„Dan heeft u gedaan, wat u kon. God is barmhartig; bid, mijnheer,
bid."
„Nu, het is goed, ga maar," zei Stefan Arkadjewitsj, terwijl hij
eensklaps een kleur kreeg. „Geef mij mijn kleren, vlug," vervolgde
hij tegen Matwej en trok vastberaden zijn sjamberloek uit.
Matwej, die het gesteven overhemd van zijn meester vasthield, blies
onzichtbare stofjes weg en trok het hem met een onmiskenbaar
genoegen aan.

3.
Nadat hij gekleed was, parfumeerde Stefan Arkadjewitsj zich, trok
zijn manchetten recht, stak volgens zijn gewoonte zijn sigaretten, zijn
portefeuille, zijn lucifers, zijn horloge met dubbele ketting en breloques in zijn zakken, verkreukelde zijn zakdoek en voelde zich toen,
ondanks zijn ellende, fris, goed gedisponeerd, geparfumeerd en lichamelijk tevreden. Hij liep naar de eetkamer, waar zijn koffie al op
hem wachtte, naast zijn brieven en stukken.
Hij liep de post door. Eén van de brieven was zeer onaangenaam; het
was die van een koopman, die hout van een stuk grond van zijn
vrouw wilde kopen. Dat hout moest absoluut verkocht worden, maar
zolang er geen verzoening tot stand was gekomen, kon er van die
verkoop geen sprake zijn. Hij vond het pijnlijk, de hoofdzaak, de
verzoening, te vertroebelen met een geldkwestie. En het denkbeeld,
dat hij daardoor zou kunnen worden beïnvloed, scheen hem grievend. Nadat hij zijn brieven gelezen had, trok Stefan Arkadjewitsj
zijn stukken naar zich toe, doorbladerde snel twee dossiers, maakte
een paar aantekeningen met een dik potlood, schoof zijn paperassen
opzij en begon eindelijk te ontbijten; terwijl hij zijn koffie dronk,
sloeg hij zijn ochtendblad, dat nog vochtig was, open, en keek het
door.
De krant, die Stefan Arkadjewitsj las, was liberaal, zonder al te
vooruitstrevend te zijn en de meningen, welke zij verkondigde,
kwamen overeen met die van de meeste mensen. Hoewel Oblonski

zich noch voor wetenschap, noch voor kunst, noch voor politiek
interesseerde, hield hij zich toch zeer precies aan de meningen van
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zijn blad hierover en hij veranderde slechts van opinie, als de
meesten dit deden. Juister gezegd: zijn opvattingen verlieten hem
vanzelf, nadat zij bij hem gekomen waren, zonder dat hij de moeite
genomen had, ze uit te zoeken. Hij aanvaardde ze evenals de vorm
van zijn hoeden en de snit van zijn jassen, omdat de hele wereld ze
dreeg, en daar hij in een maatschappij leefde, waar een zekere intellectuele activiteit met de jaren noodzakelijk wordt, waren zijn opvattingen hem even onontbeerlijk als zijn hoeden. En als zijn neigingen
eerder de liberale kant uitgingen, dan de conservatieve, zoals bij
heel wat mensen uit zijn omgeving, was dit niet, omdat hij de liberalen redelijker vond, maar omdat hun opvattingen beter strookten
met zijn levenswijze. De liberale partij betoogde, dat alles in Rusland
slecht ging en dat was koren op de molen van Stefan Arkadjewitsj,
die veel schulden had en weinig geld. De liberale partij beweerde,
dat het huwelijk een verouderde instelling is, die dringend moet
worden herzien, en het echtelijk leven bood Stefan Arkadjewitsj
inderdaad weinig genoegens en het dwong hem tot liegen en veinzen,
wat niet in zijn aard lag. De liberalen zeiden, of liever insinueerden,
dat de godsdienst slechts dient om de domme massa in toom te houden, en Stefan Arkadjewitsj, die de kortste eredienst niet kon uitzitten zonder pijn in zijn benen te krijgen, begreep niet, waarom
men zich in schrikaanjagende en plechtige bewoordingen bekommerde om de andere wereld, als het leven in deze zo aangenaam was.

Daar kwam nog bij, dat Stefan Arkadjewitsj een goede grap geens
zins versmaadde en dat het één van zijn pleziertjes was, rustige
-

burgers te ergeren door te beweren, dat het, als men zich op zijn
voorouders wil beroemen, niet past om bij Rurick op te houden en
de oorspronkelijke stamvader — de aap — te verloochenen. Zijn
liberale opvattingen werden hem op deze wijze tot een gewoonte; hij
was gesteld op zijn krant, evenals op zijn sigaar na het eten, om het
aangename gevoel, dat een lichte nevel zijn hersens omhulde.
Stefan Arkadjewitsj liep het hoofdartikel door, waarin werd uiteengezet, hoe men in deze tijd zich zeer ten onrechte bezorgd maakt, als
men meent te zien, dat het radicalisme dreigt alle conservatieve
elementen op te slokken, en dat men nog meer ongelijk heeft met
de veronderstelling, dat de regering maatregelen moet nemen om de
revolutionnaire hydra te verpletteren.
„Volgens onze mening komt het gevaar zeer zeker niet van die beruchte revolutionnaire hydra, maar integendeel van de traditionele
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koppigheid, die iedere vooruitgang tegenhoudt", enz. enz. Hij keek
eveneens het tweede artikel door, een financieel artikel, waarin
sprake was van Bentham en Mill, met een paar scherpe opmerkingen
aan het adres van het ministerie. Hij begreep iedere toespeling, vlug
van begrip als hij was, raadde hij uit welke bron zij stamde en tegen
wie zij was gericht, hetgeen hem gewoonlijk erg vermaakte, maar
deze dag werd zijn genoegen vergald door de herinnering aan de
raad van Matrona Filimonowna en door de trieste stemming, die in
huis hing. Hij keek de hele krant door, las dat de graaf van Beust
naar Wiesbaden was vertrokken, dat er geen grijze haren meer bestonden, dat er een rijtuig te koop was, dat een jong meisje een
betrekking zocht, maar al deze nieuwtjes gaven hem niet de rustige
en licht ironische voldoening, die hij anders smaakte. Toen hij de
krant uit had en een tweede kopje koffie had genomen met wat
brood met boter, stond hij op, schudde de kruimeltjes van zijn vest
en glimlachte van voldoening, terwijl hij zijn brede borstkas spande,
niet dat hij zich ergens bijzonder over verheugde. Die glimlach was
slechts de uiting van een uitmuntende spijsvertering.
Maar die glimlach bracht hem alles weer in het geheugen en hij
begon te denken. Twee kinderstemmetjes babbelden achter de deur;
Stefan Arkadjewitsj herkende de stemmen van Grisja, zijn jongste
zoon, en van Tanja, zijn oudste dochter. Zij sleepten met iets, dat zij
omgegooid hadden.
„lk had je toch gezegd, dat je geen reizigers bovenop de trem moest
zetten," riep het kleine meisje in het Engels, ,,raap het nu maar zelf
op.
„Alles loopt in het honderd," dacht Stefan Arkadjewitsj, „op de
kinderen wordt niet meer gelet." Hij ging naar de deur. De kleintjes
lieten de kist, die een trein voorstelde, in de steek en holden op
hem af.
Tanja kwam overmoedig binnen, vloog haar vader, wiens liev lin g
zij was, om de hals en snoof, als gewoonlijk, vol plezier het parfum
op, dat uit zijn bakkebaarden opsteeg; het kleine meisje zoende hem
op zijn gezicht, dat rood geworden was van liefde en van de gedwongen gebukte houding, maakte toen haar armen los en wilde weglopen, maar haar vader hield haar vast.
„Wat doet moeder?" vroeg hij, terwijl hij met zijn hand langs het
witte, tere halsje van zijn dochtertje aaide. „Dag," zei hij met een
glimlach tegen de kleine jongen, die op zijn beurt naar hem toe,
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kwam. Hij gaf toe, dat hij minder van zijn zoon hield en poogde altijd
dit te verbergen, maar het kind voelde het verschil en antwoordde
niet op de gedwongen glimlach van zijn vader.
„Moeder? Zij is opgestaan," zei Tanja.
Stefan Arkadjewitsj zuchtte.
„Zij zal vannacht niet geslapen hebben," dacht hij.
„Is ze vrolijk?"
Het kleine meisje wist, dat er iets ernstigs tussen haar ouders was,
dat haar moeder niet vrolijk kon zijn en dat haar vader veinsde dit
niet te weten, toen hij haar zo luchtig deze vraag stelde. Zij bloosde
voor haar vader. Deze begreep haar en bloosde op zijn beurt.
„Ik weet het niet," antwoordde het kind. „Zij wil niet, dat wij vanmorgen les nemen en zij stuurt ons met Miss Hull naar grootmoeder."
„Gced, ga dan maar, Tanja. Maar wacht eventjes," voegde hij erbij,
terwijl hij haar vast hield en haar tengere hand streelde.
Hij nam van de schoorsteenmar°tiel een doos bonbons, die hij er de
vorige avond had neergezet, nam er twee bonbons uit, die hij haar
gaf, terwijl hij er voor gezorgd had, die uit te zoeken, welke zij het
lekkerst vond.
„Ook een voor Grisja?" zei het kleintje.
„Ja, ja," En terwijl hij nog eens over haar schoudertjes streek en
haar een zoen op haar haren en in haar hals gaf, liet hij haar gaan.
„Het rijtuig staat voor," kwam Matwej aankondigen. „En er is een
vrouw met een verzoekschrift," voegde hij er aan toe.
„Al lang?" vroeg Stefan Arkadjewitsj.
„En klein halfuurtje."
„Hoeveel keer heb ik je al niet gezegd, dat je me onmiddellijk moet
waarschuwen!"
„Maar ik moet u toch tijd laten om te ontbijten," antwoordde Matwej
op knorrige, maar vriendelijke toon, die iedere lust om hem een
standje te maken, deed verdwijnen.
„Nu, laat maar vlug binnenkomen," zei Oblonski, terwijl hij geërgerd zijn wenkbrauwen fronste.
De verzoekster, de vrouw van een kapitein Kalinin, vroeg iets onmogelijks, dat helemaal geen zin had; maar Stefan Arkadjewitsj liet
haar plaats nemen, luisterde naar haar zonder haar in de rede ta
vallen, vertelde haar tot wie zij zich moest wenden, op welke wijze
zij dit moest doen en schreef zelfs een briefje voor haar in zijn mooie,
duidelijke handschrift aan degene, die haar zou kunnen helpen. Na
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het onderhoud met de vrouw van de kapitein nam Stefan Arkadjewitsj zijn hoed en bleef staan, terwijl hij zich afvroeg of hij niet
iets vergat. Hij had alleen maar vergeten, wat hij zich liever niet
wilde herinneren, zijn vrouw. Zijn knap gezicht kreeg een ontevreden
uitdrukking. „Moet ik er heengaan of moet ik er niet heengaan?"
vroeg hij zich af, terwijl hij zijn hoofd liet zakken. Een inwendige
stem zei hem, dat het beter was zich te onthouden, omdat er uit een
toenadering a ll een maar onwaarheid en leugen kon voortkomen. Kon
hij Dolly aantrekke lijk maken zoals vroeger en kon hij zichzelf oud
maken en niet meer in staat om verliefd te worden?
„En toch zal het ervan moeten komen, zo kan het niet blijven," zei
hij tegen zichzelf, in een poging zich moed in te spreken. Hij stond
op, nam een sigaret, stak die aan, deed twee trekjes, wierp deze toen
in een parelmoeren asbak, liep tenslotte met grote passen de salon
door en deed een deur open, die toegang gaf tot de kamer van zijn
vrouw.
-

4.
Darja Alexandrowna, die gekleed was in een eenvoudige ochtendjapon en omringd door voorwerpen om haar heen gestrooid, zocht
in een open ladenkast; zij had inderhaast haar haren opgemaakt,
vroeger zwaar en mooi, maar nu dun geworden, en haar ogen, die
groter waren door de magerte van haar gelaat, hadden nog steeds een
uitdrukking van schrik. Toen zij de stap van haar man hoorde, draaide zij zich om naar de deur, vastbesloten onder een streng en minachtend uiterlijk de verwarring te verbergen, die dit zo geduchte
onderhoud haar bezorgde. Sedert drie dagen trachtte zij tevergeefs
haar bezittingen en die van haar kinderen te pakken, om een toevlucht te zoeken bij haar moeder, met het gevoel, dat zij de trouweloze op een of andere wijze moest straffen, vernederen, een klein
deel van de ellende, die hij veroorzaakt had, moest vergelden; maar
terwijl zij steeds bij zichzelf herhaalde, dat zij hem zou verlaten,
vond zij er niet de kracht toe, omdat zij zich niet kon afwennen hem
lief te hebben en als haar man te beschouwen. Bovendien zag zij in,
dat als het in haar eigen huis al moeilijk was om met haar vijf kinderen rond te komen, dat nog veel moeilijker zou zijn daar, waar zij
hen heen wilde brengen. Het kleintje had al de gevolgen gevoeld van
de wanorde, die in het gezin heerste en was ziek geweest als gevolg
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van een bedorven bouillon; de anderen hadden de vorige avond bijna
geen eten gekregen.... En terwij1 zij inzag, dat zij nooit de moed
zou hebben weg te gaan, trachtte zij zichzelf om de tuin te leiden,
door haar bezittingen te verzamelen.
Toen zij de deur zag opengaan, begon zij weer de laden door elkaar
te halen en hief het hoofd pas op, toen haar man vlak bij haar was.
Maar toen draaide zij hem, inplaats van het strenge uiterlijk, dat zij
had willen vertonen, een gezicht toe, waarop lijden en besluiteloosheid te lezen stonden.
„Dolly," zei hij zachtjes op treurige en onderworpen toon.
Zij wierp hem een snelle blik toe en zag hoe hij straalde van frisheid
en gezondheid. „Hij is gelukkig en tevreden," dacht zij, „terwijl ik!
0, wat vind ik die goedheid, die men zo in hem bewonderd, weerzinwekkend!" en haar mond vertrok zenuwachtig.
„Wat wil je van me?" vroeg ze kortaf.
„Deily!" herhaalde hij bewogen, „Anna komt vandaag."
„Dat laat mij volkomen onverschillig; ik kan haar niet ontvangen."
„Maar dat moet toch, Dolly."
„Ga weg, ga weg, ga weg!" riep ze, zonder hem aan te kijken, alsof
dia kreet haar door een lichamelijke smart ontrukt werd.
Op een afstand van zijn vrouw had Stefan Arkadjewitsj kalm kunnen
blijven en zich illusies kunnen maken, maar toen hij dit geteisterde
gezicht zag en die wanhopige kreet hoorde, stokte zijn ademhaling,
hij kreeg een prop in zijn keel en zijn ogen vulden zich met tranen.
„Mijn God, wat heb ik gedaan, Dolly? In Godsnaam." Hij kon niet
verder spreken, tranen verstikten zijn stem.
Zij duwde de ladenkast met een ruk dicht en draaide zich naar hem
toe.
„Dolly, wat moet ik zeggen? Er is maar één ding, vergeef mel. Herinner je: negen jaren van mijn leven wegen niet op tegen één
minuut...."
Zij sloeg haar ogen op, terwijl zij luisterde naar hetgeen hij te zeggen
had met het gezicht van iemand, die hoopt, dat men haar van een
boze droom zal bevrijden.
„Eén minuut van onbedachtzaamheid," voltooide hij en wilde verder
gaan, maar bij deze woorden kneep Dolly haar lippen samen, alsof
zij hevig pijn leed en de spieren van haar rechterwang trokken
krampachtig.
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„Ga weg, ga hier weg!' riep zij nog heftiger, „en praat me niet over
je onbedachtzaamheid en je gemeenheden!”
Ze wilde weggaan, maar viel bijna en klampte zich vast aan de
leuning van een stoel om staande te blijven. Oblonski's gezicht werd
somberder. Zijn ogen stonden vol tranen.
„Daly!" zei hij bijna huilend. „In Godsnaam, denk aan de kinderen;
zij hebben geen schuld. De enige, die schuld heeft, ben ik. Straf mij;
zeg mij, hoe ik boete kan doen. Ik wil alles doen. Ik ben schuldig, en
ik weet geen woorden om te zeggen, hoe ik dat besef. Maar Dolly
vergeef me!"
Zij ging zitten. Zij luisterde naar zijn hortende ademhaling met een
gevoel van oneindig medelijden. Verscheidene malen trachtte zij te
spreken, zonder te slagen. Hij wachtte.
„Jij denkt aan de kinderen, om met hen te spelen, maar ik denk aan
hen, wanneer ik begrijp, wat zij hebben verloren," zei zij, terwijl zij
één van de zinnen herhaalde, die zij in die drie dagen bedacht had.
Zh had iets zachter gesproken, hij keek haar dankbaar aan en deed,
alsof hij haar hand wilde grijpen, maar zij deinsde met walging
achteruit.
„Ik heb alles voor de kinderen over, maar ik weet niet, wat ik moet
doen; moet ik ze van hun vader afnemen, of moet ik ze bij een lichtmis laten, ja, een lichtmis! Zeg zelf, of het, na wat voorgevallen is,
mogelijk is, dat wij samen voortleven? Is het mogelijk? Geef toch
antwoord!" herhaalde zij met stemverheffing. „Terwijl mijn man, de
vader van mijn kinderen, een verhouding heeft met hun gouvernante...."
„Maar wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen?" viel hij haar
in de rede met een wanhopige stem, terwijl hij zijn hoofd liet zakken
en niet meer wist, wat hij zei.
„Je ergert me, ik walg van je," riep zij en wond zich steeds meer op.
„Je tranen zijn water. Je hebt nooit van me gehouden; je hebt geen
hani en geen eergevoel. Je bent nog slechts een vreemde voor me, ja,
een volkomen vreemde," en zij herhaalde vol toorn dit voor haar zo
verschrikkelijke woord, .een vreemd e.
Hij keek haar verbaasd en verschrikt aan en begreep niet, hoe hij
zijn vrouw ergerde door zijn medelijden. Dit was het enige sentiment, dat voelde Dolly maar al te goed, dat hij nog ooit voor haar
zo» hebben; de liefde was voor altijd gedoofd.

Op dit ogenblik huilde een van de kinderen in de aangrenzende
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kamer en het gezicht van Darja Alexandrowna werd zachter als van
iemand, die tot de werkelijkheid terugkeert; zij scheen een ogenblik
te aarzelen, daarna stond zij op en liep naar de deur.
„En toch houdt zij van mijn kind," dacht Oblonski, die de uitwerking
zag, welke het gehuil van het kind had. „Hoe kan ze dan een afschuw
hebben van mij?"
„Dolly, nog één woord," hield hij aan, terwijl hij haar naliep.
„Ais je me naloopt, roep ik de bedienden, de kinderen! Dan moeten
zij allemaal weten, dat je een lafaard bent! Ik ga vandaag nog weg
en dan kun jij hier leven met je maitresse!"
Zij ging de kamer uit en sloeg de deur hard dicht.
Stefan Arkadjewitsj zuchtte, veegde zijn gezicht af en verliet zachtjes de kamer. ,,Matwej beweert, dat het in orde komt, maar hoe? Ik
zie er geen kans toe. Het is verschrikkelijk. En wat heeft zij ordinair
geschreeuwd!" zei hij tegen zichzelf, toen hij aan het woord 1 a f a a r d,
en m altresse dacht. „Als de meisjes maar niets hebben gehoord."
Het was Vrijdag: in de eetkamer wond de klokkenmaker de pendule
op; toen Oblonski hem zag, herinnerde hij zich, dat de regelmatigheid van die kale vent hem op een dag had laten zeggen, dat hijzelf
voor het hele leven moest zijn opgewonden, met geen ander doel dan
klokken op te winden. De herinnering aan deze geestigheid deed hem
glimlachen.
„En wie weet, of Matwej per slot geen gelijk heeft," dacht hij, „en of
het niet in orde komt!"
„Matwej!" riep h ij , „laat in de kleine salon alles gereed maken voor
de komst van Anna Arkadjewna."
„Goed," zei de oude bediende, die onmiddellijk verscheen. „Zal mijnheer niet thuis dineren?" vroeg hij, terwijl hij zijn meester in diens
bontjas hielp.
„Dat hangt er van af. Alsjeblieft, dat is voor de uitgaven," zei
Oblonski, terwijl hij een biljet van tien roebel uit zijn portefeuille
haalde. „Is het genoeg?"
„Genoeg of niet genoeg, dat komt wel in orde," antwoordde Matwej,
terwijl hij de deur van het rijtuig dichttrok en de stoep opging.
Intussen ging Dolly, die van het vertrek van haar man op de hoogte
was door het geluid, dat hij rijtuig bij het wegrijden maakte, weer
naar haar kamer, haar enige toevluchtsoord temidden van de zorgen,
die haar belaagden. De Engelse en de kinderjuffrouw hadden haar
met vragen overstelpt; welke kleren de kinderen moesten aanheb-
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ben? Of men het kleintje melk kon geven? Of men een andere kok
moest zoeken?"
„Laat me met rust," had ze tegen haar gezegd, terwijl zij naar haar
kamer ging om op de plaats te zitten, waar zij met haar man had
gesproken. Daar ging zij het gehele onderhoud in haar gedachten na,
terwijl zij haar vermagerde handen, waarvoor de ringen te wijd
gew orden waren, tegen elkaar wreef.
„Hij is weggegaan! Maar heeft hij met haar gebroken? Is het mogelijk, dat hij haar nog ziet? Waarom heb ik het hem niet gevraagd?
Nee, nee, wij kunnen niet meer samen leven! Al leefden wij onder
hetzelfde dak, dan zouden wij toch vreemden voor elkaar blijven —
voor altijd vreemden!" herhaalde zij met de nadruk op dat laatste,
wrede woord. „Wat heb ik van hem gehouden, mijn God, en wat houd
ik zelfs nu nog van hem! Misschien heb ik hem nooit méér liefgehad.
En wat het hardste is Zij werd gestoord door het binnenkomen
van Matrona Filimonowna.
„Zegt u dan tenminste, dat men mijn broer laat halen," zei deze, „hij
kan het eten klaarmaken, anders gaat het net als gisteren en hebben
de kinderen om zes uur nog niet gegeten."
„Dat is goed, ik zal komen en zeggen, wat er moet gebeuren. Is er
verse melk gehaald?" En daarop verdiepte Dada Alexandrowna zich
in haar dagelijkse bezigheden en verdoofde zo een ogenblik haar
smart.
5.
Stefan Arkadjewitsj had goede examens gedaan, dank zij zijn natuurlijke aanleg; maar hij was lui en oppervlakkig en door deze
gebreken was hij als een van de laatsten afgestudeerd. Hoewel hij
altijd een losbandig leven geleid had, slechts van onaanzienlijke adel
was en nog vrij jong, bekleedde hij toch een eervol ambt, dat goede
verdiensten opleverde: president van één der rechtbanken. van Mos..
kou. Hij had deze functie verkregen, dank zij de protectie van de
echtgenoot van zijn zuster Anna, Alexej Alexandrowitsj Karenin,
één der meest invloedrijke leden van het ministerie. Maar zonder
Karenin hadden honderden anderen, broers, zusters, neven, ooms
tantes hem deze plaats, of een soortgelijke, verschaft, evenals de zesduizend roebel, die hij nodig had om rond te komen, daar zijn zaken
er niet schitterend voorstonden, ondanks het vrij aanzienlijke vermo18

gen van zijn vrouw. Stefan Arkadjewitsj kon de helft van Moskou en
Petersburg tot zijn bloedverwanten en vrienden rekenen; hij was
geboren temidden van de machtigen dezer aarde. Een derde deel van
de personen, die in betrekking stonden tot het hof en de regering,
waren vrienden van zijn vader geweest en hadden hem als kind
gekend; een ander derde noemde hij bij de naam; het laatste derde
bestond uit „zijn goede vrienden"; dientengevolge had hij tot bondgenoten al diegenen, die de goederen der aarde verdelen in de vorm
van ambten, pachten, concessies, enzovoort; en z ij konden een der
hunnen niet in de steek laten. Oblonski hoefde zich dus geen enkele
moeite te getroosten, om zich een goede positie te verschaffen; hij
hoefde slechts weigeringen, jaloezieën, twisten en gevoeligheden te
vermijden en te ontzien, wat hem niet moeilijk viel, dank zij zijn
aangeboren goedigheid. Hij zou het komisch hebben gevonden, als
men hem de betrekking en de behandeling, die hij nodig had, had
geweigerd. Wat vroeg hij voor bijzonders? Hij vroeg slechts wat al
zijn tijdgenoten verkregen en hij gevoelde zich, evenzeer als een
ander, in staat, die functies te vervullen.
Stefan Arkadjewitsj was niet alleen geliefd om zijn goed en vriendelijk karakter en zijn onbetwistbare loyaliteit. Hij bezat ook nog in
zijn prachtig en aangenaam uiterlijk, in zijn levendige ogen, zijn
zwarte wenkbrauwen, zijn haren, zijn frisse tint, zijn gehele persoon,
een physieke aantrekkingskracht, die zijn invloed had op ieder, die
met hem in aanraking kwam. ,Ha! Stiwa! Oblonski! Daar is hij!"
riep men bijna altijd met een glimlach van genoegen, zodra men hem
zag; en hoewel er uit zo'n ontmoeting niets bijzonder prettigs voortkwam, verheugde men er zich niettemin op, hem morgen en overmogen weer te zullen zien.
Stefan Arkadjewitsj had z ich, nadat hij drie jaar het ambt van president had bekleed, niet alleen de vriendschap, maar ook de achting
van zijn collega's, zowel van die onder hem stonden, als van zijn
superieuren, verworven, evenals van al diegenen, die in zakelijke
betrekkingen tot hem traden. De eigenschappen, die hem deze algemene achting bezorgden, waren: in de eerste plaats, een buitengewone toegefelijkheid voor iedereen, gegrond op het bewustzijn van
zijn eigen tekortkomingen; in de tweede plaats, een volkomen liberalisme, niet dat liberalisme, wat door zijn krant werd gepredikt, maar
dat, wat hem van nature door de aderen stroomde en dat hem tegen
een ieder gelijkelijk beminnelijk maakte, van welke stand ook; en in
s

19

de derde plaats- en dit vooral: een volkomen onverschilligheid voor
de zaken, waartee hij zich bezighield, zodat hij zich nooit hoefde op
te winden en zich dus ook niet hoefde te vergissen.
Toen hij bij de rechtbank kwam, begaf hij zich naar zijn kamer, eerbiedig gevolgd door de portier, die zijn portefeuille droeg, om zijn
ambtsgewaad aan te trekken, voor hij naar de gerechtszaal ging. De
boden stonden allen op, waar hij langs kwam en groetten hem met
een eerbiedige glimlach. Stefan Arkadjewitsj haastte zich, als altijd,
naar zijn plaats en ging zitten, nadat hij de andere leden van de
rechtbank de hand gedrukt had. Hij schertste en praatte, juist zoals
gepast was, en opende de zitting. Niemand kon zo goed als hij de
officiële toon handhaven met een vleugje eenvoud en goedmoedigheid, die alleszins dienstig waren voor een vlot verloop van zaken.
De griffier kwam naar hem toe in een ongedwongen, maar eerbiedige
houding, welke allen, die Stefan Arkadjewitsj omringden, eigen was
en sprak hem aan op die losse toon, welke hij ingevoerd had.
„Wij zijn er eindelijk in geslaagd, de inlichtingen van. het gouverne
ment Pensa te verkrijgen; staat u mij toe, hier zijn zij."
„Heeft u ze eindelijk!" zei Stefan Arkadjewitsj en bladerde in de
papieren.
„Nu, mijne heren...." en de zitting nam een aanvang.
„Als ze eens konden weten," dacht hij, terwijl hij plechtig het hoofd
boog tijdens de voorlezing van de verklaring, „hoe hun president er
een half uur geleden uitzag als een stoute jongen!" en zijn ogen
lachten.
De zitting moest zonder onderbreking tot twee uur duren, daarna
kwam de lunch. Het was nog geen twee uur, toen de grote glazen
zaaldeuren .opengingen en. iemand binnenkwam. Alle rechters, verheugd over deze kleine afleiding, draaiden zich om; maar de dienstdoende bode zorgde, dat de indringer onmiddellijk weer verdween
en sloot de deuren achter hem.
Toen het rapport beëindigd was, stond Stefan Arkadjewitsj op en
haalde als dienaar van het liberalisme van zijn tijd zijn sigaretten
midden in de rechtszaal uit zijn zak, voor hij zijn kamer inging.
Twee collega's, Nikitin, een oudgediende, en Grinjewitsj, de saletjonker van de rechtbank, volgden hem.
„Wij komen na de lunch wel klaar," zei Oblonski.
„Ik geloof het ook," antwoordde Nikitin.
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„Die Fomin moet een mooie schurk zijn,” zei Grinjewitsj over een
der figuren van de zaak, die zij zo juist bestudeerd hadden.
Stefan Arkadjewitsj vertrok even zijn gezicht om Grinjewitsj te
laten voelen, dat het geen pas gaf een vooroordeel op te vatten en
gaf geen antwoord.
„Wie is toch de zaal binnengekomen?" vroeg hij aan de bode.
„Er is iemand zonder verlof binnengegaan, Uwe Excellentie, terwijl
ik mij even omdraaide; hij vroeg naar U. Als de leden van de rechtbank naar buiten komen, heb ik tegen hem gezegd."
„Waar is hij?"
„Waarschijnlijk in de vestibule, want daar was hij strakjes. Daar is
hij," voegde de bode hier aan toe en wees op een krachtig gebouwd
man met een gekroesde baard, die licht en vlug de versleten treden
van de stenen trap opliep, zonder de moeite te nemen, zijn bontmuts
af te zetten. Een schrijver, die met een portefeuille onder zijn arm
de trap afkwam, bleef staan, keek weinig vriendelijk naar de voeten
van de jonge man en wendde zich toen met een vragend gezicht
naar Oblonski. Deze stond bovenaan de trap, zijn vrolijk gezicht
omlijsd door de geborduurde kraag van zijn toga, en keek nog opgewekter, toen hij de nieuw aangekomene herkende.
„Maar hij is het, Ljewin! Eindelijk!" riep hij met een hartelijk, maar
enigszins spottend glimlachje, terwijl hij naar Ljewin keek, die op
hem toekwam. „En je kijkt niet eens of je je ergert en je komt me
zo maar in dit hol opzoeken!" zei hij, terwijl hij zijn vriend niet
alleen de hand drukte, maar hem zeer hartelijk omhelsde. „Sinds
wanneer ben je in de stad?"
„Ik ben net aangekomen en wilde je graag spreken," antwoordde
Ljewin verlegen en keek wantrouwend en onrustig om zich heen.
„Ga dan mee naar mijn kamer," zei Stefan Arkadjewitsj, die de
schuwheid van zijn vriend, gepaard met eigenliefde en overgevoeligheid, kende; hij nam hem bij de hand en trok hem mee, als moest
hij hem voor een gevaar behoeden.
Stefan Arkadjewitsj tutoyeerde bijna al zijn kennissen, het mochten
dan oude heren van zestig zijn of jongens van twintig jaar, toneelspelers, of ministers, kooplieden of generaals, kortom al diegenen,
met wie hij champagne dronk, en met wie deed hij dat niet? Onder
al die mensen, bovenop en onderaan de maatschappelijke ladder,
waren er heel wat, die met zeer veel verbazing tot de ontdekking
zouden zijn gekomen, dat zij in Oblonski iets gemeen hadden. Maar
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wanneer deze in het bijzijn van zijn ondergeschilden één van zijn
onnette vriendjes ontmoette, verstond hij het, een onaangename
Indruk te vermijden. Niet, dat Ljewin een onnet vriendje was, dat
was een vriend uit zijn jeugd, maar toch vond Oblonski het pijnlijk,
die vriendschap zo openlijk uit te doen komen; daarom haastte hij
zich, hem mee te nemen. Ljewin was ongeveer even oud als Oblonski en tutoyeerde hem niet alleen dank zij de champagne. Zij hielden
veel van elkaar, ondanks hun uiteenlopende karakters en neigingen,
zoals mensen dat doen, die van kindsbeen af veel, met elkaar hebben
omgegaan. Maar zoals dat dikwijls het geval is bij mannen, wier
werkkring zeer uiteenloopt, dachten zij beiden geringschattend over
het leven van de ander, al moesten zij dat redelijkerwijze goedkeuren en vonden zij beiden slechts hun eigen levenswijze de juiste.
Wanneer Oblonski Ljewin zag, kon hij nooit nalaten ironisch te
glimlachen. Hoe dikwijls had hij hem niet van zijn landgoed zien
komen, waar hij „iets" deed (wat, wist Stefan Arkadjewitsj niet
precies en het kon hem niet schelen ook), opgewonden, haastig, een

beetje verlegen, daardoor een tikje prikkelbaar en gewoonlijk met
geheel nieuwe en onverwachte gezichtspunten op het leven en de
wereld.. Stefan Arkadjewitsj lachte erover en had er zijn plezier in.
Ljewin van zijn kant minachtte het soort levén, dat zijn vriend in
Moskou leidde, nam zijn ambt niet ernstig en dreef er de spot mee.

Maar Oblonski nam die spot goedmoedig op, als iemand, die zeker
is van zijn zaak, terwijl Ljewin lachte als een boer, die kiespijn
heeft, en zich boos maakte. „Wij hadden je al lang verwacht," zei
Stefan Arkadjewitsj, terwijl hij zijn kamer binnenging en Ljewins
hand losliet, als om te laten merken, dat alle gevaar geweken was.
„Ik ben erg blij je te zien," vervolgde hij. „En hoe gaat het? Wat
voer je uit? Wanneer ben je aangekomen?"
Ljewin zweeg en keek naar de twee hem onbekende gezichten van
Oblonski's collega's; de handen van de elegante Grinjewitsj met de
blanke, spitse vingers, de lange, gele, omgebogen nagels en de reusachtige knopen, die aan zijn manchetten schitterden, trokken kennelijk zijn aandacht. Oblonski merkte het en glimlachte.
„Sta mij toe, mijne heren, u voor te stellen: mijn collega's Filip
Iwanowitsj Nikitin en Michael Stanislawowitsj Grinjewitsj," daarna wendde hij zich tot Ljewin, „mijn vriend Konstantin Dimitrijewitsj Ljewin, een broer van Sergej Iwanowitsj Kosnusjew, landeigenaar, man van de nieuwe tijd, die zich bezighoudt met de gang van
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zaken in de semstwo, athleet, die met één hand vijf poed tilt, veefokker en tenslotte groot jager."
„Zeer aangenaam," zei de oudste collega.
„Ik heb de eer uw broeder Sergej Iwanowitsj te kennen," merkte
Grinjewitsj op en stak hem zijn hand met de puntige vingers toe.
Het gezicht van Lwejin betrok; hij drukte koeltjes de hem toegestohand en wendde zich daarna tot Oblonski. Hoewel hij zeer veel
ken hand
achting had voor zijn stiefbroeder, de in heel Rusland bekende
schrijver, vond hij het toch zeer onaangenaam, dat men hem niet
behandelde als Konstantin Ljewin, maar als de breeder van de
beroemde Kosnusjew.
„Met de semstwo bemoei ik me niet meer. Ik heb met iedereen ruzie
gehad en ga niet meer naar de vergaderingen," zei hij tegen
Oblonski.
„Dat heb je vlug gedaan," riep deze met een glimlach. „Hoe is dat
gekomen, en waarom?"
„Dat is een heel lang verhaal, dat ik je bij gelegenheid wel eens zal
vertellen," antwoordde Ljewin, maar vervolgde toch: „In het kort,
ik ben tot de overtuiging gekomen, dat er in onze districtsaangelegenheden geen enkel ernstig werk bestaat en bestaan kan. Aan de
ene kant speelt men parlementje en ik ben noch jong noch oud
genoeg om plezier in speelgoed te hebben, aan de andere kant," —
hier aarzelde hij — „is het voor de leidende mensen in het district
een manier om er geld uit te slaan. Vroeger had je daar de voogdijraden en de rechtbanken voor; nu heb je het semstwo, niet voor
steekpenningen, maar wel voor salarissen, waar niets voor gedaan
wordt." Hij zei dit alles met de opwinding en het gezicht van een
man, die er overtuigd van is, dat hij tegenspraak zal ontmoeten.
„Wel, well Maar ik geloof, dat je weer in een nieuw stadium bent;
je wordt conservatief!" zei Stefan Arkadjewitsj. „Maar, daar spreken we later nog wel eens over."
„Ja, later. Maar ik wou je graag spreken," zei Ljewin, terwijl hij
nog steeds met een soort haat naar de handen van Grinjewitsj keek.
Stefan Arkadjewitsj glimlachte schier onmerkbaar.
„En jij zei, dat je nooit meer Europese kleren zou dragen," zei hij,
terwijl hij het nieuwe costuum van zijn vriend, onmiskenbaar het
werk van een Franse tailleur, bekeek. „Ik zei het al, een nieuw
stadium."
Ljewin bloosde eensklaps, niet als een volwassen man, zonder het
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te merken, maar als een knaap, die zich onhandig en belachelijk
voelt en daardoor nog sterker bloost. Deze kinderlijke bios gaf zijn
intelligent en mannelijk gezicht iets zo vreemds, dat Oblonski opzij
keek.
„Maar waar zullen wij elkaar treffen? ik moet je dringend spreken,"
zei Ljewin. Oblonski dacht even na.
„Weet je wat? We gaan bij Gurin lunchen, daar kunnen we praten;
ik ben tot drie uur vrij."
„Neen," antwoordde Ljewin, na even nagedacht te hebben. „Ik moet
eerst nog een boodschap doen."
„Laten wij dan samen dineren."
„Dineren? Maar ik heb je niets bijzonders te zeggen, ik moet je alleen iets vragen en dat kan ik in een paar woorden doen; later
kunnen wij wel eens praten."
„Zeg in dit geval die paar woorden dadelijk, dan kunnen wij onder
het diner verder praten."
„Het betreft het volgende," zei Ljewin. „Overigens is het niets
bijzonders."
Zijn gezicht kreeg een norse uitdrukking bij zijn poging, zijn verlegenheid te onderdrukken.
„Hoe gaat het bij de Sjtsjerbatzki's? Is alles nog bij het oude?"
Stefan Arkadjewitsj wist allang, dat Ljewin verliefd was op zijn
schoonzusje, Kitty: hij glimlachte en zijn ogen schitterden vrolijk.
„Je hebt het kort gezegd, maar ik kan niet evenzo antwoorden, omdat.... Eén ogenblik."
Op dit ogenblik kwam de schrijver binnen, nog steeds met diezelfde
eerbiedige en tevens gemeenzame houding, met in alle bescheidenheid het gevoel, aan alle schrijvers gemeen, dat zij beter van de
zaken op de hoogte zijn dan hun chefs. Hij kwam naar Oblonski toe
en begin in vragende vorm een moeilijkheid uit te leggen; Stefan
Arkadjewitsj liet hem niet uitspreken, maar legde vriendschappelijk
een hand op zijn arm.
„Neen, doe u het maar, zoals ik u gevraagd heb," — zei hij, terwijl
hij deze terechtwijzing door een glimlach verzachtte; hij zette hem
in het kort zijn zienswijze uiteen en schoof toen de papieren terug
met de woorden: „Wilt u het zo maar doen, Sachar Nikitisj."
De schrijver ging verlegen weg. Ljewin had gedurende dit korte
onderhoud de tijd gehad om zich van zijn verwarring te herstellen.
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Hij steunde met beide ellebogen op een stoelleuning en luisterde
met spottende aandacht.
„Ik begrijp het niet, ik begrijp het niet," zei hij.
„Wat begrijp je niet?" antwoordde Oblonski, die eveneens glimlachte en een sigaret zocht; hij verwachtte weer een boutade van
Ljewin.
„Ik begrijp niet, wat je doet," zei Ljewin en haalde zijn schouders
op. „Hoe kun je al die dingen ernstig nemen?"
„Wat bedoel je?"
„Maar het heeft toch geen enkele zin!"
„Denk je dat heus? Wij zijn integendeel overladen met werk."
„Alleen maar paperassen! Het is waar, dat jij daar een speciale
aanleg voor hebt," voegde Ljewin er aan toe.
„Je bedoelt, dat mij iets ontbreekt?"
„Misschien wel! Toch kom ik ondanks mezelf onder de indruk van
je houding van grand seigneur en ben ik er trots op, bevriend te
zijn met zo'n invloedrijk man. Maar je hebt me op mijn vraag nog
geen antwoord gegeven," vervolgde hij en deed zijn uiterste best,
Oblonski onbevangen aan te zien.
„Wacht maar, jij komt ook wel zo ver. Dat is allemaal goed en wel,
zolang je aan het hoofd staat van drieduizend desjatinen in het
district Karasinsk, zulke spieren als de jouwe en een onschuld als
een twaalfjarig meisje. Maa r jij komt ook wel zo ver. Wat echter je
vraag betreft, het is nog allemaal bij het oude, maar ik vind het
jammer, dat je in zo lang niet geweest bent."
„Hoezo?" vroeg Ljewin.
„Omdat....," antwoordde Oblonski, „maar daar praten wij nog wel
over. Waarom ben je hier gekomen?"
„Dat vertel ik je later ook wel," zei Ljewin en bloosde tot achter
zijn oren.
„Dat is uitstekend," antwoordde Stefan Arkadjewitsj. „Zie je, ik
had je wel bij me thuis te dineren gevraagd, maar mijn vrouw is een
beetje ziek; als je „h e n" wilt zien, kun je ze tussen vier en vijf
uur in de Dierentuin treffen; Kitty rijdt schaats. Ga er heen, dan
kom ik er ook naar toe en gaan we samen ergens eten."
„Uitstekend! Dus tot straks."
„Maar denk er om, dat je het niet vergeet! Ik ken je, je bent best
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in staat om zo maar de stad weer uit te gaan!" riep Stefan Arkadjewitsj lachend.
„Neen, zeker niet, ik kom."
Ljewin verliet de kamer en pas aan de andere kant van de deur
schoot het hem te binnen, dat hij vergeten had, de collega's van
Oblonski te groeten.
„Dat lijkt me een energiek heer!" zei Grinjewitsj, toen Ljewin weg
was.
„Ja, broertje," zei Stefan Arkadjewitsj hoofdschuddend. „Die vent
heeft geluk! Drieduizend desjatinen in het district Karasinsk. Een
prachtige toekomst en jeugdige energie! Niet zoals wij !"
„U hoeft u anders ook niet te beklagen, Stefan Arkadjewitsj."
„Toch, mij gaat het slecht," antwoordde Stefan Arkadjewitsj met
een diepe zucht.
6.
Toen Oblonski hem vroeg, waarom hij naar Moskou was gekomen,
had Ljewin gebloosd en dat zichzelf kwalijk genomen. Maar had hij
soms kunnen antwoorden: „Ik kom de hand van je schoonzuster
vragen?" En toch was dit het enige doel van zijn reis.
De families Ljewin en Sjtsjerbatzki, beide families van oude Moskouse adel, waren steeds op vriendschappelijke voet met elkaar
omgegaan. Deze band was nog nauwer geworden in de tijd, dat
Ljewin te Moskou college liep, dank zij zijn vriendschap met de
jonge vorst Sjtsjerbatzki, de broer van Dolly en Kitty, die dezelfde
colleges volgde als hij. In die tijd kwam Ljewin veel bij de familie
Sjtsjerbatzki en was, hoe vreemd dat ook moge schijnen, verliefd
op de gehele familie en vooral op het vrouwelijke deel daarvan. Zijn
moeder had hij nooit gekend, zijn enige zuster was veel ouder dan
hij en bij de familie Sjtsjerbatzki werd hij voor het eerst opgenomen in die beschaafde, welopgevoede atmosfeer, welke oude adellijke families eigen is en welke hem door de dood van zijn ouders
tot dan toe ontzegd was. Alle leden van deze familie, maar vooral
de vrouwelijke, schenen hem door een geheimzinnige en dichterlijke
stralenkrans omgeven. Niet alleen kon hij geen enkele tekortkoming
in hen ontdekken, maar bovendien schreef hij hun de meest verheven gevoelens en de meest ideale volmaaktheid toe. Waarom de
drie jonge prinsessen om de andere dag Frans en Engels moesten
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spreken, waarom zij beurtelings piano moesten spelen (de klanken
van dit instrument stegen op naar de kamer, waar de studenten
zaten te werken), waarom leraren voor Franse letterkunde, voor
muziek, voor dans, voor tekenen achtereenvolgens aan huis kwamen,
waarom de drie jonge vorstinnen in gezelschap van Mlle Linon op
bepaalde uren van de dag hun rijtuig moesten laten stilhouden aan
de Twerskoi-boulevard, om daar onder de hoede van een lakei in
livrei te wandelen in hun satijnen mantels (die van Dolly lang, die
van Natalia halflang en die van Kitty heel kort, zodat haar welgevormde beentjes in de nauwe, rode kousen zichtbaar waren), dit
alles en nog veel meer begreep Ljewin niet. Maar hij wist, dat alles,
wat er in deze geheimzinnige sfeer gebeurde, volmaakt was en juist
dit geheimzinnige maakte hem verliefd.
Hij was eerst, in zijn studietijd, verliefd geworden op Dolly, de
oudste; zij trouwde met Oblonski; toen meende hij, dat hij van de
tweede dochter hield, want hij voelde, dat hij noodzakelijkerwijze op
één van de drie verliefd moest zijn, zonder precies te weten op wie.
Maar Natalia had nog nauwelijks haar intrede in de wereld gedaan,
of zij trouwde met de diplomaat Lwow. De jonge Sjtsjerbatzki verdronk, vrij spoedig nadat hij bij de marine was gegaan in de Oostzee
en Ljewins betrekkingen met de familie Sjtsjerbatzki werden steeds
losser, ondanks zijn vriendschap met Oblonski. Aan het begin van
de winter echter was hij naar Moskou gekomen na een verblijf van
een jaar buiten. Hij zag de familie Sjtsjerbatzki terug en begreep
nu, voor welke van de drie zusters zijn liefde voorbeschikt was
geweest.
Schijnbaar was niets ter wereld eenvoudiger dan om de hand van
de jonge vorstin te vragen; een man van twee en dertig, van goede
familie en met een niet onaanzienlijk vermogen had alle kans als
een goede partij te worden beschouwd en waarschijnlijk zou hij goed
ontvangen zijn. Maar Ljewin was verliefd; Kitty scheen hem zulk
een volmaakt wezen en zo hoog verheven, zichzelf vond hij daarentegen zo minderwaardig, dat hij niet kon aannemen, dat men hem
het streven naar deze verbintenis waardig zou keuren.
Nadat hij zo twee maanden in Moskou had geleefd als in een droom
en Kitty iedere dag had ontmoet in de gezelschappen, waar hij
slechts om harentwille was heengegaan, keerde hij plotseling naar
zijn landgoed terug, nadat hij tot de conclusie was gekomen, dat een
huwelijk was uitgesloten. Welke positie, welke behoorlijke en wel27

omlijnde carrière kon hij haar ouders aanbieden? Terwijl onder zijn
leeftijdgenoten kolonels en vleugeladjudanten, bekende professoren,
bank- en spoorwegdirecteuren en rechtbankpresidenten, zoals
Oblonski, waren? Wat deed hij op zijn twee-en-dertigste jaar? Hij
bewerkte zijn gronden, fokvee, bouwde hoeven en ging op de snippenjacht. Men moest wel denken, dat hij dit deed, omdat hij niets
beters te doen had. Hij maakte zich geen enkele illusie omtrent
hetgeen men over hem moest denken en meende voor een onnozele,
onbegaafde jongen door te gaan.
Hoe kon bovendien dat bekoorlijke en dichterlijke meisje van een
man houden, die zo lelijk, en zo weinig begaafd was als hij? En zijn
vroegere omgang met Kitty, die, dank zij zijn vriendschap met haar
gestorven broer, was geweest van een man met een kind, scheen hem
slechts een hinderpaal te meer.
Naar zijn mening kon een vrouw wel vriendschap gevoelen voor een
brave en gewone jongen als hij, maar om bemind te worden met een
liefde, zoals hij die koesterde, moest men knap zijn en de gaven van
een buitengewoon man bezitten. Wel had hij horen zeggen, dat
vrouwen dikwijls op lelijke, doodgewone mannen verliefd worden,
maar daar geloofde hij niets van, omdat hij anderen naar zichzelf
afmat en hij slechts zou kunnen houden van een interessante, mooie,
dichterlijke vrouw.
Nadat hij echter twee maanden op het land in de eenzaamheid had
doorgebracht, was hij tot de overtuiging gekomen, dat het gevoel,
dat hem geheel in beslag nam, heel iets anders was dan de verliefdheden uit zijn jongensjaren en dat hij niet verder kon leven, zonder
het antwoord te weten op deze belangrijke vraag, of men hem al dan
niet het jawoord zou schenken. Tenslotte stond het niet van tevoren
vast, dat hij zou worden afgewezen. Hij ging dus naar Moskou met
het vaste voornemen, haar ten huwelijk te vragen en te trouwen, als
zij hem wilde hebben. Anders.... maar hij kon er zich geen voorstelling van maken wat er dan van hem zou worden!
7.
Ljewin kwam met de ochtendtrein te Moskou aan en ging vervolgens naar zijn halfbroer Kosnusjew. Nadat hij zich verfrist had, ging
hij naar diens studeerkamer met de bedoeling, hem alles te vertellen
en hem om raad te vragen; maar zijn broer was niet alleen. Hij was
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in gesprek met een beroemd professor in de philosophie, die speciaal

uit Kharkow was overgekomen, om een misverstand over een wetenschappelijk onderwerp uit de weg te ruimen. De professor trok
namelijk te velde tegen het materialisme; Sergej Kosnusjew volgde
deze strijd belangstellend en had hem, nadat hij zijn laatste artikel .
gelezen had, een paar van zijn bezwaren kenbaar gemaakt. Hij
verweet de professor, dat hij te veel concessies deed aan het materialisme en deze was naar hem toe gekomen, om zijn standpunt
nader toe te lichten. Het gesprek liep over de vraag, die toen in de
mode was: of er een grens is tussen de psychische en de physiologische verschijnselen in het menselijk handelen, en waar die grens
ligt.
Sergej Iwanowitsj verwelkomde zijn broer met zijn gewone koelbeminnelijke glimlach en zette het gesprek voort, na hem aan de
professor te hebben voorgesteld. Deze, een klein mannetje met een
bril en een smal voorhoofd, staakte het gesprek even om de groet
van Ljewin te beantwoorden en ging daarna weer verder, zonder
hem nog aandacht te schenken.
Ljewin nam plaats in afwachting van zijn vertrek, maar werd spoedig geboeid door het onderwerp van de discussie. Hij had de tijdschriftartikelen, waarover het gesprek liep, gelezen met de algemene
belangstelling van een man, die aan de universiteit in de natuurwetenschappen heeft gestudeerd, voor de ontwikkeling van deze
wetenschappen; nooit had hij deze vragen over de oorsprong van de
mens, over reflexhandelingen, over biologie, over sociologie in
verband gebracht met die problemen, welke hem steeds meer in
beslag namen, het doel van leven en dood.
Terwijl hij naar het gesprek luisterde, merkte hij op, dat de beide
sprekers een zeker verband legden tussen deze wetenschappelijke
vragen en die vragen, welke betrekking hadden op de ziel; bij tijd
en wijle dacht hij, dat zij eindelijk dit onderwerp zouden gaan

bespreken, maar iedere keer, dat zij het naderden, was het slechts
om er zich onmiddellijk met een zekere haast van af te wenden en
zich weer te begeven op het terrein der subtiele onderscheidingen,
der weerleggingen, der aanhalingen, der toespelingen, der verwijzingen naar autoriteiten en slechts met moeite kon hij hen volgen.
„Ik kan de theorie van Keis niet aanvaarden," zei Sergej Iwanowitsj
op de hem eigen sierlijke en correcte wijze, „en ik kan niet inzien,
dat mijn gehele voorstelling van de buitenwereld slechts het gevolg
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zou zijn van mijn indrukken. Het grondbegrip van ieder weten, het
gevoel van te zijn, van het bestaan heb ik niet zintuigelijk verworven; er bestaat geen speciaal orgaan voor het verkrijgen van deze
Indruk."
„Zeker, maar Wurst, Knaust en Pripasow zullen u tegenwerpen, dat
uw bewustzijn van uw bestaan slechts het gevolg is van een opeenhoping van gewaarwordingen, met andere woorden, dat het slechts
het resultaat is van gewaarwordingen. Wurst zegt zelfs, dat waar de
gewaarwording niet bestaat, het bewustzijn van het bestaan ontbreekt."
„Ik zou integendeel zeggen," antwoordde Sergej Iwanowitsj.
Ljewin merkte nogmaals op dat, nu zij, wat volgens hem het kernpunt was, naderden, zij weer gingen afdwalen en besloot de professor de volgende vraag te stellen:
„In dat geval is er dus geen bestaan meer mogelijk, als mijn waarnemingen niet meer bestaan, als mijn lichaam dood is?"
De professor keek de zonderlinge ondervrager aan met een gezicht,
alsof hij ge6rgerd en gekwetst was door deze onderbreking; wat
wilde deze indringer, die meer op een boer dan op een philosoof
leek? Hij wendde zich tot Sergej Iwanowitsj, maar deze was lang
niet zo beperkt als de professor en kon, midden onder zijn discussie
met deze, toch het eenvoudige en rationele gezichtspunt begrijpen,
van waaruit de vraag gesteld werd. Hij antwoordde met een glimlach: „Wij hebben nog niet het recht, op deze vraag een antwoord
te geven."
„Onze gegevens zijn onvoldoende," hervatte de professor de draad
van zijn betoog. „Neen, ik voor mij meen, dat, als de gewaarwordingen gegrond zijn op indrukken, zoals Pripasow zo duidelijk zegt, wij
deze beide begrippen slechts te scherper moeten onderscheiden."
Ljewin luisterde niet verder en wachtte het vertrek van de professor
.

.

af.
Toen die vertrokken was, wendde Sergej Iwanowitsj zich tot zijn

broer.
„Ik ben blij je weer eens te zien. Blijf je lang hier? Hoe gaat het
met de zaken?"
Ljewin wist, dat zijn oudste broer weinig belangstelling had voor
landbouwaangelegenheden en er slechts uit vriendelijkheid naar
vroeg; zijn antwoord beperkte zich dan ook tot de verkoop van de
tarwe en tot de winst op het grondstuk, dat hun gezamenlijk eigen30

dom was. Zijn plan was eigenlijk geweest, met zijn broer over zijn
huwelij ksplannen te praten en hem om raad te vragen; maar na dat
gesprek met die professor en bij het horen van de onwillekeurig
beschermende toon, waarop Sergej naar de toestand van hun landgoed informeerde, had hij niet de moed meer, erover te praten en
bovendien had hij het gevoel, dat zijn broeder Sergej deze zaak niet
zo zou beoordelen, als hij zou wensen dat hij deed.
„Hoe gaat het met jullie semstwo?" vroeg Sergej Iwanowitsj, die
zeer veel belangstelling had voor de provinciale lichamen, en die ze
van groot belang vond.
„Ik weet het heus niet."
„Hoe komt dat? Je bent er toch lid van?"
„Nee, ik heb bedankt; ik ga niet meer naar de vergaderingen,"
antwoordde Ljewin.
„Dat is erg jammer," mompelde Sergej en fronste zijn voorhoofd.
Te zijner rechtvaardiging vertelde Ljewin, hoe die vergaderingen in
zijn district verliepen.
„Altijd hetzelfde!" viel Sergej Iwanowitsj hem in de rede. „Zo zijn
wij, wij Russen! Misschien is het een goede eigenschap, dat wij een
open oog hebben voor onze fouten, maar wij overdrijven het, wij
gaan ons te buiten aan spot, waaraan wij nooit gebrek hebben. Als
men onze rechten, deze zelfde provinciale instellingen, aan enig
ander volk in Europa gaf, aan de Duitsers of aan de Engelsen,
zouden die daarmee hun vrijheid weten te bewerkstelligen, terwijl
wij er slechts de spot mee kunnen drijven!"
„Wat moest ik doen?" antwoordde Ljewin met een schuldig gezicht.
„Het was mijn laatste poging; ik heb me er met hart en ziel aan gegeven; meer kan ik er ook niet aan doen; ik ben niet in staat....''
„Niet in staat!" viel Sergej Iwanowitsj hem in de rede, „je bektkt
de zaken verkeerd."
„Best mogelijk," antwoordde Ljewin bedrukt.
„Weet je, dat onze broer Nikolaj weer hier is?"
Nikolaj was de oudste broer van Konstantin en de stiefbroer van
Sergej; hij had het grootste deel van zijn vermogen opgemaakt, was
aan lager wal geraakt, leefde in onmin met zijn broers en verkeerde
in even verdacht als zonderling gezelschap.
„Wat zeg je daar?" riep Ljewin verschrikt. „Hoe weet je dat?"
„Prokofi heeft hem op straat gezien."
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„Hier in Moskou? Waar is hij?” en Ljewin stond op, alsof hij hardlopend naar hem toe wilde gaan.
„Het spijt me, dat ik het je verteld heb," zei Sergej en schudde zijn
hoofd, toen hij de opwinding van zijn broer zag. „Ik heb laten
informeren, waar hij woonde en ik heb hem zijn wisselbrief op naam
van Trubin, die ik betaald heb, gezonden. Dit heeft hij mij geantwoord...."
En Sergej stak zijn broer een briefje toe, dat hij onder een pressepapier uitnam. Ljewin las de brief in dat eigenaardige handschrift,
hem zo welbekend.
„Ik verzoek nederig, mij met rust te laten. Dat is alles, wat ik van
mijn waarde broeders vraag. Nikolaj Ljewin."
„Hij wil mij kennelijk beledigen," vervolgde Sergej, „maar dat kan
hij niet. Ik wenste hem van ganser harte te helpen, maar ik wist,
dat ik er niet in zou slagen."
„Ja, ja," gaf Ljewin hem gelijk, „ik begrijp en ik waardeer je houding jegens hem, maar ik ga toch naar hem toe."
„Als je daar plezier in hebt, doe het dan," zei Sergej, „maar ik raad
het je niet aan. Niet, dat ik bang ben, dat hij onze verhouding zou
kunnen beïnvloeden, daar is hij niet toe in staat, maar in je eigen
belang raad ik je af, er heen te gaan. Doe echter wat je wilt."
„Misschien is er werkelijk niets aan te doen, maar in dit ogenblik..
ik zou werkelijk geen rust hebben...."
„Ik begrijp je niet," zei Sergej, „maar wat ik wel begrijp," vervolgde
hij, „is, dat dit voor ons een les in ootmoedigheid is. Sinds onze
broer Nikolaj geworden is, wat hij is, oordeel ik over wat men laagheden noemt, met veel meer toegefelijkheid. Je weet toch, wat hij

gedaan heeft?"
„Helaas, het is verschrikkelijk, verschrikkelijk!" antwoordde Ljewin.
Nadat hij aan de bediende van Sergej Iwanowitsj het adres van
Nikolaj gevraagd had, begaf Ljewin zich op weg naar hem toe, maar
hij bedacht zich en stelde zijn bezoek tot 's avonds uit. Voor alles
wilde hij de zaak afhandelen, waarvoor hij naar Moskou gekomen
was, om te weten, waar hij aan toe was. Hij ging dus Oblonski
opzoeken en nadat hij van hem gehoord had, waar de familie
Sjtsjerbatzki was, ging hij daarheen, waar hij Kitty meende te
kunnen ontmoeten.
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9.
Omstreeks vier uren stapte Ljewin bij de ingang van de Dierentuin
uit zijn huurrijtuig en liep met kloppend hart het voetpad naar de
ijsheuvels op, vlak bij de plek, waar de ijsbaan was; hij wist, dat hij
ha a r daar zou vinden, want hij had het rijtuig van de Sjtsjerbatzki's
bij de ingang zien staan.
Het was mooi vriezend weer; voor de poort van de Dierentuin zag
men in een rij sleden, equipages, huurkoetsen; gendarmes hielden
er toezicht. De menigte verdrong zich op de smalle weggetjes tussen
de isba's, versierd met houtsnijwerk. De oude berken van de tuin
schenen, met hun met sneeuw en rijp beladen takken, gedost in
nieuwe, feestelijke kazuifels.
Terwijl hij het voetpad volgde, sprak Ljewin tegen zichzelf:
„Kalmte! Je moet je niet opwinden; wat wil je? Wat heb je? Zwijg,
dwaas!" Zo sprak hij tot zijn hart.
Maar hoe meer hij zijn best deed, kalm te worden, des te meer
kreeg zijn ontroering de overhand, zodat zijn adem stokte. Een kenhis riep hem in het voorbijgaan iets toe, maar Ljewin herkende hem
zelfs niet. Hij kwam bij de hoogten. Sleden gleden naar beneden en
vervolgens weer naar boven, aan kettingen; het was een gerinkel
van ijzer en een rumoer van vrolijke, opgewonden stemmen. Een
paar passen verder werd schaats gereden. Hij herkende haar vrijwel
onmiddellijk temidden van de schaatsenrijders en hij voelde, dat
zij in zijn nabijheid was door de vreugde en de angst, die zijn
gemoed overweldigden.
Zij stond bij een dame, aan het andere eind van de ijsbaan dan
Ljewin en onderscheidde zich noch door haar houding, noch door
haar kledij van haar omgeving; maar voor hem sprong zij in de
menigte naar voren als een roos temidden van brandnetels, verlichtte zij met haar glimlach alles, wat haar omringde en wierp zij
op alles een stralengloed. „Zou ik het werkelijk wagen, op het ijs
te gaan, naar haar toe?" dacht hij. De plaats, waar zij stond, scheen
hem een heiligdom, dat hij niet waagde te naderen en hij was zo
bevreesd, dat het weinig scheelde of hij was weer weggegaan. Hij
overwon zich echter en slaagde erin, zich te overtuigen, dat zij omgeven was door mensen van allerlei slag en dat hij tenslotte toch
ook wel het recht had te komen schaatsenrijden. Hij liep dus het ijs
op, maar vermeed het, haar aan te zien, evenals de zon, maar juist
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als bij de zon, hoefde hij ook niet naar haar te kijken, om haar te
zien.
MI dag in de week kwamen allerlei bekende mensen op het ijs
samen. Er waren daar meesters in de kunst van het schaatsrijden,
die kwamen om hun toeren te laten zien, anderen, die het achter
stoelen aan het leren waren, met linkse en bange bewegingen, heel
jonge mensen en ook oude heren, die schaatsten voor hun gezondheid; allen schenen zij Ljewin uitverkorenen van de hemel, omdat
zij in de nabijheid van Kitty waren. En die schaatsenrijders gleden
langs haar heen, haalden haar in, spraken tegen haar en schenen
zich toch niettemin volkomen onbevangen te vermaken, alsof het
voor hun geluk voldoende was, dat het ijs goed was en het weer
prachtig.
Nikolaj Sjtsjerbatzki, een neef van Kitty, in een kort jasje en een
nauwe broek, zat met zijn schaatsen onder zijn voeten op een bank,
toen hij opeens Ljewin zag. „Ha!" riep hij „daar is de beste schaatsenrijder van Rusland! Ben je al lang in de stad? Bind toch vlug je
schaatsen onder, het ijs is uitstekend."
„Ik heb mijn schaatsen niet bij me," antwoordde Ljewin, verbaasd,
dat iemand in tegenwoordigheid van Kitty, zo los en vrijmoedig kon
spreken; hij verloor haar geen seconde uit het oog, hoewel hij niet
naar haar keek. Zij, zichtbaar bang op haar hoge laarsjes, kwam
naar hem toe uit de hoek, waar zij stond, gevolgd door een jongen
in een Russische kiel, die trachtte haar in te halen, terwijl hij overdreven met zijn armen zwaaide als een onervaren rijder. Kitty stond
niet vast op de schaats; zij had haar handen uit het mofje, dat aan
een koord aan haar hals hing, gehaald en hield zich gereed, om zich
waaraan dan ook vast te klampen; zij keek Ljewin, die zij zojuist
herkend had, aan en glimlachte om haar eigen angst. Toen zij
eindelijk goed op gang was, zette zij iets steviger af en gleed naar
haar neef Sjtsjerbatzki, greep die bij de arm en wuifde Ljewin een
vriendschappelijke groet toe. Zelfs in zijn verbeelding was zij nooit
bekoorlijker geweest.
hij hoefde altijd maar aan haar te denken en onmiddellijk stond haar
hele gestalte hem levendig voor ogen, vooral haar lieve, blonde
kopje, met zijn uitdrukking van kinderlijke onschuld en goedheid,
dat zo fraai op haar reeds gevulde hals zat. Deze mengeling van
kinderlijke lieftalligheid en vrouwelijk schoon had een bijzondere

bekoring, die Ljewin sterk onderging. Maar wat hem in haar steeds
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weer als iets onverwachts trof, was haar zedige, rustige, eerlijke
blik, die hem, tezamen met haar glimlach verplaatste in een sprookjeswereld, waar hij zich gestild en vertederd voelde en als in de
dagen van zijn jeugd.
„Bent u hier allang?" vroeg zij en stak hem de hand toe. „Dank u
wel," voegde zij hier aan toe, toen zij zag, dat hij de zakdoek opraapte, die uit haar mof was gevallen.
„Ik? Ik ben hier pas gekomen, gisteren, ik bedoel vandaag," antwoordde Ljewin, zo ontroerd, dat hij haar vraag niet onmiddellijk
begreep. „Ik had u een bezoek willen brengen," zei hij, herinnerde
zich onmiddellijk met welk doel, bloosde en raakte in de war. „Ik
wist niet, dat u schaatsenreed, en zo goed."
Zij keek hem opmerkzaam aan, als zocht zij naar de reden van zijn
verwarring. „Dat is een kostbare lof, Er wordt hier nog steeds gesproken over uw rijden," zei zij en klopte met haar kleine hand in
de zwarte handschoen de op haar mof gevallen dennenaalden af.
„Ja, ik was vroeger een hartstochtelijk rijder; ik wilde het volkomen
beheersen."
„Het schijnt, dat u alles met hartstocht doet," zei zij met een glímlac , : „Ik zou u zo graag zien rijden. Bind schaatsen onder, dan kunnen wij samen rijden."
„Samen rijden? Is het mogelijk!" dacht hij, terwijl hij haar aankeek.
„Ik ga er dadelijk een paar onderbinden," zei hij.
En hij liep hard weg om schaatsen te halen.
„U bent hier een hele tijd niet geweest, mijnheer," zei de schaatsenverhuurder en hield zijn voet vast, om de hak vast te zetten. „Na u
is hier niemand geweest, die het vak kent. Zittten ze zo goed?" vroeg
hij en trok het riempje aan.
„Het is goed, het is goed, maak maar voort," antwoordde Ljewin, die
de vrolijke glimlach, welke onwillekeurig zijn gezicht verhelderde,
niet kon onderdrukken. „Dat is het leven, dat is het geluk," dacht hij,
„moet ik nu met haar spreken? Maar ik durf niet te spreken, ik ben
op het ogenblik te gelukkig, gelukkig met mijn hoop, terwijl....

Maar het moet, het moet! Weg met alle zwakheid!"
Ljewin stond op, trok zijn jas uit, reed zich in, om het huisje heen,
ging daarna het gladde ijs op en gleed zonder enige krachtsinspanning voort, waarbij hij zijn vaart naar believen wijzigde, nu eens
snel, dan weer traag. Hij naderde haar vol schroom, maar een glimlach van Kitty stelde hem nogmaals gerust. Zij gaf hem een hand en
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zij reden naast elkaar, terwijl hun snelheid langzaam toenam; en
hoe sneller zij voortgleden, des te vaster drukte zij zijn hand.
„Van u zou ik het veel gauwer leren," zei zij, „ik weet niet hoe het
komt, maar nu durf ik."
„En ook ik vertrouw op mezelf, als u op mijn arm steunt," antwoordde hij, maar bloosde direct, verschrikt. En inderdaad, nauwelijks had
hij deze woorden uitgesproken, of alle vriendelijkheid verdween van
het gezicht van het meisje, evenals de zon die zich achter een wolk
verbergt en Ljewin zag een hem welbekende gezichtuitdrukking, die
op ernstig nadenken wees; een rimpel groefde zich op het gladde
voorhoofd van Kitty.
„Er hindert u toch niets? Maar ik heb niet het recht, u dat te
vragen," vervolgde hij snel.
„Waarom dat? Neen," antwoordde zij koeltjes en vervolgde onmiddellijk: „Heeft u Mlle Linon al begroet?"
„Nog niet."
„Ga dan naar haar toe, zij is zo op u gesteld."
„Wat is er gebeurd? ik heb haar ontstemd! Heer, erbarm u over
mij!" dacht Ljewin en reed naar de oude Frangaise met de grijze
krulletjes, die op haar bank naar hen keek. Ze begroette hem als
een oude vriend en liet bij haar vriendelijke glimlach haar hele
valse gebit zien.
„We worden groot, hè?" zei ze, terwijl ze met haar ogen op Kitty
wees, „wij worden ouder. Het kleine beertje is groot geworden!"
vervolgde de oude gouvernante lachend; en zij herinnerde hem aan
zijn grapje over de drie meisjes, die hij de drie beertjes uit het
Engelse sprookje noemde.
„Weet u nog, dat u haar vroeger zo noemde?"
Ilij had het helemaal vergeten, maar zij had al tien jaar plezier om
deze grap en vond ze nog steeds even aardig.
„Maar gaat ti nu weer rijden. Begint onze Kitty het al niet aardig
te doen?"
Toen Ljewin weer bij Kitty kwam, stond haar gezicht niet meer zo
streng; haar ogen hadden hun gewone openhartige en vriendelijke
uitdrukking herkregen, maar het scheen hem toe, dat haar toon
gewild kalm was en hij voelde zich somber. Nadat zij een tijdje met
hem gepraat had over de oude gouvernante en haar eigenaardigheden, vroeg zij hem naar zijn eigen leven.
„Verveelt u zich buiten werkelijk niet?" vroeg zij.
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„Neen, ik verveel me niet; ik heb het erg druk,” antwoordde hij en
voelde, dat zij hem tot die kalme gesprekstoon bracht, die zij besloten
had aan te nemen en die hij nu evenmin zou kunnen laten varen als
in het begin van de winter.
„Blijft u hier lang?" vroeg Kitty.
„Ik weet het nog niet," antwoordde hij, zonder er bij te denken. Het
denkbeeld, weer in die kalme, vriendschappelijke omgangstoon te
vervallen en misschien weer naar huis te moeten terugkeren, zonder
dat er een beslissing gevallen was, prikkelde hem tot verzet.
„Hc%-3 komt het dat u dat niet weet?"
„Ik weet het nog niet, het zal van u afhangen," zei hij en schrok
onmiddellijk van zijn eigen woorden.
Had zij zijn woorden niet gehoord, of had zij ze niet willen horen?
Zij scheen te struikelen en reed toen van hem weg naar Mlle Linon,
zei iets tegen haar en ging toen naar het kleine huisje, waar men de
schaatsen afbond.
„Mijn God, wat heb ik gedaan! Heer, help mij, leid mijn schreden,"
bad Ljewin in stilte. Hij voelde, dat hij behoefte had aan een heftige
beweging en trok met hartstocht krullen op het ijs.
Op dit ogenblik kwam een jonge man, de beste van de jonge
schaatsenrijders, het koffiehuisje uit met schaatsen aan zijn voeten
en een sigaret in zijn mond; zonder stil te staan snelde hij naar de

trap, liep die met sprongen af, zonder ook maar met zijn armen te
balanceren en gleed het ijs op.
„Dat is een nieuw kunststuk," zei Ljewin in zichzelf en liep de trap
op om het ook te proberen.
„Breek je hals niet, daar is oefening voor nodig," riep Nikolaj
Sjtsjerbatzki hem toe.
Ljewin reed even om vaart te krijgen, daarna daalde hij de treden
af ,terwijl hij zich met zijn handen in evenwicht trachtte te houden;
bij de onderste treden bleef hij haken, maakte een heftige beweging
om zich te herstellen, herwon zijn evenwicht en gleed lachend het
ijs op.
„Wat een beste jongen," — dacht tezelfdertijd Kitty, die het kleine
huisje binnenging, gevolgd door Mlle Linon en die hem bekeek, met
een vriendelijke glimlach, als een geliefde broer. — „Is het mijn
schuld? Heb ik iets slechts gedaan? Men zou het flirten noemen! Ik
weet wel, dat ik hem niet liefheb, maar toch voel ik me zo prettig,
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als ik bij hem ben; hij is zo goed! Maar waarom heeft hij dat
gezegd?" dacht zij.
Toen Ljewin hoogrood van zijn hevige krachtsinspanning, zag, dat
Kitty wegging met haar moeder, die haar kwam halen, bleef hij
staan en dacht na. Hij bond zijn schaatsen af en haalde moeder en
dochter bij de uitgang in.
„Ik ben erg blij u te zien," zei de vorstin. „Wij ontvangen nog steeds
op Donderdag."
„Dus vandaag?"
„Het zal ons aangenaam zijn u te zien," antwoordde zij droog.
Deze stijve toon trof Kitty onaangenaam en zij kon niet nalaten een
poging te doen om de koele houding van haar moeder goed te
maken. Zij draaide zich om naar Ljewin en riep hem glimlachend
toe:
„Tot ziens!"
Op dit ogenblik kwam Stefan Arkadjewitsj, met zijn hoed schuin op
het hoofd, een stralend gezicht en schitterende ogen, als overwinnaar
de tuin in. Maar toen hij zijn schoonmoeder zag, trok hij een treurig
en bedrukt gezicht en antwoordde op haar vragen naar Dolly's gezondheid; maar nadat hij met een zachte stem en een somber gezicht
gepraat had, verhief hij zich weer en nam Ljewin bij de arm.
„En, gaan we weg? Ik heb de hele tijd aan jou gedacht en ik ben
erg blij, dat je gekomen bent," zei hij en keek hem veelbetekenend
aan.
„Goed, laten we gaan," antwoordde de gelukkige Ljewin, wie nog
steeds dat „tot ziens" in de oren klonk en die nog de glimlach zag,
welke deze woorden begeleidde.
„Naar Hotel d'Angleterre of naar de Hermitage?"
„Dat blijft me hetzelfde."
„Dan naar Hotel d'Angleterre," zei Stefan Arkadjewitsj, die dit
restaurant uitkoos, omdat zijn schuld er groter was dan bij de Hermitage en hij het daarom zo gezegd onbehoorlijk zou vinden, dit hotel
te mijden. „Heb jij een rijtuig? Des te beter, ik heb mijn wagen
naar huis gestuurd."
Gedurende de rit zwegen de beide vrienden. Ljewin dacht na, wat

die verandering in Kitty kon betekenen en troostte zich nu weer, om
dan opnieuw in wanhoop te vervallen en zich te herhalen, dat hij
een dwaas was om te hopen. Maar ondanks alles voelde hij zich een
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ander mens, die niets meer gemeen had met de man, die hij was
geweest vóór die glimlach en de woorden „tot ziens".
Stefan Arkadjewitsj stelde het menu samen.
„Jij houdt toch van tarbot, niet?" vroeg hij aan Ljewin op het ogenblik, dat zij stilhielden.
„waarvan?" vroeg Ljewin.
„Van tarbot."
„Ja, ik ben er dol op."
10.
Zelfs Ljewin moest wel opmerken, toen hij het restaurant binnenging, dat er iets uitstraalde van het gezicht, ja, van het hele wezen
van Stefan Arkadjewitsj. Deze trok zijn overjas uit en ging met
zijn hoed scheef op het hoofd, de eetzaal binnen, terwijl hij onder
het lopen zijn order gaf aan de Tartaar, die in rok en met een servet
onder de arm, achter hem aanliep. Terwijl hij rechts en links bekenden groette, die hem daar, zoals overal, met blijdschap begroetten,
liep hij naar het buffet en dronk een glaasje brandewijn. De buffetjuffrouw, een Francaise, gekruld, geverfd en met lintjes, kanten en
krulletjes opgedirkt, nam meteen zijn aandacht in beslag; hij zei iets
tegen haar, dat haar onmiddellijk in lachen deed uitbarsten. Ljewin
verloor door de aanblik van deze vrouw, die scheen te bestaan uit
louter valse haren en poudre de riz, alle eetlust; hij liep weg met
haast en tegenzin. Zijn ziel was vervuld van de herinnering aan
Kitty, en zijn ogen schitterden van triomf en geluk.
„Hierheen, Excellentie: hier wordt Uwe Excellentie niet gestoord,"
zei hardnekkig en gedienstig de oude Tartaar, wiens brede heupen
maakten, dat de twee panden van zijn rok aan de achterkant wijd
stonden.
„Hierheen, Uwe Excellentie," zei hij ook tegen Ljewin, uit eerbied
voor Stefan Arkadjewitsj, wiens gast hij was.
Vlug had hij een schoon servet over de ronde tafel gespreid, die reeds
bedekt was met een helder tafellaken en die stond onder een bronzen kandelaar; daarna schoof hij twee stoelen bij en bleef met zijn
servet in de ene en de kaart in de andere hand voor Stefan Arkadjewitsj staan, in afwachting van diens orders.
„Als Uwe Excellentie daar prijs op stelt, zou er binnen enkele ogenblikken een aparte kamer tot uw beschikking zijn, Vorst Galit39

zin en zijn dame staan op het punt weg te gaan. Wij hebben verse
oesters aangekregen."
„Zo! Zo! Oesters!"
Stefan Arkadjewitsj dacht na.
„Als wij ons plan de campagne eens wijzigden, Ljewin?" zei hij,
terwijl hij zijn vingers op de spijskaart legde; zijn gezicht drukte een
ernstige twijfel uit.— „Maar zijn de oesters goed? Weet je, wat je
zegt!"
„Het zijn oesters uit Flensburg, Uwe Excellentie; uit Ostende zijn ze
er niet."
„Uit Flensburg is best. Maar zijn ze vers?"
„Ze zijn gisteren aangekomen."
„Nu, wat zeg jij ervan? Als we eens met oesters begonnen en daarna ons menu wijzigden?"
„Ik vind het best; ik eet het liefst borstch en grut; maar dat heeft
men hier niet."
„wilt u grut a la Russe hebben?" vroeg de Tartaar en boog zich over
Ljewin heen als een kindermeisje over het kind, dat aan haar hoede
is toevertrouwd.
„Zonder gekheid, wat jij uitkiest, is goed. Ik heb schaatsen gereden
en ik sterf van de honger. En denk nu niet," vervolgde hij, toen hij
een glimp van ontevredenheid op het gezicht van Oblonski bespeurde, „dat ik je keuze niet zal weten te waarderen; ik heb heus wel
trek in een verzorgd diner."
„Iaat moest er ook nog bijkomen! Men kan zeggen, wat men wil, het
is een van de voornaamste genietingen des levens," zei Stefan Arkad-

jewitsj. „En dus broertje, geeft ons twee, of als dat te weinig mocht
zijn, drie dozijn oesters, soep met groenten ...."
„A la j ardiniére," zei de Tartaar.
Maar Stefan Arkadjewitsj wilde hem niet het genoegen gunnen de
gerechten in het Frans op te sommen en vervolgde:
„Dus met groenten. Vervolgens tarbot met een tamelijk gebonden
saus; daarna roastbeef, maar let op, dat hij niet te gaar is; dan een
kapoen en tenslotte compote."
De Tartaar herinnerde zich, dat Stefan Arkadjewitsj er niet van
hield de schotels op te noemen met de namen van de Franse spijskaart en liet hem uitspreken, maar voor zijn eigen plezier herhaalde
hij het menu volgens de regelen der kunst: „Potage a la jardinière,
turbot sauce Beaumarchais, rosbif à l'Anglais, macédoine de fruits."
40

Onmiddellijk daarna, als door een veer bewogen, liet hij één kaart
verdwijnen om een andere voor de dag te halen, de wijnkaart en
die aan Stefan Arkadjewitsj voor te leggen.
„Wat zullen we drinken?"
„Wat je wilt, maar ook champagne."
„Wat? Bij het begin al? Maar ja, waarom ook niet? Houd je van een
wit zegel?"
„Cachet blanc," zei de Tartaar.
„Goed dan, bij de oesters, daarna zullen we wel zien."
„V,Telke tafelwijn moet ik schenken?"
„Nuits; of neen, geef ons maar de klassieke Chablis."
„Tot uw dienst. En dezelfde kaas als anders?"
„Ja, Permezaan. Of heb je liever een andere?"
„Neen, het blijft mij gelijk," antwoordde Ljewin, die zijn glimlach
niet kon onderdrukken.
De Tartaar verdween hardlopend, terwijl zijn rokpanden achter hem
aan wapperden; vijf minuten later was hij terug met in de ene hand
een schaal oesters en in de andere een fles.
Stefan Arkadjewitsj ontvouwde zijn servet, stak een punt tussen
zijn vest, stak rustig zijn handen uit en begon met de oesters.
„Niet slecht," zei hij, terwijl hij de ene oester na de andere met een
zilveren vorkje uit haar schaal lichtte en opat. „Niet slecht", herhaalde hij, terwijl hij nu eens naar Ljewin, dan weer naar de Tartaar
keek met voldane en schitterende ogen.
Ljewin at oesters, hoewel hij liever brood en kaas zou hebben gehad, maar bewonderde ondanks zichzelf Oblonski. Zelfs de Tartaar,
die de fles had ontkurkt en de schuimende wijn in de fijngeslepen
kristallen glazen geschonken, keek naar Stefan Arkadjewitsj met
een tevreden glimlach, terwijl hij zijn witte das rechttrok.
„Houd je niet erg van oesters?" vroeg Oblonski en dronk zijn glas
leeg. „Of is er iets?"
Hij had zin, Ljewin in een vrolijk humeur te brengen, doch deze was
wel niet somber, maar een beetje gehinderd. Hij voelde zich in dit
restaurant slecht op zijn gemak met wat hem op het hart lag, temidden van dit heen en weer geloop, vlak bij die -kamers, waar men
met dames dineerde; alles ergerde hem, het gaslicht, de spiegels, ja
zelfs de Tartaar. Hij vreesde het gevoel, dat zijn ziel vervulde, te
bezoedelen.
„Met mij? Ja, er is inderdaad iets; maar bovendien voel ik me hier
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niet op mijn gemak," zei hij. „Je weet niet, hoe vreemd dit alles is
voor een buitenmens als ik. Net als de nagels van die heer, die ik
bij jou gezien heb."
„Ja, het viel mij op, dat de nagels van die arme Grinjewitsj sterk je
aandacht trokken."
„Ik kan er niets aan doen," antwoordde Ljewin, „probeer me te
begrijpen, je op het standpunt van een buitenman te stellen. Wij
proberen handen te hebben, waarmee wij kunnen werken; daarom
knippen wij onze nagels kort en stropen wij dikwijls onze mouwen
op. Hier laat men daarentegen zijn nagels zo lang mogelijk groeien
en hangt, om er goed voor te zorgen, dat men met zijn handen niets
kan beginnen, schoteltjes aan zijn polsen in de vorm van manchetknopen."
Stefan Arkadjewitsj glimlachte vrolijk.
„Dat betekent alleen maar, dat hij niet met zijn handen behoeft te
werken; zijn hoofd werkt."
„Het is mogelijk; toch komt het mij vreemd voor, evenals wat wij
hier doen. Buiten trachten wij ons haastig te verzadigen om weer
aan het werk te kunnen gaan en hier proberen jij en ik zolang
mogelijk te eten, zonder verzadigd te raken; daarom eten wij ook
oesters."
„Dat is zeker waar," antwoordde Stefan Arkadjewitsj, „maar is het
niet juist het doel van de beschaving alles in genieting te veranderen?"
„Als dat het doel der beschaving is, dan blijf ik liever een barbaar."
„Dat ben je ook. Je hele familie bestaat uit wilden."
Ljewin zuchtte. Hij dacht aan zijn broer Nikolaj en voelde zich
vernederd en somber, zodat zijn gezicht betrok; maar Oblonski sneed
een onderwerp aan, dat hem onmiddellijk op andere gedachten
bracht.
„En, kom je vanavond bij ons, ik bedoel bij de Sjtsjerbatzki's?" vroeg
hij, terwijl hij vrolijk knipoogde en de oesterschalen wegschoof, om
kaas te nemen.
„Ja zeker," antwoordde Ljewin, „hoewel ik de indruk kreeg, dat de
vorstin mij niet van ganser harte uitnodigde."
„Hoe kom je daarbij? Dat zijn zo haar voorname manieren," merkte
Stefan Arkadjewitsj op. „Ik kom na de zangrepetitie bij gravin
Bonin. Je bent me toch ook een barbaar! Vertel me eens, waarom je
Moskou ontvlucht bent? De familie Sjtsjerbatzki heeft me vaak naar
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je gevraagd, alsof ik er meer van wist. Ik weet alleen maar dit, dat
je altijd doet, wat niemand anders in zijn hoofd zou halen."
„Ja," antwoordde Ljewin langzaam en met ontroerde stem, „je hebt
gelijk, ik ben een barbaar, doch niet mijn vertrek bewijst dat, maar
mijn terugkomst. Ik ben nu teruggekomen...."
„Je bent een gelukkig man," viel Oblonski hem in de rede en keek
Ljewin in de ogen.
„Waarom?"
„Ik herken aan zijn brandmerk het edele ros, en aan zijn ogen de
minnende jonkman," reciteerde Stefan Arkadjewitsj. „De hele toekomst ligt voor je."
„En jij, heb jij dan geen toekomst?"
„Ik heb slechts het heden, en dat heden gaat niet bepaald over
rozen."
„Wat is er?"
„Iets heel vervelends! Maar ik wil je niet over mezelf praten, ook
omdat ik je toch niet alles kan vertellen," antwoordde Stefan Arkadjewitsj. „Maar waarom ben je nu in Moskou gekomen? Hé, kom
eens afruimen!" riep hij tegen de Tartaar.
„Kun je dat niet raden?" antwoordde Ljewin met een bevende stem,
terwijl hij al zijn gelaatsspieren voelde trillen. „Hoe denk jij erover?"

Stefan Arkadjewitsj dronk langzaam zijn glas Chablis leeg zonder
zijn ogen van Ljewin af te wenden.
,,Maar ik zou niets liever willen, niets," antwoordde hij.
„Vergis je je niet? Weet je wel, waarover wij praten," mompelde
Ljewin, terwijl hij zijn blikken koortsachtig op zijn vriend gevestigd
hield. „Je denkt dus werkelijk, dat het mogelijk is?"
„Waarom zou het niet mogelijk zijn?"
„Werkelijk, meen je dat eerlijk? Zeg me alles, wat je denkt. Denk
toch eens, als ik nu eens afgewezen word. En daar ben ik bijna

zeker van."
„Waarom toch?" vroeg Stefan Arkadjewitsj en glimlachte over zijn
opwinding.
„Het schijnt me zo toe. En het zou verschrikkelijk zijn, zowel voor
mij als voor haar!"
„Nu, voor haar zie ik daar niets verschrikkelijks in: een jong meisje
is altijd gevleid, als zij ten huwelijk gevraagd wordt."
„Andere jonge meisjes, misschien; maar zij niet."
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Stefan Arkadjewitsj glimlachte; hij begreep de gevoelens van
Ljewin volkomen en wist, dat voor hem alle jonge meisjes van de
hele wereld in twee categorieën uiteenvielen; de ene categorie omvatte alle andere jonge meisjes, die gezamenlijk met alle menselijke
gebreken waren behept, doodgewone jonge meisjes! De andere categorie bestond uit haar alléén, en zij had geen enkel gebrek en was
hoog verheven boven de gehele mensheid.
„Wacht even, neem wat saus," zei hij en hield Ljewins hand tegen,
die de sauskom weg wilde schuiven.
Ljewin nam gehoorzaam wat saus, maar gaf Oblonski niet de kans
om te eten. „Nee wacht even, begrijp me goed, want het is voor mij
een levenskwestie. Ik heb er nog met niemand over gesproken en i k
kan er ook net niemand anders over spreken dan met jou. Het is
waar, dat we zeer weinig op elkaar lijken, dat onze smaak verschilt
en dat we verschillende opvattingen hebben, maar toch weet ik, dat
je van me houdt en me begrijpt en daarom ben ik ook zo op jou
gesteld. Maar wees in 's hemelsnaam eerlijk tegen me."
„Ik zeg je alleen maar, wat ik ervan denk," antwoordde Stefan
Arkadjewitsj met een glimlach, „maar ik zal je nog iets zeggen. Mijn
vrouw, een buitengewone vrouw," --- hier zweeg Oblonski even met
een zucht en dacht aan haar.... „Zij heeft een soort tweede gezicht
en ziet alles, wat er omgaat in de harten van anderen, maar vooral
op het gebied van huwelijken ziet zij de toekomst. Zo heeft zij bijvoorbeeld het huwelijk van Sjapowskaja met Brenteln voorspeld;
niemand wilde het geloven en toch is het uitgekomen. Welnu, mijn
vrouw is op jouw hand."
„Ik bedoel niet alleen, dat zij je graag mag, maar ook, dat zij stellig
verzekert, dat Kitty je vrouw zal worden."
Bij deze woorden verhelderde een glimlach het gezicht van Ljewin
en de tranen stonden hem na.
„Heeft zij dat gezegd!" riep hij. „Ik heb altijd wel gezegd, dat je
vrouw een engel is. Maar genoeg gepraat," zei hij en stond op.
„Blijf toch zitten."
Maar Ljewin kon niet meer blijven zitten; hij liep twee, drie keer
de kamer rond, met zijn vaste pas, terwijl hij met zijn ogen knipte,
om de tranen te verbergen, en ging toen een beetje gekalmeerd
weer zitten.
„Begrijp me goed," zei hij. „Dit is niet alleen verliefdheid; ik ben
vaker verliefd geweest, maar zo is het niet. Het is niet zomaar een
.
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gevoel: het is een inwendige kracht, die mij drijft. Ik ben weggegaan, omdat ik er zeker van was, dat een dergelijk geluk voor mij
niet kon bestaan, dat het bovenmenselijk was. Maar ik heb zoveel
met mezelf kunnen vechten, als ik wilde; ik voel, dat het om mijn
hele leven gaat. Het moet tot een beslissing komen."
„Maar waarom ben je toch weggegaan?"
„Ach! Als je eens wist, hoeveel gedachten er door mijn hoofd dwalen, hoeveel dingen ik je zou willen vragen! Luister. Je kunt je niet
voorstellen, hoe 'n grote dienst je me bewezen hebt; ik ben zo gelukkig, dat ik er zelfzuchtig van word, ik vergeet alles. En toch heb ik
vandaag gehoord, dat mijn broer Nikolaj, je weet wel, hier is en ik
heb hem vergeten! Ik heb een gevoel, dat hij ook gelukkig moet zijn.
Het lijkt een waandenkbeeld.... Maar één ding schijnt me verschrikkelijk, en jij, die getrouwd bent, moet dat gevoel ook kennen..
is het niet vreselijk, dat wij, die al oud zijn, die een verleden hebben, niet van liefde, maar van zonde, een rein, onschuldig wezèn
durven naderen? Is het niet ontzettend? En is het niet juist, dat ik
mij onwaardig gevoel?"
„Ik geloof niet, dat jij je veel te verwijten hebt."
„En toch," zei Ljewin, „als ik met walging mijn leven naga, sidder
ik, vloek ik, beklaag ik me bitter, ja...."
„Wat wil je, zo is de wereld nu eenmaal," zei Oblonski.
„Er is slechts één troost, die van dat gebed, waar ik altijd zo van
gehouden heb: „Oordeel mij niet naar mijn verdiensten, maar naar
uw barmhartigheid. Slechts op die wijze kan zij mij vergeven."
11
Ljewin dronk zijn glas leeg en beide vrienden zwegen enkele ogenblikken.
„Er is nog één ding, dat ik je zeggen moet. Ken je Wronski?" vroeg
Stefan Arkadjewitsj aan Ljewin.
„Neen. Waarom vraag je dat?"
„Breng ons nog een fles," zei Oblonski tegen de Tartaar, die hun
glazen bijvulde. „Wronski is namelijk één van je mededingers."
„Wie is die Wronski?" vroeg Ljewin, wiens gezicht, dat zoëven
jongensachtig verrukt stond, enkel ontevredenheid uitdrukte.
„Wronski is een zoon van graaf Kyril Wronski en één van de fraaiste exemplaren van de jeunesse dorée van Petersburg. Ik heb hem
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in Twer leren kennen toen ik in dienst was; hij kwam er voor het
werven van recruten. Hij is buitensporig rijk, knap, vleugeladjudant
v an de Tsaar, heeft goede relaties en is bovendien een goeie vent.
Te oordelen naar wat ik van hem gezien heb, is hij zelfs, behalve
een goeie vent, ontwikkeld en intelligent; het is een man, die het
ver zal brengen."
Ljewin werd steeds somberder en zweeg.
„Welnu, hij is kort na jouw vertrek op het toneel verschenen en naar
men zegt, verliefd op Kitty; je begrijpt, dat haar moeder...."
„Neem me niet kwalijk, maar ik begrijp er niets van," antwoordde
Ljewin, die steeds somberder werd. De gedachte aan Nikolaj kwam
weer bij hem op en het zelfverwijt, dat hij hem had kunnen vergeten.
„Wacht toch even," zei Stefan Arkadjewitsj, terwijl hij hem glimlachend op de arm tikte. „Ik heb je gezegd, wat ik weet, maar ik
bierhaal dat, volgens mij, jij in deze delicatie kwestie de beste kansen
hebt."
Ljewin verbleekte en leunde achterover in zijn stoel.
„Waarom ben je nooit bij me gekomen om te jagen, zoals je me
beloofd had? Kom van het voorjaar," zei hij opeens.
Hij betreurde het nu in het diepst van zijn ziel, dat hij dit gesprek
met Oblonski was begonnen; zijn diepste gevoelens waren gekwetst
door wat hij zojuist had gehoord over de officier uit Petersburg,
ook door de raadgevingen en vermoedens van Stefan Arkadjewitsj.
Deze begreep, wat er omging in het gemoed van zijn vriend, hij
glimlachte.
„Ik kom wel eens; maar zie je, broertje, de vrouwen zijn de spil,
waar alles in de wereld om draait! Mij gaat het slecht, zeer slecht
en dat alles door de vrouwen! Geef mij eens een oprechte raad,"
vervolgde hij met in de ene hand een sigaar en in de andere zijn
glas.
„Waarover moet ik je raad geven?"
„Hierover: laten we aannemen, dat jij getrouwd bent, dat je van
je vrouw houdt, maar dat je je door een andere vrouw hebt laten

meeslepen."
„Neem me niet kwalijk, maar daar begrijp ik niets van; dat is voor
mij hetzelfde, alsof ik, terwijl ik net gegeten had, in het voorbijgaan
bij een bakkerswinkel een brood zou stelen."
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De ogen van Stefan Arkadjewitsj schitterden nog helderder dan
anders.
„En waarom niet? Vers brood ruikt soms zo lekker, dat je wel eens
de kracht kon missen, de verleiding te weerstaan.
„Himmlisch war's wenn ich bezwang
Meine irdische Begier
Aber wenn mir's nicht gelang
Hatt' ich auch ein gross Plaisir!"
Bij dit vers glimlachte Oblonski fijntjes. Ljewin deed onwillekeurig
hetzelfde.
„Maar nu in ernst," vervolgde Oblonski, „stel je nu eens voor een
bekoorlijke, bescheiden, liefhebbende vrouw, die alles heeft opgeofferd en nu arm en verlaten is. Moet men haar dan in de steek laten,
als het kwaad eenmaal geschied is? Laten wij aannemen, dat het
noodzakelijk is, met haar te breken, om het huiselijk leven niet te
verstoren, moet men dan geen medelijden met haar hebben? Moet
men haar de scheiding niet verzachten? Moet men niet voor haar
toekomst zorgen?"
„Neem me niet kwalijk, maar voor mij bestaan er twee vrouwen, of
liever vrouwen en .... Ik heb nog nooit een mooie, berouwvolle
zondares ontmoet; maar ik walg van zulke wezens als die Française
achter het buffet met haar krulletjes, en van alle gevallen vrouwen."
„En waar blijf je dan met het Evangelie?"
„Laat me met rust met je Evangelie! Nooit zou Jezus die woorden
hebben gesproken, als hij had geweten, welk een misbruik men
ervan zou maken; dat is het enige, wat men uit het Evangelie onthoudt. Maar ik geef toe, dat het een persoonlijk gevoel is, meer niet.
Ik heb een afschuw van slechte vrouwen, net als jij van spinnen;
daarvoor hoefde jij de gewoonten der spinnen niet te bestuderen en
ik niet die van zulke wezens."
„Het is gemakkelijk zo te oordelen; je doet net als die figuur van
Dickens, die met zijn linkerhand alle pijnlijke vragen over zijn rechterschouder wierp. Maar een feit ontkennen, is nog geen antwoord
geven. Wat moet je doen? Vertel mij dat, wat moet je doen?"
„Geen vers brood stelen."
Stefan Arkadjewitsj begon te lachen: „O jij moralist! Maar denk je

de situatie toch eens in: twee vrouwen; de ene beroept zich op haar
recht en haar recht is de liefde, die je haar niet meer kunt geven; de
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andere offert alles op en vraagt niets. Wat moet je doen? Hoe mdet
je je gedragen? Het is een vreselijke tragedie."
„Als ik je dan met alle geweld eerlijk moet zeggen, wat ik ervan
denk, wel, er is hier geen sprake van tragedie en wel hierom. Voigen§
mij is de liefde, de beide soorten van liefde, zoals Plato, die in zijn
„Gastmaal" onderscheidt, een toetsteen voor de mens. Sommigen kennen slechts de ene soort, anderen begrijpen daar niets van. Zij, die
de platonische liefde niet kennen, hebben geen enkele reden te
spreken van tragiek. Kan er dan van tragiek sprake zijn?" Wel
bedankt voor het gesmaakte genot," dat is de hele tragedie. En ook
de platonische liefde kan de tragiek niet kennen, omdat bij zulk
een liefde alles helder en rein is, omdat...."
Op dit ogenblik herinnerde Ljewin zich zijn eigen zonden en de
inwendige strijd, die hij had moeten doorstaan; onverwachts vervolgde hij dus:
„Maar, misschien heb je wel gelijk. Het is best mogelijk.... Ik weet
er niets van, helemaal niets."
,ilie je," zei Stefan Arkadjewitsj, „jij bent een man uit één stuk. Dat
is tegelijk je grote verdienste en je gebrek. En omdat jouw karakter
zo is, zou jij willen, dat het hele leven samengesteld was uit absolute
dingen. Daarom minacht ie de Staatsdienst, omdat je er geen enkel
sociaal nut in ziet en omdat volgens jou iedere handeling een bepaald
doel moet hebben. Jij zou willen, dat de liefde en het huwelijksleven
één waren. Maar dat alles bestaat niet. En bovendien hangt de

bekoring, de verscheidenheid en de schoonheid van het leven juist
van deze wisselingen af."
Ljewin zuchtte, maar antwoordde niet; hij luisterde niet en dacht aan
wat hem raakte. Plotseling hadden zij beiden het gevoel, dat dit
diner, dat hen nader tot elkander had moeten brengen, hen integen.
deel van elkander had verwijderd, hoewel zij goede vrienden bleven.
Ieder van hen dacht slechts aan wat hemzelf betrof en bekommerde
zich niet om de ander. Oblonski kende dit verschijnsel, want hij had

het meermalen na een diner meegemaakt; hij wist dan ook, wat hem
te doen stond.
„De nota," riep hij en liep naar de aangrenzende zaal, waar hjj een
adjudant tegenkwam, met wie hij onmiddellijk een gesprek aanknoopte over een toneelspeelster en haar beschermer. boor dit
sprek werd Oblonski bevrijd en uitgerust van het gesprek, dat hij
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met Ljewin had gehad; zijn vriend dwong hem tot een geestelijke
inspanning, die hem altijd uitputte.
Toen de Tartaar de nota had gebracht, die acht en twintig roebel en
nog enkele kopeken bedroeg, de fooi nog daargelaten, schonk Ljewin,
die anders als buitenman van zijn aandeel van veertien roebel geweldig zou zijn geschrokken, daar in het geheel geen aandacht aan.
Hij betaalde en ging naar huis, om zich te verkleden en naar de
familie Sjtsjerbatzki te gaan, waar over zijn lot zou worden beslist.
12.
De jonge prinses Kitty Sjtsjerbatzki was achttien jaar. Zij verscheen
deze winter voor het eerst in de uitgaande wereld en haar succes was
er groter dan dat van haar beide oudere zusters, veel groter, dan
haar moeder zelfs had verwacht. Behalve alle jonge danseurs in
Moskou, die alien meer of minder verliefd waren op Kitty, hadden
er zich reeds in het begin van de winter twee ernstige huwelijkscan,
didaten voorgedaan: Ljewin en onmiddellijk na zijn vertrek graaf
Wronski.
De talrijke bezoeken van Ljewin en zijn onmiskenbare liefde voor
Kitty waren het onderwerp geweest van de eerste ernstige gesprekken tussen de vorst en de vorstin over de toekomst van hun jongste
dochter, gesprekken, die dikwijls ontaardden in een zeer levendige
twist. De vorst koos de partij van Ljewin en zei, dat hij geen betere
partij voor Kitty wenste. De vorstin antwoordde dan, met die
vrouwelijke hebbelijkheid, om om de zaak heen te draaien, dat
Kitty nog erg jong was, dat zij geen sterke voorkeur voor Ljewin
scheen te hebben, en deze bovendien geen ernstige bedoelingen....,
maar dit was niet wat zij eigenlijk dacht. Wat zij niet zei was, dat
zij op een betere partij hoopte, dat Ljewin haar niet sympathiek was
en dat zij hem niet begreep; zij was dan ook verrukt, toen deze zo
plotseling naar zijn landgoed afreisde.
„Zie je wel, dat ik gelijk had," zei ze met een triomfantelijk gezicht
tegen haar man. Zij was nog verrukter, toen vervolgens Wrons ki
verscheen en haar hoop bevestigd leek, dat Kitty niet slechts een
goede, maar een schitterende partij zou doen.
Volgens de vorstin waren de twee huwelijkscandidaten niet te vergelijken. Wat haar in Ljewin niet beviel, waren zijn bruuske en
vreemde manier van oordelen over allerlei zaken, zijn links optreden
-
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in gezelschap, dat zij toeschreef aan trots en wat zij zijn onbeschaafd
buitenleven noemde, waar hij helemaal in beslag genomen werd door
zijn vee en zijn boeren. Wat haar nog meer mishaagde was, dat
Ljewin, die verliefd was op Kitty, zes weken lang bij hen aan huis
was gekomen, met het gezicht van een man, die aarzelde, alles
gadesloeg en zich afvroeg of hij hun met een aanzoek niet te veel eer
zou bewijzen. Begreep hij dan niet, dat men verplicht is zich te verklaren, wanneer men zo regelmatig bij een familie komt, waar eer.
huwbaar, jong meisje is? En dan dat plotselinge vertrek, zonder
iemand te waarschuwen?
,,het is een geluk," dacht zij „dat hij zo weinig aantrekkelijk is en
dat Kitty zich niet het hoofd op hol heeft laten brengen."
Wronski daarentegen overtrof al haar verwachtingen: hij was rijk,
intelligent, van aanzienlijke familie; een schitterende loopbaan aan
het Hof of bij het leger lag voor hem open en bovendien was hij zeer
charmant. Wat kon men meer wensen? Hij maakte Kitty op het bal
het hof, danste met haar en had zich aan haar ouders laten voorstellen: kon men nog aan zijn bedoelingen twijfelen? En toch doorleefde de arme moeder een zeer bewogen winter.
Toen de vorstin zelf getrouwd was, nu een dertig jaar geleden, was
haar huwelijk tot stand gekomen door bemiddeling van een tante.
De candidaat, die men reeds kende, was gekomen, om haar te zien
en om zich te laten zien, het onderhoud was gunstig verlopen en
de tante, die als bemiddelaarster optrad, had aan beide partijen de
gunstige indruk medegedeeld; vervolgens werd op een vooruit vastgestelde dag het aanzoek aan de ouders gedaan, door hen aangeno-

men en alles was eenvoudig en natuurlijk verlopen. Tenminste zo
herinnerde de vorstin zich de dingen thans. Maar toen het er om
ging, haar eigen dochters uit te huwelijken, kwam zij tot de ervaring
hoe deze taak, schijnbaar zo eenvoudig, in werkelijkheid moeilijk en
ingewikkeld was.
Wat een angsten, wat een zorgen, wat een geld, wat een moeilijkheden met haar man waren dat geweest, toen Dolly en Natalj a
moesten warden uitgehuwelijkt! En nu kreeg zij nog eens dezelfde
moeilijkheden door te maken, en nog pijnlijker scènes! De oude
vorst was, als alle vaders, buitensporig gevoelig voor alles, wat de
eer en de reinheid van zijn dochters betrof; hij toonde op dit punt
een jaloerse zorg, vooral bij Kitty, zijn lieveling. Ieder ogenblik
maakte hij de vorstin een scène en beschuldigde haar, dat zij haar
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dochter in opspraak bracht. De vorstin was aan deze onenigheden
gewend in de tijd van haar oudste dochters, maar zij erkende nu
inderdaad, dat de overdreven gevoeligheid van haar man reden van
bestaan had. In de maatschappelijke gebruiken was veel veranderd
en de taak van een moeder werd van dag tot dag zwaarder. De tijdgenoten van Kitty kwamen vrijelijk bij elkaar, volgden lezingen,
gingen zeer vrij om met heren en reden alleen uit; velen van haar
negen niet meer en het ergste was nog, dat zij er allen vast van
overtuigd waren, dat de keuze van een echtgenoot alleen haar zelf
aanging en haar ouders helemaal niet. „Men trouwt niet meer zoals
vroeger," dachten en zeiden al die jonge meisjes en zelfs de oudere
mensen. Maar hoe trouwde men dan nu wel? Dat kon niemand de
vorstin vertellen. De Franse gewoonte, die aan de ouders het recht

geeft, over het lot van hun kinderen te beschikken, werd niet aanvaard en werd zelfs sterk afgekeurd. Het Engelse gebruik, dat de
jonge meisjes de volle vrijheid laat, kon men niet aanvaarden. Het
Russische gebruik van huwelijksbemiddeling werd beschouwd als
een barbaars overblijfsel; iedereen maakte daar grapjes over, de
vorstin zo goed als de anderen. Maar hoe moest men het dan aanleggen? Niemand wist het. Allen, met wie de vorstin hierover had
gepraat, gaven hetzelfde antwoord: „Het is hoog tijd om te breken
met die verouderde opvattingen; de jongelui trouwen, en niet de
ouders; zij moeten dat dus maar regelen, zoals zij dat willen." Een
gemakkelijke redenering voor wie geen dochters had! De vorstin
begreep, dat zij, als zij Kitty toestond met jonge mannen om te gaan,
het gevaar liep, haar verliefd te zien worden op iemand, waarmee
haar ouders het niet eens waren, die geen goed echtgenoot zou zijn
of die er niet over zou denken, met haar te trouwen. Men kon zeggen

wat men wilde, de vorstin vond het even onverstandig, jonge mensen
zo maar volgens hun eigen grillen te laten trouwen, als om kinderen
van vijf jaar geladen pistolen tot speelgoed te geven. Daarom had zij
meer zorgen over Kitty dan over de zusters.
Op het ogenblik vreesde zij bovenal, dat Wronski alleen maar Kitty
het hof zou maken; Kitty was verliefd, dat zag zij en zij troostte
zich met de gedachte, dat Wronski een man van eer was; maar kon
zij zich ontveinzen, dat bij de vrije omgang, welke in haar kringen
gebruikelijk was geworden, het heel gemakkelijk was, een jong
meisje het hoofd op hol te brengen, zonder dat een man van de wereld in het minst tegen zo'n misdrijf zou opzien! De vorige week had
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Kitty haar moeder een gesprek verteld, dat zij met Wronski gevoerd
had bij een cotillon en dit gesprek scheen de vorstin geruststellend
toe, zonder dat het haar van al haar zorgen had bevrijd. Wronski
had tegen zijn danseres gezegd, dat hij en zijn broer er zo aan waren
gewend, zich in alles naar de wensen van hun moeder te schikken,
dat zij nooit iets belangrijks ondernamen zonder haar te raadplegen.
„En op dit ogenblik", had hij er bijgevoegd, „verwacht ik de komst
van mijn moeder als een zeer groot geluk."
Kitty had die woorden herhaald, zonder er enig belang, aan te hechten, maar haar moeder schonk hun een betekenis, die strookte met
haar wensen. Zij wist, dat men de oude gravin verwachtte en dat
zij tevreden zou zijn met de keuze van haar zoon; maar waarom
scheen hij dan te vrezen, dat hij haar zou kwetsen door voor haar
komst zijn aanzoek te doen? Ondanks deze tegenstrijdigheid gaf de
vorstin een gunstige verklaring aan deze woorden, zo'n behoefte had
zij er aan, van haar onrust te worden bevrijd.
Hoe bitter ook voor haar het ongeluk was van haar oudste dochter
Dolly, die er over dacht haar man te verlaten, toch gaf zij zich geheel
over aan haar zorgen voor het lot van haar jongste, dat op het punt
scheen te worden beslist. De komst van Ljewin verhoogde haar onrust; zij vreesde dat Kitty, uit een overmaat van fijngevoeligheid,
Wronski zou afwijzen, uit herinnering aan het gevoel, dat zij een
ogenblik voor Ljewin gekoesterd had; het scheen haar, dat deze
terugkeer alles in de war moest sturen en de zo gewenste ontknoping vertragen.
„Is hij al lang hier?" vroeg zij haar dochter, terwijl zij naar huis
reden.
„Hij is vandaag aangekomen, mama."
„Ik zou je één ding willen zeggen...." begon de vorstin en uit haar
ernstig en opgewonden gezicht maakte Kitty op, waarover het ging.
„Mama," zei zij, terwijl zij bloosde, en zich snel naar haar toekeerde,
„zegt u niets. Toe, alstublieft. Ik weet alles, alles."
Zij dacht hetzelfde als haar moeder, maar de redenen, welke deze
had voor haar wensen, kwetsten haar.
„Ik wilde alleen maar zeggen, dat, nu je de een aangemoedigd
hebt...."
„Mama, lieve mama, spreek niet verder, om Godswil, ik ben bang
erover te praten."
„Ik zal niets zeggen," antwoordde haar moeder, die zag, dat de tra-
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nen haar in de ogen stonden. „Een ding nog, mijn lieveling. Je hebt
me beloofd, dat je geen geheimen voor me zou hebben."
„Nooit, nooit," riep Kitty, en keek blozend haar moeder recht in de
ogen. „Ik heb nu niets te zeggen, ik zou niet weten wat, zelfs als ik
het wilde, ik ben niet...."
„Nee, met zulke ogen kan zij niet liegen," dacht de moeder, die
glimlachte over haar ontroering, terwijl zij bedacht hoe belangrijk
voor haar de gevoelens van het kind waren.
13.
Kitty's gevoelens in die tijd tussen het diner en het begin van de
soirée geleken op die van een jonge man de avond vóór zijn eerste
werk. Haar hart klopte hevig en zij kon haar gedachten niet bij elkaar houden.
Deze avond, waarop de beide mannen elkaar voor de eerste maal
zouden ontmoeten, zou over haar lot beslissen; dat voelde zij en zij
zag hen in haar verbeelding, nu eens tezamen, dan weer afzonderlijk. Als zij aan het verleden dacht, bleven haar gedachten met genoegen, bijna met tederheid hangen aan de herinneringen, die op
Ljewin betrekking hadden; alles verleende daaraan een dichterlijke
bekoring; de vriendschap, die hij had gekoesterd voor de broer, die
zij had verloren; de omgang in hun jeugd; zij vond het heerlijk, aan
hem te denken en in zichzelf te zeggen, dat hij haar liefb ad, want zij
twijfelde niet aan zijn liefde en z ij was er trots op. Daarentegen
gevoelde zij een zekere onrust, als zij aan Wronski dacht, € zij had
het gevoel, dat er in hun omgang een valse noot was, waarvan zij
zichzelf de schuld gaf, want hij bezat in hoge mate de rust en de
koelbloedigheid van een man van de wereld bleef altijd even
beminnelijk en gewoon. In haar omgang met Ljewin was alles klaar
en eenvoudig; maar terwijl Wronski haar een glansrijk verschiet en
een schitterende toekomst voorspiegelde, scheen haar leven aan de
zijde van Ljewin in nevelen gehuld.
Na het diner ging Kitty naar boven naar haar kamer om toilet te
maken. Voor de spiegel zag zij, dat zij haar beau jour had en, wat
die dag heel belangrijk was, dat zij over al haar krachten beschikte,
want zij voelde zich rustig en volkomen zelfbewust. Toen zij tegen.
half acht naar de salon ging, diende de huisknecht „Konstantin Dimitrijewitsj Ljewin" aan. De vorstin was nog op haar kamer, de vorst
.53

was er niet. „Nu komt het", dacht Kitty en al het bloed stroomde
naar haar hart. Toen zij langs een spiegel kwam, schrok zij van haar
bleke gezicht. Zij wist nu volkomen zeker, dat hij zo vroeg gekomen
was om haar alleen te treffen en haar hand te kunnen vragen. En
voor de eerste maal zag zij de toestand in een nieuw daglicht. Het
ging niet meer om haar alleen, noch om de vraag, met wie zij gelukkig zou zijn en aan wie zij de voorkeur gaf; zij begreep, dat zij zo
aanstonds een man, die zij zo graag mocht, zou moeten kwetsen en
wel op de wreedste wijze; en waarom? Omdat de arme jongen verliefd op haar was! Maar zij kon er niets aan doen: het moest zo zijn.
„Mijn God, is het mogelijk, dat ik zelf met hem moet spreken," dacht
zij, „dat ik hem moet vertellen, dat ik niet van hem houd? Dat is
niet waar. Maar wat moet ik hem dan zeggen? Dat ik een ander
liefheb? Dat is onmogelijk. ik ga weg, ik ga weg."
Zij was reeds dicht bij de deur, toen zij zijn stap hoorde. „Neen, dat
zou niet eerlijk zijn. Waarom ben ik bang? Ik heb niets kwaads gedaan. Kome wat komen moet, ik zal de waarheid zeggen. Tegenover
hem kan niets me verlegen maken. Daar is hij," zei zij tegen zichzelf,
toen zij hem zag verschijnen, groot, sterk en toch verlegen met zijn
schitterende ogen op haar gericht.
Zij keek hem recht in het gezicht met een uitdrukking, alsof zij hem
om bescherming wilde vragen en gaf hem de hand.
„Het schijnt, dat ik een beetje te vroeg gekomen ben," zei hij en
wierp een blik op de lege salon; en toen hij zag, dat hij zich niet
vergiste en dat niets hem belette te spreken, werd zijn gezicht somber.
„O nee!" antwoordde Kitty en ging bij de tafel zitten.
„Dat is juist wat ik wenste: u alleen te treffen," begon hij, zonder
te gaan zitten en zonder naar haar te kijken, om de moed niet te
verliezen.
„Mama komt zo dadelijk. Zij heeft zich gisteren erg vermoeid. Gisteren...." Zij praatte, zonder zich rekenschap te geven van wat zij
zei en wendde haar smekende en liefkozende blik niet van hem af.
Ljewin keek haar aan, waarop zij bloosde en zweeg.
„Gisteren heb ik tegen u gezegd, dat ik niet wist of ik hier lang zou
blijven, dat dat van u afhing."
Kitty liet het hoofd steeds dieper zakken en wist zelf niet, wat voor
antwoord zij zou geven op wat hij zou zeggen.
„Dat het van u afhing," herhaalde hij. „Ik wilde zeggen --- ik wilde
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zeggen -- daarom ben ik gekomen, om.... Wilt u mijn vrouw worden?" mompelde hij zonder te weten, wat hij zei, maar met het
gevoel, dat het ergste nu achter de rug was. Hij zweeg terstond en
keek haar aan.
Kitty hief haar hoofd niet op; zij haalde moeilijk adem en een gevoel
van geluk vervulde haar hart. Nooit had zij gedacht, dat de bekentenis van deze liefde zo'n levendige indruk op haar zou maken. Maar
dit gevoel duurde slechts een ogenblik. Zij herinnerde zich Wronski,
sloeg haar eerlijke, klare ogen op naar Ljewin, zag zijn wanhopig
gezicht en antwoordde haastig:
„Het kan niet.... Vergeef mij."
Hoe nabij was zij hem een ogenblik geweest, en hoe noodzakelijk
voor zijn leven! En hoe ver verwijderde zij zich nu eensklaps en hoe
vreemd scheen zij hem te worden!
„Het kon ook niet anders," zei hij, zonder naar aan te kijken.
Hij groette haar en wilde weggaan.
14.
Op dit ogenblik kwam de vorstin binnen. De schrik stond op haar
gelaat te lezen, toen zij hen alleen zag met ontdane gezichten. Ljewin boog voor haar, zonder een woord te zeggen. Kitty zweeg en
sloeg haar ogen niet op. „God zij geloofd, zij heeft hem afgewezen,"
dacht haar moeder en de glimlach, waarmee zij elke Donderdag haar
gasten begroette, verscheen om haar mond.
Zij ging zitten en vroeg Ljewin naar zijn leven op het land; hij nam
eveneens plaats, in de hoop, dat hij bij de komst van andere gasten
zou kunnen ontsnappen. Vijf minuten later werd een vriendin van
Kitty aangediend, die de vorige winter getrouwd was, gravin Nordston.

Zij was een uitgedroogde, zenuwachtige, ziekelijke vrouw met een
gelige gelaatstint en grote, zwarte, schitterende ogen. Zij hield van
Kitty, en deze genegenheid uitte zich, zoals iedere genegenheid van
een getrouwde vrouw voor een jong meisje, in haar levendige wens
om het meisje een huwelijk te doen sluiten, dat het meest beantwoordde aan haar eigen opvattingen over het echtelijk geluk; zij
wilde haar met Wronski laten trouwen. Op Ljewin, die zij in het
begin van de winter dikwijls bij de Sjtsjerbatzki's had ontmoet, was
zij nooit gesteld geweest en haar geliefkoosde bezigheid, als zij hem
zag, was hem te plagen.
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„Het bevalt me uitstekend, dat hij me zo uit de hoogte aankijkt, dat
hij me niet vereert met zijn wetenschappelijke gesprekken, omdat ik
te dom ben, dat hij tot mijn peil zou kunnen afdalen. Ik vind het
heerlijk, dat hij me niet uit kan staan,” zei zij, als zij over hemsprak.
Zij had gelijk, in die zin, dat Ljewin haar inderdaad niet kon uitstaan
en in haar minachtte, waar zij zich op verhief; wat zij als goede
eigenschappen beschouwde: haar nervositeit, haar onverschilligheid
en haar verfijnde verachting voor alles, wat zij materialistisch en
grof noemde.
Tussen Ljewin en gravin Nordston was dus die verhouding ontstaan,
welke men vaker ziet in de wereld, waarbij twee personen, die
schijnbaar vriendschappelijk met elkaar omgaan, elkaar in de grond
zodanig minachten, dat zij elkaar zelfs niet eens meer kunnen beledigen.
De gravin viel onmiddellijk op Ljewin aan.
„Kijk, kijk, Konstantin Dimitrijewitsj! Bent u weer eens op bezoek
in ons verdorven Babel," zei zij, reikte hem haar kleine, magere
hand en herinnerde hem .eradn, dat hij in het begin van de winter
Moskou met Babel had vergeleken. „En, is Babel bekeerd, of bent
u zelf verdorven?" vo egde zij er aan toe en keek met een spottende
glimlach in de richting van Kitty.
„Ik ben zeer gevleid, gravin, te horen, dat u mijn woorden zo goed
onthoudt," antwoordde Ljewin, die de tijd had gehad, zich te herstellen en onmiddellijk de zuurzoete toon terugvond, welke hem in zijn
omgang met de gravin eigen was. „Men zou haast aannemen, dat zij
een diepe indruk op u maken."
„Hoe zou dat anders kunnen? Ik schrijf ze op. En Kitty, heb je vandaag nog schaats gereden?"
Zij begon met haar jeugdige vriendin te praten.
Hoe ongepast het ook zou zijn, op dit ogenblik weg te gaan, toch zou
Ljewin deze linksheid verkozen hebben boven de marteling, de hele
avond te blijven en te zien, hoe Kitty hem tersluiks gadesloeg, maar
zijn blik vermeed; hij deed dus een poging om op te staan, maar de
vorstin merkte het en wendde zich tot hem.
„Denkt u lang in Moskou te blijven?" vroeg zij. „Bent u niet vrederechter in uw district? Dan kunt u zeker niet lang wegblijven?"
„Nee, vorstin, ik heb mijn ambt neergelegd; ik ben hier voor een
k

paar dagen gekomen."
„Er is iets gebeurd," dacht gravin Nordston, terwijl zij naar het
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strakke, ernstige gezicht van Ljewin keek, „hij houdt helemaal niet
zijn gewone wijdlopige uiteenzettingen, maar ik krijg hem wet aan
het praten; ik vind niets zo leuk, als hem in het bijzijn van Kitty
belachelijk te maken."
„Konstantin Dimitrijewitsj," zei zij tegen hem, „verklaart u, die zoveel weet, me alstublieft eens, hoe het komt, dat op ons landgoed in
Kaluga de boeren met hun vrouwen alles verdrinken en weigeren
hun pacht te betalen? U zingt altijd de lof van de boeren, vertel u
me nu eens, wat dat betekent?"
Op dit ogenblik kwam een dame de salon binnen en Ljewin stond op.
„Neemt u mij niet kwalijk, gravin, maar ik weet er niets van en ik
kan het u niet verklaren," zei hij en keek naar een officier, die
achter de dame binnenkwam. „Dat moet Wronski zijn," dacht hij en
wierp een blik op Kitty om zekerheid te krijgen. Deze had al de tijd
gehad om Wronski op te merken en Ljewin gade te slaan. Bij het
zien van de schitterende ogen van het jonge meisje begreep Ljewin,
dat zij hem liefhad en hij voelde dat zo duidelijk, alsof zij het hem
zelf bekend had.
Wat was dat voor een man, van wie zij hield? Hij wilde er zich
rekenschap van geven en voelde, dat hij nu wel goedschiks of
kwaadschiks moest blijven. Heel wat mensen zijn in de aanwezig-

heid van een gelukkige mededinger geneigd, al zijn goede eigenschappen over het hoofd te zien en slechts de kwade te ontdekken;
anderen denken er daarentegen slechts aan de verdiensten op te
sporen, die hem hebben doen slagen en zien, met een verscheurd
hart, niets dan goeds. Ljewin hoorde tot de laatste soorten, het viel
hem niet moeilijk, de aantrekkelijke en beminnelijke eigenschappen
van Wronski te ontdekken, zij vielen dadelijk in het oog. Gebruind,
van middelmatige gestalte en goed gebouwd met een knap, vriendelijk voorkomen, was zijn hele wezen, van zijn korte, donkere haren
en zijn gladgeschoren kin tot aan zijn uniform eenvoudig en vol-

maakt elegant. Wronski liet de dame, die tegelijk met hem was binnengekomen, voorgaan en ging toen naar de vorstin toe en vervolgens naar Kitty. Het scheen Lje • in toe, dat zijn ogen, toen hij haar
-

naderde, een tedere uitdrukking kregen en dat in zijn glimlach geluk
en triomf te lezen was; hij stak haar zijn brede, maar kleine hand

toe en boog eerbiedig.
Nadat hij alle aanwezigen had begroet en met ieder enkele woorden
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gewisseld, ging hij zitten, zonder Ljewin, die zijn ogen niet van hem
afwendde, ook maar te hebben bekeken.
„Mag ik de heren aan elkaar voorstellen," zei de vorstin en wees op
Ljewin. „Konstantin Dimitrijewitsj Ljewin, graaf Alexej Wassilitsj
Wronski."
Wronski stond op en drukte Ljewin vriendelijk de hand.
„Ik meen, dat ik deze winter samen met u had zullen dineren," zei
hij met een prettige, open glimlach, „maar u was onverwachts naar
het land vertrokken."
„Konstantin Dimitrijewitsj veracht en ontvlucht de stad en haar
bewoners," zei de gravin.
„Ik vermoed, dat mijn woorden een levendige indruk op u maken,
dat u ze zo goed onthoudt," zei Ljewin, merkte, dat hij in herhalingen verviel en bloosde.
Wronski keek naar Ljewin en naar de gravin en glimlachte.
„Dus u woont altijd buiten?" vroeg hij. „Is dat 's winters niet somber?"
„Niet, wanneer men zijn bezigheden heeft; bovendien verveel ik me
nooit alleen," antwoordde Ljewin op norse toon.
„,Ik houd van het buitenleven," zei Wronski, zonder te laten merken,
dat de toon van Ljewin hem opgevallen was.
„Maar ik hoop toch niet, dat u altijd buiten zoudt willen leven?"
vroeg de gravin.
„Dat weet ik niet, ik ben er nog nooit lang geweest. Maar één keer
heb ik een merkwaardig gevoel gehad," vervolgde hij. „Nooit heb ik
het land, het echte, Russische land met zijn boeren zo gemist als
tijdens de winter, dat ik met mijn moeder in Nizza was. U weet, dat
Nizza op zichzelf vrij somber is. Overigens moet men van Napels en
Sorrente ook niet te veel zien. Die herinneren het sterkst aan Rusland en vooral aan het land, men zou zeggen...."
Hij keerde zich nu eens tot Kitty, dan weer tot Ljewin, richtte zijn
kalme, vriendelijke blik nu eens op de een, dan weer op de ander
en zei, wat hem voor de geest kwam.
Toen gravin Nordston ook iets wilde zeggen, hield hij op zonder zijn
zin af te maken en luisterde met aandacht.
Het gesprek haperde geen ogenblik, zodat de oude vorstin haar twee
zware stukken geschut, de dienstplicht en de klassieke opvoeding,
die zij steeds klaar had voor een pijnlijke stilte, niet hoefde te laten
aanrukken; de gravin kreeg zelfs niet meer de kans, Ljewin te plagen.
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Ljewin trachtte aan het algemene gesprek deel te nemen, maar het
was hem onmogelijk; elk ogenblik zei hij in zichzelf: „nu kan ik
weggaan," en toch bleef hij, alsof hij op iets wachtte.
Het gesprek liep over tafeldans en klopgeesten en de gravin, die in
het spiritisme geloofde, begon te vertellen over de wonderen, die zij
had beleefd. „O gravin, dat moet u mij laten zien! Het is mij nog
nooit gelukt, iets bijzonders te zien, hoe ik het ook heb geprobeerd,"
zei Wronski glimlachend.
„Uitstekend, de volgende Zaterdag," antwoordde de gravin. „En u,
Konstantin Dimitrijewitsj, gelooft u erin?" vroeg zij aan Ljewin.
„Waarom vraagt u me dat, u kent mijn antwoord."
„Omdat ik u mening zou willen horen."
„Mijn mening," antwoordde Ljewin, „is dat die tafeldans bewijst, hoe
weinig ontwikkeld onze kringen nog zijn; niet meer dan onze boeren. Die geloven aan het boze oog, aan beheksen, aan weerwolverij,
en wij...."
„Dus u gelooft er niet in?"
„Ik kan er niet in geloven, gravin."
„Maar als ik u nu zeg, dat ik het met mijn eigen ogen heb gezien?"
„De boerinnen vertellen ook, dat zij het huisspook hebben gezien?"
„Dus u denkt, dat ik onwaarheid spreek?" En zij begon vrolijk te
lachen.
„Nee, nee, Masja, Konstantin Dimitrijewitsj zegt alleen maar, dat hij
niet in het spiritisme gelooft," kwam Kitty tussenbeide en bloosde
om der wille van Ljewin; deze begreep haar opzet en wilde juist op
nog geprikkelder toon antwoorden, toen Wronski te hulp kwam en
met zijn beminnelijke glimlach het gesprek terugbracht binnen de
perken der beleefdheid, die dreigde te verdwijnen. „Dus u geeft zelfs
de mogelijkheid niet toe?" vroeg hij. „Waarom niet? Wij erkennen
toch het bestaan van de electriciteit, al begrijpen wij het niet. Waarom zou er niet een nieuwe, nog onbekende kracht kunnen bestaan,
die....
„Toen de electriciteit werd ontdekt," viel Ljewin hem levendig in
de rede, „had men er slechts de verschijnselen van waargenomen,
zonder nog te weten, wat die verschijnselen veroorzaakte, noch vanwaar zij kwamen; eeuwen zijn verstreken, voor men er aan dacht,
haar toe te passen. De spiritisten daarentegen zijn begonnen met
tafels te laten schrijven en geesten op te roepen en eerst daarna is
er sprake geweest van een onbekende kracht."
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Wronski luisterde aandachtig, zoals hij altijd deed, en stelde schijnbaar veel belang in zijn woorden: „Ja, maar de spiritisten zeggen:
wij weten nog niet welke kracht het is, maar wij stellen vast, dat zij
bestaat en onder bepaalde omstandigheden tot uiting komt; het is
nu aan de geleerden, om te ontdekken, waaruit zij bestaat. En waarom zou er niet inderdaad een nieuwe kracht bestaan, als...."
„Omdat," viel Ljewin hem nogmaals in de rede, „men iedere keer,
dat men met hars over wol wrijft, een bepaald, bekend electrisch
verschijnsel verwekt, terwijl het spiritisme geen enkel vast resultaat
oplevert, en haar verschijnselen dus niet voor natuurverschijnselen
kunnen doorgaan."
Wronski, die voelde, dat het gesprek te ernstig werd voor een salongesprek, gaf geen antwoord en zei, om er een andere wending aan te
geven, met een vrolijke lach tegen de dames: „Waarom zouden wij
niet meteen een proef nemen, gravin?" Maar Ljewin wilde zijn uiteenzetting voltooien: „De poging, die de spiritisten doen om hun
wonderen door een nieuwe kracht te verklaren, kan, volgens mij,
niet slagen. Zij spreken over een bovennatuurlijke kracht en willen
die dan door een stoffelijk experiment bewijzen."
Allen wachten erop, dat hij zou zwijgen, hij voelde het.

„En ik geloof, dat u een voortreffelijk medium zou zijn," zei de gravin, „u bent zo geestdriftig." Ljewin opende de mond om te antwoorden, maar zei niets en kreeg een kleur.
„Wel, dames, laten de tafels het uitmaken," zei Wronski. „Vindt u
het goed, vorstin?" En Wronski stond op en zocht een tafeltje.
Kitty stond ook op en haar ogen keken in die van Ljewin. Zij had
des te meer medelijden met hem, omdat zij voelde, dat zij de oorzaak was van zijn smart. ,,Vergeef me, als je kunt," zei haar blik.
„Ik ben zo gelukkig." „Ik haat de hele wereld, jou en mezelf!" antwoordde de blik van Ljewin en hij zocht zijn hoed.
Maar het lot was hem weer niet gunstig; nauwelijks ging men om de
tafels zitten en maakte hij zich klaar om weg te gaan, toen de oude
vorst binnenkwam en zich van hem meester maakte, na de dames te
hebben begroet.
„O!" riep hij verheugd. „Ik wist niet, dat jij hier was. Sinds wanneer? ,Ik ben erg blij je te zien." De vorst zei nu eens „jij" tegen
Ljewin, dan weer „u"; hij nam hem bij de arm en lette helemaal niet
op Wronski, die achter Ljewin stond en die rustig wachtte met groeten, tot de vorst hem bemerkte.
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Kitty voelde, hoe pijnlijk de vriendelijkheid van haar vader voor
Ljewin moest zijn, na het voorgevallene; zij zag ook, hoe koel de
oude vorst de groet van Wronski beantwoordde.
Verbaasd over de koele ontvangst, keek deze, alsof hij zich met
goedgeluimde verbazing afvroeg, waarom men jegens hem niet
vriendelijk gestemd kon zijn.
„Laat u Konstantin Dimitrijewitsj bij ons, vorst," zei de gravin,
„wij willen een proef doen."
„Wat voor proef? Zeker een tafeldans? Nu, dan verontschuldigt u
mij wel, dames en heren; volgens mij is het ringspel veel aardiger,"
zei de vorst en keek naar Wronski, in wie hij de aanstichter van het
spel vermoedde, „in het ringsteken ligt nog enige zin."
Wronski keek kalm en verbaasd de oude vorst aan, draaide zich toen
om en glimlachte even tegen gravin Nordston; zij begonnen te praten over een bal, dat de volgende week werd gegeven.
„U komt toch ook?" vroeg hij aan Kitty.
Zodra de oude vorst hem alleen had gelaten, ging Ljewin ongemerkt
heen en de laatste indruk, die hij van deze avond meenam, was liet
glimlachende en gelukkige gezicht van Kitty, die de vraag van
Wronski over het bal beantwoordde.
15.
Diezelfde avond nog vertelde Kitty aan haar moeder wat er tussen
haar en Ljewin was voorgevallen; hoeveel leed het haar ook deed,
hem verdriet te hebben gedaan, zij voelde zich toch gevleid, dat zij
ten huwelijk was gevraagd; maar hoewel zij overtuigd was, dat zij
juist had gehandeld, kon zij toch lange tijd niet in slaap komen; één
beeld had de overhand: dat van Ljewin, zoals hij bij de oude vorst
stond en haar en Wronski somber en wanhopig aankeek; zij kreeg
er tranen van in de ogen. Maar terstond dacht zij aan dengene, die
hem verving, zijn knap, mannelijk, flink gezicht kwam haar levendig
voor de geest, evenals zijn voorname kalmte en zijn vriendelijke uitdrukking; zij dacht aan zijn liefde, die hij haar betoonde en het
geluk keerde terug in haar ziel. Zij drukte haar gezicht weer in het
kussen en glimlachte van geluk.
„Het is treurig, erg treurig! Maar ik kan het niet helpen, het is niet
mijn schuld!" zei zij in zichzelf, hoewel een innerlijke stem het
tegendeel beweerde; moest zij er zich een verwijt van maken, dat
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zij Ljewin had aangetrokken of afgewezen? Zij wist het niet; wel
wist zij, dat haar geluk niet onvermengd was. „Heer erbarm U over
mij; Heer erbarm U!" bad zij, tot zij insliep.
Terzelf dertij d speelde zich in de kamer van de vorst één van die
scènes af, welke herhaaldelijk tussen de echtgenoten voorvielen naar
aanleiding van hun lievelingsdochter.
„Wat ik bedoel? Dit bedoel ik," riep de vorst en zwaaide met zijn
armen, ondanks de moeilijkheden, die de panden van zijn gevoerde
sjamberloek hem daarbij verschaften. „Je bezit geen trots en geen
waardigheid; je maakt je dochter nog ongelukkig met die lage en
belachelijke manier om haar aan de man te brengen!"
„Maar om 's hemelswil, vorst, wat heb ik dan gedaan?" zei de
vorstin, bijna in tranen.
Zeer tevreden over het gesprek met haar dochter, was zij naar haar
man toegegaan om hem, zoals gewoonlijk, goedennacht te wensen;
zonder een woord over het aanzoek van Ljewin te zeggen, had zij
zich een toespeling veroorloofd over de verwachtingen ten aanzien
van Wronski, die, meende zij, terstond na de komst van de vorstin
een aanzoek zou doen. Toen was de vorst boos geworden en had haar
met verwijten overstelpt,
„Wat je gedaan hebt? Je hebt een vrijer in huis gelokt, iets, waarover
heel Moskou zal spreken en terecht. Als je dan met alle geweld partijen wilt geven, geef die dan, maar nodig dan iedereen uit en niet
alleen huwelijkscandidaten, die in jouw smaak vallen. Nodig al die
melkmuilen (zo noemde de vorst de mannelijke jeugd van Moskou)
uit, huur een pianist en laat hen dansen, maar arrangeer om Godswil niet van die ontmoetingen, zoals vanavond. Ik vind het walgelijk
om aan te zien, maar je hebt je doel bereikt, je hebt het kind het
hoofd op hol gebracht. Ljewin is duizendmaal meer waard dan die
kleine Peterburgse fat, zoals er twaalf in een dozijn gaan; allemaal
van hetzelfde slag en allemaal niets. En al was het een prins van den
bloede, dan nog hoeft mijn dochter niemand achterna te lopen."
„Maar wat heb ik dan misdaan?"
„Dat...." riep de vorst woedend.
„Als ik naar jou luisterde," viel de vorstin hem in de rede, „zouden
wij onze dochter nooit uithuwelijken. Dan konden wij net zo goed
op het land gaan wonen."
„Dat zou ook veel beter zijn."
„Maar luister dan toch eens, ik verzeker je, dat ik hem niet heb aan-
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gehaald! Waarom zou een jong, knap, verliefd jong mens, op wie zij
ook...."
„Zo zie jij het! Maar als zij per slot van rekening verliefd wordt en
hij net zo min aan trouwen denkt als ik? Ik wilde, dat ik dat Allemaal niet hoefde te zien! En dat spiritisme en Nizza en het bal (en
de vorst vergezelde ieder woord van een neiging, in de verbeelding,
dat hij zijn vrouw nabootste). We zullen pas tevreden zijn, als we
onze kleine Kitty ongelukkig hebben gemaakt en als zij zich verbeeldt...."
„Maar waarom denk je dat toch?"
„Ik denk niet, dat weet ik wel; maar daarom hebben wij mannen
ogen in ons hoofd, terwijl vrouwen stekeblind zijn. Aan de ene kant
zie ik een man, die het ernstig meent, Ljewin; daartegenover een
losbol als die mijnheer, die zich alleen maar wil amuseren."
„Dat is weer echt iets voor jou!"
„Je zult nog wel eens aan mijn woorden denken, maar als het te
laat is, zoals bij Dolly."
„Nu, het is goed, laten wij er niet meer over praten," zei de vorstin,
daar iedere lust tot spreken haar verging bij de gedachte aan haar
arme Dolly.
„Des te beter, welterusten." De echtgenoten gaven elkaar een zoen
en bekruisten elkaar ouder gewoonte, maar beiden hielden zij aan
hun overtuiging vast; zo gingen zij naar bed.
De vorstin, die er kort tevoren zo vast van overtuigd was geweest,
dat het lot van Kitty deze avond was beslist, voelde zich in haar
mening geschokt door de woorden van haar man. Toen zij op haar
kamer was en met schrik aan de onbekende toekomst dacht, deed
zij als Kitty, en herhaalde vele malen uit de grond van haar hart:
„Heer, erbarm U over ons, Heer, erbarm u."
16.

Wronski had nooit een huiselijk leven gekend; zijn moeder, een
vrouw van de wereld, die in haar jeugd zeer geschitterd had, had
tijdens haar huwelijk en vooral daarna, romantische avonturen beleefd, waarover de hele wereld sprak. Hij had zijn vader niet gekend
en hij was in het pagecorps opgegroeid.
Nauwelijks had hij zijn studies op schitterende wijze beëindigd en
zijn school verlaten met de rang van officier, of hij verzeilde in de
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meest exclusieve militaire club van Petersburg; wel verkeerde hij
af en toe in de uitgaande wereld, maar er was niets, dat hem hier.
boeide.
Te Moskou onderging hij voor de eerste maal in zijn leven de bekoring van de vriendschappelijke omgang met een jong meisje van
goede huize, van wie hij voelde, dat zij hem liefhad. De tegenstelling
met het weelderige, maar ruwe leven van Petersburg verrukte hem
en het kwam geen ogenblik bij hem op, dat er in zijn omgang met
Kitty iets ongepasts kon liggen. Bij voorkeur vroeg hij haar ten
dans, hij verkeerde in het huis van haar ouders en hij praatte met
haar, zoals men in gezelschap spreekt, over onbelangrijke dingen;
alles, wat hij tegen haar zei, had iedereen mogen horen en toch
voelde hij, dat al deze onbelangrijke opmerkingen een bijzondere
betekenis kregen, als ze tot haar waren gericht en dat er tussen hen
een band ontstond, die hem van dag tot dag dierbaarder werd. Verre
van er aan te denken, dat zijn gedrag betiteld kon worden als een
poging tot verleiding tot huwelijksplannen, meende hij eenvoudig,
dat hij een nieuw soort genoegen had ontdekt, en verheugde zich
over deze ontdekking.
Hoe verbaasd zou hij zijn geweest, als hij had gehoord, dat hij Kitty
ongelukkig zou maken, als hij niet met haar trouwde! Hij zou het
niet geloofd hebben. Hoe zou hij kunnen inzien, dat deze prettige
omgang gevaarlijk zou kunnen zijn en bovenal, dat zij hem tot een
huwelijk zou kunnen noodzaken? Nooit had hij aan de mogelijkheid
van een huwelijk gedacht. f Niet alleen miste hij iedere zin voor het
huiselijke leven, maar in zijn vrijgezellenogen maakten het gezin en
vooral de echtgenoot deel uit van een vreemd, vijandig en bovenal
belachelijk ras.
Hoewel Wronski niet het geringste vermoeden had van het gesprek,
waartoe hij aanleiding had gegeven, ging hij toch die avond bij de

Sjtsjerbatzki's weg met het gevoel, dat hij de geheimzinnige band,
die hem met Kitty verbond, nog nauwer had toegehaald, zo nauw,
dat hij een beslissing moest nemen; maar welke?
„En wat juist zo bekorend is," zei hij in zichzelf, terwijl hij naar huis
ging met een gevoel van frisheid en zuiverheid, misschien doordat
hij die avond niet had gerookt, „dat is, dat wij, zonder een van beiden een woord te zeggen, elkaar zo volmaakt begrijpen in die zwijgende taal der blikken en stembuigingen, dat zij mij vandaag nog
duidelijker dan ooit heeft gezegd, dat ze van me houdt. Wat is zij
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beminnelijk geweest, hoe eenvoudig en vooral hoe vol vertrouwen.
Het maakt een beter mens van me; ik voel, dat ik een hart heb en
dat er iets goeds in me is. Die mooie, verliefde ogen! -- En daarna?
-- Niets, het doet mij genoegen en haar ook!"
Daarom dacht hij na over de manier, waarop hij zijn avond zou besluiten. „Naar de club gaan? Een spelletje bezique, en champagne
met Ignatin? Nee. Naar het Chateau des Fleurs met Oblonski, liedjes
en de cancan? Nee, dat is vervelend. Dat vind ik nu juist zo prettig
bij de Sjtsjerbatzki's, dat ik er beter vandaan kom. Ik ga naar huis."
Hij ging inderdaad naar zijn kamer, bij Dussaux, bestelde een souper, kleedde zich uit en sliep onmiddellijk diep, toen zijn hoofd het
kussen aanraakte.
17.
De volgende morgen om elf uur ging Wronski naar het station van
de lijn Sint Petersburg, om zijn moeder af te halen en de eerste, die
hij op de grote trap ontmoette, was Oblonski, die voor zijn zuster
kwam.
„Goeden morgen, graaf!" riep Oblonski. „Wie ga jij afhalen?"
„Mijn moeder," antwoordde Wronski met een glimlach, zoals iedereen, die Oblonski onmoette. Hij gaf hem een hand en liep naast hens
de trap op. „Zij moet vandaag uit Petersburg komen."
„Weet je wel, dat ik vannacht tot twee uur op je heb gewacht! Waar
ben je toch heen gegaan van de Sjtsjerbatzki's?"
„Ik ben naar huis gegaan," antwoordde Wronski. „Om de waarheid
te zeggen, ik had geen zin, om ergens heen te gaan, zo prettig voni
ik het gisteravond bij de Sjtsjerbatzki's."
„Ik herken aan zijn brandmerk het edele ros en aan zijn ogen de
minnende jonkman," zei Stefan Arkadjewitsj op dezelfde toon als da
vorige avond tegen Ljewin.
Wronski glimlachte en sprak hem niet tegen, maar veranderde onmiddellijk van onderwerp.
„En op wie wacht jij?" vroeg hij.
„Ik? Een mooie, jonge vrouw."
„Werkelijk?"
„Honni soit qui mal y pense. Die mooie vrouw is mijn zuster Anna."

„O! Mevrouw Karenina?" zei Wronski.
„Je kent haar zeker wel?"
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„Ik geloof het ook. Maar misschien vergis ik me,” antwoordde Wronski verstrooid. De naam Karenina wekte in hem de herinnering aan
een vervelend en aanstellerig wezen.
„Maar je kent je toch zeker mijn beroemde zwager Alexej Karenin?
Iedereen kent hem."
„Dat wil zeggen, ik ken hem van naam en van aanzien. Ik weet, dat
hij een zeer wijs en geleerd man is; maar je weet, dat dat mij niet
ligt, „not in my line"," zei Wronski.
„Ja, het is een zeer merkwaardig mens, een beetje conservatief, maar
een prachtmens," merkte Stefan Arkadjewitsj op, „werkelijk een
prachtmens".
„Nu, des te beter voor hem," zei Wronski met een glimlach. „O, ben
jij daar," riep hij, toen hij bij de ingang een oude bediende van zijn
moeder zag, „kom hier maar binnen."
Wronski, die Stefan Arkadjewitsj altijd had ontmoet met hetzelfde
plezier als iedereen, was de laatste tijd met een zeer bijzonder genoegen in zijn nabijheid. Het was, of hij dichter bij Kitty kwam. Hij
nam hem bij de arm en zei vrolijk: „Dus is het zeker, dat wij de
diva Zondag een diner aanbieden?"
„Ja zeker. Ik houd er een inzameling voor. Heb je gisteravond ook
mijn vriend Ljewin leren kennen?"
„Ja, maar hij is heel vroeg weggegaan."
„Is het niet een beste jongen?" vroeg Oblonski.
„Ik weet niet," zei Wronski, „alle Moskouers, de aanwezigen natuurlijk uitgezonderd," voegde hij er schertsend bij, „hebben iets scherps.
Ze staan dadelijk op hun achterste poten, winden zich op en weten
alles beter."
„Dat is wel zo," antwoordde Stefan Arkadjewitsj lachend.
„Komt de trein al bijna binnen?" vroeg Wronski aan een beambte.
„Hij is de laatste halte al gepasseerd," antwoordde deze.
De toenemende drukte op het perron, het heen- en weerlopen van
de witkielen, het verschijnen van politie en hogere ambtenaren, de
komst van mensen, die reizigers kwamen afhalen, dit alles kondigde
de komst van de trein aan. Het was koud weer en door de nevel zag
men werklieden in hun winterkleren zwijgend tussen de elkaar kruisende rails van de spoorweg lopen. Het fluiten van een naderende
trein was al hoorbaar, een reusachtig lichaam scheen zwaar te naderen.
„Maar nee," vervolgde Stefan Arkadjewitsj, die de neiging voelde
-
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Wronski de gevoelens van Ljewin voor Kitty te vertellen, „nee, mijn
vriend becordeel je toch niet juist. Hij is zeer nerveus, kan soms
weliswaar erg onaangenaam zijn, maar daar staat tegenover, dat hij
ook zeer charmant kan zijn. En gisteren bestonden er speciale redenen, om hem zeer gelukkig of zeer ongelukkig te maken," voegde
hij er met een veelbetekenende glimlach aars toe, terwijl hij de sympathie, die hij de vorige avond voor zijn vriend gevoeld had, helemaal vergat door de vriendschap, die Wronski hem op dit ogenblik
inboezemde.
Deze bleef staan en vroeg zonder omwegen:
„Bedoel je daarmee, dat hij je schoonzusje ten huwelijk heeft gevraagd?"
„Misschien wel," antwoordde Stefan Arkadjewitsj, „ik kreeg gisteren die indruk en als hij vroeg en uit zijn humeur weggegaan is, zal
hij het inderdaad wel gedaan hebben. Hij is al zo lang verliefd, dat
ik medelijden met hem heb."
„Werkelijk! Ik geloof overigens, dat zij op een betere partij aanspraak kan maken," zei Wronski, hief het hoofd op en liep weer door.
„Overigens ken ik hem niet; maar dat moet inderdaad een pijnlijke
situatie zijn. Daarom houden ook zoveel mannen zich liever aan
Clara.... Als men bij die dames niet slaagt, hoeft men alleen maar
zijn beurs de schuld te geven. Maar daar komt de trein."
Inderdaad kwam de trein er aan. Het perron scheen te schudden en
de locomotief, die de stoom, welke door de koude niet opsteeg, voor
zich uitdreef, werd zichtbaar. Langzaam en in de maat zag men de
drijfstang van het grote middenrad zich samenvouwen en ontvouwen. De machinist, helemaal ingepakt en met rijp bedekt, begroette
het station met gefluit. Achter de tender kwam de bagagewagon, die
het perron nog sterker deed schudden. Een hond in een hok jankte
erbarmelijk. Eindelijk kwam de reizigerswagons, die met een schok
stilstonden.
Een slanke conducteur sprong los en vlug van de wagen en liet zijn
fluitje horen. Achter hem kwamen de ongeduldigste reizigers: een
garde-officier, in krijgshaftig tenue, een kleine koopman, druk en
lachend, met een tas aan een draagband, en een boer met zijn zak
over zijn schouder.
Wronski, die naast Oblonski stond, keek naar dit schouwspel en
dacht helemaal niet meer aan zijn moeder. Wat hij zojuist over Kitty
had gehoord, ontroerde en verheugde hem. Hij richtte zich onwille67

keurig op, zijn ogen schitterden en hij voelde zich als een overwinnaar.
De conducteur kwam naar hem toe:
„Gravin Wronski is in die wagon," zei hij.
Deze woorden maakten hem wakker en dwongen hem, aan zijn
moeder en aan hun ontmoeting te denken. Zonder dat hij het zichzelf
ooit zou bekennen, voelde hij slechts weinig achting voor zijn moeder, hij hield niet van haar; maar zijn opvoeding en de opvattingen
in de kringen, waarin hij verkeerde, veroorloofden hem niet, toe te
geven, dat er in zijn verhouding tot haar ook maar het kleinste tekort aan aanhankelijkheid zou bestaan. Hoe minder liefde en ontzag
hij voor haar voelde, des te meer handhaafde hij de uiterlijke schijn.
18.
Wronski volgde de conducteur. Bij het binnengaan van de wagon
bleef hij staan om een dame, die uitstapte, te laten voorbijgaan en
met het fijne gevoel van een man van de wereld, deelde hij haar met
een oogopslag in als een dame uit de eerste kringen. Na een gemompelde verontschuldiging wilde hij doorlopen, maar onwillekeurig
draaide hij zich om, om nog eens naar haar te kijken, niet daar zij
zo mooi, zo bevallig en zo elegant was, maar omdat er in de uitdrukking van haar bekoorlijke gezicht zo iets zachts en strelends lag.
Zij draaide het hoofd om op hetzelfde ogenblik, waarop hij naar
haar keek. Haar grijze ogen, die donker schenen door de zware wimpers, keken hem vriendelijk en welwillend aan, alsof zij hem herkende, maar onmiddellijk daarna scheen zij in de menigte naar
iemand uit te kijken. Deze blik, hoe kort ook, was voldoende geweest
voor Wronski, om in dit gezicht een bedwongen levensvreugde op te
merken, die glinsterde in de glimlach van haar frisse lippen en de
levendige ogen. Er lag in haar hele wezen iets als een teveel aan
jeugd en levensvreugde, die zij wilde ontveinzen; maar zonder dat
zij het zich bewust was, straalde de omsluierde glans uit haar ogen
in haar glimlach.
Wronski trad een coupé binnen. Zijn moeder, een oude vrouw met
kleire krulletjes en samengeknepen zwarte ogen, verwelkomde hem
met een lichte glimlach van haar dunne lippen; zij stond van haar
plaats op, gaf haar tas aan het kamermeisje, stak haar zoon haar
kleine, droge hand toe, waarop hij een kus drukte, en kuste hem op
het voorhoofd.
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„Heb je mijn telegram ontvangen? Gaat het goed met je? God zij
geloofd!”
„Heeft u een goede reis gehad?" vroeg haar zoon en ging naast haar
zitten, terwijl hij luisterde naar een vrouwenstenii, die dicht bij de
deur sprak; hij wist, dat die stem van de dame was, die hij ontmoet
had.
„Ik ben het niet met u eens," zei de stem.
„Dat is dan een Petersburgse opvatting, mevrouw."
„Helemaal niet, slechts een vrouwelijke zienswijze."
„Goed, veroorlooft u mij dan, u de hand te kussen."
„Tot ziens, Iwan Petrowitsj. Wilt u naar mijn broer uitzien en hem
naar mij toesturen," zei de dame en kwam de coupé weer binnen.
„Heeft u uw broer gevonden?" vroeg mevrouw Wronski haar.
Toen herkende Wronski mevrouw Karenin.
„Uw broer is hier," zei hij, terwijl hij opstond. „Neemt u mij niet
kwalijk, mevrouw, dat ik u niet heb herkend. Ik heb trouwens zo
zelden de eer gehad u te ontmoeten, dat u zich mij zeker niet her..
innert."
„Toch wel," antwoordde zij, „ik zou u zeker hebben herkend, want
uw moeder en ik hebben de hele reis bijna alleen over u gesproken,"
en de vrolijkheid, die zij trachtte te bedwingen, kwam naar buiten
en verlichtte haar gezicht met een glimlach.
„Maar waar blijft mijn broer?"
„Roep hem toch, Alexej," zei de oude gravin.
Wronski ging de wagen uit en riep: „Oblonski! Hierheen!"
Toen mevrouw Karenin haar broer zag, wachtte ze niet af, tot hij
bij haar kwam; zij ging onmiddellijk de coupé uit, liep snel op hem
toe, ging vlak voor hem staan, sloeg met een gebaar vol gratie en
energie haar arm om zijn hals, trok hem naar zich toe en kuste hem
hartelijk.
Wronski wendde zijn blik niet van haar af; hij keek naar haar en
glimlachte zonder te weten waarom. Eindelijk dacht hij eraan, dat
zijn moeder op hem wachtte en hij ging de coupé weer binnen.
„Is zij niet allerliefst?" zei de gravin over mevrouw Karenin. „Haar
man heeft haar bij mij in de coupé gebracht en het was erg prettig.
We hebben de hele reis zitten praten. En hoe gaat het met jou? Men
vertelt, dat je.... je wijdt aan de echte liefde. Des te beter, beste
jongen, des te beter."
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„Ik weet niet, waarover u het heeft, mama,” antwoordde haar zoon
koeltjes, „Gaat u mee?"
Op dit ogenblik kwam mevrouw Karenin weer in de coupé, om afscheid van de gravin te nemen.
„Zo, gravin, u heeft uw zoon gevonden en ik mijn broer," zei zij
vrolijk. „En mijn hele voorraad verhalen is uitgeput, ik zou u niets
meer weten te vertellen."
„Dat zou niets zijn," antwoordde de gravin en greep haar hand. „Met
u zou ik om de wereld kunnen reizen zonder mij te vervelen. U is
een van die beminnelijke vrouwen, waarmee het even prettig is te
praten als te zwijgen. En wat uw zoontje aangaat, denkt u daar niet
teveel aan. U kunt nu eenmaal niet altijd bij hem blijven." De ogen
van mevrouw Karenin lachten, terwijl zij roerloos stond te luisteren.
„Anna Arkadjewna heeft een zoontje van een jaar of acht," zei de
gravin tegen haar zoon, „ze is nog nooit bij hem weggeweest en
maakt zich nu zorgen, dat ze hem alleen gelaten heeft."
„De gravin en ik hebben de hele reis over onze zoons gesproken. Ik
over de mijne en zij over de hare," zei mevrouw Karenin tegen
Wronski met die stralende glimlach, welke haar gezicht deed glanzen.
„Dat moet voor u vervelend zijn geweest," antwoordde hij, terwijl hij
onmiddellijk de bal terugkaatste bij dit kleine, coquette steekspel.
Maar zij vervolgde op andere toon en wendde zich tot de oude gravin: „Duizend maal dank, de dag van gisteren is te snel voorbijgegaan. Tot weerziens, gravin."
„Vaarwel, beste," antwoordde de gravin. „Laat mij uw mooie gezicht
kussen en laat ik u als oude vrouw ronduit mogen zeggen, dat u in
mij een verovering gemaakt hebt." Hoe conventioneel dit zinnetje
ook was, toch scheen mevrouw Karenin er door getroffen; zij bloosde, boog zich licht voorover en stak de oude gravin haar gezicht toe;
daarna gaf zij Wronski een hand met dezelfde glimlach, die zowel
in haar ogen als om haar mond lag. Hij drukte haar kleine hand en
voelde heel gelukkig als iets heel bijzonders, de stevige en krachtige
druk. Mevrouw Karenin verliet de coupe met snelle passen.
„Allercharmantst," zei de gravin nogmaals. Haar zoon was dezelfde
mening toegedaan. Hij volgde met zijn blik de jonge vrouw, zolang
hij haar bekoorlijke gestalte kon zien. Hij zag, hoe zij naar haar broer
toeging, zijn arm greep en levendig tegen hem sprak. Het was duide70

lijk, dat wat haar bezighield, niets met hem, Wronski te maken had,
en dat speet hem.
„En mama, alles gaat dus goed?" vroeg hij zijn moeder en keek haar
aan.
„Uitstekend. Alexander was zeer beminnelijk. En Warja is veel
knapper geworden; zij ziet er interessant uit." En zij vertelde over
alles, wat haar aan het hart lag; over de doop van haar kleinzoon,
het doel van haar reis naar Petersburg en over de welwillendheid
van de Czaar voor haar oudste zoon.
„Daar komt Lawrenti," zei Wronski, toen hij de oude bediende zag.
„Laten we gaan, het is nu niet druk meer." Hij gaf zijn moeder een
arm, terwijl de bediende, het kamermeisje en een kruier zich met de
bagage belastten. Toen zij de coupé verlieten, zagen zij verscheidene
mannen, gevolgd door de stationschef, naar de achterzijde van de
trein lopen. Er was een ongeluk gebeurd, iedereen liep dezelfde kant
uit.
„Wat is er? Waar? Is hij gevallen? Verpletterd?" vroeg men. Stefan
Arkadjewitsj en zijn zuster waren ook teruggekomen, en stonden
met verschrikte gezichten naast de wagon om uit het gedrang te
blijven.
De dames gingen in de coupé, terwijl Wronski en Stefan Arkadjewitsj informeerden, wat er gebeurd was.
Een wisselwachter, die dronken was of tegen de koude zijn muts te
ver over zijn hoofd had om het rangeren van de trein te horen, was
overreden. Voor Wronski en Oblonski terug waren, hadden de dames
het verhaal van het ongeluk al van de bediende gehoord; de beide
heren hadden het verminkte lichaam gezien; Oblonski was helemaal
van streek en de tranen stonden hem na.
„Wat verschrikkelijk! Als je dat gezien had, Anna! Wat ontzettend!"
.

zei hij.
Wronski zweeg; zijn knappe gezicht stond ernstig, maar volkomen
kalm.
„O, als u dat gezien had, gravin," vervolgde Stefan Arkadjewitsj.

„En zijn vrouw is erbij, het is vreselijk; zij heeft zich op het lichaam
van haar man geworpen. Men zegt, dat hij de enige kostwinner was
van een groot gezin. Wat ontzettend!"
„Kan er niet iets voor han gedaan worden?" mompelde mevrouw
Karenin. Wronski keek haar aan.
„Ik kom dadelijk terug, mama," zei hij tegen de gravin. En hij ging
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de coupé uit. Toen hij na enige minuten terugkwam, praatte Stefan
Arkadjewitsj al met de gravin over de nieuwe zangeres en keek de
gravin met ongeduld naar het portier. „Laat ons nu gaan," zei
Wronski. Samen gingen zij weg. Wronski liep voorop met zijn moeder en achter hen kwamen mevrouw Karenin met haar broer. Zij
werden ingehaald door de stationschef, die achter Wronski aanliep.
„U heeft tweehonderd roebel aan de tweede stationschef gegeven.
Zoudt u mij willen zeggen, mijnheer, waarvoor u wilt, dat dat geld
gebruikt wordt?"
„Het is voor de weduwe," antwoordde Wronski, terwijl hij zijn
schouders ophaalde. „Ik begrijp het nut van die vraag niet."
„Heb jij dat gegeven?" riep Oblonski achter hem. Hij drukte de arm
van zijn zuster en vervolgde:
„Dat is prachtig, prachtig. Is het geen uitstekend mens? Ik heb de
eer u te groeten, gravin." En hij bleef staan met zijn zuster, om haar
kamermeisje te zoeken.
Toen zij het station uitkwamen, was het rijtuig van Wronski al weg;

overal sprak men over het ongeluk.
„Wat een vreselijke dood!" zei een heer, die langs hen kwam. „Men
zegt, dat hij in tweeën is gesneden."
„Integendeel, een mooie dood," merkte een ander op. „Hij moet onmiddellijk dood zijn geweest."
„Waarom neemt men toch niet meer voorzorgsmaatregelen," zei een
derde.
Mevrouw Karenin stapte in het rijtuig en haar broer merkte met
verbazing op, dat haar lippen trilden en dat zij met moeite haar tranen weerhield.
„Wat is er, Anna?" vroeg hij, toen ze een eindje verder waren.
„Het is een slecht voorteken," antwoordde zij.
„Wat een dwaasheid," zei haar broer. „Jij bent hier, dat is de hoofdzaak. Je kunt niet geloven, hoe ik op jouw bezoek bouw!"
„Ken je Wronski al lang?" vroeg zij.
„Ja, je weet, dat wij hopen, dat hij met Kitty zal trouwen."
„O ja?" zei Anna zacht. „Maar laten we nu over jou praten," vervolgde zij en schudde het hoofd, alsof zij een lastige en pijnlijke gedachte van zich af wilde zetten. „Laten we over jouw zaken praten.
Ik heb je brief gekregen en hier ben ik."
„Ja, al mijn hoop is op jou gevestigd," zei Stefan Arkadjewitsj.
„Vertel me dan maar alles."
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Stefan Arkadjewitsj begon met zijn verhaal. Toen zij voor zijn huis
kwamen, hielp hij zijn zuster uitstappen, drukte haar met een zucht
de hand en ging weer naar zijn werk.
19.

Toen Anna binnenkwam, zat Dolly in haar kleine salon en was bezig, een knappe jongen met bolle wangen en blonde haren, het evenbeeld van zijn vader, een Frans boek te laten lezen.
Het kind las en probeerde inmiddels van zijn vest een knoop af te
trekken, die nog maar aan een draadje hing; zijn moeder had hem al
een paar keer een standje gegeven, maar het dikke handje greep
telkens weer naar die ongelukkige knoop; zij moest die er af trekken
en in haar zak steken.
„Hou je handen toch stil, Grisja," zei zijn moeder en breide verder
aan haar bedsprei, waar ze al lang mee bezig was en die zij in moeilijke dagen steeds weer ter hand nam; zij werkte zenuwachtig, liet
haar steken vallen en telde de toeren steeds opnieuw. Hoewel zij de
vorige dag tegen haar man gezegd had, dat de komst van zijn zuster
haar niet interesseerde, had zij toch alles voor haar ontvangst in gereedheid gebracht.
Geheel in beslag genomen door en gebukt onder haar verdriet, vergat Dolly toch niet, dat haar schoonzuster Anna de vrouw was van
een invloedrijk, officieel man, een grote dame uit Petersburg.
„Tenslotte kan Anna het niet helpen," zei zij tegen zichzelf. „Ik weet
niets dan goeds van haar en onze omgang is altijd prettig en vriendschappelijk geweest." Maar de herinnering, die zij had aan het huis
van de Karenins te Petersburg, was niet prettig. Zij had iets onechts
in hun manier van leven menen op te merken.
„Maar waarom zou ik haar niet ontvangen? Als ze me maar niet gaat
troosten!" dacht Dolly. „Dat ken ik, de berusting en die christelijke
troostredenen en ik weet, wat ze waard zijn."
Dolly had de laatste dagen alleen met haar kinderen doorgebracht;
met niemand had zij over haar verdriet willen spreken en ze had

ook niet de kracht gevoeld, om over onverschillige dingen te praten.
Zij zou nu tegenover Anna haar hart wel moeten uitstorten en nu
eens verheugde zij er zich er op, dat zij eindelijk zou kunnen zeggen,
wat zij op het hart had, dan weer leed zij bij de gedachte aan die
vernedering voor zijn zuster, zijn zuster, wier betogen en raadgevingen zij zou moeten aanhoren.
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Elke minuut verwachtte zij haar schoonzuster te zien binnenkomen
en zij had haar ogen niet van de klok af; maar zoals dikwijls in dergelijke gevallen, raakte zij even in gedachten, hoorde de bel niet en
toen lichte passen en het geritsel van een japon bij de deur haar
het hoofd deden opheffen, stond op haar vermoeide gezicht verrassing en geen blijdschap te lezen. „Wat? Ben je er al?" riep zij en
ging naar Anna toe om haar een kus te geven.
„Dol ly, wat ben ik blij, dat ik je weer zie."
„Ik ook, heel blij," antwoordde Dolly met een vermoeide glimlach
en trachtte van Anna's gezicht te lezen, wat zij al had gehoord. „Zij
weet alles", dacht zij, toen zij het medelijden zag, dat op haar gezicht
te lezen stond. „Ga mee, dan zal ik je naar je kamer brengen," vervolgde zij en trachtte zo een verklaring uit te stellen.
„Is dat Grisja? Mijn God, wat is hij groot geworden," zei Anna en
gaf het kind een zoen, zonder haar blik van Dolly af te wenden.
Daarna vervolgde zij blozend: „Vind je het goed, dat ik hier blijf?"
Zij deed haar shawl af en schudde met een bevallig hoofdgebaar de
hoed van haar zwarte krullen, die er aan vast zaten.
„Je straalt van geluk en gezondheid," zei Dolly bijna afgunstig.
„Ik? Ja," antwoordde Anna. „Mijn God, Tanja, ben jij dat? Ben jij
even oud als mijn Sergej?" zei zij en keek naar het kleine meisje,
dat binnen kwam hollen; zij greep haar hand en gaf haar een zoen.
„Wat een schat van een kind. Mag ik ze allemaal zien?"
Ze wist niet alleen de naam en de leeftijd van de kinderen, maar
herinnerde zich ook hun karakter, hun ziekten; Dolly was er door
getroffen. „Kom, dan gaan wij even naar hen kijken," zei zij, „maar
Wasja slaapt net, dat treft slecht."
Na hun bezoek aan de kinderen gingen zij, ditmaal met hun beiden,
terug naar de salon, om koffie te drinken. Anna ging voor het presenteerblaadje zitten, schoof het toen weer weg en zei tegen haar
schoonzuster: „Dolly, hij heeft met me gesproken."
Dolly zag haar koeltjes aan; zij verwachtte een lege sympathiebetuiging, maar Anna zei niets van die aard: „Dolly, liefste, ik wil hem
niet verdedigen en je ook niet troosten; dat is onmogelijk, maar ik
voel met je mee, mijn hart lijdt met je mee, lieve!"
Tranen blonken in haar ogen; zij kwam dichterbij haar schoonzuster
en greep met haar kleine, stevige hand die van Dolly, en ondanks
haar koele terughoudendheid duwde deze haar niet terug: „Niemand," antwoordde zij, „kan mij troosten, voor mij is alles verloren."
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Bij deze woorden werd haar gezicht iets zachter. Anna bracht de
magere hand, welke zij vasthield, aan haar lippen, kuste die en zei:
„Maar Dolly, wat is er dan aan te doen, hoe komt er een einde aan
die ellendige geschiedenis?"
„Alles is voorbij, ik kan niets meer doen,'! antwoordde Dolly, „want
het ergste is, begrijp je wel, dat ik me door de kinderen gebonden
voel; ik kan hem niet verlat en leven met hem kan ik ook niet
meer; alleen al hem te zien, is een kwelling voor mij."
„Dolly, liefste, hij Heeft met me gesproken, maar ik wilde horen wat
jij zelf hebt te zeggen; vertel mij alles."
Dolly zag haar onderzoekend aan; oprechte genegenheid en sympathie stonden in de ogen van Anna te lezen.
„Goed dan," antwoordde zij, „maar dan zal ik je ook alles vertellen,
van het begin af. Je weet, hoe ik getrouwd ben? Door de opvoeding
van Mama was ik niet alleen onschuldig, maar volkomen onwetend .... Ik wist van niets. Het heet, dat mannen hun verleden vertellen aan hun vrouwen, maar Stiwa .... -- zij verbeterde — Stefan
Arkadjewitsj heeft mij nooit iets gezegd. Je zult het niet geloven,
maar ik heb altijd gedacht, dat hij nooit een andere vrouw heeft gekend dan mij? Acht jaren heb ik dit geloofd! Niet alleen dat ik hem
niet verdacht van ontrouw, maar ik hield zoiets voor onmogelijk. En
ga nu zelf maar na, wat ik, met zulke gedachten, heb doorgestaan,
toen ik plotseling hoorde van dat verschrikkelijke .... die laagheid..
Argeloos in je geluk geloven en dan -- Dolly trachtte haar tranen te
bedwingen — een brief van hem ontvangen.... een brief van hem
aan zijn maitresse, de gouvernante van mijn kinderen.... Nee, het is
tè erg!'
Zij verborg haar gezicht in haar zakdoek. „Een ogenblik van zwakheid zou ik me nog hebben kunnen voorstellen," ging zij even later
verder, „maar dat bedrog, die voortdurende leugens, om mij te bedriegen, en voor wie? Het is ontzettend! Dat kun je je niet voorstellen!
„Toch wel! Ik versta je heel goed, arme Dolly," zei Anna en drukte
haar de hand.
„En denk je nu, dat h ij zich iets aantrekt van mijn ellendige toestand?" vervolgde Dolly. „Helemaal niet; hij is gelukkig en tevreden."
„O, nee!" viel Anna haar levendig in de rede. „Ik had met hem te
doen, hij is een en al berouw."
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„Is hij daartoe in staat?” zei Dolly, en wierp een scherpe blik op het
gezicht van haar schoonzuster.
„Ja, ik ken hem; ik kon het niet zien, zonder medelijden met hem te
krijgen. Trouwens, wij kennen hem allebei. Hij is goed, maar trots,
en hoe zou hij zich nu niet vernederd voelen? Het meest heeft het
mij getroffen — Anna raadde instinctief Dolly's zwakste plek dat
hij lijdt om de kinderen, en dat hij voelt hoe hij je gewond heeft,
dodelijk gewond, jou, van wie hij zoveel houdt.... Ja, ja, van wie
hij meer houdt dan van iemand anders ter wereld," liet zij er snel op
volgen, om zich niet door Dolly in de rede te laten vallen, „nooit zal
zij me vergeven," zegt hij telkens weer."
Dolly luisterde met aandacht naar haar schoonzuster, zonder haar
aan te zien: „Ik begrijp, dat hij lijdt: de schuldige moet meer lijden
dan de onschuldige, wanneer hij zichzelf als de oorzaak van al het
kwaad voelt," zei zij, „maar hoe kan ik hem vergeven? Hoe kan ik
nog zijn vrouw zijn na haar? Het leven met hem samen zal in het
vervolg des te erger kwelling zijn, omdat ik nog steeds houd van
mijn liefde van eens...."
De tranen verstikten haar stem, maar toch kwam, eigenaardig genoeg, zodra zij een beetje kalmeerde, het beeld, dat haar zo diep
wondde, prompt weer in haar gedachten op.
„Zij is jong, zij is mooi," vervolgde zij, „en aan wie zijn mijn schoonheid en mijn jeugd geofferd? Aan hem, aan zijn kinderen! Ik heb
mijn tijd uitgediend, al mijn beste krachten waren gewijd aan hem:
nu is een frissere en jongere vrouw natuurlijk aantrekkelijker voor
hem. Zij hebben zeker samen over mij gesproken: of, erger nog, zij
hebben niet eens over me gesproken, voel je?" En haar ogen vlamden van jaloezie.
„En wat heeft hij me nu nog te zeggen? Kan ik hem trouwens geloven! Nooit! Nee, alles is voor mij voorbij, alles wat mij mijn zorgen
en mijn lijden goedmaakte.... Kun je het begrijpen? Zopas was ik
bezig Grisja met zijn werk te helpen. Vroeger was dat een plezier
voor mij, en nu is het een kwelling. Waarvoor al die zorgen? Waarom heb ik kinderen? Het afschuwelijke, weet je, is, dat mijn ziel helemaal ondersteboven is; in plaats van mijn liefde, mijn tederheid,
is er alleen maar haat, ja, haat. Ik zou hem wel kunnen doden en .."
„Liefste Dolly, ik versta dat alles, maar kwel jezelf toch niet zo; je
bènt te opgewonden, te verbitterd, om de dingen in hun ware licht
te zien."
76

Dolly werd kalmer en een paar minuten bewaarden beiden het zwijgen.
„Wat moet ik doen? Anna, denk er over en help mij. Ik heb alles
overdacht en ik vind geen uitweg." Ook Anna vond geen uitweg,
maar haar hart beantwoordde elk woord, elke smartelijke blik van
haar schoonzuster.
„Dit vind ik," zei zij tenslotte, „als zuster ken ik zijn karakter en die
neiging, om alles te vergeten — zij tikte met haar vingers tegen haar
voorhoofd — een neiging om dwaasheden te begaan, maar ook om
berouw te gevoelen. Nu gelooft hij niet, hij begrijpt niet, dat hij heeft
kunnen doen wat hij heeft gedaan."
„Nee, hij heeft het begrepen en hij begrijpt het nog steeds," onderbrak Dolly haar! ,,Mij vergeet je trouwens; heb ik daarom minder
verdriet?"
„Stil eens. Toen hij met mij sprak, heb ik, ik beken het, niet de volle
omvang van je ongeluk overzien; ik zag maar één ding: de ontwrichting van je gezin, en dat deed me zeer. Nu ik met jou heb gesproken,
zie ik, als vrouw, ook nog iets anders; ik zie je smart en ik kan je
niet zeggen, hoe diep ik je beklaag! Maar Dolly, liefste, al versta ik
je verdriet, één kant van de kwestie ken ik nog niet: ik weet niet,
hoeveel je nog om hem geeft. Jij alleen kunt weten, of je genoeg van
hem houdt, om hem te vergeven. Als je kunt, vergeef dan."
„Nee," begon Dolly, maar Anna onderbrak haar met een kus op haar
hand: „Ik ken de wereld beter dan jij," zei zij, „ik weet hoe mannen
als Stiwa zijn. Je zegt, dat zij samen over jou hebben gesproken. Geloof daar niets van. Die mannen kunnen ontrouw zijn, maar hun
vrouw en hun huiselijke haard zijn hun daarom niet minder heilig.
Zij richten tussen die vrouwen, die zij in de grond van hun hart
minachten, en hun gezin een demarcatielijn op, die nooit wordt overschreden. Ik begrijp niet goed, hoe dat gaat, maar het is zo."
„Ja, maar hij heeft haar toch gekust."
„Luister, Dolly, liefste. Ik heb Stiwa gezien, toen hij verliefd op jou
was, ik herinner me, hoe hij bij mij kwam en over jou sprak, terwijl
de tranen hem in de ogen stonden; ik weet h6e hoog en poëtisch hij
jou zag, en ik weet, dat, hoe langer hij met je samenleefde, jij des te
meer zijn bewondering opwekte. Wij maakten op het laatst grapjes
over zijn hebbelijkheid, telkens weer te zeggen: „Dolly is een bewonderenswaardige vrouw." Jij bent altijd door hem vereerd en dat
zul je blijven: dat is geen voorbijgaande bevlieging geweest."
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„Maar ais hij nu weer zo'n bevlieging zou krijgen?”
„DFt is onmogelijk."
„Zou jij hem zelf hebben vergeven?"
„Dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen.... Ja, ik kan het wel,"
hernam Anna na deze vraag in haar gemoed te hebben overwogen,
„ik kan het zeker. Ik zou niet meer dezelfde zijn, maar ik zou vergeven en op zo'n manier, dat het verleden zou zijn uitgewist."
„Dat spreekt vanzelf," onderbrak Dolly haar met vuur, als antwoord
op een gedachte, die haar meer dan eens had beziggehouden, „als dat
niet het geval was, zou het geen vergeving zijn. Kom, laat ik je nu
naar je kamer brengen," zei zij en stond op. Buiten de kamer sloeg
zij haar armen om haar schoonzuster heen: „Lieve Anna, wat ben ik
blij, dat je bent gekomen. Ik heb nu minder verdriet, veel minder."
20.

Anna bleef de hele dag thuis, bij de Oblonski's en ontving niet een
van de kennissen, die van haar komst hadden gehoord en haar nu
een bezoek kwamen brengen. Heel de morgen bracht zij door met
Dolly en de kinderen; zij liet haar broer een briefje brengen, dat hij
thuis moest komen eten: „Kom, God is barmhartig," schreef zij.
Oblonski dineerde dus thuis; het gesprek was algemeen, en z'n vrouw
tutoyeerde hem, wat zij nog niet weer had gedaan; hun verhouding
bleef koel, maar er was geen sprake meer van scheiding, en Stefan
Arkadjewitsj zag de mogelijkheid van een verzoening in het verschiet.
Kitty kwam na het diner; zij kende Anna amper en voelde zich niet
helemaal gerust op de ontvangst, welke deze grote dame uit Sint Peterusburg, wier lof iedereen zong, haar zou bereiden; zij voelde al
heel gauw, dat zij in de smaak viel; Anna was getroffen door de
jeugd en de schoonheid van Kitty; van haar kant voelde Kitty zich
onmiddellijk aangetrokken en zij was meteen weg van Anna, zoals
jonge meisjes weg kunnen zijn van oudere vrouwen. Niets deed
trouwens in Anna denken aan de vrouw van de wereld of aan de
moeder van een gezin; zij wekte de indruk van een jong meisje van
twintig jaren, met haar lenige gestalte, haar fris en levendig gezicht
als niet een ernstige en bijna droevige uitdrukking, welke Kitty trof
en aantrok, af en toe haar blik had versomberd. Hoewel Anna heel
gewoon en oprecht was, scheen er in haar binnenste een verheven
wereld te bestaan, welke niet toegankelijk was voor een kind.
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Na het diner was Anna vlug op haar broer toegelopen, die een sigaar
rookte, toen Dolly weer naar haar kamer ging.
„Stiwa," zei zij en knikte met het hoofd in de richting van die kamerdeur, „ga, en dat God je moge bijstaan!"
Hij verstond haar, wierp zijn sigaar weg en verdween door de deur.
Anna ging op een canapé zitten met de kinderen om zich heen. De
beide oudsten en dus ook de jongste hadden reeds voor het eten zich
vastgeklemd aan hun nieuwe tante; het was voor hen een spelletje:
wie het dichtst bij haar zou komen, wie haar hand zou vasthouden,
haar omhelzen, met haar ringen spelen of aan haar rokken hangen.
,Kom, laten we weer gaan zitten," zei Anna. En trots gelukkig legde
Grisja zijn blonde hoofdje weer op de knieën van zijn tante onder
haar hand. „En wanneer is het bal?" vroeg deze aan Kitty.
„De volgende week; het zal een prachtig bal worden, een van die
bals, waarop iedereen plezier heeft."
„Er zijn er dus toch, waar iedereen plezier heeft?" vroeg Anna
zachtjes ironisch.
„Het is eigenaardig, maar toch is het zo. Bij de Bronistsjew is het
altijd plezierig, bij Nikitin ook; maar bij Wejekow is het altijd vervelend. Is u dat nooit opgevallen?"
„Hoe kunt u zich op een bal vervelen?"
„En waarom zou juist ik me op een bal niet kunnen vervelen?"
Kitty dacht, dat Anna haar antwoord wel kon raden: „Omdat u altijd
de mooiste bent."
Anna bloosde gemakkelijk en zij kreeg bij dit antwoord een kleur.
„In de eerste plaats," hernam zij, „is dat niet zo, en bovendien, als
het wel zo was, zou dat mij koud laten!"
„Gaat u naar dat bal?" vroeg Kitty.
„Ik zal me er wel niet aan kunnen onttrekken, denk ik. Neem deze,"
zei zij tegen Tanja, die spelend de ringen van haar lange, blanke
vingers aftrok.
„Ik zou u zo graag op het bal willen zien."
„Nu, dan heb ik, als ik moet gaan, tenminste de troost, u een genoegen te doen. Grisja, laat mijn haren met rust," zei zij en stak een
vlecht vast, waarmee het kind speelde.
,,Ik zie u al in een mauve balkleed."
„Waarom juist in mauve?" vroeg Anna glimlachend. „Vooruit, kinderen, jullie hoort, dat Miss Hull jullie voor de thee roept," zei zij en
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zond de kinderen naar de eetkamer. „Ik weet wel, waarom u mij op
dat bal wilt zien, u verwacht er heel wat van."
„Hoe weet u dat? Het is inderdaad zo."
„0, wat bent u nog verrukkelijk jong!" ging Anna verder. „Ik herinner me zo'n blauwe wolk boven de Zwitserse bergen. In die gelukkige tijd, wanneer de kinderjaren eindigen, zie je alles door zo'n
wolk en alles wat je ziet, is bekoorlijk! Dan komt geleidelijk eau
bergpad te voorschijn, dat steeds nauwer toeloopt en dat je met
hartkloppingen inslaat, hoe prachtig het ook lijkt.... Wie heeft die
ervaring niet opgedaan!"
Kitty luisterde glimlachend; hoe komt zij op die gedachten, vroeg zij
zich af, wat zou ik graag haar levensgeschiedenis kennen! En zij zag
weer het weinig poëtische uiterlijk van Anna's echtgenoot voor zich.
„Ik weet er al van," hernam deze, „Stiwa heeft mij er van verteld;
ik heb Wronski vanmorgen op het station gezien, ik vond hem aardig."
„Ach, was hij daar?" vroeg Kitty, blozend: „Wat heeft Stiwa u verteld?"
„Hij heeft een beetje gebabbeld. Ik zou het heerlijk vinden, als het
gebeurde, ik heb gisteren met Wronski's moeder gereisd en zij heeft
aan een stuk de lof gezongen van deze lievelingszoon; ik weet, dat
moeders niet onpartijdig zijn, maar...."
„Wat heeft zijn moeder u verteld?"
„Van alles, zij is dol op hem; toch voel je, dat hij ridderlijk van aard
moet zijn; zij heeft mij bijvoorbeeld verteld, dat hij zijn hele fortuin
aan zijn broer had willen overlaten; dat hij in zijn jeugd een vrouw
heeft gered, die in het water was gesprongen kortom, het is een
held," besloot Anna glimlachend en dacht aan de tweehonderd roebels op het station.
Dit laatste trekje, dat haar een eigenaardig gevoel gaf, verhaalde zij
niet; zij zag daarin een bedoeling, welke haar al te onmiddellijk
raakte.
„De gravin heeft mij met nadruk gevraagd, haar op te zoeken," vervolgde Anna, „en ik wil haar graag weerzien; ik zal morgen gaan..
Stiwa blijft, Gode zij dank, lang bij Dolly", besloot zij en stond op,
een beetje uit haar humeur, meende Kitty.
„Ik ben er het eerst!" „Nee, ik!" riepen de kinderen, Aidie hun thee
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hadden gedronken en nu de salon weer binnenstormden, op hun
tante Anna af.
„Allemaal tegelijk!" riep deze en liep hun tegemoet. Zij pakte hen
beet en wierp ze op een divan, glimlachend om hun vreugdekreten.
21.

Tegen de thee kwam Dolly uit haar kamer, Stefan Arkadjewitsj was
door een andere deur weggegaan.
„Ik ben bang, dat je het daarboven koud zult hebben,' zei Dolly
tegen Anna; „ik zou je beneden onder willen brengen, dan zijn wij
ook dichter bij elkaar."
„Maak je geen zorgen over mij, wat ik je bid," antwoordde Anna en
trachtte van Dolly's gezicht af te lezen, of de verzoening tot stand
was gekomen.
„Het zal hier misschien te licht zijn," zei haar schoonzuster.
„Heus, ik slaap overal, en altijd uitstekend."
„waarover gaat het?" zei Stefan Arkadjewitsj, die de salon binnenkwam, tegen zijn vrouw. Reeds aan de klank van zijn stem hoorden
Kitty en Anna, dat het echtpaar zich had verzoend.
„Ik zou Anna hier willen onderbrengen, inaár dan zouden hier gordijnen moeten komen. En dat kan niemand doen, dat moet ik zelf
doen," antwoordde Dolly haar man.
God weet, of alles nu werkelijk weer in orde is! dacht Anna argwanend door de koele toon van Dolly.
„Maak de dingen toch niet nodeloos ingewikkeld, Dolly," zei de
echtgenoot, „als je wilt, zal ik dat wel in orde maken."
Ja, het is toch in orde, dacht Anna.
„Ik weet, hoe jij die dingen doet," antwoordde Dolly met een spottend lachje, „je geeft aan Matwej een opdracht, waar hij niets van
begrijpt, dan ga je weg, en hij stuurt alles in het honderd."
God zij dank, dacht Anna, het is weer helemaal goed -- en, gelukkig
dat zij haar doel had bereikt, liep zij op Dolly toe en omhelsde haar.
„Ik begrijp niet, waarom je het zo op ons hebt voorzien, op Matwej
en mij?" zei Stefan Arkadjewitsj tegen zijn vrouw, terwijl hij onmerkbaar glimlachte.
De hele avond deed Do lly licht ironisch tegen haar man, en deze
deed blij en opgewekt, doch met mate, als om te tonen dat hij door

de vergiffenis zijn ongelijk niet had vergeten. Tegen half tien heerste
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er om de theetafel een drukke en levendige conversatie, toen er plotseling iets gebeurde, ogenschijnlijk iets heel gewoons, maar dat toch
allen als zonderling trof.

Het gesprek ging over een gemeenschappelijke vriend uit Sint Petersburg, en Anna was snel overeind gesprongen. „Ik heb zijn portret in
mijn album, ik zal het even halen, en tegelijk mijn kleine Serge laten
zien," besloot zij glimlachend met moederlijke trots.
Zij placht haar zoontje tegen tienen goedennacht te zeggen; vaak ook
bracht zij hem zelf naar bed, alvorens naar het bal te gaan; zij vond
het eensklaps erg verdrietig, dat zij zo ver van hem weg was. En of
zij al over andere dingen praatte, haar gedachten keerden telkens
terug naar haar kleine Serge met zijn krulletjes, en zij verlangde
er naar, zijn portret te zien en uit de verte hem een woordje toe te
Zijpas.
gingDe
meteen
en toch besliste
trap, de kamer uit, met haar eigenaardige,
lichte en toch besliste pas. De trap, waarlangs zij naar boven moest,
kwam uit op de grote, verwarmde vestibule, waarop ook de huisdeur uitkwam. Toen zij de salon verliet, ging er in de wachtkamer
een bel over.
„Wie kan dat zijn?" vroeg Dolly.
„Het is nog te vroeg, dat zij mij al zouden komen halen," merkte
Kitty op, „en wat laat voor bezoek."
„Er worden zeker stukken voor mij gebracht," zei Stefan Arkadjewitsj.

Anna, op weg naar de trap, zag de huisknecht aankomen om een
bezoeker aan te melden, terwijl deze in de vestibule onder het lamp.
licht stond te wachten. Zij boog nieuwsgierig over de leuning en her.
kende meteen Wronski. Een vreemde gewaarwording, van vreugde
en schrik, beving haar hart. Hij stond rechtop, zijn overjas nog aan,
en zocht iets in zijn zakken. Toen zij halverwege de trap was, keek
hij op, zag haar en er kwam een onderworpen, verlegen uitdrukking
op zijn gezicht. Zij groette hem met een lichte hoofdknik en hoorde
Stefan luid spreken tegen Wronski, die niet binnen wilde komen.
Toen Anna weer beneden kwam met haar album, was Wronski al
vertrokken, en Stefan Arkadjewitsj vertelde, dat hij alleen was gekomen, om te vragen, hoe laat morgen het diner zou beginnen, ter
ere van een beroemdheid op doorreis. „Hij wilde met geen geweli
binnenkomen. Die rare!"
Kitty bloosde. Zij meende, dat zij alleen begreep, waarom hij was
gekomen, zonder in de salon te willen verschijnen. Zij dacht: hij zal
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bij ons zijn geweest, niemand hebben gevonden en vermoed, dat ik
hier was, maar hij heeft niet willen blijven wegens Anna, en omdat
het zo laat is.
Zwijgend zag men elkander aan en bekeek het album van Anna. Het
was niets bijzonders, 's avonds tegen half tien een vriend een zich•
trog te gaan vragen, zonder binnen te willen komen; toch was iedéreen verbaasd, en Anna meer nog dan de anderen: het kwam haar
zelfs ongepast voor.

22.
Het bal was pas begonnen, toen Kitty en haar moeder de stralend
verlichte en met bloemen versierde trap opkwamen, waarlangs gepoederde lakeien in rode livreien stonden. In de vestibule, waar zij
voor een spiegel eerst hun toiletten en hun haren in orde brachten,
weerklonk een gegons als van een bijenkorf en het geluid van de

violen, die werden gestemd voor de eerste wals.
Een kleine grijsaard, die zijn spaarzame, witte haren voor een andere
spiegel verzorgde en een zeer doordringende parfum verspreidde,
keek met bewondering naar Kitty; hij was haar op de trap tegengekomen en was op zij gegaan om plaats voor haar te maken. Een
baardeloze jongeman, die vorst Sjtsjerbatzki onder „de melkmuilen"
zou hebben begrepen, met een hartvormig opengesneden vest en een
witte das, die hij onder het lopen rechtschikte, groette haar en kwam
toen Kitty vragen voor een contredans. De eerste had zij beloofd aan

Wronski, de tweede moest dus ten deel vallen aan deze jongeman.
Een militair, die zijn handschoenen dichtknoopte, stond bij de salon •
deur; hij wierp een bewonderende blik op Kitty en streek zijn knevel
op.
De jurk, het kapsel, alle onvermijdelijke voorbereidselen voor dit
bal, hadden ongetwijfeld Kitty heel wat hoofdbrekens bezorgd, maar
wie kon dat denken als hij haar daar zag binnenkomen in haar baljurk van rose tule? Zij droeg haar plooien en kanten zo natuurlijk,

alsof zij in een baljurk was geboren, met een roos boven op haar
liefelijke gezichtje.
Kitty had haar beau-jour; zij voelde zich plezierig in haar jurk, haar
schoenen, en haar handschoenen, maar het mooiste van haar toilet
vond zij het zwart fluwelen bandje, dat haar hals nauw omsloot en
dat zij, in haar kamer voor de spiegel „iets aparts" had gevonden.
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Verder mocht men haar critisch bezien, maar niet dat zwarte fluwelen
bandje, dat nooit. Kitty glimlachte ertegen in een spiegel, voor zij de
balzaal binnenging; zij zag voldaan naar haar marmerwitte schouders en armen; haar ogen schitterden, haar rode lippen glimlachten
onwillekeurig; zij voelde zich charmant.
Nauwelijks was zij in de zaal en onderweg naar de vrouwen in tule,
bloemen en strikken, die op hun danseurs wachtten, of Kitty werd
ten dans genood door de beste, eerste cavalier, volgens de hiërarchie
van het bal, de beroemde leider der cotillons, de knappe, elegante
George Korsunski, een getrouwd man. Zojuist had hij gravin Bonin,
met wie hij het bal had geopend, weer naar haar plaats geleid, toen
hij Kitty ontdekte; meteen kwam hij op haar af met die losse pas
eigen aan de leiders der cotillons, en zonder haar ook maar te vragen of zij wel wilde dansen, legde hij zijn arm om de slanke leest
van het jonge meisje; zij wendde zich om en zocht iemand, om haar
waaier aan toe te vertrouwen; de gastvrouw nam die met een glimlach in ontvangst.
„Heel goed, dat u zo vroeg bent gekomen," zei Korsunski, „ik begrijp
die mensen niet, die altijd zo laat komen."
Kitty lei haar linkerhand op de schouder van haar danseur, en haar
kleine voetjes, in het rose geschoeid, gleden licht en op de maat over
het parket.
„Met u dansen, is uitrusten," zei hij en maakte een paar langzame
passen, alvorens zich te storten in de werveling van de wals, _ „hoe
licht, hoe nauwkeurig, het is aanbiddelijk." Dat zei hij bijna altijd
tegen zijn partners.
Kitty glimlachte om deze lof en keek over zijn schouder verder de
zaal rond; zij kwam niet voor het eerst in de wereld, en haalde niet
meer in prille verrukking alle aanwezigen door elkaar; maar zij was
evenmin geblaseerd, en kende al die gezichten nog niet goed genoeg,
om ze moe te zijn. Zij ontdekte dus de groep in de linkerhoek van de
zaal, waar de elite bijeen stond: de mooie Lydia, de vrouw van Korsunski, buitensporig gedecolleteerd, de gastvrouw; de kale Kriwin,
die steeds het voornaamste gezelschap opzocht. En weldra ontdekte
Kitty ook Stiwa, en Anna's elegante verschijning. Hij was er ook.
Kitty had hem niet weergezien na de avond, waarop Ljewin zich had
verklaard. Haar ogen zagen hem reeds van ver, en zij bemerkte zelfs,
dat hij naar haar keek.
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„Zullen wij nog eens rond gaan? U bent toch niet vermoeid?” vroeg
Korsunski, een beetje buiten adem.
”Nee, dank u wel."
„Waar mag ik u heenbrengen?"
„Mevrouw Karenin is daar, meen ik, brengt u me maar in haar richting."
„Waar u maar wilt."
En Korsunski verlangzaamde zijn passen, maar danste nog steeds,
terwijl hij haar naar de linkergroep leidde • en telkens zei: „Pardon,
dames! Pardon, dames!" En handig laverend door die zee van kant,
tule en linten deed hij haar, na een laatste pirouette, neerzitten. Haar
rok dwarrelde op en overdekte de knieën van Kriwin, terwijl twee
rose schoentjes te voorschijn kwamen. Korunski boog, richtte zich
weer op en bood haar zijn arm aan om haar naar Anna te geleiden.
Kitty, een tikje onthutst, bevrijdde Kriwin van haar rok en draaide
zich om, teneinde mevrouw Karenin te zoeken. Deze was niet in het
mauve, zoals Kitty zich had voorgesteld, maar in het zwart. Zij droeg
een gedecolleteerde, fluwelen jurk, die haar welgevormde schouders
en haar mooie armen bloot liet. Haar jurk was afgezet met Venetiaanse kant; zij droeg een krans vergeetmijnietjes in het zwarte
haar, en een tuiltje van diezelfde bloemen was met een zwarte knoop
aan haar corsage bevestigd. Haar kapsel was heel eenvoudig; alleen
vielen een aantal natuurlijke krullen op, die naar alle zijden uitsprongen, bij de slapen en in de nek. Om haar mooie, ivoren hals
hing een snoer fraaie parels.
Kitty zag Anna dagelijks en was weg van haar; maar zij onderging
haar bekoring tn schoonheid pas ten volle, nu zij haar zo in het
zwart zag, na zich haar in het mauve te hebben voorgesteld; de indruk was zo sterk, alsof zij haar tevoren nooit had gezien. Zij hagreep, dat haar grote bekoorlijkheid het toilet volkomen in de schaduw stelde; haar opschik was enkel de lijst, waaruit zij naar voren
kwam, eenvoudig, natuurlijk, elegant, en toch vrolijk en levendig.
Toen Kitty de groep bereikte, waar Anna met de gastheer stond te
praten, het hoofd iets naar hem toegewend en, als altijd, kaarsrecht,
zei deze: „Nee, ik zou de eerste steen niet werpen, ook al keur ik het
niet goed." En toen zag zij Kitty, die zij met een vriendelijke en beschermende glimlach verwelkomde. Het snelle, vrouwelijke oog
keurde het toilet van het meisje, dat de goedkeurende hoofdknik begreep.
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„Dansende reeds maakt u uw entree op het bal,” zei Anna.
„Een bal, waar de prinses is, wordt meteen een feest. Een wals
Anna Arkadjewna?" vroeg Korsunski en boog voor haar.
„Aha, u kent elkaar?" vroeg de gastheer.
„Wie kennen mijn vrouw en ik niet?" antwoordde Korsunski: „wij
zijn zo bekend als de bonte hond. Een wals, Anna Arkadjewna?"
„Ik dans niet, als ik het kan laten."
„Maar dat kunt u vandaag niet."
Op dit ogenblik kwam Wronski er aan.
„lou, laten we dan maar dansen," zei zij en greep snel de arm van
Korsunski, zonder acht te slaan op de groet van Wronski.
Wat heeft zij tegen hem? dacht Kitty, die heel wel bemerkte, dat
Anna opzettelijk de groet van Wronski niet beantwoordde. Deze
kwam naar Kitty toe, herinnerde haar aan de eerste contredans en
betuigde zijn spijt, dat hij haar de laatste tijd niet had gezien. Kitty,
keek vol bewondering naar de d ansende Anna, terwijl zij luisterde
naar Wronski; zij verwachtte, dat hij haar ten dans zou noden, en
toen hij dat niet deed, zag zij hem verwonderd aan. Hij kleurde,
haalde zijn verzuim ijlings in; maar nauwelijks hadden zij een paar
passen gedaan, of de muziek hield op. Kitty zag haar danseur aan,
zijn gezicht was zo dicht bij het hare.... een tijdlang — jaren later
kon zij zich nog die blik vol liefde, welke hij onbeantwoord liet, niet
herinneren, zonder een brandend gevoel van schaamte.
„Pardon! Pardon! Wals! Wals!" riep Korsunski van de andere zijde
der zaal, greep de eerst-beste danseuse en hervatte de dans.
23.
Wronski danste een paar walsen met Kitty, toen keerde zij terug
naar haar moeder. Amper had zij de tijd, een paar woorden te wisselen met gravin Nordston, toen Wronski haar kwam halen voor de
contredans. Zij praatten over koetjes en kalfjes, over Korsunski en
zijn vrouw, die Wronski „lieve kinderen van veertig jaren" noemde,
over de gasten. Op één ogenblik echter deed hij haar hart sne ller
kloppen: toen hij vroeg of Ljewin nog in Moskou was, en daarop
liet volgen, dat hij hem erg aardig vond. Maar Kitty rekende niet
op de contredans; met haar hele hart verlangde zij naar de cotillon;
dan, meende zij, zou de beslissing vallen. Hoewel Wronski haar tijdens de contredans niet had gevraagd, was zij er zeker van, met hein
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de cotillon te dansen, gelijk op alle vroegere bals; zij was er zo zeker
van, dat zij vijf uitnodigingen had afgeslagen, onder het voorwendsel, dat zij die dans reeds besproken had.
Het hele bal, tot aan de laatste quadrille, was voor Kitty een verrukkelijke droom, vol bloemen, vrolijke klanken, beweging; zij danste
tot de krachten haar begaven en zij om een ogenblik rust smeekte;
maar toen zij de laatste quadrille met een jong, vervelend mannetje
danste, kwam zij tegenover Wronski en Anna te staan. Deze had zij
niet meer gezien, sinds het begin van het bal en zij verscheen haar
ditmaal weer in een nieuw en onverwacht licht. Kitty meende aan
haar een overmaat van opwinding te bespeuren, welke zij bij ondervinding kende: die van het succes. Anna scheen erdoor bedwelmd.
Kitty wist, waaraan die stralende en felle blik moest worden toegeschreven, die gelukkige en zegevierende glhnlach, die halfopen lippen, die bevallige en harmonische bewegingen. Wie zou daarvan de
oorzaak zijn, vroeg zij zich af, allen of een enkeling? Zij liet haar
ongelukkige partner zich vergeefs inspannen, de draad van het onderbroken gesprek weer op te vatten en terwijl zij ogenschijnlijk
geheel en al bij de luidruchtige aanwijzingen van Korsunski was,
sloeg zij het tweetal gade, en haar hart werd steeds meer beklemdi
nee, het is niet de bewondering van de massa, het is die van een enkeling, welke haar zo bedwelmt — wie is dat, zou h ij dat zijn?
Telkens als Wronski tegen Anna sprak, begonnen haar ogen te schitteren en haar mooie lippen gingen open in een gelukkige glimlach:
blijkbaar ondanks haarzelf tekende dit geluk zich af op haar gelaat.
En hij? dacht Kitty. Zij keek naar hem en schrok! Het gevoelen, dat
zich in Anna's gezicht als in een spiegel weerkaatste, stond even duidelijk te lezen op het zijne. Waar waren die beheerstheid, die kalmte, dat altijd rustige gezicht? Nu wendde hij zich tot zijn partner,
boog eerbiedig het hoofd en zijn blik was tegelijk nederig en hartstochtelijk. k wil u niet beledigen, zei die blik, maar hoe moet ik

mezelf redden?
Hun gesprek was oppervlakkig en toch scheen elk van die woorden
Kitty beslissend toe voor haar eigen lot. En ook voor hen had, wonderlijk genoeg, terwijl zij praatten over het grappige Frans van Iwan
Iwanitsj en over het dwaze huwelijk van het meisje Elitzki, elk
woord een bijzondere waarde, welker betekenis zij even goed voelden als Kitty.
In het hart van het arme kind smolt het bal, de gasten, alies weg in
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een nevel. Alleen dank zij haar opvoeding en haar plichtsbesef bleef
zij zichzelf de baas, danste zij verder, antwoordde op de vragen, die
tot haar werden gericht, en glimlachte zelfs. Maar toen de cotillon
werd voorbereid, de stoelen gereed werden gezet en de gasten de
kleine salons verlieten, om zich naar de grote te begeven, bevingen
haar wanhoop en vrees. Zij had vijf danseurs geweigerd, was niet
uitgenodigd, en had geen enkele kans, alsnog te worden uitgenodigd,
omdat het, met haar succes, onwaarschijnlijk was, dat zij nog geen
partner zou hebben. Zij had tegen haar moeder moeten zeggen, dat
zij zich niet wel voelde, en het bal verlaten, maar daartoe had zij de
kracht niet. Zij voelde zich verpletterd.
Zij nam de vlucht naar een zijkamertje en viel neer op een stoel. De
luchtige golven van haar toilet omgaven haar slanke leest als een
wolk; de jonge en tere arm van het meisje viel krachteloos neer en
verdronk als het ware in de plooien van haar rose jurk; de andere
arm wuifde nerveus met een waaier voor haar brandende gelaat.
Maar, of zij er al uitzag als een vrolijk vlindertje in het groen, op
het punt, de trillende vleugeltjes uit te slaan, haar hart was zwart
van wanhoop: Ik vergis me misschien, dat alles bestaat niet — maar
dan herinnerde zij zich weer, wat zij had gezien.
„Kitty, wat is er?" vroeg gravin Nordston, die zij niet had horen
aankomen. Kitty's lippen trilden; zij stond haastig op.
„Kitty, dans je de cotillon niet?"
„Nee, nee," antwoordde zij met sidderende stem.
„Hij heeft haar gevraagd, waar ik bij stond," zei gravin Nordston in
de zekerheid, dat Kitty begreep, over wie het ging, „zij gaf hem ten
antwoord: danst u dan niet met prinses Sjtsjerbatzki?"
„Dat laat me koud!" antwoordde Wronski.
Zij alleen wist, hoe kort tevoren zij iemand, van wie zij misschien
hield, had opgeofferd aan deze ondankbare.
.De gravin ging Korsunski opzoeken, met wie zij de cotillon zou dansen, en spoorde hem aan, Kitty te vragen. Gelukkig voor Kitty, behoefde zij niet te praten, daar haar partner als ceremoniemeester
voortdurend van de een naar de ander moest rennen en de figuren
aangeven; Wronski en Anna dansten bijna vlak tegenover haar; Kitty zag hen nu eens van ver, dan weer van dichtbij, wanneer het weer
hun beurt was te dansen, en hoe meer zij naar hen keek, des te sterker voelde zij de omvang van haar ongeluk. Midden in de menigte
waren zij alleen, en op het gelaat van Wronski, anders zo onaandoen88

lijk, herkende Kitty die eigenaardige uitdrukking van nederigheid
en vrees, welke doet denken aan een intelligente hond, die zich
schuldig voelt.
Anna glimlachte, hij beantwoordde haar glimlach; scheen zij te peinzen, dan werd hij ernstig. Een schier bovenmenselijke kracht trok
Kitty's ogen tot Anna. Zij zag er verleidelijk uit in haar zwarte robe,
haar mooie armen vol armbanden, om haar fraaie hals parels, de
zwarte krullen een weinig in de war. De lichte en gracieuse bewegingen van haar voetjes, haar schone, levendige gezicht, alles aan
haar was aantrekkelijk; maar die bekoorlijkheid had iets verschrikkelijks en wreeds.
Kitty bewonderde haar nog meer dan tevoren, ook al voelde zij haar
smart toenemen; zij was ellendig en dat stond op haar gezicht te
lezen. Toen Wronski even later een figuur met Kitty danste, viel het
hem op, dat haar trekken veranderd waren.
„Wat een mooi bal!" zei hij, om iets te zeggen.
„Ja," antwoordde zij.
Midden in de cotillon moest Anna in een nieuw figuur, een uitvinding van Korsunski, de kring verlaten en „twee heren en twee dames" uitkiezen: één van haar was Kitty, die kwam, geheel van
streek. Anna sloot half de ogen, keek haar aan en drukte haar glimlachend de hand, maar meteen bemerkte zij de uitdrukking van verbazing en wanhoop, waarmee Kitty de handdruk beantwoordde, en
toen wendde zij zich tot de andere uitverkorene en onderhield zich
met haar op levendige toon.
Ja, zij bezit een zonderlinge charme, bijna duivels, dacht Kitty.
Anna wilde niet blijven souperen, en de gastheer hield aan. „Blijft
toch, Anna Arkadjewna," zei Korsunski tegen haar en greep haar
arm. „Is dat geen prachtuitvinding van me, die cotillon! Is het niet
een juweeltje?" En hij trachtte haar mee te tronen, waartoe de
gastheer hem glimlachend aanmoedigde.
„Nee, ik kan niet blijven," antwoordde Anna, ook met een glimlach,

maar ondanks die glimlach begrepen beide mannen, uit de vastbesloten toon van haar stem, dat zij niet zou blijven: „Nee, want ik heb
hier, op uw bal in Moskou, meer gedanst dan gedurende de gehele
winter in Sint Petersburg," en zij wendde zich om naar Wronski, die
vlak bij haar stond, „ik moet nog wat rusten vóór de reis."
„En vertrekt u morgen werkelijk?" vroeg hij.
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„Ja, dat denk ik wel,” antwoordde Anna, als verbaasd over zo'n
stoutmoedige vraag. terwijl zij met hem sprak, voelde Wronski zijn
hart schroeien door haar blik en haar glimlach.
Anna bleef niet souperen en vertrok.
24.
Ik moet iets afstotends hebben, dacht Ljewin, op weg van de Sjtsjerbaztki'-s naar het huis van zijn broer. Ik beval anderen niet. Zij zeggen, dat het trots is, maar ik ben niet trots. Zou ik anders in zo'n
situatie zijn geraakt? En hij zag Wronski voor zich, gelukkig, beminnelijk, rustig, geestig: die zou nooit in zo'n situatie geraken. Natuurlijk moest zij hem wel verkiezen, en ik heb mij over niets en niemand
te beklagen; ik alleen heb er schuld aan; met welk recht kon ik verwachten, dat zij haar leven aan het mijne zou wi llen verbinden? Wie
ben ik? Wat ben ik? Een nutteloos mens voor mezelf en voor anderen.
En de herinnering aan zijn broer Nikolaj kwam weer bij hem op:
heeft hij niet gelijk, als hij zegt, dat alles hier op aarde slecht en afschuwelijk is? Hebben wij Nikolaj ooit rechtvaardig beoordeeld?
Zeker, Prokofi heeft hem dronken gezien, in een kapotte jas, en
vindt hem dus een verachtelijk wezen; maar ik zie er anders tegenaan. Ik ken zijn hart en ik weet, dat wij op elkaar lijken. En in
plaats van hem op te zoeken, ben ik nog wel gaan dineren en hier
naar toe gekomen!
Ljewin trachtte onder een lantaarn het adres van zijn broer te ontcijferen en riep een droschke aan. Tijdens de rit, die lang duurde,
herinnerde Ljewin zich een gebeurtenis uit het leven van Nikolaj.
Aan de Universiteit en nog een jaar daarna had zijn broer geleefd als
een monnik; zonder acht te slaan op de spotte rn ijen van zijn makkers, had hij nauwkeurig alle godsdienstige voorschriften opgevolgd,
godsdienstoefeningen, vasten, terwijl hij alle vermaak en vooral da
vrouwen vermeed. En later had hij zich laten gaan en was hij in het
laagste gezelschap verzeild, om een ongebonden leven te leiden. Hij
herinnerde zich een geschiedenis met een jongetje, dat Nikolaj buiten wilde ,opvoeden, en dat hij in een aanval van woede zo had geslagen, dat hij bijna was veroordeeld wegens mishandeling. Een
ardere geschiedenis schoot hem te binnen, met een oplichter, die hij
een chèque had gegeven, om een speelschuld te betalen, en die hij
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toen voor het gerecht had gesleept wegens bedrog. Dat was de
chéque, welke Serge Iwanowitsj had betaald. En hij herinnerde zica
de nacht, die Nikolaj had doorgebracht op een politiepost wegens burengerucht; en het schandaalproces, dat hij tegen zijn broer Serge
was begonnen, toen hij die ervan beschuldigde, hem zijn moederlijke
erfdeel niet te willen uitbetalen; en tenslotte zijn laatste avontuur
toen hij een post had aanvaard in een westelijk gouvernement en
werd gedagvaard wegens mishandeling van een superieur. Dat alles
was onplezierig, maar Ljewin vond het minder erg dan zij, die Nikolaj niet kenden, want hij meende, dat hij dat hart tot op de boden
doorzag en zijn werkelijke geschiedenis kende.
Ljewin vergat niet, dat Nikolaj, toen hij met vroomheid zijn kwade
neigingen trachtte te beteugelen, bij niemand steun of aanmoediging
had gevonden; iedereen, allereerst hijzelf, had daar de spot mee gedreven, toen later de val was gekomen, had niemand getracht, hem
weer op te beuren: men ontweek hem met afkeer en walging.
Ljewin voelde, dat Nikolaj zich in het diepst van zijn hart niet schuldiger zou voelen dan hen, die hem minachtten. Was hij aansprakelijk
voor zijn ontembare natuur, voor zijn beperkte verstand? Had hij
.

niet getracht de rechte weg te blijven bewandelen? Ik zal openhartig met hem spreken en hem evenzo laten doen, en ik zal hem bewijzen, dat ik hem begrijp, omdat ik van hem houd. Zo liet hij zich om
elf uur 's avonds brengen naar het opgegeven adres.
„Boven, nummer twaalf en dertien," antwoordde de portier van het

hotel.
„Is hij thuis?"
„Ik denk van wel."
De deur van nummer twaalf stond op een kier en uit de kamer drong

dichte tabaksrook naar buiten van slechte kwaliteit; Ljewin hoorde
een onbekende stem, toen hoorde hij iemand hoesten, en wist: dat
was zijn broer.
Toen hij een soort voorkamer binnenkwam, zei de onbekende stem:
„Alles hangt er van af, of de zaak verstandig en met overleg wordt
aangepakt."
Ljewin wierp een blik door de kier van de deur en zag, dat de spreker
een jonge man was, gekleed als een arbeider, een grote muts op het
hoofd; op de divan zat een jonge, pokdalige vrouw in een wollen
jurk, zonder kraagje en zonder manchetten. Het hart kromp Konstantin samen bij de gedachte aan de omgeving, waarin zijn broer
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leefde! Niemand hoorde hem, en terwijl hij zijn overschoenen uitdeed, luisterde hij naar wat de andere man zei. Die had het over een
zaak, welke hij wilde beklinken.
„De duivel hale die bevoorrechte klassen!" zei zijn broer na een
hoest: „Masja! geef ons eens wat te eten, en schenk ons eens in van
de wijn, als er nog is; ga anders wat halen."
De vrouw stond op, liep de kamer uit en zag Konstantin: „Er is
iemand voor je, Nikolaj Dimitrijewitsj," zei ze.
„Wat is er?" riep de boze stem van Nikolaj.
„Ik ben het," antwoordde Konstantin en verscheen in de deuropening.
„Wie, ik?" herhaalde de stem van Nikolaj geïrriteerd. Ljewin hoorde
hem snel opstaan en zag de hoge, magere en gebogen gestalte van
zijn broer voor zich opdoemen; diens verwilderde, woeste en ziekehi ke uiterlijk boezemde hem echter vrees in. Hij was nog magerder
geworden sinds Konstantin hem het laatst had gezien, drie jaren geleden; zijn jas was te kort; zijn knokige bouw, zijn handen, alles
scheen daardoor nog groter. Zijn haar was dunner geworden, zijn
knevel was nog even borstelig als vroeger, en hij had nog dezelfde
verschrikte blik, zoals hij nu verwonderd zijn bezoeker aankeek.
„Ach, Konstantin!" riep hij plotseling uit, toen hij zijn broer herkende en zijn ogen schitterden van vreugde; toen wendde hij zich
tot de jongeman, maakte met hoofd en hals een nerveus gebaar,
Ljewin welbekend, alsof zijn das hem benauwde, 'en er kwam een
heel andere, woeste en wrede uitdrukking op zijn magere gelaat:
„Ik heb u geschreven, Serge Iwanowitsj en u, maar ik ken u niet en
wil u niet kennen. Wat wil je, wat wilt u van mij?"
Konstantin had niet gedacht aan de slechte, onverdraaglijke zijden
van dit karakter, welke elke familierelatie onmogelijk maakten; hij
had zich zijn broer heel anders voorgesteld, toen hij aan hem dacht;
nu hij die trekken weer zag, die eigenaardige tics, schoot het hem
weer te binnen: „Maar ik wil niets van je," zei hij ietwat verlegen,
„ik kwam je alleen maar eens opzoeken."
De schuchterheid van zijn broer stemde Nikolaj iets zachter: „O, is
het dat," zei hij met een grijns, „kom dan binnen en ga zitten; wil
je wat eten? Marja, breng drie porties mee. Nee, wacht eens. „Weet
je, wie dit is?" vroeg hij zijn broer en wees de jongeman aan: „Dat

is meneer Kritzki, een vriend van mij; ik leerde hem kennen in
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Kiew; een merkwaardige man. De politie zat hem achterna, natuurlijk, omdat hij geen lafbek is."
En hij keek allen aan, als altijd, wanneer hij iets had gezegd; toen
riep hij de vrouw toe, die op het punt stond weg te gaan: „Wacht
even, zeg ik je!" hij keek allen nog eens aan en begon toen, moeilijk
als altijd, de hele geschiedenisvan Kritzki te vertellen: hoe hij van
de universiteit was weggestuurd, omdat hij een steunfonds wilde
stichten, en zondagscholen; hoe hij toen tot leraar was benoemd, om
meteen weer te worden weggejaagd; hoe hij eigenlijk om niets terecht had gestaan.
„U komt van de universiteit te Kiew?" vroeg Konstantin, om een
pijnlijke stilte te verbreken.
„Ja, daar ben ik geweest," antwoordde Kritzki en fronste ontstemd
de wenkbrauwen.
„En deze vrouw hier," onderbrak Nikolaj, „is Marja Nikolajewna,
mijn levensgezellin. Ik heb haar uit een huis weggehaald, maar ik
houd van haar en waardeer haar, en wie met mij wil omgaan, moet
haar mogen en haar achten. Ik beschouw haar als mijn vrouw. Nu
weet je wie je voor je hebt; en als het gezelschap je niet aanstaat,
kun je weggaan." En hij wierp een onderzoekende blik op de anderen.
„Ik begrijp niet, wat ik tegen dit gezelschap zou hebben."
„Laat dan drie porties komen, Masja, drie porties brandewijn, wijn.
Nee, wacht eens; nee, laat ook maar, ga maar."
„Zie je," vervolgde Nikolaj, pijnlijk fronsend en onzeker, want hij
wist niet wat hij moest zeggen of doen, „zie je," en hij wees naar een
bundel ijzeren staven in een hoek: „Zie je dat? Dat is het begin van
een nieuwe onderneming van ons; het wordt een beroepscoöperatie."
Konstantin hoorde het maar half; hij keek met groeiend medelijden
naar dat teringachtige gezicht. Hij wist trouwens wel, dat die onder-.
neming slechts een plechtanker was voor Nikolaj's gevoel van eigenwaarde. Deze vervolgde: „Je weet, hoe het kapitaal de arbeider verdrukt; de arbeiders, dat is bij ons de boer; hij draagt de hele last van
het werk, en wat hij ook doet, hij blijft een arbeidsslaaf. Alle winst,
waardoor het lot der boeren iets beter zou kunnen worden, waardoor
zij wat vrije tijd zouden kunnen krijgen en enige kennis, wordt op-.
geslokt door de kapitalist. En zo zit de maatschappij in elkaar, dat
hoe meer zij werken, des te dikker worden de bezitters en de koop93

lui, op hun kosten, terwijl zij zelf arbeidsslaven blijven. Dat moet
worden veranderd." En hij keek zijn broer onderzoekend aan.
„3a, natuurlijk," antwoordde Konstantin en zag twee rode vlekjes op
de wangen van zijn broer.
„En wij vormen een coöperatie van smeden, waar alles gemeenschappelijk zal zijn: het werk, de winst, en zelfs het gereedschap."
„Waar komt die coöperatie?" vroeg Konstantin.
„In het dorp Wasdrem, gouvernement Kazan."
„Maar waarom in een dorp? Op het land is toch werk genoeg? Waarom daar een coöperatie van smeden?"
„Omdat de boer nog altijd slaaf is, en daarom hebben jullie, Serge
en jij, liever niet, dat men hen uit de slavernij bevrijdt," antwoordde
Nikolaj, ontstemd over die opmerking.
Terwijl hij sprak, had Konstantin de trieste en vuile kamer rondgekeken; hij zuchtte en die zucht prikkelde Nikolaj nog meer: „Ik ken
jullie aristocratische vooroordelen, van Serge en jou; ik weet hoe hij
zijn verstand gebruikt ter verdediging van het kwaad, dat ons verdrukt."
„In welk verband praat je over Serge?" vroeg Konstantin glimlachend.
„Over Serge? Dat zal ik je zeggen," Nikolaj sprak nu met stemverheffing, „kijk eens. Maar waartoe eigenlijk? Zeg mij eens, waarom
ben je gekomen? Je veracht dit alles hier, des te beter, loop naar de
duivel, loop heen!" En hij stond van zijn stoel op, en schreeuwde:
„Ga dan weg, ga dan weg!"
„Ik veracht niets," zei Konstantin zachtjes, „ik spreek je zelfs niet
tegen."
Op dit ogenblik kwam Marja Nikolajewna binnen; Nikolaj keek haar
boos aan, maar zij liep snel op hem toe en fluisterde hem enige woorden in het oor.
„Ik ben ziek, ik word prikkelbaar," zei Nikolaj, kalmer nu en moeilijk ademhalend, „en jij praat me maar over Serge en zijn artikelen!
Wat een nonsens, wat een leugens, en wat een fouten! Hoe kan
iemand, die niets van het recht afweet, er over praten? Hebt u zijn
artikel gelezen?" vroeg hij aan Kritzki. Hij liep naar de tafel en
wilde die vrijmaken van de haifgerolde sigaretten.
„Ik heb het niet gelezen," antwoordde Kritzki somber, hij wilde
blijkbaar helemaal geen deel nemen aan het gesprek.
„Waarom niet?" vroeg Nikolaf geërgerd.
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„Omdat ik het nutteloos vind, mijn tijd zo te verdoen.”
„Maar, hoe weet u, dat het verloren tijd zou zijn? Voor heel wat
mensen is dit artikel ontoegankelijk, omdat zij het niet kunnen begrijpen; maar voor mij is het iets anders, ik lees tussen de regels
door, en ik weet welke zwakke punten het heeft."
Niemand gaf antwoord. Kritzki stond langzaam op en pakte zijn
muts.
„Blijft u niet souperen? Nu, goedenavond dan. Ik verwacht u morgen
met de smid."
Nauwelijks was Kritzki weg, of Nikolaj knipoogde glimlachend:
„Ook geen groot verstand," zei hij, „ik zie wel...."
In de deur riep Kritzki hem. „Wat is er?" vroeg Nikolaj en ging naar
hem toe in de gang.
Alleen gelaten met Marja Nikolajewna, vroeg Ljewin haar: „Bent u
al lang bij mijn broer?"
„Bijna twee jaren. Zijn gezondheid gaat achteruit, hij drinkt veeL*
„Hoe bedoelt u dat?"
„H&j drinkt brandewijn. Dat is verkeerd voor hem."
„Drinkt hij te veel?" vroeg Ljewin gedempt.
„Ja," antwoordde zij en keek vreesachtig naar de deur, waarin Nikolaj Ljewin verscheen.
„Waarover praten jullie?" vroeg hij en keek de een na de andere aan
met grote ogen en gefronste wenkbrauwen.
„Nergens over," antwoordde Konstantin. verlegen.
„Je wilt geen antwoord geven, nou, geef dan geen antwoord; maar
je hebt niets met haar te praten. Het is maar een meid, en jij bent
een heer.... Ik zie wel, dat je alles al hebt begrepen en beoordeeld,
en dat je mijn wangedrag afkeurt," zei hij met stemverheffing.
„Nikolaj Dimitrijewitsj, Nikolaj Dimitrijewitsj," fluisterde Marja Nikolajewna en kwam bij hem.
„Ja, j a I En, het souper? Aha, daar is het!" zei hij, toen een bediende met een schotel binnenkwam.
„Hierheen," ging hij geprikkeld voort, en snel schonk hij zich een
glas brandewijn in, dat hij gulzig leegdronk: „Eet je mee?" vroeg hij
al weer vriendelijk aan zijn broer: „Laten wit niet meer over Serge

Iwanowitsj spreken. lk ben toch blij je te zien. Wij zijn toch geen
vreemdelingen. Drink eens. Wat doe je tegenwoordig?" vervolgde
slikte haastig een stuk brood door en schonk zich een nieuw glas
in: „Wat voer je uit?"
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„Wel; net als vroeger, alleen, op het land; ik doe aan landbouw,”
antwoordde Ljewin, die met afschuw zag hoe gulzig zijn broer at en
dronk, terwijl hij trachtte zijn gewaarwordingen te maskeren.
„Waarom trouw je niet?"
„Dat is er niet van gekomen," antwoordde Ljewin blozend.
„Waarom niet? Voor mij is dat voorbij. Ik heb mijn leven verspeeld.
ik heb altijd gezegd, dat, als ik mijn erfdeel had gekregen, toen ik
het nodig had, mijn leven heel anders zou zijn geweest, en dat blijf
ik zeggen."
Konstantin veranderde haastig van onderwerp: „Weet je, dat Iwan
bij mij in Pakrowski aan de kas zit?" zei hij.
Nikolaj maakte een nerveuze beweging met zijn hals en scheen na
te denken: „Vertel mij eens, wat er in Pakrowski gebeurt. Is het
huis nog net zo? En onze berken! En de studeerkamer! En leeft
Philip, de tuinman nog? Ik zie het zomerhuisje nog voor me, en de
divan! Je moet niets veranderen aan het huis, trouw maar gauw en
dan weer het leventje van vroeger. Ik kom dan bij je, als je een
goede vrouw hebt."
„Waarom zou je nu niet komen? Wij zouden het samen zo goed kunnen vinden."
„Ik zou wel komen, als ik niet vreesde, Serge Iwanowitsj te ontmoeten."
„Die zul je niet zien; ik heb niets met hem te maken."
„Ja, maar je moet toch kiezen tussen hem en mij," zei Nikolaj en
sloeg angstig zijn ogen op naar zijn broer.
Die schuchterheid ontroerde Ljewin: „Ik zal je een bekentenis doen
over jullie twist: ik kies geen partij voor de een, en niet voor de ander. Jullie hebt, meen ik, allebei ongelijk; alleen is bij jou het ongelijk zakelijk, en bij Serge is het meer innerlijk."
„Haha! Je hebt het begrepen, je hebt het begrepen!" barstte Nikolaj
vrolijk uit.
„En als je het weten wilt, op jouw vriendschap ben ik het meeste
gesteld, omdat...."
„Waarom? Waarom?"
Konstantin durfde niet zeggen, dat dit kwam, doordat Nikolaj ongelukkig was en meer behoefte had aan zijn genegenheid; maar Nikolaj
begreep het en begon weer, met een somber gezicht, te drthken.
„Genoeg, Nikolaj Dimitrij ew!" zei Marja Nikola j ew en stak haar
grove hand uit naar de karaf brandewijn.
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„Blijf er af, zanik niet, anders sla ik je!” schreeuwde hij. Marja
glimlachte lief en gehoorzaam, en dat ontwapende Nikolaj, zij nam
de karaf weg.
„Je denkt, dat zij niets begrijpt, hé?" zei Nikolaj, „zij begrijpt alles
beter dan een van ons. Is zij eigenlijk niet aardig, en goed?"
„U bent nooit in Moskou geweest?" vroeg Konstantin om iets te zeg-gen.
„Zeg toch niet U tegen haar. Dat maakt haar bang. Behalve de kantonrechter, voor wie zij moest verschijnen, toen zij dat huis wilde
verlaten, heeft nooit iemand tegen haar U gezegd. Mijn hemel, wat is
er toch weinig gezond verstand in de wereld!" riep hij plotseling Wt.
„Al die nieuwe instellingen, die kantonrechters, die districtsbesturen! Wat een waanzin!" En hij begon te vertellen van zijn ervaringen met de nieuwe instellingen.
Konstantin luisterde toe; die negatieve en critische instelling, welke
hij evenals zijn broer bezat en waarvan hij zo vaak blijken gaf, vond
hij opeens onaangenaam: „Wij zullen dat alles wel begrijpen in het
hiernamaals," zei hij bij wijze van grapje.
„In het hiernamaals! 0, ik houd niet van die andere wereld, ik houd
er niet van!" herhaalde Nikolaj, zijn verwilderde blik strak op zijn
broer, „het lijkt niet kwaad, om deze chaos te verlaten, met al zijn
gemeenheden, maar ik ben bang voor de dood, vreselijk bang." Hij
huiverde: „Maar drink toch iets. Wil je champagne? Of zullen wij
liever uitgaan? Naar de zigeuners! Weet je, ik ben gaan houden van
de Zigeuners en van de Russische liederen...." Zijn tong sloeg dub-bel en hij sprong van het ene onderwerp op het andere. Met behulp
van Marja wist Konstantin hem thuis te houden, en zij brachten hem
samen naar bed, stomdronken.
Marja beloofde Ljewin, hem te schrijven, als dat nodig was, en te
trachten Nikolaj over te halen, bij hem te komen wonen.

26.
De volgende morgen verliet Ljewin Moskou en tegen de avond was
hij weer thuis. In de trein praatte hij met de passagiers over politiek,
spoorwegen, en evenals in Moskou, voelde hij zich benauwd onder
zoveel uiteenlopende meningen, ontevreden en beschaamd, zonder te
weten waarom. Maar toen hij Ignace zag, zijn eenogige koetsier, de

kraag van zijn kaftan tot boven de oren opgeslagen, zijn slee bedekt
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met een kleed in het flakkerende licht van de stationslampen, zijn
paarden met hun welverzorgde staarten, hun tuig met bellen; toen
de koetsier op de slee plaats nam en het laatste nieuws van huis vertelde: dat Simon, de aannemer, was gekomen, en dat Pawa, de beste
koe, had gekalfd, -- toen had hij het gevoel, langzaam uit die chaos
te worden bevrijd, en met zijn ontstemming verdween zijn gevoel
van schaamte. Hij verlangde er niet meer naar, een ander te zijn, hij
wilde alleen maar beter worden dan hij tot nu toe was geweest. Hij
liet alle hoop op bovenmatig geluk varen en nam zich voor, in het
vervolg met de werkelijkheid tevreden te zijn; hij zou weerstand
bieden aan zijn hartstochten, welke hem hadden beheerst, toen hij
zich had verklaard; en tenslotte deed hij de gelofte, Nikolaj niet te
zullen vergeten en hem te hulp te komen, wanneer het hem slechter
mocht gaan; helaas, dat zou wel niet lang meer duren. Het gesprek
over socialisme, waarover hij met zijn broer zo lichtvaardig had gesproken, schoot hem weer te binnen en deed hem nadenken. Een
herinnering der economische beginselen kwam hem onzinnig voor,
maar toch was hij getroffen door het scherpe contrast tussen de ellende van het volk en de overvloed, waarvan hij genoot; hij nam zich
voor, in het vervolg harder te werken en zich minder weelde te permitteren. In zulke gedachten reed hij van het station naar huis.
Een zwak schijnsel straalde uit het raam van zijn oude meid op de
besneeuwde stoep. Koesma, de huisknecht, kwam barrevoets en nog
slaperig de deur openen; Laska, de jachthond, sprong de meester tegemoet, wierp Koesma bijna omver en stond hem op de achterpoten
op te wachten.
„Wat bent u weer gauw terug, vadertje," zei Agatha Michailowna.
„Ik heb me in Moskou verveeld, Agatha Michailowna; Oost, West,
thuis best!" zei hij, en ging zijn kamer binnen. IJlings werden er
brandende kaarsen binnengebracht, en geleidelijk herkende hij weer
al die vertrouwde dingen: het grote gewei, de rijen boeken, de spiegel, de kachel, waarvan het rooster nodig gerepareerd moest worden, de oude divan van zijn vader, de grote tafel; en daarop een
open boek, een kapotte asbak, en papieren met zijn handschrift. Nu
hij hier weer zo zat, begon hij te twijfelen aan zijn voo rn emens van
onderweg. Al deze getuigen van zijn verleden schenen te zeggen:
„Nee, je zult ons niet verlaten, je zult geen ander worden, je zult
blijven die je altijd bent geweest." Dat zei de buitenwereld, maar
een stem in zijn binnenste fluisterde, dat hij niet de slaaf van zijn
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verleden moest zijn, dat een mens zelf uitmaakte, wat hij werd. En
gehoorzaam aan deze stem ging hij naar een kamerhoek, waar twee
gewichten, elk van een poed lagen; hij tilde ze op, om wat gymnastiek te doen, om weer sterk en moedig te worden. Er klonk een geluid bij de deur. Meteen legde hij de gewichten weer neer.
Het was de rentmeester. Hij ving aan met de mededeling, dat, God
zij dank, alles goed ging, toen bekende hij, dat de boekweit op de
nieuwe droogzolder in brand had gestaan. Dit ontstemde Ljewin. Deze droogzolder, door hem gebouwd en ten dele ontworpen, had nooit
de goedkeuring verkregen van de rentmeester, die de gebeurtenis nu
kalmpjes aankondigde, zelfs met een soort bescheiden triomf. Ljewin
was er van overtuigd, dat de honderdmalen voorgeschreven veiligheidsmaatregelen veronachtzaamd waren. Hij raakte uit zijn humeur
en berispte de rentmeester. Maar hij hoorde ook goed en belangrijk
nieuws: Pawa, de beste, de mooiste koe, gekocht op de tentoonstelling, had gekalfd.
„Keesma, geef me de pels eens aan; en steekt u eens een lantaarn op.
Ik ga even naar haar kijken," zei hij tegen de rentmeester.
De stal stond vlak bij huis; Ljewin stak de hof over langs de sneeuwhopen onder de seringenstruiken en deed de half vastgevroren deur
open; warme mesttucht stroomde naar buiten; de koeien keken, ver-

rast door het onverwachte licht der lantaarns, om. Op het verse stro
glansden in het halfdonker de flanken van de Hollandse zwartbonte;
Berkut, de stier, met een ring door zijn lippen, wilde opstaan, maar
blies toch maar alleen zwaar, toen de mensen voorbij kwamen.
De mooie Pawa, een reus van een beest, lag bij haar kalf, waaraan
zij snoof en dat zij met haar lichaam beschermde. Ljewin ging haar
hok binnen, zette het roodwitte jong op zijn trillende poten en onderzocht het. Pawa loeide van emotie, maar werd weer kalm, toen
Ljewin haar het kalf teruggaf, zij begon het te likken en zuchtte
zwaar. Het jonge dier kroop tegen zijn moeder aan en bewoog de
staart.

„Licht hier eens bij, Fedor, geef de lantaarn eens," zei Ljewin, nog
steeds bezig met het kalf, „het is zijn moeder! Al heeft hij die vacht
ook van de vader, een mooi beest, lang en fijntjes. Is het geen mooi
beest, Wassili Federowitsj ?" zei hij tegen de rentmeester en vergat
in zijn vreugde over het kalf de verbrande boekweit.
„Hoe zou het met zo'n stamboom lelijk zijn? Simon, de aannemer, is
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er geweest, de dag na uw vertrek, Konstantin Dimitrijewitsj, moest
het maar doen ik heb u al gesproken over de machine."
Dit zinnetje bracht Ljewin weer helemaal in het kader van zijn bedrijf, dat groot en veelzijdig was, en van de stal ging hij regelrecht
naar zijn kantoor, waar hij sprak met de aannemer en met de rentmeester; toen ging hij weer naar huis, naar de salon.
27.
Het huis van Ljewin was groot en oud, toch had hij het geheel in
gebruik en werd er overal gestookt, hoewel hij er alleen met het
personeel woonde; het was dwaasheid en helemaal tegen zijn nieuwe
voornemens in, dat voelde hij wel; maar dit huis was voor hem een
hele wereld, de wereld, waarin zijn vader en moeder hadden geleefd
en waren gestorven; zij hadden hier het leven geleid, dat Ljewin
ideaal toescheen en dat hij droomde hier ook nog eens met een
eigen gezin te leiden. Ljewin kon zich zijn moeder amper herinneren; maar die herinnering was hem heilig, en zijn vrouw, zou, als hij
trouwde, naar zijn mening moeten gelijken op dat lieflijke en aanbeden ideaal. Voor hem kon er buiten het huwelijk geen liefde bestaan; hij ging nog verder: hij dacht allereerst aan zijn gezin, en pas
daarna aan de vrouw, die het hem zou moeten schenken. Zijn opvattingen over het huwelijk verschilden dus hemelsbreed van die zijner
meeste vrienden, die het uitsluitend zagen als één der talrijke sociale handelingen. Ljewin beschouwde het huwelijk als de belangrijk.
ste daad in het leven, waar al zijn geluk van afhing. En nu moest hij

dat opgeven!
Toen hij zijn kleine salon binnenkwam, waar hij gewoonlijk thee
dronk en in een stoel een boek zat te lezen, terwijl Agatha Michailowna hem zijn kop bracht en bij het venster ging zitten, met
de vaste vraag: „Mag ik gaan zitten, vadertje?" --- toen voelde hij,
zonderling genoeg, dat hij zijn dromen niet had opgegeven, en dat
hij zonder deze niet kon leven. Of het Kitty zou zijn of een andere,
maar trouwen zou hij. Die toekomstbeelden van een gezin speelden
hem door het hoofd, terwijl hij verstrooid luisterde naar het gepraat
van Agatha Michailowna. Hij voelde, hoe er in de grond van zijn
hart een kracht minder onstuimig werd, maar des te hardnekkiger.
Agatha M fichailowna vertelde, hoe Prokor God had vergeten en, in
plaats van een paard te kopen voor het geld, dat hij van Ljewin had

100

gekregen, dit was gaan verdrinken, en zijn vrouw half dood had geslagen; terwijl hij luisterde, las hij en hervond de draad van de gedachten, door dit boek in hem gewekt. Het was een boek van Tyndall
Over de warmte. Hij herinnerde zich, hoe hij Tyndall had becritiseerd
wegens de voldaanheid, waarmee hij sprak over het welslagen van
zijn proeven, en wegens zijn weinig philosophische kijk. En eensklaps schoot hem een plezierige gedachte door het hoofd: „Over twee
jaren zou hij twee Hollandse koeien kunnen hebben, en Pawa zelf
zou er nog zijn: twaalf dochters van Berkut kunnen er dan nog bij!
Dat zal prachtig zijn!" En hij las verder: „Welnu, veronderstel, dat
electriciteit en warmte eenzelfde kracht zijn, kan men dan dezelfde
eenheden gebruiken in de vergelijkingen, welke dienen om deze
kwestie op te lossen? Neen. En verder? De band, die alle natuurkrachten verbindt, wordt overigens instinctief gevoeld...." __ En
wat een mooie kudde, als de dochter van Pawa een roodbonte koe
zal zijn: mijn vrouw en ik gaan ze met een paar bezoekers bekijken.
Mijn vrouw zegt: „Kostja en ik hebben deze vaars als een kind grootgebracht." — „Hoe kunt u daar zo in opgaan?" vraagt de bezoeker.
— „Alles wat hem interesseert, interesseert mij ook." — Maar wie
zal die vrouw zijn? En hij herinnerde zich het gebeurde te Moskou.
Wat te doen. Ik kan er niets tegen doen. Maar voortaan zal alles antlers gaan. Dwaas, je door het verleden te laten beheersen! Vechten
moet je, om beter te leven, veel beter.... Hij hief het hoofd op, en
verviel in gepeins. De oude Laska, die haar geluk, dat de baas weer
thuis was, nog niet op kon, was op het erf gaan uitblaffen; nu kwam
zij kwispelstaartend de kamer weer binnen en bracht de frisse buitenlucht mee; zij kwam op hem toe, wreef haar kop tegen zijn hand
en jankte zachtjes om te worden gestreeld.
„Zij moest alleen nog kunnen spreken," zei de oude Agatha, „en
toch is het maar een hond, maar zij begrijpt, dat de baas weer thuis
is en dat hij triest is."
„Waarom triest?"
„Kan ik dat dan niet zien, vadertje? Ik moet de bazen toch wel kennen, ik ben immers met ze opgegroeid? Maar als de gezondheid in
orde is en het geweten zuiver, dan doet de rest er niets toe."
Ljewin keek haar aandachtig aan, verbaasd dat zij zijn gedachten zo
goed raadde.
„Ais ik nog eens inschonk?" zei zij, en ging de kamer uit om thee te
halen. Laska wreef nog steeds haar kop tegen de hand van haar baas:
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hij streelde haar en meteen ging zij in een boog a an zijn voeten liggen, het hoofd op een der achterpoten; en om nog duidelijker te
laten uitkomen, dat alles goed, en weer zijn oude gangetje ging, gleed
de tong tussen haar oude tanden door, terwijl zij de bek opende en
met een zacht geluid van haar lippen op haar dooie gemak ging liggen.
„Ik zal hetzelfde doen," dacht hij, „alles kan nog in orde komen."
28.
Anna Arkadjewna zond, de morgen na het bal, haar man een telegram, dat zij dezelfde dag nog uit Moskou wegging: „Nee, heus, ik
moet weer gaan," zei zij tegen haar schoonzuster, om die haar gewijzigde plannen te verklaren, alsof zij zich bijtijds herinnerde, dat zij
nog heel wat had te doen. „Het is beter, dat ik vandaag nog ga." Stefan Arkadjewitsj dineerde in de stad, maar hij beloofde thuis te komen om zijn zuster om zeven uur naar de trein te brengen. Kitty
kwam niet en zond een excuusbriefje, dat zij hoofdpijn had.
Dolly en Anna aten samen met de kinderen en de gouvernante. Uit
wispelturigheid of uit instinct, speelden de kinderen niet zo met hun
tante als bij haar komst; hun aanhaligheid was verdwenen, en zij
schenen zich bitter weinig van haar afreis aan te trekken. Anna had
de hele morgen haar vertrek voorbereid; zij schreef een paar afscheidsbriefjes, noteerde haar uitgaven en pakte haar koffers. Dolly
vond haar onrustig en schreef die nervositeit, welke zij bij ondervinding kende, toe aan een algemene ontevredenheid over zichzelf. Na
het eten ging Anna naar haar kamer, zich verkleden, en Dolly volgde haar. „Wat doe je vreemd vandaag," zei Dolly.
„Ik! Vind je? Nee, ik doe niet vreemd, maar ik ben niet in een goed
humeur. Dat heb ik wel eens meer, ik zou willen huilen. Het is maar
dwaasheid, maar het gaat wel weer over," zei zij snel en verborg
haar blozend hoofd achter de zak, waarin zij haar nachtgoed en haar
zakdoekjes opborg. „Ik had helemaal geen lust uit Sint Petersburg
weg te gaan, en nu vertrek ik weer met spijt van hier."
„Je hebt hier een goede daad verricht," zei Dolly, en keek haar aandachtig aan. Anna zag haar in het gezicht, de ogen vol tranen: „Zeg
dat niet, Dolly. Ik heb niets gedaan en ik kon niets doen. Ik vraag
me vaak af, waarom de mensen me allemaal zo verwennen. Wat heb
ik gedaan en wat kon ik doen? Jij had genoeg liefde in je hart om te
vergever....."
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„God weet, wat er zonder jou zou zijn gebeurd! Wat ben je toch gelukkig, Anna,” zei Dolly, „alles in jouw ziel is helder en rein!"
„Iedereen heeft in zijn ziel zijn s k e 1 e t o n s, zoals de Engelsen zeggen.
„Hoe kun jij nu skeletons hebben? Je hele wezen is helder!"
„Ik heb de mijne!" Anna schreeuwde eensklaps, en een onverwachte,
listige, spottende glimlach speelde om haar lippen, ondanks haar
tranen.
„Dan zijn het vrolijke s k e l e t o n s, en geen naargeestige," antwoordde Dolly glimlachend.
„O, nee! Ze zijn naargeestig! Weet je, waarom ik vandaag vertrek in
plaats van morgen? Het is geen gemakkelijke bekentenis, maar ik
zal je die doen," zei Anna en ging vastbesloten op een stoel zitten,
terwijl ze Dolly vlak in het gezicht keek. Tot haar grote verwondering zag deze, dat Anna rood was geworden tot in haar oogwit, tot
onder de zwarte krulletjes in haar nek. „Ja," vervolgde Anna, „weet
je, waarom Kitty niet is komen eten? Zij is jaloers op mij.... Ik ben
er de oorzaak van, dat dit bal, waarvan zij zich de hemel op aarde
had voorgesteld, voor haar een kwelling is geweest. Maar heus, waarachtig het is mijn schuld niet, of tenminste maar voor een héél klein
beetje," zei zij met nadruk.
„O, wat leek je op Stiwa, toen je dat zei," lachte Dolly.
Anna voelde zich er door gekwetst: „O, nee, nee. Ik ben Stiwa niet,"
zei zij somber, „ik vertel je dit, omdat ik geen ogenblik aan mezelf
wil twijfelen." Maar terwijl zij dit zei, voelde zij hoe weinig het ge-

meend was; niet alleen twijfelde zij aan zichzelf, maar de herinnering aan Wronski deed haar hart zo snel kloppen, dat zij eerder vertrok dan zij van plan was geweest, alleen om hem niet weer te ontmoeten.
„Ja, Stiwa heeft me verteld, dat je de cotillon met hem hebt gedanst,

en dat hij...."
„Je kunt je niet voorstellen, hoe zonderling dat alles is gegaan. Ik
dacht, een handje te helpen bij dat huwelijk, en in plaats van te helpen.... misschien heb ik wel tegen mijn eigen zin in...." Zij bloosde en zweeg.
„O, zoiets voel je meteen," zei Dolly.
„Ik zou wanhopig zijn, als er van zijn kant iets als ernst in het spel
zou zijn," onderbrak Anna haar, „maar ik ben er van overtuigd, dat
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alles spoedig weer zal zijn vergeten en dat Kitty het me niet meer
kwalijk zal nemen."
„Eigenlijk, en eerlijk gezegd, zou het mij niets spijten, als dat huwelijk niet doorging; het is beter, dat het hierbij blijft, als Wronski in
één dag verliefd kan worden op jou."
„Grote goedheid, dat zou krankzinnig zijn!" zei Anna en haar gezicht werd rood van tevredenheid, nu een ander de gedachte uitsprak, welke haar bezighield: „En zo ga ik nu weg, terwijl ik een
vijandin achterlaat in Kitty, die ik zo graag mocht! Zij is zo aardig,
maar dat breng jij wel weer in orde, hè Dolly?"
Dolly weerhield met moeite een glimlach. Zij hield van Anna, maar
vond het niet kwaad, ook in haar zwakke punten te ontdekken: „Een
vijandin? Dat kan niet."
„Ik zou zo graag hebben gewild, dat jullie van mij hielden, zoals ik
van jullie, en nu houd ik nog meer van jullie dan voorheen," zei
Anna met tranen in de ogen. „Mijn hemel, wat doe ik vandaag toch
dom!" Zij veegde met haar zakdoek haar ogen af, en begon zich te
verkleden.
Op het laatste ogenblik kwam eindelijk Stefan Arkadjewitsj thuis,
met een rood en verhit gezicht; hij rook naar wijn en sigaren. Anna's
weke stemming was overgeslagen op Dolly, en toen zij haar schoonzuster voor het laatst omhelsde, fluisterde zij : „Bedenk, Anna, dat
ik nooit zal vergeten, wat je voor mij hebt gedaan, en weet, dat ik
van je houd en altijd van je houden zal als van mijn beste vriendin!"
„Ik begrijp niet waarom," antwoordde Anna, bedwong haar tranen
en kuste haar.
„Je hebt me begrepen en je begrijpt me nog. Dag, lieve!"

29.
„Eindelijk is alles voorbij! God zij dank!" was Anna's eerste gedachte, nadat zij haar broer vaarwel had gezegd, die tot het laatste
ogenblik de ingang van de wagon met zijn lichaam had gevuld. Zij
ging zitten naast Annoesjka, haar kamermeisje, op de smalle bank
en keek de coupé rond, die spaarzaam was verlicht. „God zij dank
ben ik morgen weer bij Serge en Alexej Alexandrowitsj en het oude
leventje vangt weer aan, net als vroeger."
Met dezelfde behoefte aan emotie, welke haar de hele dag had beheerst, installeerde Anna zich nu voor de lange reis; met haar kleine,
elegante handen haalde zij uit haar rode tas een kussentje, dat zij
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op haar knieën legde, wikkelde haar benen in een plaid, en ging gemakkelijk zitten. Een zieke dame bereidde zich reeds op de nacht
voor. Twee andere dames spraken Anna aan, en een grote, oude mevrouw, die haar benen met een deken bedekte, mopperde over de
verwarming. Anna gaf de dames antwoord, maar voelde weinig voor
een gesprek, vroeg haar leeslampje aan Annoesjka, bevestigde dit
aan haar plaats en haalde uit haar tas een Engelse roman en een
vouwbeen te voorschijn. Eerst viel het lezen haar moeilijk; er werd
heen en weer gelopen; toen de trein eenmaal op gang was luisterde
zij onwillekeurig naar de geluiden buiten; de sneeuw db tegen de
ruiten sloeg, de conducteur die, wit van de vlokken, voörbijkwam,
het gesprek van de passagiers over de woedende storm, alles leidde
haar af. Daarna werd het eentoniger; steeds weer dezelfde schokken
en hetzelfde geluid, dezelfde sneeuw tegen de ruiten, dezelfde plotselinge temperatuurswisselingen van warm naar koud, en dan weer
naar warm, dezelfde schemerige gezichten in het halfduister, dezelfde stemmen; eindelijk gelukte het haar te lezen en te begrijpen wat
zij hs. Annoesjka dutte reeds, haar rode tas op de knieën, haar grote
handen in handschoenen, waarvan de ene kapot was. Anna las en
begreep wat zij las, maar de lectuur, dat wil zeggen zich bezighouden
met het leven van een ander, werd haar onuitstaanbaar; zij was
te zeer bezig met haar eigen leven. De heldin van haar roman
verpleegde zieken: zij zou zelf zachtjes door een ziekenkamer willen
lopen; een Kamerlid hield een redevoering; zij had in z'n plaats willen spreken; lady Mary steeg te paard en verbaasde iedereen met
haar stoutmoedigheid: zij had het zelf willen doen. Maar zij moet
rustig blijven zitten, en haar kleine handen speelden met het vouwbeen, om rust te vinden.
De held van haar roman bereikte nu het toppunt van z'n Engels geluk: de titel van baron en een landgoed, en Anna had ook naar dat
landgoed willen reizen, toen zij zich plotseling schaamde, voor de
nieuwe baron èn voor zichzelf. Maar waarover zou hij zich schamen?
— En waarover zou ik mij schamen? vroeg zij zich af en leunde
achterover, verbaasd en ontevreden, terwijl haar handen het vouwbeen omklemden. Wat had zij gedaan? Zij dacht terug aan haar verblijf in Moskou en alles kwam haar goed en plezierig voor. Zij dacht
aan het bal, aan Wronski, aan hun dansen, aan zijn nederig en verliefde gezicht; was daarbij iets dat haar verlegen kon maken? En
toch groeide haar gevoel van schaamte bij deze herinnering, en een
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inwendige stem scheen, naar aanleiding van Wronski, tegen haar te
zeggen: „Je brandt, je brandt, heet, heet, heet."
Wat, wat betekent dat? vroeg zij zich af en ging met een beslist gebaar rechtop zitten. Zou ik bang zijn om daaraan te denken? Wat is
er eigenlijk aan de hand? Zou er tussen dat officiertje en mij iets bestaan, kunnen bestaan dan de relaties, die je met -iedereen onderhoudt? Zij glimlachte minachtend en greep haar boek weer, maar zij
begreep daar nu werkelijk niets meer van. Zij wreef met haar vouwbeen tegen het bevroren raam en trachtte met de afgeschraapte ijsbloemen haar brandende wangen te verkoelen, zij begon bijna luidkeels te lachen. Zij voelde, hoe haar zenuwen steeds meer werden
gespannen, hoe haar ogen steeds groter werden, hoe haar vingers
nerveus samenkrampten, alsof iets haar verstikte, terwijl de beelden
en de geluiden in de halfduistere coupé een buitensporige nadruk
verkregen. Zij vroeg zich telkens af, welke kant de trein uit reed:
vooruit, achteruit, of stond hij stil. Zat Annoesjka daar wel naast
haar, of was het een vreemde? Wat hangt daar aan die haak, een
bontmantel of een beest? Zij werd bang, zich te laten gaan in deze
staat van verdoving; zij voelde, dat zij met wilskracht nog tegenstand
kon bieden. Om te trachten, zichzelf weer meester te worden, stond
Anna op, legde haar plaid weg en haar bont; een ogenblik meende
zij, weer in orde te zijn. Een magere, boers geklede man, in een lange
geelachtige kiel, waaraan een knoop ontbrak, kwam binnen. Zij zag,
dat het de stoker was, die naar de thermometer kwam kijken, en zij
zag de sneeuw achter hem de wagen binnenwaaien; toen was alles
weer verward; de boer werd een reus en krabbelde aan de wand; de
oude dame strekte haar benen uit en vulde zo, als met een zwarte
wolk, de hele coupé; toen meende zij een vreemd geluid te horen,
alsof er iets met een snerpend geluid stuk scheurde; er schitterde een
rood, verblindend vuur, om achter een muur te verdwijnen.
Anna voelde zich vallen in een kuil.
Al die gewaarwordingen waren eer plezierig dan beangstigend. De
stem van de met sneeuw bedekte man riep haar een naam in het
oor. Zij stond op, kwam weer bij bewustzijn, en begreep, dat de trein
een station naderde en dat die man de conducteur was. Meteen vroeg
zij aan Annoesjka haar sjaal en haar bont, deed die om en ging naar
de deur.
„Mevrouw gaat naar buiten?" vroeg Annoesjka.
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„Ja, ik ga even een luchtje scheppen, het is hier zo warm!” en zij
opende de deur. De wind en de sneeuwjacht hielden haar tegen; dat
vond zij grappig, en zij spande haar krachten in om de deur open te
krijgen. De wind scheen haar buiten op te wachten, om haar met
vrolijk gefluit mee te sleuren, maar zij hield zich stevig vast aan een
paal, hield met de andere hand haar rokken in bedwang, en ging op
het perron. In de luwte van de wagon was het een beetje kalmer en
met een waarlijk genot ademde zij met volle teugen de koude lucht
van die stormnacht in. Kaarsrecht stond zij bij de wagen te kijken
over het met sneeuw bedekte perron en naar het station met zijn
talrijke stralende lichten.
30.
De wind blies als razend, joeg tussen de raderen door, wervelde om
de palen, bedekte wagons en mensen met sneeuw. Hier en daar liepen een paar mannen, die de grote deuren op het station openden en
sloten, vrolijk praatten en de planken van het perron onder hun
voeten deden kraken. Een schim gleed Anna buigend voorbij, en zij
hoorde een hamer beuken op ijzer.
„Vlug, het telegram!" riep een geprikkelde stem uit de duisternis
aan de andere kant van de spoorlijn. „Hierheen, nummer 28, alstublieft," klonk het van de tegenovergestelde zijde. Twee heren, een
brandende cigaret tussen de lippen, passeerden Anna; zij stond op
het punt, weer in te stappen, na nog eens diep adem te hebben gehaald, als om proviand aan frisse lucht op te doen, zij haalde de
hand reeds uit haar mof, toen het flakkerende lantaarnlicht werd
verduisterd door een officiersmantel, die op haar toekwam. Het was
Wronski, zij herkende hem.
Aanstonds begroette hij haar, de hand aan zijn kepi, en vroeg of hij

haar met iets van dienst kon zijn. Anna zag hem aan en kon de eerste ogenblikken niet antwoorden; hoewel hij in de schaduw stond,
zag, of meende zij te zien, in zijn ogen de uitdrukking van enthousiasme, welke haar de vorige avond zo sterk had getroffen. Hoe vaak
had zij zichzelf niet verteld, dat Wronski voor haar niets anders was
dan één van die jongemannen, zoals men er honderden ontmoet, en
dat zij aan hem geen enkele gedachte meer zou wij den; en thans, nu
zij hem herkende, doorvoer haar een trotse vrolijkheid. Zij behoefde
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hem niet te vragen, waarom hij hier was; zij wist even zeker, alsof
hij het haar zelf had gezegd, dat hij hier alleen was om bij haar te
zijn.
„Ik wist niet, dat u ook van plan was, naar Sint Petersburg te gaan.
Wat gaat u daar doen?" vroeg zij en liet haar hand weer zakken, een
onbedwingbare vreugde straalde uit haar gelaat.
„Waarom ik daar heenga?" vroeg hij en keek haar strak aan ,,U
weet wel, dat ik er alleen heenga om te zijn, waar u ook bent; ik
kan niet anders."
Op dit ogenblik zweepte de wind, als had zij alle hinderpalen overwonnen, de sneeuw van de daken der wagons en deed triomfantelijk
een losgerukte, ijzeren plaat klepperen; de locomotieffluit loeide
klagend en triest: nog nooit was de razernij van de storm Anna zo
schoon voorgekomen. Zij had zojuist woorden gehoord, waarvoor
haar verstand vrees koesterde, maar waarover haar hart juichte. Zij
zweeg, doch hij verstond de strijd, welke zich in haar voltrok.
„Vergeef mij, als mijn woorden u mishagen," mompelde hij nederig.
Hij sprak eerbiedig, maar op een zo vastbesloten, gedecideerde toon,
dat zij er geruime tijd sprakeloos van bleef.
„Wat u zegt, is slecht," zei zij tenslotte, „en als u een gentleman
bent, dan vergeet u ze, zoals ik zelf ze zal vergeten."
„Nooit zal ik één van uw gebaren vergeten, kunnen vergeten, nooit
één van uw woorden...."
„Houd op, houd op," riep zij en trachtte tevergeefs haar gezicht, dat
hij gespannen gadesloeg, een strenge uitdrukking te geven; zij klemde zich aan de leuning vast, stapte snel de treden van het kleine
platform op en verdween in de wagen. Zij bleef bij de ingang staan
en trachtte zich te herinneren, wat er was gebeurd, zonder zich de
woorden, welke zij hadden gewisseld, te binnen te kunnen brengen;
zij voelde, dat dit vluchtige gesprek hen dichter bij elkaar had gebracht, en zij was daarover tegelijk verschrikt en gelukkig. Eventjes
later ging zij verder de wagon in en zocht haar plaats weer op.
De nervositeit, welke haar had gekweld, werd steeds erger; het was
haar voortdurend, alsof er in haar binnenste iets op springen stond.
Slapen was onmogelijk; maar die geestesspanning, die dromerijen
.

hadden niets onaangenaams; het was veeleer een plezierige onrust.
Tegen de morgen sluimerde zij zittend in; het was dag, toen zij
wakker werd, en de trein naderde Sint Petersburg. De gedachten
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aan haar man, haar zoontje, haar huis en al de kleinigheden, welke
haar die dag en de volgende dagen wachtten, speelden haar meteen
door het hoofd.
Nauwelijks was de trein het station binnengelopen, of Anna stapte
uit de wagon, en het eerste gezicht, dat zij zag, was dat van haar
man: „Grote genade! Waarom heeft hij toch zulke lange oren gekregen?" dacht zij bij de aanblik van het koude, maar voorname gezicht
van haar echtgenoot, en het viel haar op, hoe de punten van zijn
oren vlak bij de rand van zijn hoed stonden. Toen meneer Karenii
zijn vrouw zag, liep hij haar tegemoet en keek haar strak aan met
zijn grote, vermoeide ogen, terwijl hij, als altijd, ironisch glimlachtes
Die blik trof Anna als iets onaangenaams: alsof zij verwachtte, haar
man helemaal veranderd te vinden, en zij kreeg een beklemd gevoel;
niet alleen was zij ontstemd over zichzelf, maar bovenal meende zij
in haar houding tegenover Alexis Alexandrowitsj een zekere gemaaktheid te bespeuren; dat was geen nieuwe gewaarwording, zij
kende die van vroeger, maar had er nooit aandacht aan geschonken;
thans werd zij zich hiervan met een spijtig gevoel bewust.
„Je ziet, hoe'n zorgzame echtgenoot ik ben, even zorgzaam als in
onze wittebroodsweken," zei hij met zijn slepende stem en op die
spottende toon, waarop hij meestal sprak, alsof hij de draak wilde
steken met mensen die zeggen: ik brand van verlangen, je weer te
zien.
„Hoe gaat het met Serge?" vroeg zij.
„Zo beloon je dus mijn liefde?" zei hij: „Het gaat heel goed met hem,
heel goed."
31.
Wronski had niet eens getracht te slapen, die nacht; hij had de ganse
tijd met wijd-open ogen volkomen onverschillig in zijn stoel zitten

kijken naar de mensen, die binnenkwamen en die naar buiten gingen. Zij, die zijn onverstoorbare kalmte anders toch al verbaasde,
zouden hem ditmaal nog tienmaal zo trots en onaandoenlijk hebben
gevonden. Een zenuwachtige jongeman, klerk aan de arrondissementsrechtbank, die vlak bij hem zat, deed al het mogelijke om hem
te laten merken, dat hij tot de levende wezens behoorde: hij vroeg
hem om vuur, sprak hem aan, schopte hem zelfs als per ongeluk;
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maar niets van dit alles had effect, en Wronski keek naar hem met
evenveel interesse als naar een lantaarnpaal. De jongeman, toch al
niet vriendelijk gestemd jegens deze buurman, begon hem te haten,
toen hij zich zo als lucht behandeld voelde. Wronski zag niets en
hoorde niets; hij voelde zich als een held; niet dat hij geloofde, Anna's hart reeds te hebben veroverd, maar omdat de kracht van zijn
gevoelens hem trots en gelukkig maakte.
Wat zou er uit dit alles voorkomen? Hij wist het niet en hij dacht er
niet eens over, maar hij voelde, hoe al zijn krachten, totnogtoe verstrooid, thans alle met een ontzettende energie in een en dezelfde
richting zouden werken. Toen hij bij het station Bologoï uitstapte
om een glas sodawater te drinken, had hij Anna gezien en meteen
bijna onwillekeurig alles gezegd, wat in hem leefde. Dit stemde hem
tevreden; zij wist nu alles, zij dacht er aan. Toen hij weer was ingestapt, ging hij stuk voor stuk in zijn herinnering alle details na, en
zijn fantasie schilderde hem een mogelijke toekomst, welke zijn hart
in verrukking bracht.
Bij zijn aankomst in Sint Petersburg voelde Wronski zich ondanks
deze slapeloze nacht fris en uitgerust, alsof hij pas uit een koud bad
kwam. Hij bleef bij haar wagon staan om haar voorbij te zien komen. Nog één keer dat gezicht zien, en hoe zij loopt, dacht hij en
glimlachte onwillekeurig, misschien zegt zij iets, of kijkt me aan, of
glimlacht. Maar de eerste, die hij zag, was haar man, eerbiedig gevolgd door de stationschef. „Ach ja, haar man!" En toen ontdekte
Wronski pas, dat die man een wezenlijk bestanddeel uitmaakte van
Anna's leven; het was hem wel bekend, dat zij getrouwd was, maar
hij had er nooit over nagedacht, tot op het ogenblik, dat hij dat
hoofd zag, die schouders en die benen in een zwarte broek, en toen
zag hij, hoe die man rustig op Anna toeging en haar hand nam als
iemand wiens recht dat is.
Die verschijning van Alexis Alexandrowitsj, met zijn steedse frisheid, zijn strenge en zelfverzekerde blik, die ronde hoed, die lichtgebogen rug, — dat was werkelijkheid! Maar Wronski had op dit
ogenblik het onaangename gevoel van iemand, die, stervend van
dorst, een heldere bron vindt om tot de ontdekking te komen, dat zij
door de nabijheid van een hond, een schaap of een varken verontreinigd is. De stijve en zware passen van Alexis Alexandrowitsj hinderden Wronski nog het meest. Niemand anders dan hijzelf had in
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zijn ogen het recht, Anna te beminnen. Toen zij verscheen, fleurde
deze aanblik zijn stemming weer op; zij was dezelfde gebleven, en
dit trof en ontroerde hem. Hij gaf zijn knecht, die toegeijld kwam,
order, zijn bagage mee te nemen; terwijl hij naar haar toeliep, zag
hij de begroeting van het echtpaar en, met de helderziendheid der
liefde, verstond hij precies de mate van gedwongenheid, waarmee
Anna haar man tegemoet trad. Nee, zij houdt niet van hem, en zij
kan niet van hem houden, besloot hij in zichzelf.
Toen hij vlak bij haar was, bemerkte hij met vreugde, dat zij zijn
nadering raadde en dat zij, terwijl ze hem herkende, tegen haar man
begon te praten.
„Bent u de nacht goed doorgekomen?" vroeg hij, terwijl hij man en
vrouw tegelijkertijd groette om meneer Karenin de gelegenheid te
bieden, hem te herkennen en zijn groet te beantwoorden, als hij dat
wilde.
„Dank u, heel goed," antwoordde zij. Zij zag er vermoeid uit en niet
zo levendig als anders, maar er schitterde iets in haar blik, dat uitdoofde zodra zij Wronski bemerkte, en dat maakte hem reeds gelukkig. Zij keek op naar haar man, om te zien of deze de graaf kende;
Alexis Alexandrowitsj zag hem gehinderd aan en scheen hem vaag
te herkennen .Wronski's zelfverzekerdheid leed ditmaal schipbreuk
op de ijzige kalmte van Alexis Alexandrowitsj.
„Graaf Wronski," zei Anna.
„Ach zo, ik meen dat wij elkaar al kennen," zei Alexis Alexandrowitsj onverschillig en reikte hem de hand, „je hebt dus op de heenreis met de moeder, en op de terugreis met de zoon gereisd," zei hij
en sprak elk woord even omzichtig uit, alsof het een geschenk ter
waarde van een roebel was. „U komt zeker van uw verlof terug?"
En zonder antwoord af te wachten, wendde híj zich tot zijn vrouw
en vroeg haar op dezelfde ironische toon: „En, zijn er veel tranen
gestort bij het afscheid in Moskou?" Door alleen tegen zijn vrouw te
spreken, gaf Karenin aan Wronski te verstaan, dat hij met haar alleen wenste te blijven; hij maakte dit nog duidelijker door tegen zijn
hoed te tikken en zich om te draaien.
Maar Wronski wendde zich nog eens tot Anna: „Ik hoop, dat ik de
eer mag hebben, mijn opwachting bij u te komen maken?"
Alexis Alexandrowitsj wierp hem een van zijn vermoeide blikken
tOe, en antwoordde koeltjes: „Heel graag, wij ontvangen 's Maan111

dags.". Daarop wendde hij zich voorgoed af van Wronski en zei, nog
steeds op zijn ironische toon, tegen zijn vrouw: „Wat een bof, dat ik
nog een half uurtje vrij kon maken, om je af te halen en je zo mijn
liefde te tonen...."
„Je praat heus al te veel over je liefde dan dat ik die zou kunnen
appreciëren," antwoordde Anna op dezelfde spottende toon, hoewel
zij onwillekeurig luisterde naar de passen van Wronski achter hen.
Wat gaat dat mij ook aan? dacht zij. Toen vroeg zij haar man, hoe
Serge in haar afwezigheid de tijd had doorgebracht.
„Maar heel goed! Mariette zegt, dat hij heel zoet is geweest en dat
hij, het spijt me, het te moeten zeggen, niet om je heeft getreurd;
heel anders dan je man. Dank je nog wel, lieve, dat je een dag eerder
bent teruggekomen. Wat zal onze S a m o war blij zijn! (deze bijnaam gaf hij aan de beroemde gravin Lydia Iwanowna, omdat zij
altijd zo druk en opgewonden was). Zij heeft telkens weer naar je
gevraagd en, als ik je een raad mag geven, dan moest je haar vandaag nog gaan opzoeken. Je weet, dat zij direct, om elke kleinigheid,
last heeft van haar hart; op het ogenblik heeft zij, behalve de gewone dingen, ook nog zorgen over de verzoening van de Oblonski's."
Gravin Lydia was de vriendin van haar man, het middelpunt van een
wereldje, waartoe ook Anna behoorde, dank zij hem.
„Maar ik heb haar geschreven?"
„Zij wil graag de details weten. Ga er heen, lieve, als je je niet al te
vermoeid voelt. Condrat zal voor je rijtuig zorgen, en ik, ik ga naar
de vergadering. Eindelijk zal ik dan weer eens niet alleen eten," vervolgde Alexis Alexandrowitsj, ditmaal zonder ironie, „je weet niet,
hoe ik daaraan ben gewend...." En met een heel bijzonder glimlachje drukte hij haar de hand en bracht haar naar het rijtuig.
-

32.
De eerste, die Anna bij haar thuiskomst zag, was haar zoontje; hij
vloog, ondanks zijn gouvernante, de trap af, schreeuwde van verruk-.
king: „Mama, mama!" en vloog haar om de hals.
„Ik zei toch, dat het moeder was!" riep hij naar de gouvernante, „ik
wist wel, dat zij het was." Maar evenals de vader bezorgde ook het
zoontje Anna een soort teleurstelling; in haar verbeelding zag hij er
beter uit dan in werkelijkheid, en toch was hij allerliefst, met zijn
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krullekopje, zijn blauwe ogen en zijn mooie beentjes in hun keurige
kousen. Het gaf Anna een bijna lichamelijke voldoening, hem weer
bij zich te voelen, zijn liefkozingen te ondergaan; en een morele ontspanning, in die ogen te zien, met hun tedere blik, zo vol vertrouwen
en onbevangen. Zij luisterde naar zijn kinderlijke vragen, terwijl zij
de cadeautjes, welke Dolly's kinderen haar hadden meegegeven, uitpakte en vertelde hem, dat er in Moskou een meisje was, dat Tanja
heette, dat al kon lezen en dat zelfs aan de andere kinderen lezen
leerde.
„Ben ik niet zo lief als zij?" vroeg Serge.
„Voor mij is er niets lievers op de wereld dan jij."
„Dat weet ik," zei het kind glimlachend.
Nauwelijks had Anna ontbeten, of gravin Lydia Iwanowna werd aangediend. De gravin was een grote en krachtige vrouw, met een gele,
ziekelijke huidskleur en prachtige, zwarte, dromerige ogen. Anna
mocht haar wel, maar vandaag werd zij voor de eerste keer getroffen door haar gebreken.
„En, lieve, ben je met de vredestak neergestreken?" vroeg de gravin,
toen zij binnenkwam.
„Ja, alles is weer in orde," antwoordde Anna, „maar het was niet zo
erg als wij dachten; mijn schoonzuster is wel eens vaker wat vlug
met haar besluiten." Maar gravin Lydia, die zich interesseerde voor
alles wat haar niet aanging, had ook nogal eens de hebbelijkheid, in
het geheel geen aandacht te schenken aan wat haar zogenaamd interesseerde; zij viel Anna in de rede: „Ja, er is heel veel verkeerds en
ellendigs in de wereld, en ik voel me vandaag dodelijk vermoeid."
„Wat is er dan?" vroeg Anna en glimlachte onwillekeurig.
„Ik word die onbegonnen strijd voor de waarheid moe, en ik raak er
helemaal van in de war. Het werk van onze zusters (het ging om een
godsdienstige, vaderlandslievende en philantropische instelling) liep
uitstekend, maar met die heren is niets te beginnen!" en gravin Lydia sloeg een toon van berustende ironie aan: „Zij hebben zich
meester gemaakt van die gedachte, om haar helemaal te misvormen,
en nu denken zij er zo kleintjes, zo miserabel over! Maar twee, drie
mensen, ook uw man, begrijpen waarom het gaat; de anderen spreken er alleen maar kwaad van. Gisteren nog schreef Prawdin mij ."
En de gravin vertelde wat er stond in de brief van Prawdin, de
beroemde Panslavist, die in het buitenland woonde. Vervolgens had
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zij het over al de tegenwerking, welke de arbeid van de Unie der
Kerken ondervond, weidde uit over de last, welke zij daarvan ondervond, en vertrok tenslotte inderhaast, omdat zij die dag nog een vergadering van het Slavische Comité moest bijwonen.
Vroeger was dat toch net zo; waarom heb ik het dan toen niet gemerkt? dacht Anna. Was zij vandaag zenuwachtjger dan gewoonlijk?
Eigenlijk is dat alles toch grappig: zo'n vrouw, die alleen maar werkt
voor de weldadigheid, een Christin, en die boos wordt en strijdt tegen anderen, wier doel eveneens godsdienst en liefdadigheid is.
Na gravin Lydia kwam een andere vriendin, de vrouw van een hooggeplaatste ambtenaar, die haar de laatste nieuwtjes uit de stad vertelde. Alexis Alexandrowitsj was op zijn ministerie. Toen zij alleen
was, gebruikte Anna de tijd voor het diner om bij haar zoontje te
zitten, die alleen vooruit at, en om weer orde op haar zaken te stellen en de achtergeraakte correspondentie af te doen. De verwarring
en het schaamtegevoel, waarvan zij op reis zoveel last had gehad,
verdwenen nu onder haar dagelijkse beslommeringen; zij voelde zich
weer kalm en onberispelijk en verbaasde zich over haar geestesgesteldheid van de vorige avond. Wat voor ergs was er dan toch wel
gebeurd? Wronski had een dwaasheid gezegd, waaraan zij immers
geen enkele consequentie behoefde te verbinden. Zij behoefde er niet
eens over te praten met Alexis Alexandrowitsj, dat zou het alleen
maar belangrijk doen schijnen. En zij herinnerde zich een gevalletje
met een jeugdige ondergeschikte van haar man, dat zij had gemeend
hem te moeten vertellen. Alexis Alexandrowitsj had haar toen gezegd, dat iedere vrouw van de wereld op dergelijke ervaringen voorbereid moest zijn, maar dat zijn vertrouwen in haar zo volkomen
was, dat hij zich niet tot jalouzie wilde vernederen en dat hij alle
vertrouwen had in haar tact.
ik kan er beter maar over zwijgen, en ik heb trouwens ook God zij
dank, niets te vertellen, dacht zij.
33.

Alexis Alexandrowitsj kwam tegen vier uur van zijn ministerie
thuis, maar hij had geen tijd, als zo vaak, om naar de kamer van zijn
vrouw te gaan. Hij ging regelrecht naar zijn studeervertrek, om
audiëntie te verlenen aan wie op hem wachtten, en om enige paperassen te tekenen, welke zijn chef de cabinet had gebracht.
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Tegen etenstijd kwamen de gasten (de ftrening ontvingen elke dag
vier mensen te eten) : een oude nicht van Alexis Alexandrowitsj, een
afdelingschef van het ministerie met zijn vrouw, en een jongeman,
die voor dienstzaken een aanbeveling bij Alexis Alexandrowitsj had
gekregen.
Anna kwam in de salon om hen te ontvangen. De grote bronzen pendule uit de tija van Peter I sloeg amper vijf uur, toen Alexis Alexandrowitsj, in rok en met witte das en twee deconties, zijn studeervertrek verliet; onmiddellijk na het eten moest hij uit; al zijn minuten
waren geteld en om elke dag al zijn verplichtingen na te komen,
moest hij precies en op de minuut zijn; „zonder haast en zonder rust"
luidde zijn devies. Hij kwam binnen, groette iedereen, ging aan tafel
zitten en glimlachte tegen zijn vrouw. „Eindelijk is mijn eenzaamheid dan voorbij ! Je kunt je niet voorstellen, hoe g ê n a n t (hij legde
nadruk op dit woord) het is, alleen te dinerenr
Tijdens het diner vroeg hij zijn vrouw over Moskou, en over Stefan
Arkadjewitsj in het bijzonder, met zijn spottende glimlach, maar het
gesprek bleef algemeen en liep hoofdzakelijk over dienstaangelegenheden en over de beau monde van Sint Petersburg.
Na het eten bleef hij nog een half uurtje bij zijn gasten, toen ging hij
uit naar de ministerraad, na zijn vrouw de hand te hebben gedrukt.
Anna had voor die avond een uitnodiging ontvangen van prinses
Betsy Twerskoï, maar zij ging niet, evenmin als naar de schouwburg,
waar zij die dag haar loge had; zij bleef thuis, omdat de modiste
haar belofte niet had gehouden. Toen haar gast waren vertrokken.
ging Anna haar kleren nazien en ontdekte tot haar ergernis, dat van
de drie jurken, welke zij voor haar vertrek naar Moskou te vermaken
had gegeven, twee nog niet gereed waren en dc derde niet goed was.
De modiste kwam excuus maken, maar Anna voer in haar ontstem
ming zozeer tegen haar uit, dat zij zich er achteraf over schaamde.
Om te kalmeren bracht zij de avond door met haar zoontje, bracht
hem zelf naar bed, stopte hem in, zegende hen met het teken des
kruises en ging toen pas heen. Die avond bracht haar rust en, het
geweten ontlast van een zwaar gewicht, wachtte zij in het hoekje
van de haard op haar man, terwijl zij haar Engelse roman verder
las. Die scène op reis, welke haar zo ernstig had toegeschenen, was
nu in haar ogen niets meer dan een onbetekenend voorvalletje uit
het publieke leven.... Klokslag half tien g'_21g de bel en Alexis
.
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Alexandrowitsj kwam de kamer binnen. „Eindelijk ben je err zei
zij en stak haar hand uit. Hij kuste die hand en ging naast zijn
vrouw zitten.
„Je reis is dus in het algemeen goed verlopen?" vroeg hij.
„Ja, uitstekend," en Anna begon alle details van de reis te vertellen;
haar vertrek samen met de oude gravin, het spoorwegongeluk, haar
aanvankelijk medelijden met haar broer, en met Dolly tenslotte.
„Toch is zo'n man niet te verontschuldigen, ook al is het je broer,"
zei Alexis Alexandrowitsj streng. Anna glimlachte. Zij wist, dat hij
met deze strengheid trachtte te bewijzen, dat zelfs verwantschap de
rechtvaardigheid van zijn oordeel niet kon beïnvloeden: het was een
karaktertrek, welke zij in hem waardeerde.
„Ik ben erg blij," vervolgde hij, „dat alles goed is afgelopen en dat
je terug kon komen. En wat zegt men daarginds van de nieuwe
maatregel, die ik in het kabinet heb voorgesteld?" Anna had er niets
over gehoord en voelde zich een beetje verlegen, dat zij een kwestie
van zoveel belang voor haar man had vergeten.
„Hier heeft het daarentegen nogal wat stof doen opwaaien," zei hij
met een tevreden glimlach. Zij voelde, dat Alexis Alexandrowitsj
haar bijzonderheden had te vertellen, waardoor hij zich gevleid voelde, en door haar vragen bracht zij hem er toe, te vertellen van de
gelukwensen, welke hij in ontvangst had genomen.
„Ik was er heel, heel tevreden mee; het bewijst, dat de mensen hier
langzamerhand verstandige en ernstige opvattingen krijgen."
Toen hij zijn glas thee met room gedronken en zijn brood gegeten
had, stond Alexis Alexandrowitsj op om naar zijn studeervertrek te
gaan. „Je had vanavond dus geen lust om uit te gaan?" vroeg hij.
„Heb je je niet verveeld?"
„Nee, helemaal niet," antwoordde zij en stond eveneens op, om met
hem mee te gaan: „Wat lees je nu?"
„Ik lees de ,,P oésie des E n f e r s", van de Duc de Lille, een zeer
merkwaardig boek.
Anna glimlachte, zoals iemand glimlacht om de zwakheden van zijn
lievelingen; zij stak haar arm door de zijne en liep met hem mee tot
aan de deur van zijn studeervertrek. Zij wist, dat zijn gewoonte,
's avonds te lezen, voor hem een behoefte was geworden, en dat h ij
het als een plicht beschouwde, op de hoogte te blijven van al het interessante, dat er in de letterkundige wereld verscheen, ook al na
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men de officiële plichten bijna al zijn tijd in beslag. Ook wist zij, dat
Alexis Alexandrowitsj, al interesseerde hij zich in het bijzonder voor
werken over politiek, philosophie en religie, het niet laten kon, van
elk nieuw, goed boek over kunst, elke enigszins belangrijke verzenbundel kennis te nemen, en dit juist omdat kunst en poëzie een tegenstelling vormden met zijn karakter. En al koesterde Alexis
Alexandrowitsj over zekere punten in politiek, philosophie en religie
nog wel eens twijfel, en trachtte hij die op te helderen, nooit aarzelde hij met zijn oordeel inzake poëzie, en kunst, vooral muziek. Hij
sprak graag over Shakespeare, Raphaël, Beethoven, over het belang
der nieuwe richtingen in poëzie, en muziek: hij classificeerde die
richtingen met een strikte logica, maar nooit had hij ook maar één
muzieknoot begrepen.
„Nu, God zegen je; ik ga even naar Moskou schrijven," zei Anna bij
de deur van het studeervertrek, waar als altijd, bij de stoel van haar
man kaarsen en snuiters gereed stonden naast een karaf water.
Toch is het een goede man, eerlijk, loyaal en in zijn kring de moeite
waard, zei Anna in zichzelf, terwijl zij naar haar kamer ging, alsof
zij hem moest verdedigen tegen iemand die had gezegd, dat het onmogelijk was, van die man te houden. Maar waarom steken zijn
oren zo uit? Hij heeft zich vast de haren te kort laten knippen.
Klokslag middernacht zat Anna nog voor haar bureautje aan Dolly te
schrijven, toen de stappen van Alexis Alexandrowitsj weerklonken;
hij was op zijn pantoffels en in een sjamberloek, fris gewassen en
gekamd, met een boek onder de arm. Alvorens de slaapkamer binnen
te gaan, liep hij op zijn vrouw toe en zei glimlachend tegen haar:
„Het is al laat."
„Met welk recht heeft hij hem zo aangekeken?" dacht Anna, die zich
op dit ogenblik herinnerde, hoe Wronski naar Alexis Alexandrowitsj
had gezien. Zij kleedde zich uit en ging naar haar slaapkamer; maar
waar was die vlam, welke in Moskou heel haar gezicht had doen
stralen en een glans had verleend aan haar ogen en aan haar glimlach? Die was uitgedoofd, of althans goed verborgen.
34.
Toen Wronski Sint Petersburg had verlaten, had hij zijn grote kamer
aan de Morskaja overgedaan aan Petritzki, zijn boezemvriend. Petritzki was een jonge luitenant, een doodgewone jongeman; niet al117

leen was hij niet rijk, maar hij stak zelfs tot over de oren in de
schulden; hij kwam elke avond dronken thuis, bracht een deel van
zijn tijd op het politiebureau door wegens avontuurtjes, die soms
grappig, soms scandaleus waren, en ondanks alles wist hij zich bemind te maken bij zijn makkers en bij zijn superieuren.
Toen Wronski tegen elf uur 's morgens thuis kwam, zag hij voor zijn
deur een welbekend aapje staan; terwijl hij aanbelde, hoorde hij een
paar mannen lachen en een vrouwenstem kirren, toen de stem van
Petritzki, tegen zijn ordonnans: „Als het een van die ellendelingen
is, dan niet binnen laten!"
Zonder zich te laten aandienen, liep Wronski de eerste kamer binnen. Barones Shilton, de vriendin van Petritzki, zat in een jurk van
paars satijn, het heldere gezichtje omlijst door blonde krullen, voor
een ronde tafel koffie te zetten, en vulde, net als een kanarie, de
salon met haar Parijs jargot. Petritzki, in trui, en kapitein Kamerowski, in vol tenue, zaten naast haar.
„Bravo, Wronski!" riep Petritzki en sprong luidruchtig van zijn
stoel „De meester zelf! Barones, schenk hem koffie in uit de nieuwe
koffiepot. Wij hebben niet o p je gerekend. Ik hoop, dat je tevreden
bent over de opluistering van je salon," zei hij en wees op de barones, „jullie kent elkaar toch?"
„En of wij elkaar kennen!" antwoordde Wronski en glimlachte vrolijk, terwijl hij de barones de hand drukte. „Wij zijn nog oude vrienden."
„U komt van :.e reis terug?" zei de barones. „Dan neem ik de
vlucht. Ik ga onmiddellijk weg, als ik stoor."
„Overal, waar u bent, bent u thuis, barones," antwoordde Wronski.
„Goèdendag Kamerowski," zei hij en drukte hem koeltjes de hand.
„Nooit zou u zoiets c : : lig hebben kunnen zeggen," zei de barones
tegen Petritzki
„Waarom niet? Na een diner zou ik dat evengoed kunnen."
„Na het diner, dat is geen kunst. Kom, laat ik uw koffie klaarmaken,
terwijl u u wat verfrist," zei de barones, ging weer zitten, draaide
ijverig aan het kraantje van de nieuwe koffiepot, „Peter, geef me de
koffie eens aan," vervolgde zij tegen Petritzki, die zij naar zijn familléma, Peter noemde, zonder haar verhouding met hem te verheimelijken. „Ik zal er nog wat bijdoen."
„U zult hem verwennen."
.
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„Nee, ik zal hem niet verwennen. En uw vrouw?” zei plotseling de
barones midden in het gesprek van Wronski met zijn kameraden:
„Wij hier hebben u uitgehuwelijkt. Hebt u haar meegebracht?"
„Nee, barones; ik ben een geboren vrijbuiter en als zodanig zal ik
sterven ook."
„Des te beter, des te beter. Geef me uw hand daarop." En zonder hem
los te laten, begon de barones hem haar nieuwste toekomstplannen
te ontvouwen en hem, onder tal van grapjes, om raad te vragen: „Hij
wil nog steeds niet toestemmen in een scheiding! (H ij, dat was haar
echtgenoot). Wat moet ik doen? Ik ben van plan, een proces tegen
hem te beginnen. Want dunkt u daarvan? Kamerowski, let toch op
de koffie, zij kookt over; u ziet toch, dat ik een zakelijk gesprek voer!
Ik ben dus van plan, een proces tegen hem te beginnen, om mijn
fortuin in handen te krijgen. Begrijpt u zo'n krankzinnigheid? Onder
voorwendsel, dat ik hem ontrouw ben, probeert hij van mijn bezit te
profiteren!"
Wronski vermaakte zich met dit gebabbel, gaf de barones gelijk, ver
schafte haar lachend raad, en sprak weer op zijn oude manier met
dit soort vrouwen. Volgens de opvattingen van deze Petersburgse
wereld, was de mensheid in twee duidelijk onderscheiden klassen
verdeeld: de eerste bestond uit dwaze, domme en bovenal belachelijke mensen, die zich verbeelden, dat een man alleen mag leven met
de vrouw, die hij heeft getrouwd, dat de jonge meisjes ongerept
moeten zijn, de vrouwen kuis, de mannen dapper, matig en flink; dat
ieder zijn kinderen moet opvoeden, zijn brood verdienen, zijn schulden betalen en andere dergelijke beuzelarijen. Dat zijn de achterlijke en vervelende mensen. De tweede groep, waartoe zij vol trots
zichzelf rekenden, om daar deel van uit te maken, moest allereerst
elegant zijn, edelmoedig, vermetel, onde:houdend, zich ongebreideld
overgeven aan al zijn hartstochten en spotten met de rest.
Wronski, nog onder de indruk van de zo gans andere atmosfeer in
Moskou, voelde zich ietwat beklemd,
°peens het oude leventje
terug te vinden, maar spoedig voelde hij zich weer thuis, als in oude,
vertrouwde pantoffels. De fameuse koffie werd in het geheel niet
opgediend, zij kookte de koffiepot uit c een kostbaar tapijt, bevlekte de jurk van de barones, maar bereikte toch haar eigenlijke doel:
veel gelach en grappen verwekken.
„Kom, nu ga ik weg, want als ik no leef. zou a zich nooit gaan
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verfrissen van de reis, en ik zou de ergste misdaad op mijn geweten
hebben, welke een welopgevoed heer kan begaan: zich niet te wassen. Dus u raad me aan, hem het mes op de keel te zetten?"
„Zeker, en wel zo, dat uw handje vlak bij zijn lippen komt; hij zal
haar dan kussen en alles zal tot ieders tevredenheid eindigen," eindigde Wronski. „Tot vanavond in het Théatre Francais!" en de kleine barones verdween met de ruisende sleep achter zich aan. Kamerowski stond eveneens op, en Wronski stak, zonder zijn vertrek af te
wachten, hem de hand toe en ging naar de badkamer. Terwijl hij
zich waste, schilderde Petritzki hem in enkele trekken zijn situatie.
Geen geld, een vader, die verklaarde niet meer te willen dokken en
die geen enkele schuld meer wilde betalen. Een kleermaker, die
hem wilde laten gijzelen, en een andere kleermaker, die even koppig
was. Een kolonel, van plan om, als dat zo doorging, hem uit het regiment te verwijderen. De barones, die hem stierlijk verveelde met
haar eeuwige aanbod van geld, en een andere vrouw, een strenge
Oosterse schoonheid, „een soort Rebecca", die hij hem beslist moest
laten zien. Een kwestie met Berkasjew, die wilde duelleren, maar
daar zou toch niets van komen; overigens ging alles uitstekend en
allerplezierigst. Vervolgens begon Petritzki de laatste nieuwtjes te
vertellen, zonder zijn vriend de tijd te laten, ergens dieper op in te
gaan. Die praatjes, deze kamers, waar hij drie jaren had gewoond,
deze hele omgeving droegen er toe bij, Wronski weer in te burgeren
zijn oude, zorgeloze leventje te Sint Petersburg; het gaf hem zelfs
een behagelijk gevoel, hier weer terug te zijn.
„Hoe is het mogelijk?" riep hij uit, terwijl hij de volle waterstraal op
zijn hoofd en brede hals liet neerkomen: „Hoe is het mogelijk?" als
commentaar op de mededeling, dat Laura was weggegaan bij Fertinghof, en naar Milejew toe: „En is hij nog altijd even dom en even
tevreden over zichzelf? En Boesoelkow?"
„O! Boesoelkow! Dat is een hele historie!" zei Petritzki: „Je weet
hoe dol hij is op bals? Hij slaat er nooit een over aan het hof. Laatst
is hij daar met zo'n nieuwe helm naar toe gegaan. Ken je die nieuwe
helmen? Zij zijn uitstekend, heel licht. Hij was dus in vol tenue. -Nee, maar luister nu toch even...."
,,Ik luister, ik luister," antwoordde Wronski en droogde zich met een
handdoek het gezicht af.
„Een groothertogin komt voorbij aan de arm van een vreemde am-
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bassadeur en, tot zijn ongeluk, geraakt het gesprek op de nieuwe
helmen. De groothertogin ziet onze vriend staan, rechtop, de helm
op het hoofd (Petritzki imiteerde Boesoelkow in vol tenue), en
vraagt hem, of hij zijn helm wil laten zien. Hij verroert zich niet.
Wat is er aan de hand? Zijn kameraden geven hem tekens, wenken:
„Geef dan toch!".... Niets. Hij verroert zich zomin als een dode. Je
kunt je dat toneel voorstellen. Tenslotte wil men hem de helm afnemen, maar hij verweert zich, zet hem dan toch af en reikt hem zelf
de groothertogin toe. „Kijk, dat is het nieuwe model," zegt zij en
draait de helm om. En wat rolt er uit? Bonbons! Perenbonbons, twee
pond bonbons! Dat was zijn proviand, de arme jongen!"
Wronski lachte tranen en nog lang daarna, toen hij over heel iets
anders sprak, lachte hij nog bij de gedachte aan die ongelukzalige
helm, een goede, jonge lach, waarbij zijn witte, regelmatige tandenrijen te voorschijn kwamen.
Toen hij de laatste nieuwtjes had gehoord, trok Wronski met behulp van zijn bediende zijn uniform aan en ging zich melden op het
Plein; daarna wilde hij zijn broer gaan opzoeken, en dan Betsy, en
vervolgens een reeks bezoeken afleggen om toegang te verkrijgen
tot de kring, waarin de Karenins verkeerden. En zoals dat altijd gaat
in Sint Petersburg, ging hij uit in de verwachting, pas -eel laat in
de nacht weer thuis te komen.
‘

.
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1.
Tegen het einde van de winter hielden de artsen in de huize Sjtsjerbatzki consult over Kitty's gezondheid; zij was ziek, en de nadering
van het voorjaar verergerde haar toestand nog. De huisdokter had
haar levertraan voorgeschreven, toen staalpillen, en tenslotte zilvernitraat; maar, teen geen van deze middelen hielp, had hij een reisje
naar het buitenland aangeraden. Toen besloot men een beroemd arts
te raadplegen. Deze beroemdheid, een jonge man nog en een knappe
verschijning, wilde de patiënt grondig onderzoeken; met kennelijk
plezier legde hij er de nadruk op, dat het schaamtegevoel der meisjes maar een barbaars overblijfsel was, en dat niets normaler was
dan een halfgekleed meisje onderzoeken. Daar hij dit dagelijks deed
en er niet eens bij stilstond, voelde hij de maagdelijke schaamte, dat
barbaarse overblijfsel, bijna als een persoonlijke belediging.
Noodgedwongen werd zijn eis ingewilligd, want men had, al kwamen alle artsen ook uit dezelfde school, na bestudering van dezelfde
boeken en dus met eenzelfde kennis, in de omgeving der prinses uitgemaakt, dat de bewuste medische beroemdheid die speciale kennis
bezat, welke Kitty moest redden. Na een diepgaand onderzoek van
de arme zieke, die helemaal beduusd en in de war was, waste de
beroemde arts zorgvuldig zijn handen en ging vervolgens weer naar
de vorst in de salon. Deze luisterde kuchend en met een somber gezicht naar hem. Daar hij nooit ziek was geweest, geloofde hij niet in
de geneeskunst, en zijn gezond verstand ergerde zich des te meer aan
deze comedie, omdat hij wellicht de enige was, die begreep wat zijn
dochter mankeerde. „Hij heeft het nog niet .geschoten," mompelde
hij in zichzelf en sprak met deze jagersterm zijn mening uit over de
diagnose van de arts. Deze zijnerzijds verwaardigde zich amper iets
te zeggen tegen het bekrompen begrip_ van die oude landjonker. Hij
beschouwde de prinses als het hoofd der huishouding. Voor haar
wilde hij de sluizen van zijn welsprekendheid openzetten; zij kwam
binnen met de huisdokter, en de oude vorst ging de kamer uit, om
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niet al te zeer te laten blijken wat hij van dit alles dacht. De prinses
was van streek en wist niet wat zij moest doen; zij gevoelde schuld
tegenover Kitty.
En, dokter, beslist u over ons lot, zeg mij alles — is er nog hoop?
wilde zij zeggen, maar haar lippen beefden.
„Ik ben dadelijk tot uw dienst, prinses, zodra ik met mijn collega
heb geconfereerd. Wij zullen dan de eer hebben, u van advies te
dienen."
„Zoals u wenst."
De prinses zuchtte en verliet de kamer. De huisdokter begon een
schuchtere uiteenzetting over een predispositie voor tuberculose,
want enz., enz. De beroemde arts hoorde hem aan, haalde midden
onder zijn woorden een groot, gouden horloge uit zijn vestzak te
voorschijn: „Ja", zei hij, „maar...." Zijn collega zweeg eerbiedig.
„Zoals u weet, is het niet wel mogelijk, de aanvang van een tuberculeuze ontwikkeling nauwkeurig te bepalen; voordat het euvel zich
openbaart, staat er niets vast. In het huidige geval kan men hoogstens vrees koesteren voor deze kwaal, op grond van symptomen als
slechte spijsvertering, nervositeit en dergelijke. De kwestie dient dus
als volgt te worden gesteld: „Wat is er aan te doen, gegeven dat
men reden heeft, een tuberculeuze ontwikkeling te vrezen om een
gezonde spijsvertering in stand te houden?"
„Maar u weet toch, dat in dit geval psychische factoren een rol spelen," waagde de huisdokter op te merken, fijntjes glimlachend.
„Natuurlijk," antwoordde de beroemde arts, die nog steeds op zijn
horloge keek. „Neemt u me niet kwalijk, maar weet u ook, of de
brug over de Yaoesa al hersteld is, of moet je nog steeds omrijden?"
vroeg hij.
„Zij is hersteld."
„Dan heb ik nog ongeveer twintig minuten. — Wij stelden de zaak
dus zo: de spijsvertering regelen en de zenuwen versterken, het etre
is niet mogelijk zonder het andere; en de zaak moet van beide kanten tegelijk worden aangepakt."
„Maar de reis naar het buitenland?"
Luistert u eens naar mijn re„Ik ben tegen buitenlandse reisjes.
denering: als de tuberculeuze ontwikkeling aanvangt, wat wij niet
kunnen nagaan, waartoe dan die reis? De hoofdzaak is, een manier
vinden, waardoor een goede voeding in stand wordt gehouden". En
—
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hij ontwikkelde zijn plan: een kuur met bronwater, dat in zijn ogen
voornamelijk de verdienste bezat, althans volkomen onschadelijk te
zijn.
De huisdokter luisterde aandachtig en eerbiedig: „Maar als voordelen van een reis zou ik willen noemen de verandering van omgeving
en de afwezigheid van elementen, welke onaangename herinneringen
kunnen wekken. En tenslotte is het een wens van de moeder," liet
hij er op volgen.
„Laten zij dan maar op reis gaan, als tenminste die charlatans in het
buitenland de ziekte maar niet erger maken; zij moeten zich strikt
aan onze voorschriften houden. Mijn hemel, ja, laat ze dan op reis
gaan." Hij keek op zijn horloge. „Ik moet nu weg." En hij liep naar
de deur.
De beroemde arts verklaarde aan de prinses (waarschijnlijk uit een
soort welgevoegelijkheid), dat hij de patiënte nog eens wilde zien.
„Wat! Haar nog eens onderzoeken?" riep de prinses ontzet uit.
„O nee, alleen enkele details, prinses."
„Gaat u dan binnen, alstublieft." En de moeder bracht de dokter in
het boudoir van Kitty. Het arme, afgemagerde kind, stond met een
rode kleur en ogen schitterend van opwinding, na het onderzoek
door de dokter, midden in de kamer. Toen zij hen zag binnenkomen,
kwamen er tranen in haar ogen, en zij kleurde nog dieper. Haar
ziekte en de medische voorschriften vond zij belachelijk en dwaas!
Waartoe dat alles? Men kon evengoed trachten de stukken van een
gebroken vaas weer aan elkaar te lijmen. Kon haar hart weer gezond worden door pillen en poedertjes? Maar zij durfde haar moedér
niet tegen te spreken, te minder nu deze zich schuldig voelde.

„Gaat u zitten, prinses," zei de arts. Hij ging voor haar zitten, nam
haar pols en stelde glimlachend nog eens een reeks vervelende vragen.
Eerst gaf zij hem antwoord, maar toen stond zij ongeduldig op:
„Neemt u me niet kwalijk, dokter, maar dat geeft heus niets; dit is
nu al de derde keer, dat u mij die vraag stelt."
De arts deed niet beledigd: „Dat is een ziekelijke prikkelbaarheid,"
merkte hij op tegen de prinses, toen Kitty de kamer had verlaten,
„overigens ben ik thans gereed." En de arts zette de toestand van
het meisje uiteen voor haar moeder, als voor een buitengewoon intelligent iemand, en gaf haar tot slot zeer nauwkeurige aanwijzin-
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gen, hoe dat bronwater moest worden ingenomen, waarvan de grootste verdienste in zijn ogen was, dat het onschuldig was. Over de
vraag, of een reis gewenst was, dacht de arts diep na, en het resultaat van zijn overpeinzingen was, dat zij wel op reis kon gaan, mits
zij niet werd toevertrouwd aan die charlatans en geen andere geneeswijze zou volgen dan de zijne.
Toen de arts weer was heengegaan, heerste er in het huis een opgeluchte stemming, alsof er iets gelukkigs was gebeurd. Weer helemaal
monter kwam de moeder bij haar dochter, en Kitty zag er evenseens
weer kalmer uit. Zij maskeerde haar gevoelens thans veelvuldig.
„Heus moeder, ik voel me goed." zei zij, „maar als u het wilt, laten
we dan afreizen." En om te bewijzen, hoezeer zij belang stelde in de
reis, begon zij te spreken over de voorbereidselen.
2.
Dolly wist, dat het consult die dag zou plaatsvinden, en hoewel zij
pas van het kraambed was opgestaan (zij had aan het einde van de
winter een dochtertje gekregen), al was een van haarkinderen ziek,
zij had zuigeling en zieke in de steek gelaten om naar Kitty te komen informeren.
„En?" vroeg zij, toen zij binnenkwam zonder haar hoed af te zetten.
„Jullie bent vrolijk? Alles gaat dus goed."
Men trachtte haar te vertellen, wat de arts had gezegd, maar, hoewel hij veel had gezegd, in zeer fraaie zinnen, wist niemand eigenlijk
zijn uiteenzetting weer te geven. De hoofdzaak was, dat er besloten
was tot een reis. Dolly zuchtte onwillekeurig. Zij zou haar zuster,
haar beste vriendin, verliezen. En het leven was voor haar toch al
niet zo vrolijk! Zij vond haar verhouding tot haar man steeds meer
vernederend; de verzoening, welke Anna had bewerkstelligd, had
geen stand gehouden, en het huwelijksbootje stootte weer op dezelfde klippen. Stefan Arkadjewitsj was vrijwel nooit thuis, en liet daar
slechts weinig geld achter. Dolly werd steeds gekweld door argwaan
inzake zijn huwelijkstrouw, maar het spookbeeld van de ellende dier
jaloerse dagen en haar hang naar gezinsleven maakten, dat zij zich
dan desnoods liet bedriegen, al minachtte zij daarom haar man, en
ook zichzelf wegens haar zwakheid. De zorgen voor een groot gezin
rustten trouwens zwaar op haar!
„Hoe gaat het met de kinderen?" vroeg de prinses.
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„O, moeder, wij hebben zo'n ellende! Lili ligt in bed, en ik ben bang
dat zij roodvonk heeft. Ik ben vandaag uitgegaan om te vragen, hoe
het hier ging, want ik vrees, dat ik voorlopig thuis zal moeten blijven.”
Op dit ogenblik kwam de oude vorst binnen, liet zich door Dolly op
de wang kussen, praatte even met haar, en vroeg toen aan zijn
vrouw; „En, wat hebben jullie besloten? Gaat de reis door? En wat
doen jullie met mij?"
„Ik geloof, Alexander, dat jij beter thuis kunt blijven."
„Zoals je wilt."
„Waarom zou vader niet met ons meegaan, moeder?" zei Kitty. „Dat
is prettiger voor hem en voor ons." De oude vorst streek Kitty over
de haren; zij hief het hoofd op, keek hem aan en glimlachte moeizaam; het was haar altijd, alsof alleen haar vader, al zei hij ook niet
veel, haar begreep. Zij was de jongste, en dus het lievelingetje van
de oude vorst, en zijn genegenheid scherpte zijn blik, meende zij.
Toen haar blik die van haar vader ontmoette, die haar aandachtig
gadesloeg, dacht zij, dat hij in haar ziel las, en al het lelijke daarin
verstond. Zij bloosde en boog naar hem toe in afwachting van een
kus, doch hij trok haar alleen maar eens aan de haren en zei: „Die
nare haardeten ook! Het is niet eens je eigen dochter, het zijn de
haren van een dode, die je streelt. En, Dolly, hoe gaat het thuis?"
„Helemaal niet, papa," antwoordde Dolly, die begreep dat de vraag
op haar man sloeg, „hij is altijd op stap. Ik zie hem nauwelijks
meer," en zij glimlachte ironisch.
„Is hij nog niet naar buiten gegaan om zijn hout te verkopen?"
„Nee, hij is het nog altijd van plan."
„Waarempel," zei de vorst, „dan zullen wij hem het voorbeeld moeten geven. En jij, Kitty," zei hij tegen zijn jongste dochter, „weet je,
wat jij eens moest doen? Op een mooie morgen, als je wakker wordt,
tegen jezelf zeggen: Kom, ik voel me prettig en vrolijk, waarom zeu
ik niet weer eens met mijn vader een morgenwandeling maken over
de sneeuw? Hé?"
Deze doodgewone woorden troffen Kitty, alsof zij op heterdaad werd
betrapt: Ja, hij weet alles, hij begrijpt alles, en hiermee bedoelt hij,
dat ik, hoe vernederd ik me ook voel, weer mezelf moet worden. Zij
was niet in staat, te antwoordden, barstte in snikken uit en verliet
de kamer.
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„Dat is weer echt iets voor jou!” zei de prinses boos tegen haar man.
,,Je hebt altijd....," en zij liet een regen van verwijten neerkomen
op zijn hoofd. De vorst nam de woordenstroom eerst kalm in ont.
vangst, toen fronste zich zijn voorhoofd.
„Zij doet zo haar best, het arme kind; begrijp je dan niet, hoe zij
lijdt onder de geringste toespeling op de oorzaak van haar verdriet?
Ach, wat kan men zich in de wereld vergissen!" zei de prinses. En
uit de andere toon, waarop zij deze laatste woorden sprak, begrepen
Dolly en de vorst, dat zij het over Wronski had. „Ik begrijp niet, dat
er geen wetten zijn om zulke gemene dingen, die zo in strijd zijn met
alle begrippen van adel, te straffen."
De vorst stond met een somber gezicht op uit zijn stoel en ging naar
de deur, alsof hij op de vlucht sloeg, maar op de drempel riep hij
uit: „Wetten zijn er wel, moedertje, en nu je me dwingt te spreken,
moet ik je doen opmerken, dat de ware schuldige aan dit alles jij
bent, en jij alleen. Er zijn wetten tegen vrouwengekken en die zullen er altijd zijn; zo oud als ik ben, zou ik hem hebben afgestraft,
als jij hem niet het eerst hier in huis had gehaald. En maak haar nu
maar beter, ga met haar maar naar al die charlatans van je!"
De vorst zou nog lang niet zijn opgehouden, als de prinses niet, zoals
altijd in ernstige kwesties, onmiddellijk het hoofd had gebogen en.
toegegeven: „Alexander, Alexander!" mompelde zij, een en al tranen, terwijl zij op hem toe liep.
De vorst zweeg, toen hij haar tranen zag. „Ja, ja, ik weet het, ook
voor jou is het hard! Stil maar, stil maar, huil niet. Zo erg is het niet.
God is barmhartig. Merci." zei hij tenslotte, niet goed meer wetend,
wat hij zei in zijn emotie; en toen hij op zijn hand een kus, nat van
tranen voelde, ging hij de kamer uit.
Dolly had met haar moederlijk instinct Kitty naar haar kamer willen volgen, daar zij wel voelde, hoezeer daar een vrouwenhand van
pas kwam; maar toen zij de verwijten van haar moeder en de vertoornde woorden van haar vader hoorde, had zij getracht, tussenbeiden te komen, zoveel haar kinderlijke eerbied zulks gedoogde.
Toen de vorst was heengegaan, zei zij : „Ik heb u altijd nog eens willen zeggen, moeder, ik weet niet of u het weet, dat Ljewin om de
hand van Kitty wilde vragen de laatste keer, dat hij hier was? Hij
heeft het tegen Stiwa gezegd."
„En? Ik begrijp niet, wat...."
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„Heeft Kitty hem misschien afgewezen? Heeft zij het u niet gezegd?”
„Nee, zij heeft over geen van beiden gesproken, daarvoor is zij te
trots; maar ik weet, dat dit alles komt van die...."
„Maar stel u nu eens voor, dat zij Ljewin zou hebben afgewezen! Ik
weet, dat zij dat nooit zou hebben gedaan zonder die ander, en als
zij daarna zo gemeen bedrogen is?"
De prinses voelde zich te zeer schuldig om geen uitweg te zoeken in
boosheid. „Ik begrijp er niets meer van! Iedereen wil tegenwoordig
maar doen wat haar in het hoofd komt, tegen moeder wordt niets
meer gezegd, en dan...."
„Mama, ik ga even naar haar toe."
„Ga je gang, ik zal je niet tegenhouden," antwoordde de moeder.
Toen Dolly het rose boudoir van Kitty binnenkwam en de snuisterijen van oud-Saksisch porselein weer zag, dacht zij er aan, met hoeveel plezier zij beiden samen het vorige jaar dit kamertje hadden
opgeknapt; hoe vrolijk en gelukkig zij toen waren! Het werd haar
koud om het hart, toen zij nu haar zuster daar roerloos zag zitten
op een laag stoeltje bij de deur, de ogen strak op een hoek van het
tapijt. Kitty zag Dolly binnenkomen, en de koude strenge uitdrukking verdween van haar gezicht.
„Ik ben bang, dat ik, als ik weer thuis ben, voorlopig niet meer zal
kunnen uitgaan," zei Dolly en ging naast haar zitten, „daarom wilde
ik nog een beetje met je praten."
„Waarover?" vroeg Kitty vlug en hief het hoofd op.
„Waarover anders dan over je verdriet?"
„Ik heb geen verdriet."
„Toe nou, Kitty, dacht je nu heus, dat ik niets wist? Ik weet alles,
en, als je mij wilt geloven, is het eigenlijk niet eens zo erg; wie van
ons heeft zoiets niet doorgemaakt?" Kitty zweeg, haar gezicht werd
weer strak.
„Il is niet waard, dat je je zoveel van hem aantrekt," vervolgde
Dolly, die recht op haar doel afging.
„Omdat hij me versmaad heeft," mompelde Kitty met een bevend
stemmetje, „praat er alsjeblief niet verder over."
heeft je dat verteld? Ik ben er van overtuigd, dat hij verliefd
op je was, dat hij dat nog is, maar...."
„Het ergste van alles is dat medelijden," riep Kitty plots woedend
uit. Zij kleurde en wendde zich van haar zuster af, haar vingers wa-
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ren samengekrampt om de gesp van haar ceintuur. Dolly kende dit
gebaar van Kitty, wanneer zij verdriet had. Zij wist, hoe Kitty in de
opwinding van het ogenblik harde en onaangename dingen kon zeggen, en trachtte haar te kalmeren; maar het was reeds te laat.
„Wat heb je me te vertellen?" vroeg Kitty ademloos: „Dat ik weg
ben van een man, die mij niet wil, en dat ik sterf van liefde vool!
hem? En dat komt mijn eigen zuster me vertellen, een zuster, die
aardig voor me wil zijn! Ik dank je voor dat aardige medelijden!"
„Kitty, je bent onrechtvaardig."
„Waarom kwel je me ook zo?"
„Dat was mijn bedoeling niet, ik zag dat je verdriet had...."
Kitty verstond in haar boosheid niets meer. „Ik heb geen verdriet,
en ik hoef niet te worden getroost. Ik ben te trots om te houden van
een man, die mij niet liefheeft."
„Dat bedoel ik helemaal niet.... Luister, zeg mij eens de iffaarheid,"
ging Dolly verder en greep haar hand, „vertel eens, heeft Ljewin
met je gesproken?"
Bij de naam van Ljewin verloor Kitty alle zelfbeheersing, zij sprong
op van haar stoel, wierp de gesp, die zij had afgerukt, op de grond,
en riep met opgewonden gebaren: „Wat heeft Ljewin er mee te maken? Ik begrijp niet, wat voor plezier jullie er aan hebt, mij zo te
plagen! Ik heb al gezegd en ik herhaal nog eens, dat ik te trots ben,
om ooit te doen, ooit, wat jij hebt gedaan: t e ru g k omen bij een
man, die me verraden heeft. Jij legt je daar bij neer, maar ik kan
dat niet." Bij deze woorden zag zij haar zuster aan. Dolly liet droevig het hoofd zakken zonder te antwoorden; maar in plaats van de
kamer uit te gaan, zoals zij van plan was geweest, ging Kitty bij de
deur zitten en verborg het gezicht in haar zakdoek.
Het bleef een paar minuten stil. Dolly dacht aan haar verdriet; de
vernedering welke zij maar al te goed gevoelde, was haar, zo door

haar zuster in herinnering gebracht, nog wreder. Nooit had zij gedacht, dat Kitty zo hard kon zijn! Maar eensklaps hoorde zij een jurk
ritselen, een nauwelijks- bedwongen snik, en twee armen wonden
zich om haar hals: Kitty lag op de knieën voor haar: „Dolinka, ik
ben zo ongelukkig, vergeef mij," fluisterde zij, en haar knappe gezichtje, vol tranen, verschool zich in de rokken van Dolly. Wellicht
waren die tranen nodig om de beide zusters geheel te verzoenen;
toch kwamen zij, toen beiden waren uitgehuild, niet terug op het

129
Anna Karenina

—

10

onderwerp dat ieder hevig interesseerde; Kitty wist, dat haar vergeven was, maar zij wist ook, dat haar wrede woorden in het hart
van haar zuster zouden achterblijven. Dolly van haar kant begreep,
dat zij goed had geraden, dat voor Dolly het pijnlijkste punt was, dat
zij Ljewin had afgewezen, om door Wronski in de steek te worden
gelaten, en dat haar zuster nu ongeveer de eerste liefhad en de
tweede haatte. Kitty sprak alleen nog over haar algemene gemoedstoestand: „Ik heb geen verdriet," zei zij een beetje kalmer, „maar je
kunt je niet voorstellen, hoe dat alles me laag voorkomt, afstotend,
grof, ikzelf in de eerste plaats. Je hebt er geen idee van, wat voor
lelijke gedachten er in mij opkomen."
„Wat voor lelijke gedachten kun jij nu hebben?" vroeg Dolly glimlachend.
„De lelijkste, de laagste. Ik kan het je niet vertellen. Het is geen
droefheid; en ook geen verveling. Het is veel erger, alsof alle goeds
uit mij weg is, en het kwade alleen is gebleven. Hoe moet ik je dat
uitleggen? Papa heeft zopas met me gesproken: ik meende te begrijpen, dat hij eigenlijk dacht, dat ik moest trouwen. Mama neemt me
mee naar het bal: en ik voel me, alsof ze mij kwijt wil zijn, me zo
spoedig mogelijk uithuwelijken. Ik weet, dat het niet waar is, en toch
kan ik die gedachten niet van me afzetten. Die zogenaamde huwelijkscandidaten kan ik niet zien: zij geven me altijd een gevoel, alsof
ze mij taxeren. Vroeger vond ik het een pleziertje, om uit te gaan,
ik vermaakte me, ik hield ervan, me te kleden: nu komt het mij ongepast voor, en ik voel me niet op mijn gemak. Wat moet ik je nog
meer vertellen? De arts.... wel...." Kitty zweeg; zij wilde zeggen,
dat zij, sinds ze zich zo anders voelde, Stefan Arkad jewitsj niet kon
zien, zonder dat de vreemdste gedachten bij haar opkwamen: „Ja,
inderdaad, alles vind ik afstotelijk," ging zij voort, „het is een ziekte, -- misschien gaat het weer over. Ik voel me alleen op mijn gemak bij jou, met de kinderen."
„Wat jammer, dat je vandaag niet mee kunt gaan!"
„Toch kom ik, ik heb al roodvonk gehad, en ik zal moeder wel zo
ver krijgen."
Kitty stond er zozeer op, dat zij werkelijk naar haar zuster toe mocht
gaan; tijdens de hele ziekte (want het bleek inderdaad roodvonk te
zijn) hielp zij Dolly de kinderen verplegen. Deze herstelden weldra,
zonder dat zich complicaties voordeden, maar Kitty's gezondheid
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werd er niet beter op. Met de vasten verlieten de Sjtsjerbatzki's Moskou en gingen naar het buitenland.
4.
he society in Petersburg is niet groot; iedereen kent iedereen min
of meer en legt bezoeken af; maar er zijn toch nog weer afzonde r.
lijke groepen. Anna Arkadjewna Karenin had vrienden in drie verschillende kringen, welke allen deel uitmaakten van de voorname
wereld. Ten eerste was er de officiele kring, waarvan haar man deel
uitmaakte en die bestond uit zijn collega's en hun ondergeschikten,
onderling verbonden of verdeeld door vaak uiterst willekeurige begrenzingen. Anna kon moeilijk de diepgaande eerbied verstaan, die
zij aanvankelijk voor al deze personages ondervond. Thans kende zij
hen, zoals in een provinciestadje, allen met hun zwakheden en hebbelijkheden; zij wist waar ieder hunner de schoen wrong, wat hun
verhouding onderling en tot het geheel was, aan wie ieder van hen
zich vastklampte. Maar deze officiele coterie, waarmee zij verbonden
was door de interessen van haar man, had haar nooit aangetrokken,
en zij vermeed haar zoveel doenlijk, ondanks de zinspelingen van
gravin Lydia. De tweede kring, waartoe Anna behoorde, was die,
welke had bijgedragen tot de carrière van Alexis Alexandrowitsj.
Gravin Lydia Iwanowna was er het centrum van; hij bestond uit
bejaarde, lelijke, liefdadige en godsdienstige vrouwen en uit intelligente, ontwikkelde en ambitieuze mannen. Iemand had hem de bijnaam gegeven van „het geweten van de Petersburgse society". Ka
renin was zeer gesteld op deze coterie, en Anna had er zich, dank
zij haar aanpassingsvermogen, vrienden gemaakt. Na haar terugkomst uit Moskou werd deze omgeving haar onverdragelijk; zij vond
er niemand, ook zichzelf niet, natuurlijk, en zij zag gravin Lydia zo
weinig mogelijk.
Tenslotte had Anna nog relaties in de voorname uitgaande wereld,
die van hals, diners en schitterende toiletten, die aan de ene kant het
hof raakt, om aan de andere kant niet helemaal onder te gaan in de
demi-monde, welke zij meent te minachten, maar waarmee zij toch
ui smaak bedriegelijk overeenstemt. Met deze omgeving onderhield
zij relaties via prinses Betsy Twerskoi, de vrouw van een harer neven, die een jaarlijks inkomen had van honderdtwintigduizend roebels en die dol op Anna was geweest, zodra deze zich in Petersburg
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had vertoond; zij bemoeide zich altijd veel met haar en maakte
grapjes over de kring van gravin Lydia: „Als ik oud en lelijk ben,
doe ik net zo," placht Betsy te zeggen, „maar een knappe, jonge
vrouw als u_ past nog niet in dat oude-mannenhuis." In het begin had
Anna zoveel mogelijk het gezelschap van prinses Twerskoï verrí eden, omdat de leefwijze in die kring boven haar geldelijke draagkracht
ging; maar dat veranderde na haar terugkomst uit Moskou. Zij verwaarloosde haar oude kennissenkring en bewoog zich alleen nog in
de grote wereld. Daar ontmoette zij tot haar vreugde en verwarring
Wronski weer; zij zagen elkander vooral bij Betsy, een geboren
Wronski en volle nicht van Alexis; hijzelf was trouwens overal waar
hij Anna kon zien en haar spreken van zijn liefde. Zij moedigde hem
in het geheel niet aan, maar als zij hem zag, vloeide haar hart over
op dezelfde wijze als toen die eerste keer bij de wagon; deze vreugde, dat voelde zij, verried zich in haar ogen, in haar glimlach, maar
toch kon zij zich niet anders voordoen.
Anna meende eerst oprecht, boos te zijn over de vervolging, waaraan
Wronski haar blootstelde; maar toen zij eens ergens, waar zij dacht
dat hij zou komen, hem niet zag verschijnen, begreep zij terdege uit
de pijn, welke haar hart doorvlijmde, hoe ijdel deze hoop was, en hoe
deze obsessie, in plaats van haar te mishagen, in wezen haar diepste
gevoelens beheerste.
Voor de tweede keer zong een beroemde zangeres in de Opera en
heel de society van Petersburg was aanwezig; Wronski zag er zijn
nicht en, zonder tot de pauze te wachten, stond hij op van zijn fauteuil, om naar haar loge te gaan. „Waarom ben u niet komen eten?"
vroeg zij hem, toen liet zij er glimlachend op volgen, halfluid, zodat
hij alleen het zou kunnen horen: „Ik bewonder de helderziendheid
der liefde, z ij was er niet, maar kom nog even na de voorstelling."
Wronski keek haar vragend aan en Betsy antwoordde hem met een
hoofdknikje; dankbaar glimlachend ging hij naast haar zitten.
,,En wat is er over van heel uw vroegere spot?" vervolgde de prinses,
die met heimelijk genoegen de ontwikkeling van deze hartstocht gadesloeg: „U bent gevangen, mijn waarde!"
„Meer vraag ik ook niet," antwoordde Wronski met een goedgehumeurde glimlach: „Hoogstens zou ik me beklagen, dat dat nog niet
grondiger het geval is, want heus, ik begin alle hoop te verliezen."
„Welke hoop kunt u • dan nog koesteren?" Betsy nam het op voor
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haar vriendin. „Laten wij elkaar goed verstaan...." Maar haar heldere ogen zeiden duidel ij k, dat zij evengoed als hijzelf wist, van wetke hoop hier sprake was.
„Geen enkele," antwoordde Wronski met een lach, die zijn sterke
witte tanden deed zien. „Pardon", vervolgde hij en nam de toneelkijker van zijn nicht, om over haar schouder heen naar een loge aan
d overzijde te zien, „ik vrees me nog belachelijk te maken." Hij wist
heel goed, dat hij in de ogen van Betsy en in die van haar wereldje
geen enkel dergelijk gevaar liep; hij wist drommels goed, dat zij zo
misschien zouden oordelen over een man die hopeloos verliefd was
op een meisje of op een ongetrouwde vrouw, maar nooit over een
man, die van een getrouwde vrouw hield en alles op het spel zette,
om haar te verleiden. Die rol was belangrijk, interessant en daarom
keek Wronski, toen hij de kijker weer neerlegde, zijn nicht aan met
een glimlach, die onder zijn knevel speelde.
„Waarom bent u niet komen eten?" vroeg zij hem en kon niet nalaten, hem te bewonderen.
„Ik was bezet. Waarmee? Dat geef ik u te raden, in geen honderd-,
in geen' duizendmaal; nooit kunt u dat raden: ik heb een Man verzoend met de belager van zijn vrouw. Ja, heus!"
„En is het u gelukt?"
„Zo ongeveer."
„Dat moet u me straks in de pauze eens vertellen," zei zij en stond
op.
„Dat is onmogelijk, ik ga naar het Thatre Francais."
„Daarvoor laat u Nilsson in de steek?" riep Betsy verontwaardigd
uit, zij zou geen verschil hebben ontdekt tussen Nilsson en het eerste, beste koormeisje.
„Ik kan er niets aan doen; ik heb een afspraak in verband met mijn
verzoeningspoging."
„Zalig de rechtvaardigen, zij zullen de hemel bezitten," zei Betsy
die zich herinnerde, eens iets dergelijk te hebben gehoord.
5.
„'t Is een beetje gepeperd verhaal, maar zo grappig, dat ik het u
graag zou vertellen," zei Wronski en keek in de heldere ogen van
zijn nicht, „ik zal trouwens geen namen noemen...."
„Dan mag ik raden, des te beter."
133

„Luister dan: er waren eens twee vrolijke jongelui....”
„Officieren van uw regiment, natuurlijk."
„Ik heb niet gezegd dat het officieren waren, alleen maar jongelui,
die smakelijk hadden geluncht."
„Te vertalen in: aangeschoten."
zij gaan eten bij een kameraad; zij waren in een
„Het kan
erg uitbundige stemming. Zij zien een jonge vrouw in een aapje
voorbijrijden, zich omdraaien en, menen zij, hun toelachen; zij in
galop er achter aan. Tot hun grote verbazing houdt hun beauté stil
vlak voor het huis, waarheen zij zelf op weg waren; zij gaat naar de
eerste verdieping, en zij zien niets anders dan twee bekoorlijke, fris
ze lipjes onder een voile, en een paar aanbiddelijke voetjes."
„U spreekt met een levendigheid, alsof u zelf van de partij bent geweest."
„En waar beschuldigde u mij zoeven van? De beide jongelui gaan
naar hun vriend, die een afscheidsdiner gaf, en daardoor dronken zij
misschien een glaasje meer dan wel verstandig was. Zij ondervragen
hun gastheer over de bewoners van het huis; hij weet er zelf niet
veel van; zijn bediende antwoordt op hun vraai, of er „boven" juffrouwen wonen. Ja, verscheidene. Na het diner gaan de jongelui
naar de studeerkamer van hun vriend en schrijven daar een vurige
brief aan hun onbekende, vol pathetische uitdrukkingen; zij brengen die zelf naar boven, ten einde eventuele onduidelijkheden te
kunnen toelichten."
„Waarom vertelt u me zulke nare verhalen?"
„Dat hoort u straks wel."
„Zij bellen aan. Een dienstbode doet open; zij geven haar de brief
en zeggen, dat zij bereid zijn, te sterven voor deze deur. Het meisje
is verbaasd en begint te praten, wanneer er een meneer verschijnt,
zo rood als een kreeft met worsten van favoris, die hen zonder omhaal de deur uitzet en verklaart, dat de enige vrouw hier in huis
zijn echtgenote is."
„Hoe weet u, dat zijn favoris net worsten zijn?" vroeg Betsy.
„Gaat u zelf maar eens kijken. Vandaag heb ik getracht vrede te

stichten."
„En, wat is'er gebeurd?"
„Dat is het interessantste deel van het verhaal, Dat gelukkige echtpaar blijkt te zijn een raadsheer titulair met zijn titulaire raads-
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vrouwe. De man heeft een klacht ingediend en ik moest optreden
als bemiddelaar. Welk een bemiddelaar? Talleyrand was, bij mij
vergeleken, niets."
„Wat was dan de moeilijkheid?"
„Het volgende. Wij begonnen zo goed mogelijk onze verontschuldigingen aan te bieden, zoals het pas gaf: „Wij zijn," hebben wij gezegd, „wanhopig over dit ellendige misverstand." De raadsheer titulair schijnt te kalmeren, maar hij staat er op, zijn gevoelens lucht
te geven, en daarbij krijgt meteen de toom hem weer te pakken; hij
zegt lelijke woorden, en ik moet mijn diplomatieke talenten weer
aanwenden. „Ik geef toe, dat hun gedrag betreurenswaardig is ge
weest, maar verzoek u te bedenken, dat het een misverstand was: zij
zijn jong en hadden uitvoerig gedineerd. U begrijpt. Nu gevoelen zij
oprecht berouw en smeken u, hun vergissing te vergeven." De raadsheer titulair kalmeert weer: „Inderdaad, meneer de graaf, ik ben bereid, hun te vergeven, maar u begrijpt, dat mijn vrouw, een fatsoenlijke vrouw, het slachtoffer is geweest van het hinderlijk volgen, van
de grofheden, van de beledigingen van kwajongens, van ellende...."
En daar de kwajongens er bij waren, was ik opnieuw genoodzaakt,
hen op hun beurt te kalmeren, weer diplomatiek op te treden, enzovoorts; elke keer, dat mijn opdracht bijna tot een gelukkig einde was
gekomen, krijgt de toorn mijn raadsheer titulair weer te pakken, zijn
gezicht wordt weer rood, zijn worsten komen weer in beweging, en
ik kan van voren af aan beginnen."
„Ach, lieve, dat moet je horen!" zei Betsy tegen een dame, die de
loge binnenkwam: „Hij heeft me zo geamuseerd! Nu, veel succes!"
liet zij er op volgen en stak Wronski de vingers toe, welke haar
waaier vrijliet; en met een schoudergebaar, opdat haar corsage niet
te hoog zou gaan zitten, nam zij weer plaats voorin de loge, onder
het gaslicht, goed in zicht.
-

Wronski ging naar het Théátre Francais zijn regimentskolonel opzoeken, die er geen voorstelling oversloeg; hij moest hem spreken
over de verzoeningspoging, die hem nu reeds drie dagen lang in beslag nam en amuseerde. De helden van deze geschiedenis waren
Petritzki en een jonge prins Kedrow, pas bij het regiment, een aardige jongen en een uitstekend kameraad. Het ging, en dat was de
hoofdzaak, om de naam van het regiment, want de beide jongelui
maakten deel uit van Wronski's escadron. Wenden, de raadsheer ti135

tulair, had bij de kolonel tegen zijn beide officieren een klacht ingediend wegens belediging van zijn vrouw. Ze was, vertelde Wenden,
amper vijf maanden getrouwd en in gezegende toestand. Met haar
moeder was zij naar de kerk gegaan, en had, toen zij zich daar onwel
voelde, het eerste beste aapje genomen, om zo snel mogelijk thuis te
komen. De officieren waren haar nagereden; zij was door de opwinding nog minder goed geworden en was bij haar thuiskomst de trap
opgesneld. Wenden zelf kwam juist van zijn kantoor, toen hij eerst
de bel en daarna stemmen hoorde; toen hij zag, dat hij te doen had
met twee dronken officieren, had hij hun de deur gewezen. Hij verlangde, dat zij streng zouden worden gestraft.
„U hebt mooi praten, maar Petritzki maakt zich onmogelijk," had de
commandant tegen Wronski gezegd, toen deze hem te spreken had
gevraagd, „elke week is er weer iets anders. Die beledigde man zal
er verder werk van maken, hij laat het er niet bij zitten."
Wronski had reeds begrepen, dat een duel in dergelijke omstandigheden geen zin had, dat de raadsheer titulair milder moest worden gestemd, en dat de zaak in de doofpot moest. De kolonel had hem ontvangen, omdat hij hem kende als een verstandig mens, die de eer van
zijn regiment hoog hield. Na hun onderhoud was Wronski in gezelschap van Petritzki en Kedrow, excuses gaan maken bij de raadsheer titulair in de hoop, dat zijn naam en zijn onderscheidingstekenen van aide-de camp zouden helpen, de beledigde echtgenoot te
kalmeren; Wronski was daar slechts gedeeltelijk in geslaagd, en de
verzoening scheen nog twijfelachtig.

In de schouwburg troonde Wronski de kolonel mee naar de foyer en
vertelde van het succes, of liever het wansucces van zijn onderneming. Na te hebben nagedacht, besloot deze de zaak verder op haar
beloop te laten, maar moest toch wel lachen, terwijl hij Wronski ondervroeg: „Een lelijke geschiedenis, maar wel dwaas! Kedrow kan
toch niet duelleren met die meneer! En hoe vindt 1.1 Claire vanavond?
Charmant!' zei hij, over een Franse actrice. „Hoe vaker men haar
ziet, altijd is zij weer nieuw. Zo zijn toch alleen maar die Fransen."
6.
Prinses Betsy verliet het theater zonder het einde van de laatste acte
af te wachten. Nauwelijks was zij in haar kleedkamer, om een wolk
van poeder over haar lang en bleek gelaat te doen stuiven, had zij
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haar toilet wat in orde gebracht en de thee in de grote salon besteld,
of de rijtuigen kwamen reeds aan en hielden stil voor het brede perron van haar paleis aan de grote Morskaja. De reusachtige portier
opende geluidloos de geweldige deur voor de bezoekers. De gastvrouw, met opgeknapte teint en haar kwam haar gasten verwelkomen; de wanden van de grote salon waren behangen met donkere
stoffen, en de vloer bedekt met een zwaar tapijt; op een tafel met
een helderwit laken storld, in het licht van talrijke kaarsen, een
zilveren samovaar met een doorschijnend porseleinen theeservies.
De prinses ging zitten voor de samowar en deed haar handschoenen
uit. Handige lakeien hielpen schier ongemerkt, 'door het aansiepen
van stoelen, iedereen plaats te nemen in één der beide groepen;
de ene om de prinses, de andere in een hoek van de salon om de
knappe vrouw van een ambassadeur, met zwarte, fraai gebogen
wenkbrauwen, gekleed in zwart fluweel. Zoals gewoonlijk in het begin, was de conversatie nog onbepaald, onderbroken als zij werd
door de komst van nieuwe gezichten, het aanbieden van thee en het
uitwisselen van beleefdheden.
„Zij is opmerkelijk schoon als actrice; men ziet dat zij Kaulbach
heeft bestudeerd," zei een diplomaat in de kring van de ambassadeursvrouw, „is het u opgevallen, hoe zij viel?"
„Laten wij in 's hemelsnaam niet over Nilsson praten! Er is toch
niets nieuws meer over haar te zeggen," zei een grote, blonde dame,
met een hoogrode kleur, zonder wenkbrauwen en zonder haarwrong,
in een japon van verkleurde zij ; het was prinses Miagkaja, befaamd
om haar sans-gêne, waaraan zij de bijnaam van „Enfant terrible"
dankte. Zij zat tussen de beide groepen in te luisteren, nu eens naar
het gesprek in de ene, dan weer naar dat in de andere kring, met
voor beide evenveel belangstelling. „Vandaag hebben al drie mensen me datzelfde zinnetje over Kaulbach gezegd. Het leek wel, alsof
zij het hadden afgesproken; en waarom heeft dat zinnetje zo'n succes?" Deze opmerking deed de conversatie plotseling afbreken.
„Vertelt u ons eens iets aardigs, maar het mag niet ondeugend zijn,"

zei de ambassadeursvrouw tegen de diplomaat; zij bezat die gave der
conversatie, welke de Engelsen de bijnaam van „small talk" hebben
gegeven.
„Niets heet moeilijker te zijn, daar de ondeugd alleen aardig is,"
antwoordde deze glimlachend, „toch zal ik mijn best doen. Geeft u
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mij een onderwerp, en ik zal zorgen voor de rest. Als men een onderwerp heeft, is het doodeenvoudig, daarop verder te borduren. De
beroemde causeurs der vorige eeuw zouden, dunkt me, nu aardig
verlegen zitten: vandaag de dag is de geest zo doods."
„U bent niet de terste, die dat be weert," onderbrak de ambassadeursvrouw hem lachend.
Het gesprek begon al te onschuldig dan dat het lang op dezelfde
toon kon voortgaan, en om het weer op gang te brengen, moest het
enige onfeilbare middel te hulp komen: de achterklap.
„Vindt u niet, dat Toesjkewitsj iets weg heeft van Louis XV?" vroeg
iemand en wees met zijn ogen naar een knappe, blonde jongeman,
die vlak bij de tafel stond.
„Ja zeker, helemaal in de stijl van de salon, daarom komt hij hier zo
vaak." Dit onderwerp hield stand, omdat het slechts toespelingen
veroorloofde: men kon het niet openlijk behandelen, want het ging
over de liaison van Toesjkewitsj met de gastvrouw. Om de samowar
aarzelde de conversatie langdurig tussen de drie onvermijdelijke onderwerpen: het laatste nieuwtje, het toneel en het oordeel over de
medemens; dit laatste won het. „Hebt u al gehoord, dat mevrouw
Maltisjew — nee, ik bedoel niet de dochter, maar de moeder zich
een toilet laat maken van scharlaken rood?"
„Is het heus? Nee, verrukkelijk"
„Het verbaast me, dat zij met haar geest — want die heeft zij niet
voelt hoe belachelijk dat is." Iedereen had een woord van afkeuring
en critiek voor de arme mevrouw Maltisjew, en het gesprek laaide
flakkerend op, als een vuurtje waarop een takkebos is gegooid. Op
dit ogenblik kwam heel zachtjes de echtgenoot van prinses Betsy, een
goedige, grote man en verwoed verzamelaar van grafiek, de salon
binnen; hij had gehoord, dat zijn vrouw bezoek had en wilde zich in
de salon vertonen, alvorens naar zijn club te gaan. Hij liep op prinses Miagkaja toe, die hem, door het tapijt, niet hoorde aankomen.
„Was u tevreden over Nilsson?" vroeg hij haar.
„Hoe kunt u een mens zo doen schrikken!" riep zij uit. „Praat u
niet van de opera, alstublieft, u hebt in het geheel geen verstand van
muziek. Dan daal ik liever af tot u en praat met u over grafiek en
uw majolica. En, welke schat hebt u nu weer ontdekt?"
„Als u wilt, zal ik het u laten zien; maar het zegt u toch niets."
„Laat u toch eens kijken. Ik laat me opvoeden door die mensen
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hoe heten zij ook nog maar? — door de bankiers. Zij hebben ons
prachtige platen laten zien."
„Wat, bent u bij Schiitzburg geweest?" vroeg de gastvrouw van achter haar samowar.
„Ja, lieve. Zij hebben ons uitgenodigd, mijn man en mij, om te komen dineren, en ik heb me laten vertellen, dat er een saus op We l
kwam, die duizend roebels heeft gekost," antwoordde prinses Miagkaja hardop, wel wetend dat iedereen naar haar luisterde: ”en het
was nog wel een heel raar sausje, iets groenachtigs. Ik heb hen op
mijn beurt moeten ontvangen en hun een sausje voorgezet van een
vijfentachtig kopeken; iedereen was tevreden. I k kan geen saus van
duizend roebels maken."
„Zij is enig!" zei Betsy.
”Bewonderenswaardig!" viel een andere stem bij.
Prinses Miagkaja oogstte altijd succes, wanneer zij met haar gezond
verstand doodgewone dingen zei, ook al kwamen zij niet bijster van
pas, zoals in dit geval; maar in de kringen, waarin zij verkeerde, had
dit botte, gezonde verstand de uitwerking van de fijnzinnigste grapjes•haar succes verbaasde haar zelf, maar zij genoot er daarom niet
minder van.
De gastvrouw wilde gebruik maken van de gevallen stilte en een.
meer algemeen gesprek beginnen; zij richtte zich tot de ambassadeursvrouw: „Dus u wilt heus geen thee? Komt u hier toch zitten."
„Nee, we zitten hier goed," antwoordde deze glimlachend en ging
verder met het gesprek, dat haar bijzonder boeide: over de Karenins,
de man en de vrouw.
„Anna is erg veranderd sinds haar reis naar Moskou. Zij heeft iets
vreemds," zei een van haar vriendinnen.
„Die verandering hangt er mee samen, dat zij Alexej Wronski steeds
achter zich aan heeft," zei de ambassadeursvrouw.
„Wat bewijst dat? Er is een sprookje van Grimm, waarin een man,
als straf voor het een of ander, zijn schaduw kwijt raakt. Ik heb nooit
goed begrepen, wat dat voor een straf is, maar misschien is het voor
een vrouw iets verschrikkelijks, haar schaduw kwijt te zijn."
„Ja, maar vrouwen met zulke schaduwen komen gewoonlijk tot een
slecht einde," zei de vriendin van Anna.
„Kun je je snatertje niet stil houden," viel plotseling prinses Miag139

kaja, die dit hoorde, uit: „Mevrouw Karenin is allercharmantst en ik
houd van haar, van haar man houd ik echter niet."
„Waarom mag u hem dan niet?" vroeg de ambassadeursvrouw. „Het
is een merkwaardig man. Mijn echtgenoot beweert, dat er in Europa
weinig staatslieden zijn van zijn formaat."
„Mijn echtgenoot beweert hetzelfde, maar ik geloof hem niet," antwoordde de prinses. „Als onze echtgenoten die mening niet hadden,
zouden wij Alexis Alexandrowitsj altijd hebben gezien zoals hij is en
hij is, meen ik, een dwaas; ik zeg dat heel zachtjes, maar met plezier.
Vroeger, toen ik nog dacht, dat ik hem scherpzinnig moest vinden,
vond ik mezelf dom, omdat ik niet wist waaruit die scherpzinnigheid
zou kunnen blijken, maar zodra ik gezegd had, heel zachtjes natuurlijk, dat hij een dwaas is, was alles duidelijk. Wat Anna betreft, ik
laat haar niet in de steek, zij is aardig en goed. Kan zij het helpen,
die arme vrouw, dat iedereen verliefd op haar is en dat iemand
haar volgt als haar schaduw?"
„Ik waag het niet, haar te beoordelen," zei de vriendin van Anna
verontschuldigend.
„Omdat niemand voor onze schaduw speelt, bewijst dat nog niet, dat
wij het recht hebben te oordelen."
Na zo de vriendin van Anna terecht te hebben gewezen, gingen de
prinses en de ambassadeursvrouw naar de theetafel en mengden zich
in een algemeen gesprek over de koning van Pruisen.
„En, wie is het doelwit geweest van uw boze tong?" vroeg Betsy.
„De Karenins; de prinses heeft ons een portret gegeven van Alexis
Alexandrowitsj," antwoordde de ambassadeursvrouw, en ging glimlachend aan de tafel zitten.
„Jammer, dat wij dat niet hebben gehoord," antwoordde Betsy en
keek in de richting van de deur. „Aha, daar bent u eindelijk!" zei zij
tot Wronski, die juist binnenkwam.
Wronski kende en ontmoette dagelijks iedereen, die hij nu weer bij
zijn nicht aantrof; hij kwam dus binnen met de gemoedsrust van
iemand, die lieden weerziet, welke hij amper heeft verlaten.
„Waar ik vandaan kom?" antwoordde hij op een vraag van de ambassadeursvrouw. „Eerlijk gezegd van de Bouffes en dat is steeds
weer een nieuw genoegen voor mij, al ben ik er ook voor de honderdste maal. Het is alleraardigst. Ik schaam me, het te bekennen,
maar in de opera val ik in slaap, terwijl ik me in de Bouffes tot de
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laatste minuut vermaak. Vandaag...." Hij noemde een Franse actrice, maar de ambassadeursvrouw deed hem met een uitdrukking
van gespeelden afschuw zwijgen.
„Ik zeg al niets meer, u kent haar immer alien, die horreur."
„En u zoudt allen liefst ook haar nalopen, als dat even goed stond
als operabezoek," liet prinses Miagkaja erop volgen.
Bij de deur klonken stappen en Betsy, overtuigd, dat Anna zou binnenkomen, keek naar Wronski. Deze keek eveneens naar de deur en
op zijn gezicht lag een vreemde uitdrukking van vreugde, spanning
en ook van vrees; hij stond langzaam op van zijn stoel. Anna ver-.
scheen. Zij doorliep de korte afstand, welke haar scheidde van de
gastvrouw, met vlugge, lichte en resolute pas, wat haar onderscheidde van alle andere vrouwen uit haar kring; als gewoonlijk liep zij
kaarsrecht en met haar blik strak op Betsy, die zij de hand drukte,
glimlachend. Met dezelfde glimlach wendde zij zich tot Wronski. Deze boog diep en schoof een stoel aan. Anna knikte even met het hoofd
en bloosde een weinig gedwongen; een paar vriendinnen kwamen
haar begroeten; zij ontving deze levendig en wendde zich tot Betsy.
„Ik was pas nog bij gravin Lydia, ik had eerder willen komen, maar
ik werd opgehouden. Sir John was er ook, hij is zeer onderhoudend."
„Ach, de zendeling?"

„Ja, hij vertelt heel interessante dingen over zijn leven in Indië." Het
gesprek, onderbroken door Anna's binnenkomst, flakkerde weer op
als het schijnsel van een lamp, op het punt uit te doven.
„Sir John!" „Ja, ik heb hem gezien." „Hij kan uitstekend vertellen."
„Mevrouw Wlatajew is weg van hem."
„Gaat de jongste van de Wlatajews heus trouwen met Tapow?"
„Men zegt, dat het vast staat."
„Ik begrijp niet, dat de ouders het goed vinden."

„Een huwelijk uit liefde, zegt men."
„Uit liefde? Waar komen zulke prae-historische begrippen vandaan?
Wie praat tegenwoordig nog over liefde?" zei de ambassadeursvrouw.
„Ach, die belachelijke, oude mode komt men steeds weer tegen," zei
Wronski.
„Des te erger, voor wie daaraan nog doen; gelukkige huwelijken ken
ik alleen, als het verstandshuwelijkén zijn geweest."
„Ja, maar vallen die verstandshuwelijken niet dikwijls aan gruis,
juist door die liefde, welke u miskent?"
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„Laten wij elkaar goed verstaan; wat wij een. verstandshuwelijk noemen, komt pas tot stand, wanneer de beide partijen de wilde haren
zijn kwijt geraakt. Liefde is een ziekte, die men achter de rug moet
hebben, zoals roodvonk.”
„Dan zou het verstandig zijn, zich daartegen te laten inenten, als tegen de pokken."
,,In mijn jeugd was ik verliefd op een koster, ik zou wel eens willen
weten, of dat mij heeft geholpen."
,,Nee, zonder gekheid, ik geloof, dat men om de liefde goed te kennen, zich cerst eens moet hebben vergist en dan zijn fout moet kunnen herstellen."
”Ook nog na het huwelijk?" vroeg de ambassadeursvrouw lachend.
„It is never too late to mend," de diplomaat citeerde een Engels
spreekwoord.
Juist," viel Betsy in: „Zich eerst vergissen om de waarheid vervolgens te benaderen. Wat dunkt u er van?" vroeg zij Anna, die glimlachend luisterde.
Wronski keek haar aan en wachtte met hevige hartklopping op haat
antwoord; toen zij had gesproken, haalde hij verruimd weer adem.
„Ik geloof," zei Anna, en speelde met haar handschoen, „dat, als er
evenveel meningen als zinnen zijn, er ook evenveel wijzen van lief hebben bestaan als harten." Zij wendde zich eensklaps tot Wronski.
„Ik heb een brief uit Moskou gekregen. Men schrijft mij, dat Kitty
Sjtsjerbatzki heel erg ziek is."
„Inderdaad?" zei Wronski met een somber gezicht.
Anna keek hem streng aan: „Is u dat onverschillig?"
„Integendeel, ik ben er diep door getroffen. Wat schreef men u precies, als ik mag vragen?"
Anna stond op en liep naar Betsy toe. „Mag ik een kopje thee?"
vroeg zij en leunde op haar stoel.
Terwijl Betsy de thee inschonk, kwam Wronski naar Anna toe: „Wat
schreef men u?"
„Ik heb al vaker gedacht, dat het, wanneer mannen beweerden, nobel
te kunnen handelen, in werkelijkheid een zinledige frase was," zei
Anna, zonder hem rechtstreeks te antwoorden. „Dat wilde ik u reeds
lang zeggen," voegde zij er aan toe, en ging naar een tafeltje met
albums.
„Ik begrijp uw woorden niet goed," zei hij, en reikte haar de kop
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thee aan. Zij wierp een blik op de divan in haar nabijheid en hij
ging er onmiddellijk zitten. „Ja, dat wilde ik u zeggen," ging zij
voort, zonder hem aan te zien. „U hebt verkeerd gedaan, heel verkeerd."
„Meent u, dat ik dat zelf niet gevoel? Maar wiens schuld is dat?"
„Waarom zegt u dat tegen mij?" zei zij met een strenge blik.
„Dat weet u wel," antwoordde hij en verdroeg Anna's blik zonder de
ogen neer te slaan. Zij raakte het eerst in de war.
„Dat bewijst alleen maar, dat u geen hart hebt," zei zij, doch haar
ogen drukten het tegengestelde uit.
„Waarover u zoeven sprak, was een vergissing, geen liefde."
„Herinner u, dat ik u heb verboden, dat woord, dat lelijke woord uit
te spreken," zei Anna bevend; en onmiddellijk begreep zij, dat zij
zich door dat enkele woordje „verboden" zekere rechten jegens hem
had aangematigd en hem scheen aan te moedigen, zich verder uit te
spreken. „Reeds lang wilde ik met u spreken," vervolgde zij op ferme toon en keek hem recht in het gezicht, al kleurde een felle bios
haar wangen. „Ik ben vandaag expres gekomen, • omdat ik wist,
hier te ontmoeten. Er moet een einde komen aan dit alles. Ik heb
nooit voor iemand hoeven blozen, en u wekt in mij een pijnlijk gevoel van schuld."
Hij keek haar aan, getroffen door de verheven uitdrukking van haar
schoonheid.
„Wat wilt u, dat ik zal doen?" antwoordde hij eenvoudig en ernstig.
„Ik wil, dat u naar Moskou gaat en Kitty vergiffenis vraagt."
„Dat meent u niet?" Hij voelde, dat zij zich inspande, iets te zeggen,
maar dat zij iets anders verlangde.
„Als u van mij houdt, zoals u zegt," fluisterde zij, „maak dan, dat ik
rustig ben."
Het gezicht van Wronski verhelderde zich. „Weet u dan niet, dat u
mijn leven bent? Dat ik geen rust meer ken en dat ik die u niet zou
kunnen geven. Mijzelf helemaal geven, mijn liefde geven, ja. lk kan
u niet uit mijn gedachten bannen. U en ik vormen slechts één geheel, voor mijn gevoel. Ik zie geen enkele rust mogelijk, noch voor u,
noch voor mij, in de toekomst. lk zie alleen voor mij het ongeluk, de
wanhoop of het geluk, en welk een geluk! Is het werkelijk onmogelijk?" fluisterde hij met zijn lippen, zonder de woorden te durven
uitspreken, maar zij verstond hem. Heel haar geesteskracht scheen
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geen ander doel te hebben dan te antwoorden, zoals haar plicht het
eiste, maar inplaats van te spreken, zag zij hem aan met ogen vol
liefde, en zweeg. Mijn hemel, dacht hij verrukt, op het ogenblik, dat
ik wanhoopte, dat ik dacht, nooit te zullen slagen, is de liefde er! Zij
houdt van mij, dit is een bekentenis!
„Doet u dat voor mij, laten wij goede vrienden zijn en spreek nooit
meer zo tot mij," zeiden haar lippen, haar ogen spraken anders.
„Nooit zullen wij vrienden zijn, dat weet u zelf ook. Zullen wij de
gelukkigste, of de ongelukkigste der wezens zijn? Dat staat aan u om
te beslissen."
Zij wilde spreken, maar hij voorkwam haar: „Alles, wat ik vraag, is
het recht te hopen en te lijden, zoals op dit ogenblik. Indien dat onmogelijk is, gelast mij dan, heen te gaan, ik zal heengaan. Nooit zult
u mij weerzien, indien mijn aanwezigheid u hindert."
„Ik jaag u niet weg."
„Verander dar. niets, laat alles, zoals het is," zei hij met trillende
stem. „Daar is uw man."
Inderdaad kwam op dit ogenblik Alexis Alexandrowitsj de salon binnen met zijn kalme gelaat en zijn weinig fraaie gang. Hij liep op de
gastvrouw toe, wierp terloops een blik naar Anna en Wronski, ging
bij de theetafel zitten, en met zijn langzame en duidelijk accentuerende stem zei hij, met zijn gewone glimlach, welke altijd met
iemand of iets scheen te spotten, terwijl hij het gezelschap rondkeek:
„Uw rambouillet is weer compleet. De Gratiën en de Muzen!"
Maar prinses Betsy, die deze spottende toon niet kon verdragen —
„sneering", zoals zij zei — deed hem als volleerde gastvrouw ijlings
overgaan op een ernstig onderwerp. De dienstplicht kwarn op het
tapijt en Alexis Alexandrowitsj verdedigde deze met animo tegen de
i

aanvallen van Betsy.
Wronski en Anna bleven bij hun tafeltje.
„Dat wordt ergerlijk," zei een dame halfluid en haar blik duidde
Karenin Anna en Wronski aan.
„Wat heb ik u gezegd?" zei de vriendin van Anna. Deze dames waren niet de enige, die deze opmerking maakten; prinses Miagkaja en
Betsy zelf wierpen meer dan eeno blikken naar de kant, waar beiden alleen stonden; alleen Alexis Alexandrowitsj keek niet naar hen,
noch liet hij zich afleiden van het interessante gesprek, dat hij was
begonnen. Betsy bemerkte de slechte indruk, welke haar vrienden
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maakten, en zorgden er voor, dat een ander Alexis Alexandrowitsj
moest antwoorden. Zij ging naar Anna toe. „Ik bewonder altijd de
duidelijkheid en de scherpe formulering van uw man," zei zij. „De
moeilijkste onderwerpen worden mij verstaanbaar, wanneer hij
spreekt."
„0 ja!", antwoordde Anna, die geen woord begreep, van wat Betsy
zei, en stralend van geluk stond zij op, liep naar de grote tafel en
mengde zich in het algemene gesprek.
Een half uurtje later stelde Alexis Alexandrowitsj zijn vrouw voor,
naar huis te gaan, maar zonder hem aan te zien, antwoordde zij, dat
zij wilde blijven souperen. Alexis Alexandrowitsj zei het gezelschap
vaarwel en ging heen....
re oude koetsier van de Karenins, een grote Tartaar, gehuld in zijn
regenjas, hield met moeite voor de stoep zijn paarden, die door de
koude geprikkeld waren, in bedwang. Een lakei opende het portier
van de koets. De deurwachter hield de buitendeur wijd open en An
;la luisterde in verrukking naar wat Wronski haar influisterde, terwijl zij met nerveuze vingers, de kant van haar mouw losmaakte uit
de haak van haar mantel, die er in verward was geraakt.
„U hebt u tot niets verplicht, dat geef ik toe," zei Wronski, terwijl hij
haar naar het rijtuig begeleidde. ,,Maar u weet, dat ik geen vriendschap vraag; voor mij ligt het enige geluk van mijn leven besloten
in dat woord, dat u zozeer mishaagt: liefde."
„Liefde," herhaalde zij langzaam als tot zichzelf; vervolgens, toen zij
eindelijk de mantelhaak had bevrijd, zei zij plotseling: „Dat woord
mishaagt mij, omdat het voor mij veel dieper en veel ernstiger betekenis heeft dan u kunt vermoeden. Tot weerziens." liet zij er op volgen, en keek hem recht in het gezicht. Zij stak haar hand uit, liep
met vlugge pas langs de deurwachter en verdween in haar rijtuig.
Deze blik, deze handdruk, ontroerde Wronski. Hij kuste de palm van
zijn hand, waar haar vingers die hadden beroerd, en ging naar huis
in de gelukkige overtuiging, dat deze avond hem dichter bij het gedroomde doel had gebracht dan de beide voorafgegane maanden.

8.
Alexis Alexandrowitsj had er niets onbehoorlijks in gevonden, dat

zijn vrouw zich had onderhouden met Wronski in een ietwat levendig
145
Anna Karenina — 11

téte à téte; maar hij meende, dat anderen zich verbaasd hadden getoond, en hij besloot dit aan Anna mede te delen.
Zoals gewoonlijk, wanneer hij thuis kwam, ging hij naar zijn studeervertrek, installeerde zich in zijn fauteuil, sloeg zijn boek open bij het
vouwbeen en las tot één uur 's morgens een artikel over het pausdom.
Af en toe streek hij met de hand over zijn voorhoofd en schudde het
hoofd als om een lastige gedachte te verjagen. Op het gebruikelijke
uur maakte hij toilet voor de nacht. Anna was nog niet thuis gekomen. Zijn boek onder de arm, ging hij naar zijn kamer; maar in
plaats van, zoals gewoonlijk, over dienstzaken, dacht hij nu aan zijn
vrouw. Niet in staat te gaan slapen, liep hij heen en weer, de armen
op de rug, zonder tot het besluit te kunnen komen, naar bed te gaan,
alvorens rijpelijk te hebben nagedacht over de gebeurtenissen van
deze avond.
Op het eerste gezicht vond Alexis Alexandrowitsj het eenvoudig en
natuurlijk, hier met zijn vrouw over te spreken, maar bij nadere
overweging kwamen deze gebeurtenissen hem onaangenaam gecompliceerd voor. Karenin was niet jaloers. Volgens hem beledigde een
echtgenoot zijn vrouw, wanneer hij blijken gaf van jaloezie; maar
welke grond had dit vertrouwen ten aanzien van zijn jonge wederhelft en welke reden had hij, om overtuigd te zijn, dat zij altijd van
hem zou houden? Dat vroeg hij zich niet af. Daar hij tot nog toe verdenking noch twijfel had gekoesterd, nam hij zich voor, zijn volledige
vertrouwen in haar te blijven stellen. Desondanks voelde hij zich tegenover een onlogische en dwaze situatie staan, welke hem ongewapen overviel. Tot nog toe had hij slechts in dienstzaken tegenover de
moeilijkheden des levens gestaan; thans had hij een gewaarwording
als van iemand, die rustig over een brug boven een afgrond gaat en
plotseling bemerkt, dat de brug is losgeschroefd en dat de afgrond
onder zijn voeten gaapt. Deze afgrond was voor hem de werkelijkheid en de brug het kunstmatige bestaan, dat hij tot nog toe alleen
had gekend. De gedachte, dat zijn vrouw zou kunnen houden van een
ander dan van hem, kwam voor het eerst bij hem op en ontstelde
hem.
Zonder er aan te denken zich te ontkleden, bleef hij staag heen en
weer lopen op het weergalmende parket, achtereenvolgens door de
eerkamer, verlicht met een enkele lamp, de duistere salon, waar een
zwakke lichtstraal viel op zijn groot portret, pas geschilderd, het bou-
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doir van zijn vrouw, waar twee kaarsen brandden boven de kostbare
snuisterijen van haar schrijftafel en portretten van familie en kennissen. Bij de slaapkamer keerde hij op zijn schreden terug. Af en
toe bleef hij staan; in zichzelf zei hij : ”Ja, er moet beslist een einde
aan komen, ik moet een besluit nemen, haar zeggen, wat ik er van
denk; maar wat te zeggen? En welk besluit nemen? Wat is er eigen.
BA gebeurd? Niets. Zij heeft uitvoerig met hem gepraat.... Maar
met wie spreekt een vrouw al niet? Over zo'n kleinigheid jaloers
zijn, zou voor ons beiden vernederend wezen."
Maar deze redenering, die hem eerst logisch had toegeschenen, kwam
hem nu plotseling waardeloos voor. Van de slaapkamerdeur liep hij
naar de eetkamer toe, in de duistere salon meende h ij een stem te
horen fluisteren: „Als de anderen verwonderd waren, moet er iets
zijn geweest.... Ja, er moet een einde aan komen, ik moet een besluit nemen.... Welk besluit?" Zijn gedachten beschreven, evenals
zijn lichaam, eenzelfde cirkelgang en h ij kwam geen enkel nieuw gezichtspunt tegen. Toen hij dit ontdekte, wiste hij zich met de hand
over het voorhoofd en ging zitten in het boudoir.
Daar, voor de schrijftafel van Anna, met haar vloeiblok van malachiet en een onvoltooid briefje, namen zijn gedachten een andere
wending; hij dacht aan haar, aan wat er in haar om kon gaan. In zijn
verbeelding stelde hij zich het leven van zijn vrouw voor, de behoeften van haar geest en van haar hart, haar smaak, haar verlangens; en
de gedachte, dat zij kon, dat zij moest leiden een eigen bestaan, onafhankelijk van het zijne, werd hem zo overduidelijk, dat hij trachtte.
haar te verjagen. Dat was de afgrond, welke hij met zijn blik niet
dorst te peilen. Door nadenken en met het gevoel de ziel van een
ander binnengaan was hem iets onbekends en scheen herii gevaarlijk
toe.
En wat het ergste is, dacht hij, dat is, dat deze krankzinnige onrust
mij overvalt op het ogenblik, dat ik de laatste hand leg aan mijn
werk (het wetsontwerp dat hij wilde indienen), nu ik al mijn geestkracht, al mijn kalmte, meer dan ooit nodig heb. Wat ertegen
doen? ik ben niet iemand, die er voor terugdeinst, zijn ongeluk onder
ogen te zien. „Ik moet nadenken, een besluit nemen en mij ontdoen
van deze zorg," zei hij hardop. ik geef toe, dat ik niet het recht heb,
haar gevoelens na te gaan, me te mengen in wat zich afspeelt of zich
niet afspeelt in haar ziel — dat zijn haar gewetenszaken, en het do147

mein der religie, zei hij tot zichzelf, gans verlicht, dat hij een wet had
gevonden, welke hij kon toepassen op deze verrassing van het leven.
Dus, vervolgde hij, voor zover het haar gevoelens betreft, is het een
gewetenszaak, waarmee ik mij niet mag inlaten. Het is duidelijk, wat
mijn plicht is. Als gezinshoofd verplicht, haar te leiden, haar te wijzen op de gevaren, die ik zie, verantwoordelijk als ik ben voor haar
gedrag, moet ik zo nodig gebruik maken van mijn rechten. En
Alexander Alexandrowitsj ontwierp in zijn geest een schema, van
wat hij tot zijn vrouw moest zeggen, het inmiddels betreurend, dat
hij zijn tijd en zijn geestkracht voor huiselijke aangelegenheden
moest benutten; zijns ondanks nam dit schema in zijn hoofd de preciese, nauwkeurige en logische vorm van een rapport. „Ik moet het
volgende tot haar door laten dringen: le. de betekenis en het belang
van de publieke opinie; 2e. de religieuze zin van het huwelijk; 3e. het
ongeluk, dat over haar zoon kan komen; 4e. het ongeluk, dat haar
zelf kan treffen." En Alexis Alexandrowitsj klemde de handen ineen en deed de gewrichten van zijn vingers kraken. Dit gebaar, een
slechte gewoonte, kalmeerde hem en hielp hem, het morele evenwicht te herwinnen, waaraan hij zozeer behoefte had.
Het geluid van een rijtuig voor het huis werd waarneembaar, en
Alexis Alexandrowitsj bleef midden in de eetkamer staan. De stap
van een vrouw klonk op de trap. Zijn lesje kant en klaar in het
hoofd, stond hij daar rechtop en drukte zijn handen nog eens samen,
om ze te doen kraken: er kraakte één gewricht. Hoewel tevreden
over wat hij wilde zeggen, was hij, nu hij haar hoorde aankomen,
bang, voor wat er zou gebeuren.
9.
Anna kwam binnen. Zij speelde met de kwasten van haar mantel en
hield het hoofd gebogen; haar gezicht straalde, maar niet van vreugde; het was eerder het onheilspellende schijnsel van brand bij donkere. nacht. Toen zij haar echtgenoot bemerkt, hief zij het hoofd op
en glimlachte, alsof zij wakker werd.
„Ben je nog niet naar bed? Wat een wonder!", riep zij, en ontdeed
zich van haar mantel, en zonder te blijven staan, liep zij door naar
haar badkamer, waar zij uit de deuropening haar echtgenoot toeriep:
„Het is al laat, Alexis Alexandrowitsj."
„Anna, ik zou graag met je willen spreken."
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„Met mij?” zei zij verbaasd, en kwam de kamer binnen, terwijl zij
hem aankeek.
Wat is er? Waarover?" vroeg zij, en ging zitten. „Toe dan maar,
laten wij maar praten, omdat het zo nodig is, maar het zou verstandiger zijn, om te gaan slapen." Anna zei maar, wat haar voor de
geest kwam, zelf verbaasd, dat zij zo gemakkelijk loog; haar woorden
klonken heel natuurlijk, zij scheen werkelijk lust te hebben om te
gaan slapen; zij voelde zich overeind gehouden, voortgestuwd door
een onzichtbare kracht en gehuld in een ondoordringbare wapenrusting van logen.
„Anna, ik moet je waarschuwen."
„Waarschuwen? Waarvoor?" Zij keek hem zo vrolijk, zo eenvoudig
aan, dat voor iemand, die haar minder goed had gekend dan haar
man, de toon van haar stem heel normaal zou zijn geweest. Maar
voor hem, die wist, dat hij van geen enkele gewoonte kon afwijken,
zonder dat zij naar de oorzaak daarvan vroeg, die wist, dat het eerste
wat Anna altijd deed, was, hem te vertellen van haar pleziertjes en
haar verdrietelijkheden, voor hem was het feit, dat zij niets wilde
bemerken van zijn opwinding, noch over zichzelf wilde spreken, zeer
veelzeggend. Deze ziel, eens voor hem een open boek, scheen thans
voor hem gesloten. Hij voelde zelfs aan de toon, die zij aansloeg, dat
zij dit niet ontveinsde, en dat zij openlijk bekende: ja, zo moet het
zijn, en zo zal het voortaan zijn. Hij kwam zichzelf voor als iemand,
die bij zijn thuiskomst zijn huis versperd vindt. Misschien, dacht
Alexis Alexandrowitsj, zal de sleutel nog te vinden zijn.
,,Ik wil je waarschuwen," zei hij op kalme toon, „tegen de uitleg, die
men in de wereld kan geven aan je onvoorzichtigheid en aan je
lichtzinnigheid; je al te levendig gesprek vanavond met graaf Wronski (hij sprak deze naam langzaam en met nadruk uit), heeft de aandacht op je gevestigd." Terwijl hij sprak, keek hij in de lachende,
maar ondoorgrondelijke ogen van Anna en voelde met ontzetting, dat
zijn woorden nutteloos en ijdel waren.
„Zo ben je nu altijd," zei zij, alsof zij er niets van begreep, helemaal
niets, en slechts aan een deel van zijn woorden waarde hechtte. „De
ene keer wil je niet, dat ik mij verveel, en dan weer niet, dat ik plezier heb. ik heb mij vanavond niet verveeld; hindert je dat?"
Alexis Alexandrowitsj beefde. Weer drukte hij zijn handen ineen,
om ze te doen kraken.
,,
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„Laat in 's hemelsnaam je handen met rust, ik vind dat afschuwelijk,” zei zij.
„Anna, ben jij dat werkelijk?" zei Alexis Alexandrowitsj en deed
een zwakke poging om zijn handen stil te houden.
,Maar wat is er dan toch eigenlijk?" vroeg zij met een oprechte en
bijna komische verbazing. „Wat wil je van mij?"
Alexis Alexandrowitsj zweeg. Zijn hand gleed over zijn voorhoofd
en zijn wenkbrauwen. Hij gevoelde, dat hij, in plaats van zijn vrouw
te waarschuwen voor haar dwalingen in de ogen der wereld, zich
ondanks zichzelf ongerust maakte over wat zich afspeelde in haar
geest, en dat hij zich misschien stootte aan een denkbeeldig obstakel.
„Dit is het, wat ik je wilde zeggen," hernam hij koeltjes en rustig.
„En ik verzoek je, tot het einde naar mij te willen luisteren. ik vind
zoals je weet, de jaloezie een kwetsend en vernederend gevoel, waardoor ik mij nooit zal laten meeslepen. Maar er zijn zekere welvoegelijkheidsregels, die een mens niet ongestraft overschrijdt. Vandaag,
te oordelen naar de indruk, die je hebt gewekt — niet ik, iedereen
heeft dat opgemerkt — heb je je niet gedragen, zoals het behoort."
”Heus, ik begrijp er niets van," zei Anna en haalde de schouders op,
en zij dacht: het laat hem volkomen koud, hij is alleen beducht voor
wat men zal zeggen. En zij vervolgde: „Je bent ziek, Alexis Alexandrowitsj." Zij stond op, om de kamer uit te gaan, maar hij liep op
haar toe en hield haar tegen. Nooit had Anna zijn gezicht zo somber
en zo onaangenaam gevonden. Zij bleef rechtop staan en boog het
hoofd zijdelings omlaag om met een vlugge hand de haarspelden uit
haar coiffure te halen. „Goed, ik luister," zei zij rustig, op spottende
toon, „ik zal zelfs met belangstelling luisteren, omdat ik zo graag zou
willen weten, wat er is." Zij verbaasde zichzelf over haar vaste toon
en haar natuurlijke kalmte, evenals over haar woordenkeus.
„Ik heb geen recht, me te mengen in je gevoelens. 1k acht dat nutteloos en zelfs gevaarlijk," begon Alexis Alexandrowitsj. „Wanneer
wij te diep graven in onze zielen, lopen wij het gevaar, daar aan te
raken, wat onopgemerkt voorbij zou kunnen gaan. Je gevoelens zijn
een zaak voor je eigen geweten; maar ik ben verplicht tegenover jezelf, tegenover mij, tegenover God, je te herinneren aan je plichten.
Onze levens zijn verenigd, niet door de mensen, maar door God.
Slechts één misstap kan deze band verbreken, en een dergelijke misstap sleept zijn gevolgen mee."
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„Ik begrijp er niets van, en goede God, wat heb ik een slaap, tot
overmaat van ramp!” zei Anna, terwijl zij haar haren verder losmaakte en de laatste spelden eruit trok.
„Anna, in 's hemelsnaam, spreek zo niet," zei hij zachtjes, „ik vergis
mij misschien, maar ik meen toch, dat wat ik zeg evenzeer voor jou
van belang is als voor mijzelf; ik ben je echtgenoot en ik houd van
je."
Anna's gezicht verdonkerde zich een oogwenk en het spottende licht
in haar ogen doofde uit; maar het woord „houden van" prikkelde
haar; houden van, dacht zij, weet hij eigenlijk wel, wat dat is? Kan
hij liefhebben? Als hij niet over liefde had horen spreken, zou hij dat
woord nooit hebben gekend. En zij zei: „Alexis Alexandrowitsj, ik
versta je werkelijk niet; leg me toch eens uit, wat je bedoelt...."
„Laat me alsjeblieft uitspreken. Ik houd van je, maar ik spreek niet
voor mezelf; de voornaamste belanghebbenden zijn je zoon en jij.
Het is heel wel mogelijk, ik herhaal dit, dat mijn woorden je nutteloos en misplaatst voorkomen, misschien zijn zij het gevolg van
een vergissing mijnerzijds — in dat geval verzoek ik je mij te willen
vergeven; maar als jezelf voelt, dat er enige grond bestaat voor mijn
opmerkingen, bid ik je, er over na te denken en, indien je daaraan
behoefte krijgt, er met mij over te spreken." Zonder het te bemerken
zei Alexis Alexandrowitsj heel iets anders, dan hij van plan was geweest.
„Ik heb je niets te zeggen, en," vervolgde zij op levendige toon, terwijl zij met moeite een glimlach verborg, „het is heus tijd om te gaan
slapen."
Alexis Alexandrowitsj zuchtte en ging, zonder nog iets te zeggen,
naar zijn slaapkamer. Toen zij daar op haar beurt binnenkwam, lag
hij reeds in bed. Zijn lippen waren streng gesloten en zijn ogen
zagen haar niet aan. Anna ging liggen en verwachtte nog steeds, dat
hij weer zou gaan spreken; tegelijkertijd vreesde zij dit en verlangde
zij er naar; maar hij zweeg. Lang lag zij nog roerloos te wachten en
eindelijk vergat zij hem; zij dacht aan een ander, wiens beeld haar
hart met ontroering en schuldige vreugde vervulde. Plotseling hoorde zij een regelmatig en kalm snurken; Alexis Alexandrowitsj scheen
er zelf van te schrikken en hield er mee op. Maar een ogenblik later
weerklonk dit geluid opnieuw, rustig en regelmatig.
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Te laat, te laat, dacht zij glimlachend. Zo bleef zij lange tijd liggen,
onbewegelijk, met open ogen, die zij meende te voelen schitteren in
de duisternis.
10.
Van die avond af begon een nieuw leven voor Alexis Alexandrowitsj

en zijn vrouw. Ogenschijnlijk niets bijzonders: Anna bleef uitgaan,
vooral naar prinses Betsy, en Wronski overal ontmoetend; Alexis
bemerkte dit, zonder het te kunnen beletten. Telkens als hij trachtte,
tot een uiteenzetting te komen, verhinderde haar lacherige verbazing
dit volkomen. Uitwendig was er niets veranderd, wel was dit grondig
het geval met hun verhouding. Alexis Alexandrowitsj, zo'n scherpe
geest in staatszaken, voelde zich hier onmachtig. Hij wachtte met
gebogen hoofd en gelaten, als slachtvee in het abattoir, de laatste
slag af. Wanneer deze gedachten weer bij hem opkwamen, zei hij
tegen zichzelf, dat hij nog eens moest proberen, wat goedheid, tederheid, redenering, vermochten, om Anna te redden en haar weer in
het rechte spoor te brengen; elke dag nam hij zich voor, met haar te
spreken, maar zodra hij trachtte, dit te doen, kwam dezelfde kwade
leugengeest, die haar bezat, ook over hem en hij sprak anders dan hij
van plan was geweest. Onwillekeurig sloeg hij een spottende toon
aan en scheen hij de draak te steken met hen, die zo zouden hebben
gesproken als hij. Op deze toon kon waarlijk niet worden gezegd, wat
hij te zeggen had....
11.
Wat voor Wronski bijna een jaar lang zijn enige en opperste levensdoel was geweest, voor Anna een geluksdroom, te meer begoochelend, omdat het haar onwaarschijnlijk en verschrikkelijk toescheen,
was werkelijkheid geworden. Bleek en bevend stond hij naast haar
en smeekte haar, kalm te worden, zonder te weten hoe en waarom.
„Anna, Anna!" zei hij met trillende stem, „Anna, in 's hemelsnaam!"
Maar hoe hoger zijn stem klonk, des te dieper liet zij het hoofd zakken. Dit hoofd, vroeger zo trots en zo vrolijk, thans zo vernederd. Zij
zou het op de grond hebben laten neerzinken van de divan waarop
zij zat, en zou op het tapijt zijn gevallen, als hij haar niet had ondersteund. „theere, vergeef mij!" snikte zij, en drukte zijn hand tegen
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haar borst. Zij kwam zichzelf zo misdadig en zo schuldig voor, dat
zij alleen nog maar zich vernederen kon en om genade smeken en
zij vroeg vergiffenis aan hem, daar hij voor haar thans de enige ter
wereld was. Terwijl zij hem aankeek, werd haar val zo tastbaar voor
haar, dat zij niets anders vond te zeggen. Hij, van zijn kant, voelde
zich als een moordenaar voor het ontzielde lichaam van zijn slachtoffer. Het lichaam dat zij ten offer hadden gebracht, was hun liefde,
de eerste fase van hun liefde. Er was iets verschrikkelijks en hatelijks in de herinnering van wat zij hadden betaald met hun schaamtegevoel.
Het gevoel van zedelijk verval, dat Anna verpletterde, maakte zich
meester van Wronski. Maar, hoe verpletterd de moordenaar zich ook
moge voelen voor het lijk van zijn slachtoffer, hij moet het verbergen en tenminste profiteren van de begane misdaad. En evenals de
schuldige, die zich verwoed op het lijk stort en dat meesleurt, om het
aan stukken te rijten, zo overdekte hij met kussen hoofd en schouders van zijn vriendin. Zij hield zijn hand vast en bewoog niet; ja,
deze kussen had zij gekocht ten koste van haar eer, en deze hand,
welke haar voor altijd toebehoorde, was die van haar medeplichtige;
zij tilde die hand op en kuste haar. Wronski viel op zijn knieën en,
trachtte te zien in dat gezicht, dat zij verborg, zonder te willen spreken. Ten slotte stond zij met moeite op en duwde hem terug. „Alles
is voorbij; ik heb alleen nog maar jou, vergeet dat niet." „Hoe zou ik
vergeten, wat voor mij mijn leven is! Voor een ogenblik van dit geluk...."
„Welk geluk!" riep zij uit met zulk een diep gevoel van afschuw en
ontsteltenis, dat het op hem oversloeg. „In 's hemelsnaam, geen
woord, geen woord meer!" Zij stond snel op en liep van hem weg.
„Geen woord meer!" herhaalde zij in sombere wanhoop, die hem
vreemd trof, en zij ging heen.
In het begin van dit nieuwe leven voelde Anna het als onmogelijk, de
schaamte, de vrees, de vreugde te uiten, welke zij ondervond; liever
dan haar gedachten om te zetten in onvoldoende of banale woorden,
zweeg zij. Later kwamen de woorden, gëeigend om haar gecompliceerde gevoelens te vertolken, evenmin in haar op, zelfs vertolkten
haar gedachten niet de indrukken van haar ziel. „Nee," zei zij, „ik
kan over dit alles nu niet nadenken; later, wanneer ik kalmer zal
zijn." Maar deze kalmte bleef ver van haar geest; telkens wanneer
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de gedachte weer bij haar opkwam aan wat was gebeurd, aan wat
nog zou gebeuren, wat er van haar zou worden, voelde zij zich door
vrees' besprongen, en drong zij deze gedachten terug. „Later, later,"
herhaalde zij, „wanneer ik kalmer zal zijn."
Gedurende haar slaap daarentegen, wanneer zij alle macht over haar
peinzen verloor, verscheen haar toestand in zijn afschuwelijke werkelijkheid; bijna elke nacht had zij dezelfde droom. Zij droomde, dat
beiden haar man waren. Alexis Alexandrowitsj weende, kuste haar
handen en zeide: „Wat zijn we nu gelukkig." En Alexis Wronski was
ook haar echtgenoot. Het verbaasde haar, te hebben gemeend, dat
dit onmogelijk was. Lachend legde zij hun uit, dat alles nu eenvoudiger zou worden, en dat zij beiden voortaan tevreden en gelukkig
zouden zijn. Maar deze droom benauwde haar als een nachtmerrie
en zij werd vol schrik wakker.
12.

In de eerste tijd na zijn terugkeer uit Moskou zei Ljewin, telkens als
hij rood werd en sidderde bij de beschamende herinnering aan de
weigering, die hij had gekregen, tot zichzelf: „Zo leed ik ook en dacht
ik, dat ik een verloren mens was, toen ik gezakt was voor mijn examen in de physica en later, toen ik de geschiedenis verstond van
mijn zuster, die mij was toevertrouwd. En nu? Nu zijn de jaren
voorbijgegaan en met verbazing herinner ik mij die wanhoop. Zo zal
het ook gaan met mijn smart van thans; de tijd zal voorbijgaan en
ik zal er onverschillig voor worden."
Maar drie maanden gingen voorbij en de onverschilligheid kwam
maar niet. Evenals in de eerste dagen bleef die herinnering smartelijk voor hem, wat hem in de war bracht, was, dat hij, na zoveel dromen over het gezinsleven, waarvoor hij zichzelf zo geschikt achtte,
nu niet alleen niet getrouwd was, maar dat hij zich bovendien verder dan ooit van het huwelijk bevond. Bijna op ziekelijke wijze
gevoelde hij, als allen om zich heen, dat het voor de mens niet goed
is, alleen te leven. Hij herinnerde zich, dat hij voor zijn vertrek naar
Moskou eens tegen zijn stalknecht Nicolaas, een eenvoudige boer,
met wie hij graag praatte, had gezegd: „Weet je, Nicolaas, ik zou willen trouwen." Waarop Nicolaas meteen, zonder aarzeling had geantwoord: „Dat had al lang gebeurd moeten zijn, Konstantin Dmitritsj."
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En nooit was hij zo ver van het huwelijk af geweest! De plaats in
zijn hart was bezet en wanneer hij al eens dacht aan een meisje uit
zijn kennissenkring, voelde hij de onmogelijkheid er van, om Kitty
in zijn hart te vervangen door een ander; trouwens, de herinneringen
aan het verleden kwelden hem nog. Al zei hij ook tegen zichzelf, dat
hij geen enkele misdaad had begaan, hij bloosde bij die herinnering
evenzeer als bij die uit zijn leven, waarover hij zich het diepst
schaamde. Het gevoel van vernedering, hoe weinig diep deze ook
was, drukte hem veel meer dan enige verkeerde handeling van vroeger. Het was een wonde, die niet wilde helen. Maar de tijd en de
arbeid deden hun werk. De pijnlijke indrukken vervaagden allengs
door de belangrijke gebeurtenissen — hoe bescheiden ook ogenschijnlijk — van het buitenleven; elke week knabbelde aan de herinnering aan Kitty; op de duur verwachtte hij zelfs met ongeduld
het bericht van haar huwelijk, in de hoop, dat dit hem zou genezen
zoals het uittrekken van een kies.
De lente kwam, schoon, vriendelijk, zonder hinderlagen of valse
beloften; zo'n voorjaar, waarvan planten en dieren, evenals de mensen genieten. Dit prachtige jaargetijde schonk Ljewin nieuwe krachten; het versterkte zijn besluit, zich los te maken van het verleden,
om zijn eenzaam leven nauwkeurig te regelen en onafhankelijk te
maken. De plannen ,waarmee hij weer naar buiten was gegaan, waren niet alle verwerkelijkt, maar het wezenlijke punt, een kuis leven,
was onaangetast gebleven. Hij durfde de mensen om zich heen aanzien, zonder dat een beschamende val hem in eigen ogen vernederde.
Tegen Februari had Marja Nikolawna hem geschreven, dat de toestand van zijn broer verergerde, zonder dat hij ervan te overtuigen
was, dat hij zich onder medische behandeling diende te stellen. Deze
brief deed Ljewin onmiddellijk afreizen naa' Moskou, waar hij Nikolaj overhaalde een arts te raadplegen en vervolgens naar een buitenlandse badplaats te gaan; hij drong hem zelfs een geldlening op voor
zijn reis. In dit opzicht kon hij dus tevreden zijn over zichzelf.
Buiten het beheer van zijn bezitting en zijn gewone lectuur begon

Ljewin in de winter een studie in de landbouwhuishoudkunde, waarbij hij uitging van de stelling, dat het temperament van een arbeider
een even absolute factor is als het klimaat en de grondgesteldheid;
de agrarische wetenschap moest volgens hem met deze drie factoren
evenveel rekening houden. Ondanks zijn eenzaamheid was zijn leven
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dus zeer gevuld; het enige, wat hem ontbrak, was de mogelijkheid,
de ideeën, die in zijn hoofd leefden, mee te delen aan anderen dan
aan de oude meid; ook was hij er mee opgehouden met haar te spreken over de physica, de landbouwhuishoudkundige theorieën en
vooral over de philosofie, want dit was het lievelingsonderwerp van
Agatha Michailowna. Het voorjaar kwam vrij laat. De eerste weken
in de Vastentijd was het weer helder, maar koud. Hoewel het overdag in de zon iets dooide, vroor het 's nachts minstens zeven graden;
de bevoren korst op de sneeuw was zo hard, dat er geen gebaande
wegen meer waren. Met Pasen sneeuwde het voortdurend; de volgende dag begon plotseling een warme wind te waaien, de bewolking
verdichtte zich en drie dagen en drie nachten viel onafgebroken een
lichte, lauwe regen. Donderdags nam de wind af en toen hing er over
de aarde, een dichte, grijze mist als om de geheimen der natuur te
bedekken; het ijs, dat overal kraakte en smolt, de gezwollen rivieren, de stortbeken, welker schuimend en woelig water zich met geweld een weg baande. Tegen de avond zag men op de Rode Heuvel
de mist uiteen scheuren, de wolkjes vervluchtigen tot blanke schaapjes en het voorjaar, het werkelijke voorjaar kwam stralend te voorschijn. De volgende morgen smolt een koesterend zonnetje de laatste
ijslaagjes, die nog op het water lagen, weg en de lauwe lucht was
vervuld van dampen, die opstegen van de grond; het oude gras kreeg
onmiddellijk groene -aleuren, het nieuwe schoot op uit de aarde, als
duizenden naaldjes; de knoppen van de berken, van de aalbes-struiken en van de sneeuwballen zwollen van levenssappen en op hun
overgezohde takken streken gonzend bijenzwermen neer. Onzichtbare leeuweriken hieven hun jubelende zang aan bij het gezicht van
de sneeuwloze velden; de kieviten schenen hun moerasgrond, nu
verdwenen onder het kolkende water, te betreuren; de ooievaars en
de wilde eenden wiekten met hun voorjaarskreten omhoog. De
koeien, wier vacht onregelmatig aangroeide en hier en daar kale
plekken vertoonde, loeiden, terwijl zij de stallen verlieten; om de
wollige schaapjes sprongen de onhandige lammetjes heen; de kinderen dartelden blootvoets langs de vochtige paden, waarin zij de afdrukken van hun voeten achterlieten; de boerinnèn babbelden vrolijk bij de vijver, waar zij hun linnen bleekten; van alle kanten
weerklonken de bijlen der boeren, die hun eggen en ploegen herstelden. De lente was werkelijk gekomen.
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13.
Voor het eerst trok Ljewin zijn pelsjas niet aan, maar ging, lichter
gekleed en in zijn grote laarzen, er op uit. Hij stapte over de beken,
die blonken in de zon, heen en zette zijn voet nu eens op een laatste
klomp ijs, dan weer in de dikke modder. De lente, dat is de tijd van
ontwerpen en plannen. Ljewin wist, toen hij uitging, evenmin wat
hij eerst zou gaan doen als de boom raadde hoe en in welke richting
de nieuwe loten en de jonge takken uit zijn knoppen zich zouden
ontwikkelen; maar hij voelde, dat de schoonste ontwerpen en de
verstandigste plannen in hem lagen te wachten.
Eerst ging hij naar zijn vee kijken. De koeien waren naar buiten; zij
koesterden zich loeiend in de zon. Ljewin kende ze alle grondig. Hij
bekeek ze met voldoening, en gaf de herder last, ze in de weide te
brengen. De melksters tilden hun rokken op, terwijl zij door de
modder waadden en met een lange stok in de hand de kalveren,
dronken van het voorjaar, najaagden en beletten de hof te verlaten.
De nieuwgeborenen waren dit jaar buitengewoon mooi; de oudsten
waren reeds zo groot als een gewone koe en de dochter van Pawa,
drie maanden oud, was de grootste van de eenjarige vaarzen. Ljewin
bewonderde ze allen en beval ze naar buiten te brengen en ze daar
achter de verplaatsbare omheining, waarin zij plachten te verblijven,
het hooi te brengen. Maar het bleek, dat deze omheining, in de
herfst vervaardigd, niet meer te best was, doordat men er niet meer
naar had omgezien. Hij liet de timmerman komen, die de dorsmachine moest herstellen, maar daar vond men hem niet; hij was bezig
met de eggen, die in de vastentijd hadden moeten zijn nagezien. Dit
ontstemde Ljewin. Die achteloosheid altijd, waartegen hij al zo lang
tevergeefs streed! De omheining, zo vernam hij, was, daar zij des
winters geen dienst had gedaan, overgebracht naar de barak van de
arbeiders, waar zij met haar lichte constructie kapot was gegaan.
Aan de eggen en de landbouwwerktuigen, die tijdens de winter
weer in orde hadden moeten zijn gebracht, waarvoor drie timmerlieden waren gehuurd, was niets gedaan; men herstelde de eggen pas,
wanneer men ze nodig had. Ljewin liet de opzichter halen en ging
hem toen, ongeduldig, zelf zoeken. De opzichter kwam, stralend als
het ganse heelal die dag, op het roepen van -de baas in een korte
pelsjas, terwijl hij een strohalm tussen zijn vingers knapte.
„Waarom is de timmerman niet bij de dorsmachine?"
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„Dat wilde ik u juist zeggen, Konstantin Dmitritsj; hij moet de eggen
maken. De grond moet worden bewerkt.”
„Wat heb je dan van de winter gedaan?"
„Maar wat moet de timmerman doen?"
„Waar is de omheining voor de kalveren?"
„Ik heb order gegeven, ze weer op haar plaats te zetten. Wat moet
je met die mensen beginnen?" antwoordde de opzichter met een
wanhopig gebaar.
„Niet met die mensen, maar met de opzichter is niets te beginnen!"
zei Ljewin, die zich opwond. „Waarvoor word je betaald?" schreeuwde hij, maar hij herinnerde zich b ij tijds, dat schreeuwen niets zou
helpen, hield op en zuchtte alleen maar.
„Kan er worden gezaaid?" vroeg hij na een ogenblik stilte.
„Morgen of overmorgen kan het achter Toerkino."
„En de klaver?"
„Ik heb Wassili en Misjka er op uit gestuurd om te zaaien, maar ik
weet niet, of het hun lukt. De grond is nog te nat."
„Op hoeveel morgens?"
„Zes."
„Waarom niet overal?" riep Ljewin boos. Hij was woedend te horen,
dat men, inplaats van op vierentwintig morgens slechts op zes zaaide.
Zijn eigen ondervinding had, evenals de theorie, hem overtuigd van
de noodzaak, klaver zo spoedig mogelijk te zaaien, bijna nog op de
sneeuw, en daar slaagde hij nooit in. „Wij hebben geen arbeiders genoeg, wat wilt u met die mensen beginnen? Drie dagloners zijn niet
gekomen. En dat heb je Simon...."
„Je zou verstandiger hebben gedaan, ze niet aldoor maar stro te doen
afladen."
„Daar zijn ze ook niet."
„Waar zijn ze dan allemaal?"
„vijf zijn er bij de kompot (de opzichter bedoelde kompost), vier bij
de haver, die wordt omgegooid, anders bederft ze Konstantin Dmitritsj!"
Dat betekende voor Ljewin, dat de Engelse haver, bestemd om te
worden uitgezaaid, reeds bedorven was. Ze hadden weer eens zijn
orders overtreden! „Maar heb ik je in de vastentijd dan niet gezegd,
dat er ventilatiebuizen moesten worden aangelegd?" riep hij.
„Maak u geen zorg, we zullen alles op zijn tijd doen."
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Ljewin, woedend, maakte een gebaar van ontevredenheid, en ging de
haver in zijn voorraadschuur nazien; toen begaf hij zich naar de
paardenstal. De haver was nog niet bedorven, maar de arbeider
gooide haar om met zijn schop inplaats van haar eenvoudig van de
ene verdieping naar de andere omlaag te brengen. Ljewin stuurde
twee arbeiders naar de klaver. Langzamerhand werd hij weer kalmer; het weer was trouwens zo mooi, dat men werkelijk niet boos
kon blijven.
„Ignaat!" riep hij naar zijn koetsier, die met opgestroopte mouwen
de karos schoon maakte bij de put, „zadel mij een paard."
„Wel paard?"
„Kolpik."
Terwijl het paard gezadeld werd, riep Ljewin de opzichter, die om
hem heen scharrelde, om weer in genade te worden aangenomen en
sprak met hem over wat er dit voorjaar moest gebeuren en over zijn
plannen; de mestvaalt moest zo spoedig mogelijk worden verplaatst,
zodat dit werk gereed was voor de eerste oogst; de verst afgelegen
akker moest worden bewerkt, dan moest er worden gehooid voor zijn
rekening, en niet half om half met de boeren. De opzichter luisterde
aandachtig, als iemand, die zijn best doet, de plannen van zijn baas
goed te keuren; zijn gezicht stond moedeloos en terneergeslagen; dat
kende Ljewin van hem en dat hinderde Ljewin bijzonder. Dat is
alles goed en wel, scheen hij altijd te zeggen, maar wij zullen zien,
wat God wil schenken. En dat stemde Ljewin somber, bijna wanhopig; doch alle opzichters, die hij in dienst had genomen, kwamen
op dit punt overeen; alien ontvingen zijn plannen met datzelfde
trieste gezicht, op de duur had hij besloten daar dan ook niet meer
boos over te worden; toch streed hij met onverminderde hardnekkigheid tegen dat ongelukkige. „Wat God zal schenken," dat hij beschouwde als een soort elementaire kracht, bestemd om hem elke
weg te versperren.
„We zullen zien, of we er de tijd voor hebben, Konstatin Dmitritsj."
„En waarom zouden we dat niet hebben?"
„Dan moeten we nog vijftien arbeiders huren, en er komen er maar
geen. Vandaag zijn er geweest, die zeventig roebels voor de zomer
vragen."
Ljewin zweeg. Altijd diezelfde hinderpaal! Hij wist, dat hij, wat hij
ook deed, nooit meer dan zevenendertig of achtendertig tegen nor159

male prijs zou kunnen krijgen; een enkele keer gelukte hem de veertig te halen, maar meer niet; toch wilde hij nog eens proberen.
„Stuur dan iemand naar Tsuri, naar Tsjefirowka; als er niemand
komt, moeten we zoeken."
„Sturen, ik zal wel iemand sturen," zei Wassili Fedorowitsj met een
terneergeslagen gezicht, „en dan, de paarden, die zijn erg zwak."
„Wij zullen er weer kopen, maar ik weet," ging hij lachend verder,
„dat je altijd zo weinig mogelijk zult doen, — en zo slecht mogelijk.
Overigens waarschuw ik je, dat ik je dit jaar niet je gang zal laten
gaan. Ik zal alles zelf doen."
„Zou men niet zeggen, dat u te veel slaapt? Wij, weet u, wij werken
het liefst onder het oog van de meester."
„Dus, je gaat klaver zaaien, en ik zal er zelf heengaan," zei hij en
steeg op het paardje, dat de koetsier hem bracht.
„II komt niet over de beken heen, Konstantin Dmitritsj," riep de
koetsier.
„Goed, dan ga ik door het bos." Op zijn goed uitgeruste paardje, dat
bij alle poelen snoof en aan de teugel trok, uit vreugde weer buiten
te zijn, reed Ljewin de modderige hof af, het open veld in.
De vrolijke stemming, welke hij thuis had opgedaan, nam steeds toe.
Hij zag hoe de klaver prachtig opschoot en dat er uitstekend was geploegd. Voldaan reed hij weer door de beken huiswaarts, in de hoop,
dat het water zou zijn gezakt. Inderdaad kon hij ze doorwaden en
daarbij schrikte hij twee eendvogels op. Er moeten snippen zijn,
dacht hij ; en een boswachter, die hij dicht bij huis tegenkwam, bevestigde deze veronderstelling. Meteen zette hij zijn paard aan, om
nog voor het diner thuis te zijn en zijn geweer in orde te brengen
voor 's avonds.
Toen Ljewin in een stralend humeur thuis kwam, hoorde hij bij de
ingang belletjes tinkelen. Er komt iemand van het station, dacht hij;
om deze tijd komt de trein uit Moskou aan.... Wie kan dat zijn? Zou
het mijn broer Nikolaj zijn? Heeft hij niet gezegd, dat hij misschien
in plaats van op reis te gaan, bij mij zou komen? Een ogenblik vreesde hij, dat deze komst zijn voorjaarsplannen in de war zou sturen,
maar hij schaamde zich aanstonds over dit egoïsme en opende in
gedachte reeds zijn armen voor zijn broer. In vertederde vreugde

hoopte hij, dat de klokjes inderdaad zijn broer aankondigden. Hij
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spoorde zijn paard aan en in de bocht van een accacia-haag, welke
voor hem het huis verborg, zag hij in een huurkoets een reiziger in
pelsjas zitten — het was niet zijn broer. Als het tenminste maar
iemand is, waarmee je kunt praten, dacht hij.
„Wel," riep hij, toen hij Stefan Arkadjewitsj herkende, „geen plezieriger gast! Wat ben ik blij je te zien!" En hij dacht bij zichzelf: van
hem zal ik ongetwijfeld horen, of zij getrouwd is. Zelfs de gedachten aan Kitty deed hem geen pijn bij dit prachtige voorjaarsweer.
„Je verwachtte me niet, hè?" zei Stefan Arkadjewitsj en stapte uit
zijn koets, het gezicht onder de modderspatten maar stralend van gezondheid en opgewektheid. „Ik ben gekomen: ten eerste om je te
zien; ten tweede om nog eens een schot te lossen en ten derde om
het bos van Egorsjowo te verkopen."
„Prachtig. Wat zeg je van dit lenteweer? Hoe ben je hier gekomen
in je koets?"
„Met de slede gaat het nog moeilijker, Konstantin Dmitritsj," zei de
koetsier, een oude bekende.
„Enfin, ik ben dolblij je te zien," zei Ljewin glimlachend met kinderlijke vreugde. Hij bracht zijn gast naar de logeerkamer, waar
men ook zijn bagage heendroeg: een koffer, een geweer in de huls
en een kistje sigaren. Ljewin ging vervolgens naar de opzichter om
met hem te spreken over de klaver en het ploegwerk.
Agatha Michallowna, wie de eer van het huis ter harte ging, hield
hem onderweg in de vestibule aan, om met hem over het eten te
spreken. „Doe maar wat u goed dunkt, maar haast u," antwoordde
hij en liep door.
Toen hij weer thuis kwam, verscheen Stefan Arkadjewitsj, gewassen, gekamd en glimlachend, weer. Ze gingen samen naar de eerste
verdieping.
„Wat ben ik blij, dat ik hier ben gekomen! Eindelijk zal ik worden
ingewijd in de geheimen van je bestaan! Heus, ik ben jaloers op je.
Wat een huis! Wat is alles hier gemakkelijk, vrolijk, helder," zei
Stefan Arkadjewitsj, die vergat, dat het niet altijd helder weer en
voorjaar was. „En je oude meid, wat een brave vrouw! Er ontbreekt
alleen nog maar een aardig kamermeisje met een wit schort voor,
maar dat past niet bij jouw strenge kluizenaarsstijl." Onder andere
interessante nieuwtjes vertelde Stefan Arkadjewitsj aan zijn gastheer, dat Serge Iwanitsj van plan was, deze zomer naar buiten to
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gaan; hij zei geen woord over de familie S j tsj er batzki, en bracht
all een de vriendelijke groeten van zijn vrouw over. Ljewin waar-

deerde deze fijngevoeligheid. Als altijd had hij in zijn eenzaamheid
een menigte gedachten en indrukken opgedaan, welke hij in zijn omgeving niemand kon mededelen, en die hij nu uitstortte voor Stefan
Arkadjewitsj. Deze toonde zich buitengewoon beminnelijk, Ljewin
meende zelfs een zekere voorkomendheid jegens hem op te merken,
gepaard aan een bijzondere vriendelijkheid, welke hem sterk trof-

fen.
De verenigde krachten van Agatha Michallowna en de kok hadden
tot gevolg, dat de beide vrienden voortreffelijk aten en Stefan Arkadjewitsj, toch andere diners gewend, prees alles overvloedig.
„Prachtig, prachtig!" zei hij en stak een grote sigaar op: „ik voel me,
alsof ik ben ontsnapt aan de schokken en het rumoer van een schip
om te belanden op een gastvrij strand. Dus je zegt, dat de arbeider
als factor moet worden bestudeerd, onafhankelijk van de rest, en
als leidraad moet worden gekozen bij de keuze van de economische
methoden? Ik ben een leek in die kwestie, maar het komt me voor,
dat deze theorie en haar toepassing invloed zullen hebben op de
arbeider...."
„Ja, maar pas op; ik heb het niet over politieke economie, maar over
agrarische economie, beschouwd als wetenschap. Daarvan moeten de
gegevens, de verschijnselen, worden bestudeerd, evenals van de natuurkundige wetenschappen, en uit economisch en ethnografisch gezichtspunt is de arbeider...." Agatha Michaïlowna kwam op dit
ogenblik binnen met het dessert.
„Mijn complimenten, Agatha Michaïlowna," zei Stefan Arkadjewitsj
en kuste haar op de mollige vingers: „Wat een salade, en wat een
likeur! Wel, Kostja, is het geen tijd om de deur uit te gaan?"
Ljewin wierp door het raam een blik op de zon, die achter de nog
kale heuvel verdween. „Het is tijd; Koesma, laat inspannen," riep
hij, en snelde de trap af. Stefan Arkadjewitsj volgde hem en haalde
omzichtig zijn geweer uit de huls; het was een nieuw en kostbaar
model. Koesma, die op een flinke fooi rekende, liep hem overal na;
hij hielp hem zijn kousen en zijn jachtlaarzen aan te doen, en Stephan Arkadjewitsj liet hem gaarne begaan.
„Als de koopman Rebenin mocht komen, terwijl wij er niet zijn,
Kostja, laat hem dan alsjeblieft wachten."
-
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„Aan hem verkoop je je bos?”
„Ja, ken je hem?"
„Zeker, ik heb met hem te maken gehad. Positief en definitief!" Stefan Arkadjewitsj begon te lachen: positief en definitief waren de
lievelingswoorden van de koopman. „Ja, hij spreekt een grappig
taaltje. Zij weet, waar haar meester heen gaat!" vervolgde hij en
streelde Laska, die blaffend om Ljewin heensprong, hem nu eens de
hand likte, dan weer de laars of het geweer.
Een kleine jachtkoets wachtte hen bij de deur. „Ik heb laten inspannen, al is het hier ook vlak bij ; maar als je dat liever wilt, gaan wij
te voet."
„Helemaal niet, ik ga even graag met de wagen," zei Stefan Arkadjewitsj en ging op een der banken zitten; hij wikkelde zijn voeten in
een plaid en stak een sigaar aan. „Hoe kun jij zonder roken, Kostja!
De sigaar is niet alleen een genoegen, het is de bekroning van een
goed leven. En dit is hier nog eens echt leven! Zo zou ik het willen
hebben!"
„wat let je?" vroeg Ljewin glimlachend.
„Ja, jij bent een gelukkig mens, want je bezit alles, waarvan je
houdt; jij houdt van paarden, je hebt ze, honden, je hebt ze. Bovendien een mooi jachtterrein; ten slotte ben je dol op de landbouw en
je kunt je er mee bezig houden!"
„Misschien waardeer ik wat ik bezit, en begeer ik niet fel genoeg,
wat ik niet heb," antwoordde Ljewin en dacht aan Kitty.
Stefan Arkadjewitsj verstond hem, maar keek hem aan, zonder te
antwoorden. Ljewin was hem dankbaar, dat hij nog niet had gesproken van de S j tsj erba tzki's en met zijn gewone tact had geraden, dat
dit voor hem een gevreesd onderwerp was. Maar op dit ogenblik had
hij, zonder vragen te moeten stellen, willen weten, waaraan hij zich
op dit punt had te houden.
„Hoe gaat het met je zaken?" zei hij eindelijk, vol zelfverwijt, dat
hij alleen maar dacht aan wat hem zelf belang inboezemde.
De ogen van Stefan Arkadjewitsj glinsterden. „Jij geeft niet toe, dat
men trek kan hebben in een warm broodje, wanneer men voldoende
te eten krijgt: dat is volgens jou een misdaad, en ik, ik geef niet toe,
dat men zonder liefde kan leven," antwoordde hij, die de vraag van
Ljewin op zijn wijze had begrepen, „ik kan er niets aan doen, ik ben
zo geschapen en heus, wanneer je er over nadenkt, je doet een ander
zo weinig kwaad en je zelf zo veel genoegen!"
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„Hé wat? Is er weer een ander?” vroeg zijn vriend.
„Ja, broertje! Je kent het type vrouwen van Ossian, die vrouwen, die
je alleen in dromen ziet? Nu, soms bestaan ze ook in werkelijkheid,
en dan zijn ze verschrikkelijk. De vrouw, weet je, is een onuitputtelijk thema; hoe je haar ook bestudeert, je ontdekt altijd weer iets
nieuws!"
„O, toch wel! Ik weet niet meer, welke grote man heeft gezegd, dat
het geluk bestaat in het zoeken en niet het vinden van de waarheid...." Ljewin luisterde zonder iets te zeggen, maar hoeveel moei=
te hij zich ook gaf, hij kon zijn vriend niet verstaan, en de charme
begrijpen, welke hij aan dit soort studies vond.
15.

De plek, waarheen Ljewin Oblonski bracht, was niet ver vandaar,
in een bosje espenbomen. Hij wees zijn vriend een plaats aan, bedekt
met mos en een beetje moerassig, doch vrij van sneeuw. Zelf ging hij
aan de tegenovergestelde kant op post, dicht bij een dubbele berk.
De oude Laska, die hem op de voet volgde, ging voorzichtig voor hem
zitten en stak de oren op. De zon ging onder achter het grote bos, en
in het Oosten tekenden zich de jonge berken duidelijk af tegen de
elzen. De jacht was uitstekend en reeds schitterde de wagen van de
grote beer in de hemel.
„Wordt het geen tijd om naar huis te gaan?" vroeg Stefan Arkadjewitsj. Alles was kalm in 't bos, geen vogel bewoog er. „Laten we nog
even wachten." antwoordde Ljewin.
„Zoals je wilt," Zij stonden op dit ogenblik vijftien passen van elkander.
„Stiwa," riep Ljewin plotseling uit, „je hebt me nog niet verteld, of
je schoonzuster getrouwd is, of dat het huwelijk weldra plaats
vindt?" Hij voelde zich zo kalm, zijn besluit stond zo vast, dat niets,
zo meende hij, hem zou kunnen ontroeren. Maar hij was niet verdacht op het antwoord van Stefan Arkadjewitsj. „Zij is niet getrouwd en denkt niet aan trouwen, zij is erg ziek, en de artsen sturen
haar naar het buitenland. Men vreest zelfs voor haar leven."
„Wat zeg je daar?" riep Ljewin uit: „ziek.... maar wat heeft ze
dan? Hoe...." Terwijl zij zo praatten speurde Laska met gespitste
oren de hemel af boven hun hoofden en keek hen verwijtend aan.
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Een mooie tijd om te gaan praten, dacht de hond, kijk, daar komt er
juist een aan. Die zullen zij missen.
Op datzelfde ogenblik klonk een scherp gefluit de beide jagers in de
oren en alle twee richtten hun geweren en schoten tegelijk. De twee
detonaties, de twee lichtstralen, waren gelijktijdig. De snip sloeg met
haar vleugels, vouwde haar schriele pootjes en viel in de greppel.
„Kijk een wat een tref! Tezamen...." riep Ljewin uit, die met Laska
het wild had opgezocht; wat stemde me toch daareven zo triestig?
0 ja, Kitty, herinnerde hij zich. Wat te doen? Het is jammer!
„Ik heb hem gevonden! Braaf beest!" zei hij en nam de vogel uit de
bek van Laska, om hem in zijn bijna volle weitas te stoppen.
16.
Bij zijn thuiskomst stelde Ljewin zijn vriend vragen over de ziekte
van Kitty en de plannen van de Sjtsjerbatzki's; zonder displezier
hoorde hij de antwoorden van Oblonski en gevoelde, zonder het zich
te durven bekennen, dat er hem nog hoop overbleef; bijna was hij
voldaan, dat zij, die hem zoveel had doen lijden, op haar beurt leed.
Maar toen Stefan Arkadjewitsj sprak over de oorzaak van Kitty's
ziekte en de naam van Wronski noemde, onderbrak hij hem: „Ik
heb geen enkel recht te worden ingewijd in familiegeheimen, waarvoor ik mij helemaal niet interesseer."
Stefan Arkadjewitsj glimlachte onmerkbaar, toen hij zag, hoe plotseling Ljewin van stemming veranderde, in een oogwenk van vrolijk
tot droevig, zoals dat vaak bij hem het geval was.
„Is je zaak met Rebenin, over het bos, beklonken?" vroeg Ljewin.
„Ja, hij geeft me een uitstekende prijs; achtendertig duizend roebels,
waarvan acht direct en de rest in zes jaren. Het ging niet gemakkelijk, niem and heeft me meer geboden."
„Je geeft je bos cadeau," zei Ljewin somber.
„Hoe dat, cadeau?" zei Stefan met een goedgehumeurde glimlach, en
hij wist van te voren, dat Ljewin nu over alles ontevreden zou zijn.
„Je bos is minstens vijfhonderd roebels per morgen waard."
„Dat is nu weer de laatdunkende toon van jullie, grote landheren,
tegen ons, arme stedelingen! En toch gaat het zaken doen ons beter
af dan jullie. Geloof me, ik heb alles berekend; het bos is verkocht
tegen zeer goede voorwaarden, en ik ben slechts bang voor één ding,
dat de koopman blijft weifelen. Het is brandhout en er komen hoog165

stens dertig sagenen per morgen af; toch geeft hij mij tweehonderd
roebel per morgen."
Ljewin glimlachte minachtend: dat zijn nu die stadsheren, dacht hij,
die eens in de tien jaar buiten komen, en dank zij twee of drie verkeerd gebruikte dialectwoorden zich verbeelden, dat zij de zaken
grondig kennen. „Er komt dertig sagenen af....", hij zegt het, maar
verstaat er geen syllabe van. „Ik waag het niet, je tegen te spreken,
wanneer het gaat over de paperassen van je administratie," zei hij,
„en als ik je nodig had, zou ik je raad vragen. „En jij, je meent, dat
je verstand hebt van bossen? Dat is niet zo eenvoudig. Heb je de
bomen al geteld?"
„Hé, mijn bomen tellen?" zei Stefan lachend. Hij trachtte nog steeds
het humeur van zijn vriend te verbeteren. „wie telt het zand van de
zee, wie telt de stralen der sterren, klaar komt geen mens daar ooit
mee....
„Ja, ja, ik antwoord je, dat Rebenin er wel mee klaar komt. Geen
koopman koopt zonder te tellen, tenzij men hem het bos cadeau
geeft, zoals jij. Ik ken je bos, ik jaag er elk jaar; het is vijfhonderd
roebel per mogen waard, geld op tafel, terwijl hij je tweehonderd in
termijnen biedt. Je geeft hem minstens vijfendertig duizend roebels
cadeau."
„Laat die denkbeeldige berekeningen tochs' zei Stefan klagelijk,
„waarom heeft dan niemand mij die prijs geboden?"
„Omdat de kooplui voeling met elkaar houden, en elkaar schadeloos
stellen. Ik ken ze allemaal. Ik heb met ze te maken gehad; het zijn
geen kooplui, maar wederverkopers, net als de paardenhandelaars;
zij stellen zich nooit tevreden met een winst van tien of vijftien
procent; ze wachten, tot ze voor twintig kopeken de waarde van een
roebel krijgen."
„Je ziet de dingen te somber."
„Helemaal niet," zei Ljewin, terwijl zij het huis naderden.
Een flinke koets, stevig bespannen met een weldoorvoed paard, stond
voor de stoep; de dikke klerk van Rebenin hield de teugels vast. De
koopman zelf was het huis binnengegaan en kwam de beide vrienden bij de deur tegemoet. Het was een man van middelbare leeftijd,
groot en mager, met een knevel; zijn vooruitstekende kin was geschoren, hij had fletse uitpuilende ogen. Hij droeg een lange, blauwgestreepte regenjas, met van achteren heel laag knopen; hij had hoge
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laarzen aan, en over die laarzen grote regenschoenen. Glimlachend
kwam hij op hen toe, terwijl hij zich het gezicht met zijn zakdoek
afveegde en trachtte zijn jas recht te trekken, hoewel die goed zat;
toen stak hij Stefan Arkadjewitsj zijn hand toe, die uitschoot als een
klauw.
„Aha, bent u daar?" zei Stefan en gaf hem de hand. „Dat is prachtig."
„Ik zou het niet wagen, de orders van Uwe Excellentie niet na te
komen; ook al zijn de wegen miserabel. Positief, ik ben te voet gegaan, maar ik ben op de vastgestelde dag gekomen. Mijn complimenten Konstantin Dmitritsj," zei hij tot Ljewin en wilde ook diens hand
bemachtigen, maar deze scheen zijn gebaar niet op te merken, en
haalde rustig de snippen uit zijn weitas. „Was het een prettige jacht?
Wat is dat voor een vogel?" Rebenin keek minachtend naar de snippen. „Hoe smaakt dat?" en hij schudde afkeurend het hoofd, alsof
hij twijfelde aan de eetbaarheid van zo'n vogel.
„Wil je naar mijn cabinet gaan?" — Ljewin zei dit in het Frans. „Ga
naar mijn cabinet, daar kunnen jullie rustiger spreken."
„Waar u maar wilt," antwoordde de koopman op laatdunkende toon
om goed te laten voelen, dat, al konden anderen moeilijk tot een besluit komen in zaken, hij dat altijd vlot kon. In het cabinet zocht
Rebenin met zijn ogen automatisch naar het heiligenbeeld, maar toen
hij het had gevonden, bekruiste hij zich niet; hij wierp een blik op
de boekenkasten en de boekenrekken, met dezelfde minachtende
twijfel, die hij ook voor de snip had gekoesterd.
„En.... hebt u het geld meegebracht?" vroeg Stefan Arkadjewitsj.
„Wij zullen prompt zijn met het geld ,maar wij zijn gekomen om een
beetje met u te praten."
„Wat hebben wij te praten? Maar gaat u toch zitten."
„Men kan wel gaan zitten," zei Rebenin en ging allerongemakkelijkst

zitten tegen de leuning van een fauteuil. „U moet een beetje toegeven, prins, het zou zonde zijn als u dat niet deed.... Het geld is er,
definitief tot op de laatste kopeke; wat dat betreft, is alles in orde."
Ljewin, die zijn geweer in een kast opborg en op. het punt stond, de
kamer te verlaten, bleef bij deze laatste woorden van de koopman
staan. „U koopt het bos tegen lage prijs," zei hij, „hij heeft mij te
laat geraadpleegd. Ik zou hem hebben gezegd, veel meer te vragen."
Rebenin stond op en keek Ljewin met een minachtende glimlach aan.

167

„Konstantin Dmitritsj is zeer precies,” zei hij tot Stefan Arkadjewitsj, „men koopt definitief niets van hem. Ik heb over zijn koren
onderhandeld en ik gaf een goede prijs."
„Waarom zou ik mijn goed cadeau geven? Ik heb het nooit gevonden, noch gestolen."
„Pardon, tegenwoordig is het absoluut onmogelijk te stelen; alles
gaat tegenwoordig eerlijk en openlijk. Wie zou dan kunnen stelen?
Wij hebben correct gesproken. Het bos is te duur; ik zou niet weten,
hoe ik de einden aan elkaar moest knopen. Ik moet de prins verzoeken, wat van de prijs te laten vallen."
„Maar is uw zaak beklonken of niet? Als zij beklonken is, hoeft er
niet meer te worden gemarchandeerd; als zij dat niet is, koop ik het
bos."
De glimlach verdween van Rebenin's gelaat. Er kwam een gierige en
wrede uitdrukking, als van een roofvogel voor in de plaats. Met zijn
knokige vingers knoopte hij onmiddellijk zijn jas Jos en uit zijn binnenzak haalde hij een grote versleten portefeuille. „Het bos is van
mij, astublieft," snel bekruiste hij zich en' hij strekte zijn hand uit.
„Neem mijn geld, ik neem het bos. Zo doet Rebenin zaken; hij kijkt
niet op een paar kopeken," mompelde hij, terwijl hij ontevreden met
zijn portefeuille zwaaide.
„In jouw plaats zou ik mij niet haasten," zei. Ljewin.
„Maar ik heb hem mijn woord gegeven," zei Oblonski verbaasd.
Ljewin liep de kamer uit en sloeg de deur achter zich dicht; de koopman keek hem na en schudde glimlachend het hoofd.
„Allemaal jeugdbevliegingen, definitief, louter kinderspel. Gelooft u
me, ik koop zo te zeggen voor de eer, en omdat ik wil dat men zegt:
Rebenin heeft het bos van Oblonski gekocht — de hemel weet, hoe
ik dat weer voor elkaar moet brengen! Wilt u ons zaakje even voor
mij opschrijven."
Een uur later reed de koopman, warm gehuld in zijn pels, weer naar
huis met zijn koop in de zak. Hij zei tegen zijn klerk: „O, die heren!
Altijd hetzelfde!"
„Zo is het," antwoordde de klerk en reikte hem de teugels toe, om
zelf het leren dekkleed vast te maken. „En nu zeker naar Michel
Ignatitsj?"
„Hé! Hé!"
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17.
Stefan Arkadjewitsj kwam de salon weer binnen, de zakken vol
bankbiljetten, die pas over drie maanden geldig waren, maar die de
koopman hem had doen aannemen. Zijn zaak was beklonken, hij had
het geld op zak, de jacht was goed geweest, hij was dus volkomen
gelukkig en tevreden en zou het slechte humeur van zijn vriend willen verdrijven. Een dag, die zo goed was begonnen, moest op dezelfde wijze eindigen. Maar hoe graag Ljewin vriendelijk en voorkomend
voor zijn gast wilde zijn, hij kon zijn slechte humeur niet kwijt
raken. De opwinding, veroorzaakt door het nieuws, dat Kitty niet
was getrouwd, was van korte duur. Niet getrouwd en ziek! Ziek van
liefde misschien voor hem, die haar versmaadde! Het was bijna een
persoonlijke belediging. Had Wronski niet een zeker recht, hem,
Ljewin, te minachten, omdat hij haar versmaadde, die hem had afgewezen? Het was dus een vijand. Hij beredeneerde deze indruk niet,
maar voelde zich gewond, gekwetst, over alles ontevreden, en vooral
over die dwaze verkoop van het bos, onder zijn dak, zonder dat hij
Oblonski kon verhinderen, zich te laten bedriegen. „En, is het afgelopen?" zei bij en liep Stefan tegemoet. „Wil je eten?"
„Dat sla ik niet af. Wat een eetlust krijg je buiten. Verbazend. Waarom heb je Rebenin niet iets aangeboden?"
„De duivel hale die vent!"
„Weet je, je manier van doen tegen hem verbaast me. Je geeft hem
niet eens de hand. Waarom niet?"
„Omdat ik die ook niet aan mijn knecht geef en mijn knecht is honderd maal beter dan hij."
„Wat een ouderwetse opvatting. En de samensmelting der klassen
dan?"
„Die laat ik over aan wie het lust; ik houd er niet van."
„Heus, je bent een conservatief."
„Eerlijk gezegd, hpb ik mij nooit afgevraagd, wat ik was; ik ben
doodgewoon Konstantin Ljewin, niets meer."
„En Konstantin Ljewin is in een slecht humeur." zei Oblonski glimlachend.
„Inderdaad, en weet je waarom? Om die belachelijke verkoop, vergeef me de uitdrukking."

Stefan Arkadjewitsj was aan tafel een en al hoffelijkheid en vrolijkheid. Ljewin bleef ondanks alles somber. Hij bracht zijn gast naar
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diens kamer. Plotseling, midden in het gesprek en zonder overgang,
vroeg hij : „En die Wronski, waar is hij nu?"
„Wronski?" zei Stefan Arkadjewitsj verrast, „die is in Petersburg.
Hij is kort na jou vertrokken, en niet meer in Moskou teruggekomen.
Weet je, Kostja, als ik het eerlijk mag zeggen, dan heb je toch ook
wel schuld aan die hele geschiedenis; je bent bang geweest voor een
mededinger en ik herhaal nog eens, wat ik je toen zei, ik weet niet,
wie van jullie beiden de meeste kans had. Waarom ben je hem niet
voor geweest? Ik zei je toch, dat....," en hij gaapte inwendig, trachtte zijn mond gesloten te houden.
Weet hij, of weet hij niet, welke stap ik heb gedaan, vroeg Ljewin
zich af, en zag hem aan; er schuilt sluwheid en diplomatie in zijn gezicht; en daar hij voelde, dat hij bloosde, keek hij Oblonski aan, zonder iets te zeggen.
„Als zij enige gevoelens heeft gekoesterd," vervolgde deze, „dan was
het een heel oppervlakkige bevlieging, een verblind zijn door die
hoge aristocratie en die positie in de wereld, een verblind zijn, dat
bij haar moeder sterker was dan bij haar."
Ljewin fronste de wenkbrauwen, de beledigende weigering was als
een verse wonde in zijn hart. Hij viel uit:
„Enfin, ik weet niet, of je weet, wat er is gebeurd, en het laat me
overigens ook koud.... Ik heb Katherina Alexandrowna om haar
hand gevraagd en ik ben afgewezen, daarom is de herinnering aan
haar voor mij pijnlijk en vernederend."
„Waarvoor dat? Wat een onzin!"
„Laten we er niet verder over praten, neem me niet kwalijk, als ik
wat onaardig tegen je was. Nu is alles weer duidelijk." En op zijn
ouden toon: „Je bent toch niet boos op mij, Stiwa? Ik bid je, blijf er
geen wrok over koesteren," zei hij, en greep hem bij de hand.
„Ik denk er niet aan, ik vind het tegendeel heel prettig, dat we eens
openhartig hebben gesproken. En, weet je, het is 's morgens een goede jacht. Als we er nog eens heen gingen. Ik kan heel goed zonder
slaap en dan ga ik regelrecht naar het station."
„Uitstekend."
13.

Hoewel Wronski helemaal opging in zijn hartstocht, was er in zijn
uiterlijke leven niets veranderd. Hij had al zijn mondaine en militaire relaties aangehouden. Zijn regiment bleef een belangrijke

170

plaats innemen in zijn bestaan, ten eerste omdat hij er van hield, en
meer nog, omdat hij er aanbeden werd; niet alleen bewonderde men
er hem, men respecteerde hem ook, en was er trots op, een man van
zijn rang, en intelligentie de belangen van zijn regiment en van zijn
kameraden hoger te zien stellen dan het ijdele succes der eigenliefde,
waarop hij aanspraak kon doen gelden. Wronski was zich bewust van
de gevoelens, die hij wekte, en achtte zich min of meer verplicht,
deze te voeden. Het militaire leven beviel hem trouwens van nature.
Natuurlijk sprak hij tegen niemand over zijn liefde; nooit ontviel
hem een onvoorzichtig woord. Zelfs niet tijdens de uitspattingen met
zijn makkers (hij dronk overigens heel matig), en hij verstond het,
de mond te snoeren van de onbescheidene, die zich ook maar de geringste toespeling op zijn hartsaangelegenheden veroorloofde. Zijn
liaison was echter in de hele stad bekend, en de jongelui benijdden
hem juist om dat wat het zwaarst op zijn liefde drukte: de hoge positie van Karenin, waardoor deze geschiedenis zo opvallend was.
De meeste jonge vrouwen, jaloers op Anna, die zij maar al te vaak
„fatsoenlijk" hadden horen noemen, vonden het niet kwaad, dat hun
voorspellingen waren uitgekomen, en wachtten slechts op de sanctie
van de publieke opinie, om haar te overstelpen met hun minachting;
zij hielden de modder gereed, om haar daarmee, zodra het ogenblik
kwam, te besmeuren. De mensen met ervaring en de hooggeplaatsten
zagen spijtig, hoe zich een publiek schandaal aan het vormen was.
De moeder van Wronski had eerst met zeker genoegen gehoord over
de liaison van haar zoon; niets kon volgens haar beter de vorming
van een jonge man voltooien dan een liefde in de grote wereld. Zij
constateerde trouwens ook niet zonder een zeker plezier, dat die Mevrouw Karenin, die zo scheen op te gaan in haar zoon, ten slotte ook
een vrouw als een andere was, toch ook iets heel natuurlijks voor
een mooie en elegante vrouw, dacht de oude gravin. Maar deze
zienswijze veranderde, toen zij vernam, dat haar zoon, teneinde zijn
regiment en de nabijheid van Mevrouw Karenin niet te verlaten, een
belangrijke promotie had geweigerd. Bovendien, in plaats van de
brilliante en mondaine liaison, welke zij zou hebben goedgekeurd,
vernam zij thans, dat deze liefde een tragische wending kreeg, en zij
vreesde, haar zoon een dwaasheid te zien begaan. Sedert zijn onverwachte vertrek uit Moskou had zij hem niet weergezien en hem door
zijn broer laten weten, dat zij zijn bezoek verwachtte. Deze oudere
broer was er al even weinig mee ingenomen, niet omdat hij er zich
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zorgen over maakte, of deze liefde diep ging, dan wel of zij van voorbijgaande aard was, kalm of hartstochtelijk, onschuldig of schuldig
(zelf onderhield hij, hoewel vader van een gezin, een danseres, en
had hij dus niet het recht streng te zijn), maar hij wist, dat deze
liefdesgeschiedenis in hoge kringen misnoegen wekte en derhalve
keurde hij het gedrag van zijn broer af.
Behalve zijn mondaine relaties en zijn dienst had Wronski nog een
hartstocht, waarin hij opging: paarden. Deze zomer zou er een steeple-chase voor officieren zijn; hij liet zich inschrijven en kocht een
volbloed Engelse merrie. Ondanks zijn liefde, en hoewel hij zich beheerste, trok deze wedren hem bijzonder aan. Bovendien, waarom
zouden die beide hartstochten elkander in de weg staan? Hij had behoefte aan een onderwerp voor zijn belangstelling, buiten Anna om,
om zich te ontspannen van de hevige emoties, welke in hem leefden.
19.
Op de dag van de wedrennen te Krasnoje-Selo kwam Wronski, vroeger dan gewoonlijk, een biefstuk eten in de officierscantine; hij behoefde niet al te nauwkeurig op zijn eten te letten, omdat zijn gewicht beantwoordde aan de vereiste vier poed; maar hij mocht niet
zwaarder worden en dus gebruikte hij geen suiker en meelkost. Hij
ging aan tafel zitten en sloeg een Frans romannetje open. Onder zijn
losgeknoopte jas kwam een wit overhemd uit. De armen op tafel,
geheel verdiept in zijn lectuur, maar hij ging slechts zo zitten, om
zich te onttrekken aan het gesprek van de gaande en komende man;
zijn gedachten waren elders.
Hij dacht aan het rendez-vous, dat hij na de wedrennen met Anna
zou hebben; in drie dagen had hij haar niet gezien en hij vroeg zich
af, of zij haar belofte kon nakomen, want haar man was juist van
een buitenlandse reis in Petersburg teruggekeerd. Hoe dit na te
gaan? In de villa van Betsy, zijn nicht, hadden zij elkaar de laatste
keer ontmoet; naar de Karenins ging hij zo weinig mogelijk; zou hij
daarheen durven gaan? Ik zeg eenvoudig, dat Betsy mij heeft gezonden, om te vragen, of zij van plan is, naar de wedrennen te gaan....
Ja natuurlijk, ik ga, besloot hij; en zijn verbeelding schilderde hem
het geluk van deze ontmoeting met zo levendige kleuren, dat zijn gezicht boven het boek straalde van vreugde.
„Stuur een boodschap naar mijn huis, dat de troïka meteen moet
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worden ingespannen," zei hij tegen een jongen, die hem de warme
biefstuk op een zilveren schotel bracht. Hij nam het servet en be'diende zich. In de aangrenzende billardkamer klonk het ketsen der
ballen en het geluid van lachende stemmen; twee officieren verschenen in de deuropening; de een, nog heel jong, met een fijn gezicht,
was pas kort geleden van de cadettenschool gekomen; de ander, dik
en oud, had kleine, vochtige ogen en een armband om de pols.
Wronski keek hen aan en ging voort met eten en lezen tegelijk, met
een ontevreden gezicht, alsof hij hen niet had gezien. Op hetzelfde
ogenblik kwam een grote, mooie man binnen, Yaswin heette hij ; hij
knikte nonchalant tegen de beide officieren en liep op Wronski toe:
„Ha, daar ben je!" riep hij en sloeg hem op de schouder. Ontstemd
keerde Wronski zich om, maar zijn gezicht werd met een zacht en
vriendelijk.
„Heel goed, Alexis," zei de ritmeester met zijn sonore stem, „nu eten
en er een glaasje wijn bij drinken."
„Ik heb geen honger."
„Dat zijn de onafscheidelijken," zei Yaswin en keek spottend naar
de beide officieren, die zich verwijderden. Hij ging zitten en kruiste
zijn lange benen, die eng besloten zaten in zijn uniformbroek en te
lang waren voor de hoogte van de stoelen: „Waarom ben je gisteren
niet in de schouwburg gekomen? Numerowa was lang niet kwaad;
waar zat je?"
„Ik had mij verlaat bij Twerskoï."
„Ach zo!" Yaswin was in het regiment de beste vriend van Wronski,
tevens een speler, en een losbol. Men kon niet zeggen, dat hij er
geen principes op na hield; die had hij, maar ze waren door en door
immoreel. Wronski bewonderde zijn buitengewone lichaamskracht;
hij kon drinken als een gootsteen, zonder er last van te hebben en
hij kon zo nodig geheel buiten slaap; hij bewonderde evenzeer zijn
intelligentie, die hem, zelfs bij zijn chefs, gevreesd maakte, zodat
deze hem niet minder respecteerden dan zijn kameraden. In de Engelse club ging hij door voor de verwoedste gokker, omdat hij, zonder op te houden met drinken, aanzienlijke sommen waagde met onverstoorbare kalmte en tegenwoordigheid van geest.
Indien Wronski voor Yaswin vriendschap en een zekere bewondering
koesterde, dan kwam dit, doordat hij wist, dat zijn eigen fortuin en
zijn maatschappelince positie geen enkele rol speelden in de genegenheid, welke de ander hem betoonde; deze hield vaii hem om zijn
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persoonlijkheid. Yaswin was dan ook de enige, met wie Wronski zou
hebben willen spreken over zijn liefde, in de overtuiging, dat hij
alleen, ondanks zijn voorgewende minachting van alle gevoel, zijn
hartstocht kon verstaan met wat er aan ernstigs en verterends in
school. Hij wist bovendien, dat Yaswin geen kletser en kwaadspreker
was, en al deze redenen deden hem steeds prijs stellen op diens gezelschap.
„Ach ja!" zei de ritmeester, toen de naam Twerskoï was gevallen en
hij beet op zijn knevel, terwijl hij de ander aanzag met zijn zwarte,
schitterende ogen.
„En jij, wat heb jij gedaan, heb jij gewonnen?"
„Achtduizend roebels, waarvan ik er drie misschien nooit zal zien."
„Dus kan ik je rustig laten verliezen," zei Wronski lachend; zijn
makker had een hoog bedrag op hem gewed.
„Ik wil niet verliezen. Je hebt alleen Mahotin te vrezen." En het
gesprek liep verder over de wedrennen, op dit ogenblik het enige
interessante onderwerp.
„Kom, ik ben klaar," zei Wronski, en stond op. Ook Yaswin stond
op en strekte zijn lange benen uit.
„Ik kan niet zo vroeg eten, maar ik ga een borrel drinken. Ik kom
later wel. „Kellner, wijn", riep hij met zijn dreunende stem. Die stem
was vermaard in het regiment. „Nee, laat toch maar," riep hij meteen daarna, „als je naar huis gaat, ga ik met je mee."
20.
Wronski bewoonde een ruime woning in Finse stijl, goed onderhouden en in tweeën gedeeld door een schot. Hier in het kamp woonde
Petritzki, evenals in Petersburg, bij hem; hij sliep, toen Wronski en
Yaswin binnenkwamen.
„Genoeg gemaft, sta eens op!" zei Yaswin en schudde de slaper bij
de schouder, achter het schot, waar hij lag, de neus in het kussen.
„Je broer is er geweest," zei hij tegen Wronski, „hij heeft me wakker gemaakt, de duivel hale hem, en hij heeft gezegd, dat hij nog
terug wou komen." Daarop draaide hij zich om op het kussen en
trok de dekens weer over zich heen. „Laat me met rust, Yaswin,"
riep hij boos tot zijn kameraad, toen deze plagerig de dekens weer
van hem aftrok. Vervolgens deed hij de ogen open en zei: „Je deed
beter, me te zeggen, wat ik moet drinken, om die lelijke smaak uit
mijn mond kwijt te raken."
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„Brandewijn om te beginnen,” beval Yaswin met zijn zware stem.
„Teresjtsjenko, vlug een glas brandewijn en wat komkommer voor je
baas!" riep hij en had zelf plezier om zijn dreunende stem.
„Geloof je," vroeg Petritzki, en wreef zich met een grimas de ogen
uit: „drink je ze mee? Dan vind ik het goed. Wronski, drink je ook
mee?" en hij stapte uit zijn bed, sloeg een deken om zich heen en
liep, de armen omhoog, te zingen in het Frans: „Il était un roi de
Thul é."
„Drink je, Wronski?"
„Loop rond," antwoordde deze, die een jas aanschoot, welke zijn
huisknecht hem voorhield.
„Waar ga je heen?" vroeg Yaswin hem, toen hij een koets, bespannen met drie paarden, zag voorrijden. „Daar is je troika."
„Naar de stallen, en dan naar Branski, met wie ik iets heb te regelen," zei Wronski. Inderdaad had hij Branski beloofd, hem geld te
brengen en deze woonde tien mijlen van Peterhof, — maar zijn makkers begrepen onmiddellijk dat hij ook nog ergens anders heen ging.
Petritzki knipoogde met een grimas, die beduidde: wij weten, wat
dat betekent, Branski; en hij ging voort met zingen.
„Kom niet te laat," was alles, wat Yaswin zei en, veranderend van
onderwerp: „En mijn bruine, bevalt die je?" vroeg hij en keek door
het raam naar het middelste paard, dat hij had verkocht.
Toen Wronski op het punt stond, uit te gaan, hield Petritzki hem tegen, met de uitroep: „Wacht toch even, je broer heeft mij een brief
voor je achtergelaten. Wat heb ik er mee gedaan? Dat is de kwestie,"
declameerde Petritzki en hield zijn wijsvinger tegen zijn neus.
„Zeg het toch, ezelsveulen!" zei Wronski glimlachend.
„Ik heb geen vuur aangemaakt. Hij moet hier dus ergens zijn."
„Kom, geen grapjes, waar is de brief?"
„Ik bezweer je, dat ik het ben vergeten; misschien heb ik het alleen
maar gedroomd! Wacht eens, word niet boos; als jij zo veel had gedronken als ik gisteren, zou je niet eens weten, waar je hebt geslapen. Ik zal mijn best doen, om het te bedenken." Petritzki verdween
achter het schot en kroop weer in bed. „Zo lag ik te slapen, en daar
stond hij. Ja, ja, ja, ik ben er." En hij haalde een brief onder zijn

hoofdkussen tevoorschijn.
Wronski nam de brief aan met een krabbeltje van zijn broer, dat er
bij was. Het was inderdaad, wat hij verwachtte: zijn moeder deed
hem verwijten, dat hij haar niet had opgezocht en zijn broer schreef
175

hem, dat hij hem wilde spreken. „Wat gaat hun dat aan?" mompelde
hij, in het voorgevoel waarover de brief ging en hij stak de beide
brieven tussen de knopen van zijn jas, met de bedoeling, ze onderweg
nog eens op zijn gemak te herlezen. Bij de deur van zijn woning,
kwam hij twee officieren tegen, waarvan de ene tot zijn regiment
behoorde. Het huis van Wronski was een graag gebruikt verzamelpunt.
„Waar ga je heen?"
„Naar Peterhof, voor zaken."
„Is het paard gekomen?"
„Ja, maar ik heb het nog niet gezien."
„Het heet, dat Gladiator, van Mahotin, kreupel is."
„Dwaasheid! Maar hoe wil je door zo'n modder heenkomen?"
„Daar zijn mijn reddende engelen!" riep Petritzki, toen hij de nieuwe
gasten zag binnenkomen. Zijn ordonnans stond naast hem met een
schotel, waarop een glas brandewijn en gezouten komkommer.
„Yaswin heeft me aangeraden, iets te drinken, om weer op te knappen."
„Je hebt ons aardig wat last bezorgd, gisteravond," zei een der officieren, „dank zij jou hebben wij de hele nacht niet kunnen slapen."
„Je moet horen, hoe dat is afgelopen!" begon Petritzki te vertellen.
„Wolkow is op het dak geklommen en heeft ons vandaar verkondigd,
dat hij treurig was. Laten we muziek maken, heb ik voorgesteld, een
dodenmars. En tijdens die dodenmars is hij op zijn dak in slaap gevallen."
„Drink je brandewijn toch eens op, en dan een glas Seltzwater met

veel citroen," zei Yaswin bemoedigend tot Petritzki als een moeder,
die haar kind een medicijn wil doen slikken. „Daarna kun je een
beetje champagne drinken, een halve fles."
„Dat klinkt tenminste weer verstandig. Wronski, wacht eventjes, en
drink met ons mee."
„Neen, heren, vaarwel, ik drink vandaag niet."
„Waarom niet? Bang, dat je te zwaar wordt? Dan drinken we zonder
hem; breng een Seltzwater en citroen."
„Wronski!" riep een stem, toen hij de kamer uit ging.
„Wat is er?"
„Je moet je haren laten knippen, om te zorgen, dat je niet te zwaar
wordt, vooral op je voorhoofd."
Wronski werd inderdaad al een beetje kaal; hij begon te lachen,
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zette zijn sjako op het voorhoofd, waar zijn haren spaarzaam werden,
ging naar buiten en stapte in zijn koets.
„Naar de stallen!" beval hij. Hij haalde zijn brieven te voorschijn,
om die te herlezen, maar om zijn gedachten bij zijn paard te houden,.
stelde hij deze lectuur tot later uit.
21.
De noodstallen, een houten loods, stonden vlak bij de renbaan. Daar
de pikeur het paard alleen nog maar had gezadeld om er een kalm
ritje op te maken, wist Wronski niet precies, in welke toestand hij het
dier zou aantreffen. Een jongen, die als groom diende, herkende van
verre de koets en waarschuwde onmiddellijk de pikeur, een Engelsman met een droog gezicht en aan zijn kin een bosje haren. Deze
kwam zijn heer tegemoet met de eigenaardige loop van de jockey,
de ellebogen van het lichaam af; hij had een kort jasje aan en rijlaarzen.
„Hoe gaat het met Frou-frou?" vroeg Wronski in het Engels.
.,All rigt, sir," antwoordde de Engelsman achter uit zijn keel. „U
Punt beter niét binnengaan," vervolgde hij en nam zijn hoed af. „Ik
heb haar het toom aangedaan en dat maakt het dier zenuwachtig;
als je er dicht bij komt, wordt ze onrustig."
„Toch ga ik naar binnen. Ik wil haar zien."
„Komt u dan maar," antwoordde de Engelsman ontstemd, nog steeds
zonder de mond te openen, en hij ging met zijn slingerende gang
naar de stal; een staljongen in een wit vest, zijn bezem in de hand,
liet hem binnen. Er stonden vijf paarden in de stal, elk in zijn box;
dat van Mahotin, de ernstigste concurrent van Wronski, Gladiator, een
grote vos, moest er ook zijn. Daarnaar was Wronski nieuwsgieriger
dan naar zijn eigen paard, maar volgens de regels van de wedrennen
mocht hij zich niet het paard laten tonen, noch er vragen over stellen. Terwijl zij door de stal liepen, opende de groom de tweede box
en Wronski zag een krachtige vos met witte poten. Hij wist, dat het
Gladiator was, maar onmiddellijk keerde hij zich om, naar Froufrou, als van een open brief, die niet voor hem bestemd was.

„Dat is het paard van Mak .... Mak .... ," zei de Engelsman, die de
naam niet kon uitspreken, en hij wees met zijn vuile nagels naar de
box van Gladiator.
„Van Mahotin? Ja, dat is mijn enige e rnstige tegenstander."
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„Als u dat bereed, zou ik op u wedden,” zei de Engelsman.
„Frou-frou is nerveuzer, de vos sterker," antwoordde Wronski glimlachend om de lofuitingen van de jockey.
„Bij de steeple-chase, ligt het geheel aan de manier van rijden, aan
de pluck," zei de Engelsman. De pluck, dat wil zeggen, de durf en
de koelbloedigheid. Wronski wist, dat hij die bezat, en, wat meer
zegt, hij was vast overtuigd, dat niemand die in sterkere mate had.
„U weet zeker, dat het niet nodig was, het dier sterk te laten zweten?"
„Helemaal niet," antwoordde de Engelsman, „spreekt u niet te hard,
alstublieft, „de merrie wordt onrustig," vervolgde hij en knikte met
het hoofd in de richting van de gesloten box, waar men het paard
met zijn hoef hoorde schrapen. Hij opende de deur en Wronski ging
de box binnen, zwak verlicht door een luchtraampje. Een roodbruin
paard stond er nerveus te woelen in het verse stro. Het enigszins gebrekkige uiterlijk van zijn lievelingspaard viel Wronski op. Frou-frou
was van middelmatige grootte, smal van beenderen en van borst,
toch met uitspringend borstbeen; het kruis hing wat af en de poten,
vooral de achterpoten, waren een beetje krom. De beenspieren leken
zwak en de flanken heel breed, ondanks de training en de magere
buik. Behalve in de flanken leek het dier wel aan beide kanten uitgehold. Maar het had een kwaliteit, die al deze gebreken deed vergeten: ras, bloed, zoals de Engelsen zeggen. Wronski had het gevoel,
dat hij door haar werd begrepen, terwijl hij naar haar keek. Toen
hij binnenkwam, snoof zij krachtig, keek opzij en liet het wit zien
van haar bloeddoorlopen oog, trachtte het toom af te schudden en
was een en al bewegelijkheid.
„U ziet hoe opgewonden zij is," zei de Engelsman.
„Kalm, mijn beestje, kalm!" zei Wronski en liep op het dier toe;
maar hoe dichter hij bij kwam, hoe onrustiger het werd. Het kalmeerde pas, toen hij haar kop en nek had gestreeld; men zag de
spieren zich aftekenen en trillen onder de fijne huid. De opwinding
van de merrie deelde zich mee aan haar meester.
„Nu, ik reken op u," zei hij tegen de Engelsman, „om half zeven op
het terrein."
„Het komt in orde. Maar waar gaat u heen, mylord," vroeg de Engelsman, die hem anders nooit als lord aansprak.
Verbaasd over deze vrijmoedigheid hief Wronski het hoofd verrast
op en keek de Engelsman niet in de ogen, maar boven op het hoofd;
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hij begreep meteen, dat de pikeur niet tot hem had gesproken als tot
zijn meester, maar als tot een jockey en antwoordde: „Ik moet naar
Branski toe en ben over een uur terug." Hoe vaak heeft men mij
vandaag deze vraag niet gesteld, dacht hij en kleurde, wat hem zelden overkwam. De Engelsman keek hem aandachtig aan; hij scheen
te raden, waarheen zijn meester ging.
„Als u zich tot de wedrennen maar kalm houdt; windt u vooral niet
op.
„All right," antwoordde . Wronski glimlachend, sprong in zijn koets
en liet zich naar Peterhof rijden. Nauwelijks was hij een paar meter
ver, of de hemel, de hele dag reeds bedekt, verdonkerde plotseling,
het begon te regenen. Dat is lelijk, dacht Wronski en sloeg de kap
van zijn koets op; er was al modder, nu wordt het een moeras.
Hij benutte dit ogenblik van alleen zijn om de brieven van zijn moeder en zijn broer te lezen. Het was weer dezelfde geschiedenis; allebei vonden zij het nodig, zich te bemoeien met zijn liefdesaangeleff

genheden; het prikkelde hem tot boosheid toe, voor hem een ongewoon gevoel: wat gaat hun dat aan? Waarom menen zij zich met mij

te moeten bemoeien? Waarom klampen zij zich aan me vast? Omdat
zij voelen, dat er iets is, wat hun begrip te boven gaat. Als het een
gewone liaison was, zouden ze mij met rust laten; maar ze vermoeden, dat het dat niet is, dat deze vrouw geen speelpop voor mij is,
dat zij mij dierbaarder is dan mijn leven. Dat komt hun ongelofelijk
en hinderlijk voor. Wat ook ons lot moge zijn, wij hebben het gewild
en wij betreuren het niet, zei hij tot zichzelf en verbond zich met
Anna door dit woordje „wij"; maar nee, zij willen ons leren te leven,
zij, die er geen flauw idee van hebben, wat geluk is! Zij weten niet,
dat er voor mij zonder deze liefde vreugde noch smart zou bestaan
op de wereld; er zou zelfs geen leven zijn.
Wat hem eigenlijk het meest jegens de zijnen prikkelde, was, dat zijn
geweten hem zei, hoezeer zij gelijk hadden. Zijn liefde voor Anna
was geen voorbijgaande bevlieging, bestemd om als zoveel liaisons
te verdwijnen zonder andere sporen na te laten dan zoete of pijnlijke
herinneringen. Hij gevoelde levendig de kwellende zijden van hun
situatie, alle moeilijkheden in het oog der wereld, waarvoor alles
verborgen moest blijven, met leugen, bedrog, met duizend listen. En

terwijl hun beider hartstocht zo heftig was, dat er niets anders meer
voor hen bestond, moesten zij voortdurend denken aan de anderen.
Deze telkens weerkerende noodzaak, comedie te spelen en te veinzen,
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kwam hem weer levendig voor de geest te staan. Niets was meer
tegengesteld aan zijn natuur, en hij herinnerde zich het gevoel van
schaamte, dat hij vaak bij Anna had opgemerkt, wanneer zij was gedwongen te liegen.
Sinds het begin van hun li efde gevoelde hij af en toe een zonderlinge
gewaarwording van afkeer en walging, welke hij niet nader kon bepalen. Wat was daarvan de oorzaak? .... Kwam het door Alexis
Alexandrowitsj, door hemzelf, door de ganse wereld? .... Hij zou het
niet kunnen zeggen. Zoveel moge lijk verdreef hij deze sensatie. Ja,
vroeger was zij ongelukkig, maar trots en rustig; nu kon zij dat niet
meer zijn, hoeveel moeite zij zich ook gaf om het te schijnen. En voor
de eerste keer kwam de gedachte, duidelijk en helder, bij hem op,
een einde te maken aan dit leven van veinzerij : hoe eerder, hoe
beter. Wij moeten alles achter ons laten, zij en ik en wij moeten ons
alleen met onze liefde ergens verbergen, zei hij tot zichzelf.
22.

Het stortregende niet lang, en toen Wronski in volle galop aan kwam
rijden, was de zon al weer verschenen. Zij deed de huizen der villa's
en de vochtige bladeren der oude linden, wier schaduwen uit de tuinen over de hoofdstraat vielen, schitteren. Het water stroomde van de
daken en de takken der bomen schenen vrolijk hun regendroppels
af te schudden. Hij dacht niet meer aan de modderpoel, die er nu op
de renbaan zou zijn, maar verheugde zich in de gedachte, dat zij
dank zij de regen, alleen zou zijn; want hij wist, dat Alexis Alexandrowitsj, die sinds een paar dagen terug was van een badreis, Petersburg nog niet had verlaten voor zijn landhuis. Wronski liet zijn
paarden stil houden op een korte afstand van het huis en ten einde
zo weinig mogelijk de aandacht te trekken, ging hij te voet het erf
op in plaats van aan de voordeur te bellen, die op de straat uitkwam.
„Is mijnheer al gekomen?" vroeg hij aan een tuinman.
„Nog niet, maar mevrouw is er. Als u belt, zal men u opendoen."
„Nee, ik ga liever door de tuin." Daar hij wist, dat zij alleen was,
wilde hij haar verrassen; hij had zijn bezoek niet aangekondigd en
in verband met de wedrennen kon zij hem niet verwachten; hij liep
dus voorzichtig langs de met zand bestrooide paden, tussen de bloe..
men door en tilde zijn sabel op, om geen gerucht te maken; zo bereikte hij het terras, dat van het huis afdaalde naar de tuin. De zor180

gen, welke hem onderweg hadden beziggehouden, zijn moeilijke situatie, alles was vergeten; hij dacht nog slechts aan het geluk, haar
weldra te zien, in werkelijkheid, in eigen persoon, niet meer alleen
In verbeelding. Reeds besteeg hij zo zachtjes mogelijk de treden van
het terras, toen hem te binnenschoot, wat hij altijd vergat, en wat
een van de moeilijkste kanten was in zijn verhouding tot Anna: de
aanwezigheid van haar zoon, dat kind met de onderzoekende blik.
Het kind was het belangrijkste beletsel van hun ontmoetingen. In
zijn tegenwoordigheid veroorloofden Wronski en Anna zich nooit één
woord, dat niet door iedereen kon worden gehoord, zelfs niet de geringste toespeling, welke het kind niet zou begrijpen. Zij hadden dit
niet behoeven af te spreken. Beiden zouden zij het als minderwaardig hebben beschouwd, een woord uit te spreken, dat de kleine jongen zou misleiden; in zijn bijzijn praatten zij als een paar goede
bekenden. Ondanks deze voorzorgen ontmoetten Wronski's ogen dikwijls de onderzoekende en enigszins wantrouwende blik van Serge;
nu eens vond hij hem verlegen, dan weer aanhankelijk, zelden hetzelfde. Het kind scheen intuïtief te begrijpen, dat er tussen deze man
en zijn moeder een band bestond, waarvan de betekenis hem ontging.
Serge trachtte inderdaad tevergeefs te begrijpen, hoe hij zich jegens
deze meneer moest gedragen; hij had met de fijne intuïtie, de jeugd
eigen, geraden, dat zijn vader, zijn gouvernante en de meid hem niet
mochten, terwijl zijn moeder hem als haar beste vriend behandelde.
Wat betekent dat? Wie is hij? Moet ik van hem houden? En als ik
dit niet begrijp, is dat dan mijn schuld en ben ik een stout of dom
kind? dacht de kleine. Vandaar zijn verlegenheid, zijn onderzoekende
en wantrouwende blik, en dat afwisselende humeur, dat Wronski zozeer hinderde. Trouwens, in tegenwoordigheid van het kind gevoelde
hij steeds die onverklaarbare afkeer, welke hem sinds enige tijd
vervolgde. Wronski en Anna waren als schepelingen, wie het kompas vertelt, dat zij afdrijven, zonder hun koers te kunnen wijzigen;
elke minuut verwijdert hen meer van de goede richting en de herkenning van de stroom, welke hen meesleept, betekent tevens de herkenning van hun ondergang! Het kind met zijn naïeve blik was het
onverbiddelijke kompas, dat voelden zij allebei, zonder het te willen
bekennen.
Die dag was Serge niet thuis; Anna zat alleen op het terras, te wachten op de thuiskomst van haar zoon, tijdens zijn wandeling door de
kregen overvallen. Zij had een kamermeisje en een huisknecht er op
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uitgezonden, hem te zoeken. In een wit kleed, rijk geborduurd, zat
zij in een hoek van het terras, verborgen door planten en bloemen,
en hoorde Wronski niet komen. Voorover geleund, lag zij met haar
voorhoofd tegen een gieter, die op een balustrade was blijven staan;
met haar mooie handen met de hem zo welbekende ringen hield zij
deze gieter vast. De schoonheid van dit zwartgelokte hoofd, van deze
armen, van deze handen, van heel haar gestalte, trof Wronski telkens
als hij haar zag, en verraste hem steeds weer opnieuw. Hij bleef
staan en bezag haar met verrukking. Zij voelde instinctief zijn nadering en hij had nauwelijks een stap gedaan, of zij schoof de gieter
weg en wendde haar gloeiende gezicht naar hem toe.
„Scheelt er wat aan? Bent u ziek?" zei hij in het Frans, en liep op
haar toe. Hij had willen rennen, maar in zijn vrees te worden ontdekt, wierp hij om zich heen en ná ár de toegangspoort van het terras
een blik, welke hem deed blozen als alles, wat hem noopte, te vrezen
en te veinzen.
„Nee, ik voel me uitstekend," zei Anna, stond op en drukte warm
de hand, die hij haar reikte, „ik verwachtte je niet."
„Grote goedheid, wat een koude handen!"
„Je hebt me doen schrikken, ik was alleen, en ik wacht op Serge, dip

is gaan wandelen. Ze komen hier langs terug." Ondanks de kalmte
welke zij voorwendde, trilden haar lippen.
„Vergeef mij, dat ik ben gekomen, maar ik moest u vandaag zien,"
vervolgde hij in het Frans en vermeed het onmogelijke Russische
woordje „u" en het in die taal gevaarlijke „jij".
„Ik heb niets te vergeven, ik ben te gelukkig."
„Maar is het dan ziekte of smart?" zei hij, en boog naar haar toe,
zonder haar hand los te laten. „Waar denkt u aan?"
„Altijd aan hetzelfde," antwoordde zij glimlachend. Zij zei de waarheid. Op welk uur van de dag, op welk ogenblik men haar had ondervraagd, zij zou onveranderlijk hebben geantwoord, dat zij dacht
aan haar geluk en aan haar ongeluk. Op het moment, dat hij de tuin
binnen was gekomen, vroeg zij zich af, waarom anderen, Betsy bijvoorbeeld, wier liaison met Toesjkewitsj haar bekend was, zo lichtvaardig opnamen, wat voor haar zo wreed was? Deze gedachte had
haar die dag bijzonder gekweld. Hij sprak over de wedrennen en om
haar wat af te leiden, vertelde hij van de voorbereidselen; zijn toon
bleef volkomen kalm en natuurlijk.
Moet ik het hem zeggen of moet ik het hem niet zeggen, dacht zij en
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keek in die rustige, liefdevolle ogen. Hij ziet er zo gelukkig uit, hij
heeft zo'n plezier in die wedren, dat hij misschien niet voldoende
het belang zal verstaan van wat er met ons gebeurt.
„En nog weet ik niet, waaraan u dacht, toen ik binnenkwam," zei
hij, zijn verhaal onderbrekend, „zeg het mij, bid ik". Zij antwoordde
niet. Met gebogen hoofd sloeg zij haar mooie ogen naar hem op; haar
blik was een en al vraag; haar hand speelde met een afgevallen blad.
Op het gezicht van Wronski verscheen onmiddellijk de nederige verering, de volkomen toewijding, welke hem beheersten. „Ik voel, dat
er iets is gebeurd. Kan ik een ogenblik gerust zijn, wanneer ik weet,
dat u in stilte lijdt? In 's hemelsnaam, zeg het!" herhaalde hij op
smekende toon.
Als hij niet het volle belang verstaat van wat ik hem te zeggen heb,
dan, dat weet ik, zal ik het hem nooit vergeven; het is beter te zwijgen, dan hem op de proef te stellen, dacht zij, en bleef hem aanzien;
haar hand trilde.
„Mijn hemel, wat is er?" zei hij en greep haar hand.
„Moet ik het zeggen?"
„Ja, ja, ja."
„Ik verwacht een kind," mompelde zij langzaam. Het blad tussen
haar vingers begon nog meer te trillen, maar haar blik verliet hem
niet, want zij trachtte op zijn gezicht te lezen, hoe hij deze bekentenis zou opvatten. Hij verbleekte, wilde spreken, maar stokte, boog
het hoofd en liet de hand, die hij tussen de zijne hield, vallen
Ja, hij verstaat het belang van deze gebeurtenis, dacht zij, en greep
zijn hand. Maar zij vergiste zich, wanneer zij geloofde, dat zijn gevoelens dezelfde waren als de hare. Dit nieuws versterkte de vreemde gewaarwording van afkeer, welke hem achtervolgde, meer dan
ooit. En hij begreep, dat de crisis, welke hij wenste, was gekomen.
Voortaan kon men de echtgenoot niets meer ontveinzen, en er moest
zo snel mogelijk, tot onverschillig welke prijs, een einde komen, aan
deze afschuwelijke en onhoudbare toestand. De opwinding van Anna
deelde zich aan hem mee. Met zijn nederige, onderworpen ogen, keek
hij haar aan, hij kuste haar de hand, stond op, en begon heen en
weer te lopen over het terras, zonder te spreken.
Toen hij eindelijk op haar toekwam, zei hij op vastbesloten toon:
„Noch u, noch ik, hebben onze liefde beschouwd als een vluchtig geluk; thans is ons lot beslist. Er moet absoluut een einde komen aan
de leugens, waarin wij leven," en hij keek om zich heen.
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„Een einde? Hoe dat, een einde, Alexis?” zei zij zachtjes. Zij was gekalmeerd en glimlachte hem teder toe.
„Door uw man te verlaten, en onze levens te verenigen."
„Zijn zij niet reeds verenigd?" antwoordde zij halfluid.
„Niet helemaal, niet volledig."
„Maar hoe dat te doen, Alexis? Leg het mij uit," zei zij met droefgeestige ironie, terwijl zij dacht aan het onmogelijke van haar toestand. „Ben ik dan niet de vrouw van mijn echtgenoot?"
„Hoe moeilijk een situatie ook is, altijd is er ergens een uitweg; het
gaat er enkel om, een besluit te nemen.... Alles is beter dan het
leven, dat je nu leidt. Meen je dan, dat ik niet zie, hoezeer alles je
kwelt: je man, je kind, de wereld, alles!"
„Mijn man niet," zei ze met een glimlach, „ik ken hem niet, ik denk
niet aan hem. Ik weet zelfs niet, of hij bestaat."
„Je spreekt niet in ernst. Ik ken je, ook de gedachte aan hem kwelt
je.
„Maar hij weet niets," zei zij, en plotseling overdekte een gloeiend
rood haar gezicht: de hals, het voorhoofd, de wangen, alles bloosde,
en de tranen sprongen haar in de ogen. „Laten wij niet over hem
spreken!"
23.

Het was niet de eerste keer, dat Wronski trachtte, haar haar toestand te
doen begrijpen en beoordelen, hoewel 'hij dit nog nooit zo nadrukkelijk had gedaan; en telkens was hij gestoten op dezelfde oppervlakkige
en bijna ijdele opvattingen. Het scheen hem toe, dat zij dan beheerst
werd door gevoelens, welke zij niet kon of niet wilde verdiepen, en
zij, de echte Anna, verdween, om plaats te maken voor een vreemd
en ondoorgrondelijk wezen, dat hij maar niet kon begrijpen, dat
hem bijna weerzin inboezemde. Vandaag wilde hij zich grondig uitspreken. „Of hij het weet of niet," zei hij op kalme maar ferme
toen, „doet er weinig toe. Wij kunnen niet, u kunt niet in deze
situatie blijven, vooral nu niet."
„Wat zou er dan volgens u moeten gebeuren?" vroeg zij met dezelfde
spottende ironie. Zij, die zozeer had gevreesd, hem haar bekentenis
lichtvaardig te zien opnemen, was nu ontstemd, dat hij daaruit de
strikte noodzaak van een energieke oplossing afleidde.
„Beken alles, en verlaat."
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„Veronderstel, dat ik dit doe, weet u, wat daarvan het gevolg zal
zijn? Ik zal het u zeggen,” en een boosaardig licht schitterde in haar
ogen, die kort tevoren zo teder keken. „Ach, u bemint een ander in
overspelige liefde?" zei zij en deed haar echtgenoot na, door de
nadruk te leggen op het woord „overspelig" zoals hij, „ik had u
gewaarschuwd voor de gevolgen, welke dit zou hebben ten aanzien
van de godsdienst, de br itenwereld en het gezin. U hebt niet naar
mij geluisterd, nu kan ik mijn naam niet bloot stellen aan de schande
en...." — zij wilde zeggen: mijn zoon, maar hield zich in, want zij
kon geen spotternijen maken over haar zoon —: „in één woord, hij
zal me helder en duidelijk uiteen zetten, op de toon waarop hij
staatszaken bespreekt, dat hij mij de vrijheid niet kan hergeven,
maar dat hij maatregelen zal treffen, om schandaal te vermijden.
Dat zal er gebeuren, want het is geen man, het is een machine, en,
wanneer hij boos wordt, een heel boosaardige machine." En zij
herinnerde zich de kleinste bijzonderheden van de woorden en het
gezicht van haar man, geneigd als zij was, hem al zijl gebreken te
verwijten met des te minder toegefelijkheid, naar mate zij zichzelf
schuldiger gevoelde.
„Maar Anna," zei Wronski zachtaardig, in de hoop, haar te overtuigen
en te kalmeren, „eerst komt de bekentenis, en daarna kunnen wij
handelen naar omstandigheden."
„Dus, dan zou ik weg moeten vluchten?"
„Waarom niet? Ik zie geen mogelijkheid, dit leven voort te zetten;
het gaat niet om mij, maar om u, uw smart."
„Ontvluchten! En openlijk uw maitresse worden!" zei zij boosaardig.
„Anna," riep hij pijnlijk getroffen uit.
„Ja, uw maitresse, en alles verliezen ...." Zij wilde weer zeggen:
„mijn zoon," maar kon dit woord niet uitspreken.
Wronski was niet in staat te begrijpen, dat dit sterke en loyale
karakter de scheve situatie, waarin zij zich bevond, aanvaardde,
zonder te trachten, er aan te ontkomen; hij vermoedde niet, dat de
hinderpaal, dat woordje „zoon" was, dat zij maar niet uit kon
brengen. Wanneer Anna zich het leven voorstelde van dit kind met
zijn vader, die zij zou hebben verlaten, kwam haar misstap haar zo
afschuwelijk voor, dat zij als een echte vrouw niet meer in staat
was, haar verstand te gebruiken en slechts trachtte, zichzelf gerust
te stellen en zich te overtuigen, dat alles nog zou kunnen blijven
als voorheen; tot elke prijs moest zij zichzelf begoochelen, deze
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afschuwelijke gedachten kwijtraken: „wat wordt er van het kind?"
„Ik smeek je, ik smeek je," zei zij plotseling op gans andere, tedere
en ernstige toon, „spreek mij daar nooit meer van."
„Maar Anna!"
„Nooit, nooit. Laat mij de toestand blijven beoordelen. Ik begrijp er
de laagheid en de afschuwelijkheid van, maar het is niet zo gemakkelijk daaraan iets te veranderen, als jij meent. Heb vertrouwen in
mij, en zeg mij nooit meer zo iets. Beloof je mij dat?"
„Ik beloof je alles; maar hoe wil je, dat ik rustig ben, na wat je
mij hebt verteld? Kan ik kalm blijven, wanneer jij dat zo helemaal
niet bent?"
„Ik!" herhaalde zij, „inderdaad, het is voor mij een kwelling, maar
dat gaat wel voorbij, als jij me nergens meer over spreekt."
,,Ik begrijp niet...."
„Ik weet," viel zij hem in de rede, „hoezeer je oprechte karakter
onder leugens lijdt; ik heb medelijden met je, en dikwijls zeg ik
tegen mijzelf, dat je je leven om mij hebt opgeofferd."
„Precies hetzelfde dacht ik over jou! Ik vroeg mij elk ogenblik af,
hoe je je voor mij hebt kunnen opofferen! Ik vergeef het me niet,
dat ik je ongelukkig heb gemaakt!"
„Ik ongelukkig!" zei zij, en liep op hem toe, terwijl zij hem aankeek
met een glimlach vol liefde: „ik! Maar ik ben als iemand die stierf
van honger en die men te eten heeft gegeven! Hij vergeet, dat hij
het koud heeft en slechts lompen draagt. Hij is niet ongelukkig. Ik
ongelukkig! Nee, hier is mijn geluk t"
De stem van de kleine Serge, die thuiskwam, weerklonk. Anna
wierp een blik om zich heen, stond snel op, greep met haar mooie
handen vol ringen levendig het hoofd van Wronski; zij keek hem
lang aan, trok zijn hoofd naar het hare toe, kuste hem op de lippen
en op de ogen, toen wilde zij hem terugduwen en heengaan, maar
hij hield haar tegen.
„Wanneer?" fluisterde hij en zag haar met verrukking aan.
„Vandaag, over een uur," antwoordde zij gedempt en zuchtend, en
zij ijlde haar zoon tegemoet. Serge was door de regen verrast in het
park en had met de gouvernante geschuild in het paviljoen.
„Tot weerziens," zei zij tegen Wronski, „ik moet mij nu kleden voor
de wedrennen; Betsy heeft beloofd, mij te komen halen." Wronski
keek op zijn horloge en ging snel heen.
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24.
Zo opgewonden en gepreoccupeerd was Wronski, dat hij wel de
wijzers en de wijzerplaat had gezien, maar niet hoe laat het was.
Vervuld van Anna, kwam hij weer aan bij zijn koets op de weg.
Voorzichtig liep hij door de modder. Zijn herinnering werkte nog
slechts instinctief, hij wist alleen nog, wat hij had besloten, zonder
dit nader te overwegen. Werktuigelijk wekte hij zijn koetsier, die
ingeslapen was op de bok, en keek naar de zwermen vliegen, die
de bezwete paarden opzwermden, sprong in zijn koets, en liet
zich naar Branski rijden. Reeds had hij zes, zeven mijlen afgelegd,
toen zijn gedachten weer verhelderden; hij begreep nu, dat hij te
laat was en keek opnieuw op zijn horloge. Dat wees half zes aan.
Er zouden die dag een aantal wedrennen plaats vinden. Eerst van
bespannen paarden, dan een tweemij lsrit voor officieren, een andere
van vier mijlen; die, waaraan hij zou deelnemen, was de laatste.
Desnoods kon hij nog op tijd komen, wanneer het hof er al zou zijn,
maar dat gaf geen pas. Ongelukkigerwijze had hij Branski zijn woord
gegeven. Hij reed dus door en beval de koetsier, de paarden niet te
sparen. Vijf minuten bij Branski, en reeds reed hij weer weg in
volle vaart; deze snelle beweging deed hem goed. Langzamerhand
vergat hij zijn zorgen in de opwinding van de wedrennen en het
genoegen er bij te zijn; hij reed alle voertuigen, die van Petersburg
of uit de omgeving kwamen, voorbij. Bij zijn huis stond alleen de
knecht op de drempel naar hem uit te kijken; iedereen anders was
al weg.
Terwijl hij zich verkleedde, vond de knecht tijd hem te vertellen,
dat de tweede wedren was begonnen en dat verschillende mensen
naar hem hadden gevraagd. Wronski kleedde zich zonder zich te
haasten, want hij wist zijn kalmte te bewaren, en liet zich in het
rijtuig naar de stallen brengen. Vandaar zag men een zee van allerlei

voertuigen, voetgangers, soldaten en alle tribunes vol toeschouwers
De tweede wedren zou inderdaad aanstonds beginnen, want hij

.

hoorde een klok luiden. Bij de stallen was hij de vos van Mahotin,
Gladiator, tegengekomen, die werd weggeleid in een dekkleed van
oranje en blauw, met reusachtige oorbeschermers.
„waar is Kord?" vroeg hij aan de palfrenier.
„In de stal. Hij zadelt de merrie". Frou-Frou stond reeds gezadeld

in haar open box.
„Ik ben niet te laat?"
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„All right, all right,” zei de Engelsman, „maak u in het geheel geen
zorgen."
Wronski wierp een laatste blik op zijn fraaie merrie en verliet haar
met spijt; zij trilde over al haar leden. Het was een gunstig ogenblik,
om ongemerkt de tribunes te naderen; de wedren over twee mijlen
liep ten einde en aller ogen waren gevestigd op een garde-officier
en een huzaar achter hem, die hun paarden wanhopig opjoegen naar
het einde. Hierheen stroomde het van alle kanten toe, en een groep
soldaten en officieren van de garde begroetten met vreugdekreten
de overwinning van hun officier en van hun kameraad. Wronski
mengde zich onder de menigte, die het einde van de race verkondigde, terwijl de winnaar, overdekt met modder, ineen zakte op zijn
zadel en de teugel uit zijn handen liet glijden, buiten adem en
druipend van zweet.
Met opzet vermeed Wronski het voorname publiek, dat rustig pratend rondliep om de galerij ; reeds had hij Anna ontdekt, Betsy en
de vrouw van zijn broer, maar hij wilde niet naar haar toelopen,
om zijn hoofd helder te houden. Maar overal ontmoette hij kennissen,
die hem aanhielden en hem bijzonderheden vertelden van de laatste
wedren of hem vroegen naar de oorzaak van zijn laatkomen. Terwijl
men de prijzen uitdeelde in het paviljoen en iedereen die kant uitging, zag Wronski zijn broer Alexander aankomen; evenals Alexis
was hij een man van middelbare grootte en een beetje gedrongen,
maar hij was knapper, hoewel zijn gelaat zeer rood was en hij een
drankneus had; hij was in het uniform van een kolonel met de
epauletten.
„Heb je mijn brief ontvangen?" vroeg hij zijn broer. „Men ziet je
nergens."
Ondanks zijn losbandigheid en zijn drankzucht verkeerde Alexander
Wronski uitsluitend in hofkringen; terwijl hij met zijn broer sprak
over een pijnlijk onderwerp, wist hij zijn gelaat de glimlachende
uitdrukking te doen houden van iemand, die onschuldige grapjes
maakt. En hij deed dit wegens de ogen, die hij op hen gericht voelde.
„Die heb ik ontvangen; ik begrijp niet, waar j ij je zorgen over
maakt."
„Ik maak er mij zorgen over, dat men mijn aandacht zo juist heeft
gevestigd op je afwezigheid en over je tegenwoordigheid Maandag

in Peterhof."
„Er zijn dingen, die alleen beoordeeld kunnen worden door hen,
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die er direct bij zijn betrokken, --- en de aangelegenheid, waarmee
jij je bemoeit, is van die aard...."
„Ja maar dan blijft men niet in dienst, men...."
„Bemoei je er niet mee, --- dat is alles wat ik van je vraag." Alexis
Wronski verbleekte en er liep een trilling over zijn ontevreden
gelaat. Hij werd zelden boos, maar wanneer dat gebeurde, begon zijn
kin te trillen en werd hij gevaarlijk. Alexander wist dit en glimlachte vrolijk.
„Ik heb je alleen de brief van moeder willen brengen; antwoordt
haar en wind je voor de wedren niet op. Bonne chance," besloot hij,
en verwijderde zich. Amper had hij Wronski verlaten, of deze werd
aangesproken door een ander:
„Herken je je vrienden niet meer? Goeien dag, mijn beste!" Het
was Stefan Arkadjewitsj, met een stralend gezicht, een welverzorgde
en gepomadeerde knevel, die al evenzeer schitterde in de uitgaande
wereld te Petersburg als te Moskou. „Ik ben gisteren aangekomen
en bij voorbaat enthousiast met je overwinning. Wanneer zien wij
elkaar terug?"
„Kom morgen langs in het Casino," zei Wronski, verontschuldigde
zich, drukte hem de hand en ging naar de plek, waarheen de paarden
waren geleid voor de steeple-chase. De stalknechten voerden de
paarden, die uitgeput waren door de laatste wedren, weg, en die
voor de volgende strijd verschenen achtereenvolgens. Frou-Frou
kwam er aan, schoon in haar magerte, en zette met elastische passen
de ene poot na de andere neer. Niet ver vandaar werd het dekkleed
van Gladiator ' afgenomen, de prachtige, regelmatige en stoere vormen van de vos trokken de aandacht van Wronski. Hij wilde naar
Frou-Frou toegaan, maar weer trad iemand hem in de weg.
„Daar is Karenin, -- hij zoekt zijn vrouw, die in het Paviljoen is,
hebt u haar gezien?"
„Nee," antwoordde Wronski, zonder het hoofd om te wenden, en hij
ging naar zijn paard. Amper had hij de tijd, een klein euvel aan het
zadel te verhelpen, toen men de deelnemers aan de wedren opriep,
om hun de volgnummers uit te delen. Zij kwamen er allen aan,
ernstig, bijna plechtig, en sommigen zeer bleek; zij waren met hun
zeventienen, -- Wronski kreeg 7.
„In het zadel!" werd uitgeroepen.
Wronski liep naar zijn paard toe; hij voelde zich als zijn kameraden,
het mikpunt van aller ogen, en, als altijd, gaf hem dit een onplezierig
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gevoel, waardoor zijn bewegingen langzamer werden. Kord had ter
ere van de wedren zijn mooiste pakje aangetrokken. Kalm en indrukwekkend stond hij naast de kop van het paard en hield zelf de
teugel vast. Frou-Frou leek wel koortsig. Haar vurige ogen keken
van terzijde Wronski aan. Deze stak een vinger onder de singel, -het paard deinsde terug en stak de oren op, — en de Engelsman
grijnsde bij de gedachte, dat men twijfelen kon aan zijn kennis
in zake het zadelen van een paard. „Gaat u opzitten, dan zult u
minder nerveus zijn," zei hij.
Wronski wierp een laatste blik op zijn mededingers, hij wist, dat hik
hen tijdens de wedren niet meer zou zien. Twee van hen gingen
reeds naar het vertrekpunt. Koltsen, een vriend en een geducht
paardrijder, draaide om zijn bruine hengst heen, zonder het dier te
kunnen bestijgen; een kleine gardehuzaar zat dubbelgevouwen op
zijn paard, dat hij een eindje liet galopperen. Prins Kusowlew zat
doodsbleek op een volbloed merrie. Als al zijn kameraden kende
Wronski de bittere eigenliefde van Kusowlew, en zijn zwakke
zenuwen. Iedereen wist, dat hij voor alles bang was, maar juist om

die angst, en omdat hij wist, dat hij zijn hals waagde, en dat er
bij elke hindernis een arts met verplegers en brancards wachtte,
had hij besloten mee te doen. Wronski glimlachte hem goedkeurend
toe; maar de geduchtste mededinger onder allen, Mahotin op Gla
diator, was er niet.
„Haast u niet," zei Kord tegen Wronski, „en vergeet één belangrijk
ding niet: „Voor een hindernis het paard niet inhouden en het ook
niet opjagen, — maar het zijn gang laten gaan."
„Goed, goed," antwoordde Wronski, en greep de teugels.
,,Neem zo mogelijk de i_ eid :ir maar laat anders de moed niet zakken,
ook al zou u de achterste zijn."
Zonder zijn merrie de tijd te laten, ook maar de geringste beweging
te maken, zette Wronski snel de voet in de stijgbeugel, wipte handig
in het zadel, trok de teugels gelijk, en Kord liet het paard los.
Frou-Frou strekte de hals, en trok aan de teugel; zij scheen zich af
te vragen, welke poot zij het eerst zou verzetten en haar berijder
deinde op haar bewegelijke rug, toen zij met elastische tred voortging. Kord volgde met grote passen. Nerveus trachtte de merrie de
ruiter te foppen en trok nu eens aan de rechter-, dan weer aan de
linkerzijde; tevergeefs trachtte Wronski haar met woord en gebaar
te kalmeren. Vlak bij de rivier, waar het startpunt was, hoorde
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Wronski, die middenin reed, achter zich op de modderige weg een
paard galopperen. Dat was Gladiator, bereden door Mahotin; deze
glimlachte, terwijl hij passeerde, en liet zijn witte tanden zien.
Wronski antwoordde slechts met een geïrriteerde blik. Hij mocht
Mahotin niet en dit voorbij-galopperen en zijn paard verhitte n
keurde hij af; bovendien duchtte hij in hem zijn ernstigste tegenstander. Frou-Frou wilde ook gaan galopperen, maakte twee sprongen, en, geprikkeld door de aangetrokken teugels, ging zij over in
een korte draf, die haar berijder hevig deed schokken. Kord draafde
ontstemd naast Wronski mee even snel als de merrie.

25.
De renbaan, een ellips van vier mijlen, strekte zich uit voor de grote
tribune en bood negen hindernissen: het riviertje, een grote, anderhalf meter hoge barrière voor de tribune, een droge greppel, een
andere vol water, een steile helling, een Ierse wal (de moeilijkste
hindernis), dat wil zeggen, een verhoging, bedekt met takkenbundels, waarachter een onzichtbare greppel de ruiter noodzaakte, twee
hindernissen tegelijk te nemen, met de kans, zijn nek te breken;
dan nog drie greppels, waarvan twee vol water, en tenslotte de
eindpaal, voor de tribune. De wedren begon echter niet op de baan
zelf, maar een tweehonderd meter daarbuiten, en hier bevond zich
reeds de eerste hindernis, de rivier, die de ruiters naar believen
konden overspringen of doorwaden. De mededingers stelden zich in
een rij op voor het vertreksein, maar driemaal achter elkaar was er
een valse start. De kolonel, die de wedren leidde, begon ongeduldig
te worden, tot eindelijk bij het vierde bevel de ruiters gelijktijdig
startten. Aller ogen, alle kijkers, waren op de deelnemers gericht.
„Ze zijn gestart! Daar zijn ze!" riep men van alle kanten. En om
hen beter te zien, snelden de toeschouwers afzonderlijk of in groepen
naar de kant, waar men hen kon gadeslaan. De ruiters reden eerst
een weinig uiteen; uit de verte schenen zij één groep, maar de
kleinste afstandsverschillen, welke hen scheidden, hadden hun
betekenis. Frou-Frou, opgewonden en al te nerveus, verloor in het

begin terrein, maar Wronski nam, hoewel hij haar inhield, gemakkelijk de leiding voor twee of drie andere paarden en zag weldra
alleen nog Gladiator voor zich uit, en helemaal vooraan de mooie
Diana, met de ongelukkige Kusowlew, halfdood van emotie, op haar
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rug. In deze eerste minuten was Wronski evenmin meester over
zichzelf als over zijn rijdier.
Gladiator en Diana naderden elkaar en sprongen bijna gelijktijdig
over de rivier; luchtig wipte Frou-Frou hen na, als op vleugelen,
op het ogenblik, dat Wronski zich voelde zweven, bemerkte hij onder
de poten van zijn paard Kusowlew, die met Diana aan de andere
kant van het water over' de grond rolde (hij had na de sprong de
teugels los gelaten en zijn paard was onder hem gevallen) ; Wronski
vernam deze bijzonderheden pas later, hij zag toen slechts één
ding, dat Frou-Frou met haar poten terecht zou komen op het lijf
van Diana. Maar als een kat die valt, maakte Frou-Frou een beweging met de rug en de poten tijdens de sprong, en belandde dwars
over het gevallen paard. heen.
Prachtig dier! dacht Wronski. Na de rivier kreeg hij het paard weer
volkomen in zijn macht, en hij hield haar zelfs een beetje in, met de
bedoeling, de grote barrière na . Mahotin te nemen; hij dacht deze
pas tijdens de grote afstand zonder hindernissen voorbij te komen.
Deze grote barrière stond vlak tegenover de keizerlijke tribune; de
keizer zelf, het hof, een reusachtige menigte, zag hen naderen.
Wronski voelde al die ogen op zich gericht, maar hij keek enkej
naar de oren van zijn paard, de aarde die voor hem verdween, het
kruis van Gladiator en zijn witte poten die de maat sloegen op de
grond, steeds op dezelfde afstand voor Frou-Frou. Gladiator zweefde
voor de barrière omhoog, sloeg met zijn afgeknipte staart en verdween voor de ogen van Wronski, zonder de hindernis te hebben
beroerd.
„Bravo!" riep een stem. Op hetzelfde ogenblik f litsten de planken
van de barrière als een bliksemstraal voorbij Wronski's ogen, zijn
paard sprong zonder van houding te veranderen, maar achter zich
hoorde hij gekraak. Frou-frou had, aangemoedigd door de aanblik
van Gladiator, te vroeg gesprongen en sloeg met haar achterhoeven
tegen de barrière; haar loop veranderde echter niet en Wronski,
wiens gezicht vol modder was gespat, begreep, dat de afstand niet
verminderd was, toen hij voor zich weer het kruis van Gladiator
ontdekte, zijn afgesneden staart en zijn vlugge, witte poten. FrouFrou scheen de gedachten van haar meester te raden, want zonder
aansporing begon zij merkbaar sneller te rennen en naderde Mahotin
aan de binnenkant, waar echter ook deze reed. Wronski vroeg zich
af, of het niet mogelijk was, aan de andere zi,f de te passeren, toen
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Frou-Frou van pas verwisselde en zelf deze richting nam. Haar
schouder, gebruind door het zweet, kwam op één lijn met het kruis
van Gladiator. Enkele seconden snelden zij vlak bij elkander voort:
maar Wronski zette zijn paard aan en kwam Mahotin op de helling
voorbij. Vluchtig zag hij het gezicht, bedekt met modder; hij meende,
dat de ander glimlachte. Hoewel gepasseerd, was hij nog steeds
vlakbij en Wronski hoorde voortdurend dezelfde regelmatige galop
en de snelle, doch geenszins vermoeide ademhaling van de vos. Hij
passeerde de beide volgende hindernissen, de greppel en de barrière,
gemakkelijk, maar de galop en de adem van Gladiator kwamen
dichterbij : Wronski zette Frou-Frou aan en voelde met vreugde, hoe
zij gemakkelijk haar snelheid verhoogde; de hoefslag van Gladiator
klonk verder af.
Thans leidde hij de wedren, zoals hij het had gewenst en zoals Kord
het hem had aangeraden. Hij was zeker van zijn succes. Zijn emotie,
zijn vreugde en zijn dankbaarheid jegens Frou-Frou namen steeds
toe. Hij had zich willen omwenden, maar durfde niet achter zich
kijken, en trachtte zich te kalmeren en zijn paard niet al te zeer
te vermoeien. Een enkele ernstige hindernis, de Ierse wal, moest hij
nog nemen; als hij deze passeerde en aan de kop bleef, stond zijn
overwinning vast. Hij en Frou-Frou zagen het obstakel reeds van
verre en beiden, het paard en de ruiter, ondervonden een korte
aarzeling. Wronski bemerkte dit aan de oren van de merrie, en
reeds hief hij zijn zweep op, toen hij nog bijtijds begreep, dat zij
wist, wat haar te doen stond. Het prachtige dier nam haar aanloop
en liet, zoals hij het voorzag, zich gaan op haar snelheid, welke haar
goed en wel over de greppel heendroeg; toen hernam zij haar loop,
zonder moeite en zonder van pas te hebben verwisseld. „Bravo,
Wronski!" klonken er stemmen. Hij wist, dat zijn kameraden en zijn
vrienden bij de hindernis stonden en onderscheidde de stem van
Yaswin, maar zonder hem te zien. Best beest! dacht hij, terwijl hij
luisterde naar wat er achter hem gebeurde.... Hij heeft gesprongen,

zei hij bij zichzelf, toen hij de galop van Gladiator naderbij hoorde
komen. Er wachtte hem nog enkel de laatste greppel, anderhalvd
meter breed; amper schonk Wronski daaraan aandacht; maar daar
hij als eerste wilde aankomen, ver voor de anderen, begon hij met
de teugels te werken. Het paard raakte uitgeput; hals en schouders
waren nat, het zweet parelde op haar schoft, haar kop en haar oren;

haar ademhaling werd kort en hijgend. Hij wist echter, dat zij do
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kracht zou bezitten, nodig voor de laatste paar honderd meter, welke
hem scheidden van het doel, en bemerkte de grotere snelheid slechts
doordat hij bijna de grond beroerde. De greppel werd genomen,
zonder dat hem dit opviel. Frou-Frou zweefde erover heen als een
vogel, meer dan dat zij sprong, maar op dit ogenblik voelde Wronski
tot zijn grote schrik, dat hij de beweging van het paard niet had
gevolgd, maar dat hij het gewicht van zijn lichaam verkeerd had
geplaatst, door achterover te leunen op het zadel, met een even
onverklaarbare als onvergefelijke beweging. Hoe was dat gebeurd?
Hij kon er zich geen rekenschap van geven, maar hij begreep, dat er
voor hem iets ontzettends gebeurde: de vos van Mahotin schoot
hem als een bliksemstraal voorbij.
Met één voet raakte Wronski de grond aan; daardoor zakte het paard
ineen, en hij had amper de tijd, zich los te maken, voor zij helemaal
neerviel, moeizaam ademhalend en met haar fijne, bezwete nek,
vergeefse pogingen doende om weer overeind te komen; zij lag ter
aarde en trapte om zich heen als een gewonde vogel; door zijn
beweging in het zadel had Wronski haar de ruggegraat gebroken,
maar hij begreep zijn schuld pas later. Hij zag op dit ogenblik maar
één ding: dat Gladiator snel voortvloog, en dat hij daar alleen op
de kletsnatte grond stond voor de gevallen Frou-Frou, die haar hoofd
ten hemel hief en hem met haar mooie ogen aankeek. Nog steeds
zonder te begrijpen trok hij aan de teugel. Het arme dier bewoog
zich als een vis, gevangen in een net, en trachtte op haar voorpoten overeind te komen; maar onmachtig de achterpoten op te
tillen, viel zij trillend op haar zij. Wronski, bleek en het gelaat
vertrokken van woede schopte haar in de buik, om haar te dwingen,
op te staan; maar zij bewoog niet, wierp een sprekende blik op haar
meester en drukte de neus tegen de grond.
„Mijn hemel, wat heb ik gedaan?" kreet Wronski en greep zijn hoofd
met beide handen. „Wat heb ik gedaan?" En de gedachte aan de
verloren wedren, aan zijn vernederende en onvergefelijke fout, aan
het ongelukkige, gebroken dier, dat alles verpletterde hem: „Wat
heb ik gedaan?" Men snelde naar hem toe, de arts en zijn helper,
zijn kameraden, iedereen. Tot zijn grote verdriet gevoelde hij zich
gezond en wel. Het paard had de ruggegraat gebroken; het moest
worden afgemaakt. Niet in staat een woord uit te brengen, kon
Wronski op geen enkele der hem gestelde vragen antwoord geven:
hij verliet de renbaan zonder zijn gevallen sjako op te rapen en liep
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doelloos voor zich uit, hij was wanhopig! Voor het eerst van zijn
leven was hij slachtoffer van een ongeluk, waaraan hij niets kon
verhelpen, terwijl hij begreep, dat hij alleen er schuldig aan was!
Yaswin liep hem na, met zijn sjako en bracht hem weer naar zijn
woning; na een half uur kalmeerde hij en werd hij zichzelf weer
meester; maar deze wedstrijd bleef lange tijd een van zijn pijnlijkste
herinneringen.
26.
Uitwendig scheen er geen verandering te zijn gekomen in de verhouding van Alexis Alexandrowitsj tot zijn vrouw, hoogstens viel
het op, dat Karenin meer dan ooit overstelpt was met werk. Reeds
in het voorjaar vertrok hij, ouder gewoonte, naar het buitenland,
om door een badkuur uit te rusten van de vermoeienissen van de
winter. Hij kwam in Juli terug en hervatte zijn arbeid met .vernieuwde energie. Zijn vrouw was buiten gaan wonen, in de omgeving
van Petersburg, zoals gewoonlijk; hij bleef in de stad.
Sinds hun gesprek na de avond bij prinses Twerskoï hadden zij geen
woord meer met elkander gewisseld over achterdocht noch jaloezie
maar de spottende toon, Alexis Alexandrowitsj eigen, ging hem
thans zeer vlot af tegenover zijn vrouw; hij was nog koeler geworden, hoewel hij van dat gesprek slechts een zekere ontstemming
scheen te hebben overgehouden; toch was dat enkel een nuance,
meer niet. Je hebt een uiteenzetting niet gewild, scheen hij te
zeggen, des te erger voor je; nu is het jouw beurt om tot mij te
komen, en wil ik geen uiteenzetting. En in gedachte richtte hij zich
tot zijn vrouw, als een man, die woedend is, dat hij een brand niet
heeft kunnen blussen, en die nu tot het vuur zou zeggen: „Brand
dan maar verder, des te erger voor jou!"
Hij, die zo'n fijnzinnig en verstandig man was, waar het zijn
dienstzaken betrof, begreep het dwaze van zijn houding niet, daar
hij de situatie ervoer als te ontstellend om haar onder ogen te
durven zien. Hij gaf er de voorkeur aan, zijn genegenheid voor zijn
vrouw en zijn zoon in zijn hart weg te sluiten, als in een verzegelde
en gegrendelde koffer, en zelfs tegen het kind gedroeg hij zich
zonderling koel. Hij sprak het slechts aan met „jongeman", op
dezelfde ironische toon, waarop hij tegen Anna sprak. Alexis Alexandrowitsj deed het voorkomen, alsof hij nooit zulke belangrijke zaken
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onder handen had gehad als dit jaar; maar hij erkende niet, dat hij
zich deze zelf en met wellust schiep, teneinde die geheime koffer
niet te behoeven te openen, welke des te verwarrender gevoelens
besloot, naarmate hij die langer verborgen hield. Indien iemand het
had gewaagd, hem te vragen, wat hij dacht van het gedrag van zijn
vrouw, zou deze kalme en vreedzame man woedend zijn geworden,
in plaats van te antwoorden. Zijn gezicht kreeg dan ook een waardige en strenge uitdrukking, telkens wanneer men hem navraag
deed naar Anna en door de wilskracht, waarmee hij niet wilde
denken aan het gedrag van zijn vrouw, dacht Alexis Alexandrowitsj
er werkelijk niet meer aan.
Het buitenhuis van de Karenins stond in Peterhof, waar ook gravin
Lydia Iwanowna placht te wonen. Zij ging als goede buur veel met
Anna om, maar dit jaar had de gravin niet naar Peterhof willen
gaan, en tijdens een gesprek met Karenin maakte zij enkele toespelingen op de onbetamelijkheid van Anna's intieme omgang met
Betsy en Wronski. Alexis Alexandrowitsj viel haar op strenge toon
in de rede en verklaarde, dat voor hem zijn vrouw boven alle twijfel
verheven was; sindsdien had hij vermeden, de gravin te ontmoeten.
Vastbesloten, niets te zien, ontging het hem, dat zijn vrouw veelal
vermeden werd, en had hij ook niet getracht, te begrijpen waarom
zij er op had -gestaan, haar intrek te nemen in Larskoje Selo, waar
Betsy woonde, niet ver van het kamp van Wronski. Hij wilde niet
nadenken, en dacht niet !la; maar desondanks zonder zichzelf rekenschap te geven, zonder enig bewijs, voelde hij zich bedrogen,
twijfelloos, en dat deed hem diepe pijn.
Hoe vaak had hij zich tijdens de acht jaren van zijn echtelijk geluk,
wanneer hij mislukte huwelijken zag, niet afgevraagd: hoe komt het
zo ver? Waarom niet tot elke prijs zo'n ellendige situatie beëindigd?
En nu het ongeluk aan zijn eigen deur klopte, dacht hij er niet
alleen aan, dezen toestand te beëindigen, maar hij wilde die zelfs
niet erkennen, en wel omdat hij het verschrikkelijke, het tegennatuurlijke daarvan, duchtte. Sinds zijn terugkeer uit het buitenland had Alexis Alexandrowitsj twee keren zijn vrouw buiten
opgezocht, eens met het diner, de andere maal, om er de avond in
gezelschap door te brengen, zonder te blijven slapen, zoals hij de
vorige jaren deed. De dag van de wedrennen had hij het zeer druk
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rennen, waar het hof ook aanwezig zou zijn, en waar het pas gaf,
zich tev ertonen. Betamelijkheidshalve ook, had hij besloten, zijn
vrouw wekelijks op te zoeken; het was trouwens ook de vijftiende,
en op die datum placht hij haar het huishoudgeld te doen toekomen.
Dit besluit had hij genomen met al zijn wilskracht en zonder zijn
gedachten verder te laten gaan.
Zijn ochtend was zeer bezet geweest; de vorige dag had hij een
brochure van een beroemde reiziger over China ontvangen, met een
briefje van gravin Lydia, die hem verzocht, deze man te ontvangen,
daar hij haar, om verschillende redenen, bruikbaar en interessant
voorkwam. Alexis Alexandrowitsj had de brochure 's avonds niet
uitgekregen en las haar nu deze morgen door. Toen kwamen de
sollicitaties, de rapporten, de recepties, de benoemingen, de pensioenen, de salarissen, de gratificaties, de brieven, al dat „werk van
de arbeidsdagen", zoals Alexis Alexandrowitsj placht te zeggen, en
dat zoveel tijd in beslag nam. Daarna kwam zijn eigen werk, het
doktersbezoek en dat van zijn rentmeester. Deze laatste hield hem
niet lang op; hij overhandigde hem enkel geld en een zeer beknopt
rapport over de stand van zaken, die dit jaar niet bijster schitterend
waren; de uitgaven waren te hoog geweest en veroorzaakten een
nadelig saldo. De dokter, een beroemd arts, en op voet van vriendschap met Karenin, kostte hem daarentegen veel tijd. Hij was
ongevraagd gekomen en Alexis Alexandrowitsj was verbaasd over
zijn bezoek en over het grondige onderzoek; hij wist niet, dat zijn
vriendin, gravin Lydia, getroffen door zijn ongewoon gedrag, de
dokter had verzocht, hem een bezoek te brengen en nauwkeurig te
onderzoeken.
„Doet u dat o m mijnentwil," had de gravin gezegd.
„Ik zal het terwille van Rusland doen," antwoordde de dokter.
„Fen prachtmens!" riep de gravin uit.
De dokter toonde zich zeer ontevreden. De lever was gezwollen, de
spijsvertering slecht, het resultaat van de badkuur nihil. Hij schreef
meer lichaamsbeweging voor, minder geestelijke inspanning en
vooral het vermijden van alle zorgen; een even gemakkelijk voorschrift als om niet meer te ademhalen. Bij zijn vertrek liet de dokter
Alexis Alexandrowitsj den onaangename indruk achter, dat geen
middel zou baten tegen de oorzaak van zijn ziekte. Op de stoep van
het ministerie ontmoette de dokter de kabinetschef van Alexis
Alexandrowitsj, Stoedin geheten, die nog een studievriend van hem
.
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was. De heren zagen elkander zelden, maar waren toch goede
vrienden gebleven; tegen anderen zou de dokter dan ook niet zo
vrijmoedig hebben gesproken als tegen deze Stoedin.
„Ik ben blij, dat u hem hebt gezien," zei deze, „het gaat zo niet
langer, dunkt me; wat zegt u er van?"
„Wat ik er van zeg?" antwoordde de dokter en wenkte over het
hoofd van Stoedin heen zijn koetsier, naderbij te komen. „Dit zeg
ik er van," en hij trok aan een bevroren vinger van zijn handschoen,
„een niet te strak gespannen snaar zal niet licht breken, maar als
zij tot het uiterste gespannen is, breekt zij bij de minste aanraking.
Zo is het ook met zijn al te afzijdig leven en zijn te ingespannen
arbeid; en dan komt er nog een ernstige druk van buiten bij,"
besloot de dokter en fronste zijn wenkbrauwen veelbetekenend.
„Gaat u naar de wedrennen?" vroeg hij nog, terwijl hij in zijn koets
stapte. En op een paar woorden van Stoedin, die hem niet meer
bereikten, antwoordde hij : „Ja, ja, zeker, dat kost te veel tijd."
Onmiddellijk na de dokter kwam de beroemde reiziger, en Alexis
Alexandrowitsj wist, met behulp van de gelezen brochure en een
paar oude aantekeningen over de kwestie, zijn bezoeker te verbazen
door zijn diepgaande kennis en zijn brede kijk. Tegelijkertijd werd
een gouvernementsmaarschalk aangekondigd, die naar Petersburg
was gekomen en met wie hij moest spreken. Toen de maarschalk
was heengegaan, had hij nog het dagelijkse werk af te doen met de
kabinetschef, toen nog een belangrijk en ernstig bezoek af te leggen
bij een officiële persoonlijkheid. Alexis Alexandrowitsj had pas om
vijf uur tijd om te dineren met zijn kabinetschef, die hij uitnodigde,
-

hem te vergezellen naar de wedrennen. Onbewust streefde hij er
thans voortdurend naar, dat er een derde aanwezig zou zijn bij
ontmoetingen met zijn vrouw.
27.
Anria was op haar kamer, zij stond voor haar spiegel en bevestigde

een laatste knoop aan haar toilet met behulp van Annoesjka, toen
buiten het geratel van wielen weerklonk. Het is een beetje laat voor
Betsy, dacht zij, en keek door het venster. Zij zag een rijtuig en
daarin de zwarte hoed en de welbekende oren van Alexis Alexandrowitsj. Dat is vervelend! Verondersteld, dat hij zou blijven slapen,
dacht zij en de mogelijke gevolgen van dit bezoek deden haar
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schrikken. Zonder een ogenblik na te denken en onder de invloed
van de leugengeest, die haar vertrouwd werd en haar beheerste, ging
zij, stralend van vrolijkheid, naar beneden, om haar echtgenoot te
ontvangen. En zij begon te spreken, zonder te weten, wat ze zei.
„Hoe aardig!" zei zij, en reikte Karenin de hand, terwijl zij
lachte tegen Stoedin, als tegen een dagelijkse gast. „Ik hoop, dat je
vannacht hier blijft? (De leugengeest blies haar deze woorden in),
Dan gaan we samen naar de wedrennen, hè? Wat jammer, dat ik
heb afgesproken met Betsy, die me komt ophalen!"
Bij deze naam trok een lichte grimas over het gezicht van Alexis.
„0, ik zal de onafscheidelijken niet scheiden," zei hij op spottende
toon, „wij gaan met ons beiden, Michael Wasiljewitsj. De dokter
heeft mij lichaamsbeweging aanbevolen; ik ga een eindweegs lopen,
en dan denk ik, dat ik nog in de badplaats ben."
„Maar er is helemaal geen haast bij," zei Anna. „Wilt u thee?" Zij
belde. „Breng de thee en waarschuw Serge, dat zijn vader is gekomen. En je gezondheid? Michael Wasiljewitsj, u bent hier
nog nooit bij mij geweest; kijkt u toch eens, hoe aardig ik mijn
balcon heb gemaakt," zei zij beurtelings tot haar echtgenoot en tot
haar bezoeker. Zij sprak ongedwongen en natuurlijk, maar te veil
en te snel — dat voelde zij, toen zij een zijdelingse en nieuwsgierige
blik van de gast opving. Deze ging de kant van het terras uit en zij
nam plaats naast haar man.
„Je ziet er niet erg goed uit," zei zij.
„Ja, de dokter is vanmorgen gekomen en heeft een uur van mijn
tijd in beslag genomen; ik ben er van overtuigd, dat een van mijn
vrienden hem heeft gestuurd; mijn gezondheid is zo waardevol!"
„Wat heeft hij gezegd?" En zij ondervroeg hem over zijn gezondheid

en zijn werk, raadde hem, rust te nemen, en nodigde hem uit, hier
buiten te komen. Dit werd alles op vrolijke toon gezegd, levendig
en met animo; maar Alexis Alexandrowitsj hechtte geen bijzondere
waarde aan deze toon, hij luisterde alleen naar de woorden en vatte
die letterlijk op, gaf er gewoon, hoewel een beetje ironisch, antwoord
op. Dit gesprek had niets bijzonders; toch liet het later steeds een
pijnlijke indruk bij Anna achter.
Serge kwam binnen, begeleid door zijn gouvernante. Als Alexis
Alexandrowitsj had willen zien, zou hem de vreesachtige manier
van doen van het kind zijn opgevallen, terwijl hij zijn ouders aan199

keek, zijn vader het eerst, toen zijn moeder; maar hij wilde niets
zien en zag niets.
,,Ha, Boeien dag, jongeman! Wat zijn we groot geworden, we worden al een hele jongen." En hij reikte het bedeesde kind de hand.
Serge was altijd verlegen geweest voor zijn vader, maar sinds deze
hem „jongeman" noemde, en sinds hij zich het hoofd brak om te
weten of Wronski een vriend was dan wel een vijand, was hij nog
vreesachtiger geworden. Hij liep op zijn moeder toe, als om bescherming te zoeken. Alleen bij haar voelde hij zich op zijn gemak.
Inmiddels pakte Alexis Alexandrowitsj zijn zoon bij de schouder
en ondervroeg de gouvern ante over hem. Anna voorzag het ogenblik, waarop het kind, dat zich onplezierig en beklemd voelde, in
tranen zou uitbreken. Zij had een kleur gekregen, toen hij binnenkwam en nu zij zijn verlegenheid bemerkte, stond zij snel op, tilde
de hand van Alexis Alexandrowitsj op, om de schouder van het
kind te bevrijden, omhelsde het en nam het mee naar het terras.
Toen keerde zij terug bij haar echtgenoot.
„Het wordt laat," zei zij, en keek op haar horloge, „waarom komt
Betsy nog maar niet?"
„Ja," zei Alexis Alexandrowitsj, en liet zijn vingers kraken, terwijl
hij opstond, „ik ben je ook geld komen brengen; dat zul je wel
nodig hebben, want een mens kan immers niet van de lucht leven."
„Nee.... ja.... ik heb het nodig," zei Anna, blozend tot haar haarwortels, zonder hem aan te zien, „maar je komt na de wedrennen
terug?"
,,Jawel," antwoordde Alexis Alexandrowitsj, „en ziedaar het kroonjuweel van Peterhof, prinses Twerskoï," vervolgde hij, toen hij door
het raam een koets de stoep zag naderen, „wat een gratie! Hoe bekoorlijk! Kom, laten wij ook gaan."
De prinses stapte niet uit haar koets; voor het huis sprong de
palfrenier van de bok.
„Ik ga uit, goeden dag," zei Anna, omhelsde haar zoon en gaf haar
echtgenoot de hand, „erg vriendelijk, dat je me hebt opgezocht."
Alexis Alexandrowitsj kuste haar de hand.
„Tot ziens, je komt straks nog thee drinken; uitstekend!" zei zij en
ging stralend en gelukkig heen. Maar nauwelijks was zij buiten het
bereik van Alexis blikken, of zij beefde van afkeer door het gevoel
van de kus op kaar hand.
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23.

Toen Alexis Alexandrowitsj bij de wedrennen verscheen, zat, Anna
reeds naast Betsy, op de ere-tribune, waar de voornaamste gasten
verenigd waren; zij ontdekte haar echtgenoot uit de verte en volgde
hem onwillekeurig met haar ogen in de menigte. Zij zag hem naar
de tribune komen, een beetje neerbuigend antwoorden op de groeten,
welke zijn aandacht trachtten te trekken, verstrooide beleefdheden
uitwisselen met zijns gelijken, en de blikken zoeken van de machtigen der aarde, welke hij beantwoordde met het afnemen van zijn
grote, ronde hoed, die rustte op de punten van zijn oren. Anna kende
al deze wijzen van groeten, en zij waren haar alle even antipathiek;
niets dan eerzucht, woedende ambitie; dat is de hele inhoud van zijn
hart, dacht zij; verheven gedachten, liefde tot de beschaving, tot de
godsdienst, zijn voor hem slechts middelen om zijn doel te bereiken,
anders niets.
Men zag aan de blikken, welke Karenin op de tribune wierp, dat hij
zijn vrouw niet ontdekte in die zee van mousseline, strikken, veren,
bloemen en parasollen. Anna begreep, dat hij haar zocht, maar
scheen dit niet te bemerken.
„Alexis Alexandrowitsj," riep prinses Betsy, „ziet u uw vrouw dan
niet? Hier zit zij." Hij glimlachte ijzig als immer.
„Alles is hier zo schitterend, dat de ogen verblind worden," ant
woordde hij, en liep op de tribune toe. Hij glimlachte tegen Anna,
zoals een man, die pas zijn vrouw verlaten heeft, dat behoort te
doen, groette Betsy en zijn andere kennissen, galant de vrouwen,
beleefd de mannen. Vlak bij de tribune stond een generaal, beroemd
om zijn scherpzinnigheid en zijn kennis. Alexis Alexandrowitsj, die
hem zeer hoog achtte, sprak hem aan, en zij begonnen te praten,
tussen twee wedrennen in; de generaal deed een aanval op dit soort
vermaak, Alexis verdedigde het. Anna hoorde die hoge en gelijkmatige stem en verloor geen woord van wat haar man zei; het klonk
haar alles onaangenaam in het oor.
Toen de steeple-chase begon, boog zij voorover en verliet met haar
ogen Wronski geen moment; zij zag hem naar zijn paard toegaan,
het bestijgen; de stem van haar man klonk nog steeds vlak bij haar
en was haar onverdragelijk, zij leed om Wronski, maar leed nog
meer van die stem, welker buigingen zij alle kende; ik ben een
slechte vrouw, een verloren vrouw, dacht zij, maar ik haat de leugen.
,
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ik verdraag die niet, terwijl het voor hem eten en drinken is. Hij
weet alles, hij ziet alles; wat kan er in zijn hart omgaan, als hij zo
rustig kan spreken? Ik zou enige eerbied voor hem koesteren, als hij
mij doodde, als hij Wronski doodde, maar nee, voor alles verkiest
hij de leugen, de betamelijkheid. Anna wist niet, wat zij eigenlijk
in haar man had willen vinden en verstond niet, dat zijn spraa k .
zaamheid, die haar zozeer hinderde, enkel de uiting was van zijn
innerlijke opwinding; hij had behoefte aan geestelijke bezigheid,
zoals een kind, dat zich heeft gestoten, een lichamelijke bezigheid
behoeft, om zijn pijn te verdoven; Karenin had eveneens behoefte
aan verdoving, om de gedachten te onderdrukken, welke hem beklemden In het bijzijn van zijn vrouw en van Wronski, wiens naam
elk ogenblik werd genoemd. „Gevaar," zei hij, „is een onvermijdelijke voorwaarde bij de militaire wedrennen. De sport heeft volgens
mij een diepe zin, en, zoals altijd, zien wij er alleen de oppervlakkige
kanten van."
„Zo oppervlakkig toch niet," zei Prinses Twerkoï, „ik heb gehoord
dat een van de officieren twee ribben heeft gebroken."
Alexis Alexandrowitsj glimlachte koeltjes en uitdrukkingloos. Hij
ontblootte alleen zijn tanden. „Ik geef toe, prinses, dat dit een interne en geen oppervlakkige zaak is, doch daar gaat het niet om."
En hij wendde zich tot de generaal, met wie hij een ernstig gesprek
voerde: „Vergeet niet, dat de deelnemers militairen zijn, dat zij deze
carrière hebben gekozen, en dat elke roeping haar keerzijde heeft —
dit behoort tot de militaire plichten; indien de sport, evenals het
boksen of de Spaanse stierengevechten, uitingen zijn van barbarisme,
dan is de verbijzondering van de sport daarentegen een teken van
vooruitgang."
„O! Ik ga er nooit weer heen," zei prinses Betsy, „het windt mij te
erg op, nietwaar, Anna?"
„Het windt op, maar het fascineert," zei een andere dame. „Als ik
een Romeinse was geweest, zou ik geregeld naar het circus zijn
gegaan."
Anna sprak niet, maar hield haar kijker voortdurend dezelfde kant
uit.
Op dit ogenblik liep een generaal, een man met een forse gestalte,
dwars over de tribune; Alexis onderbrak plotseling zijn gesprek.
stond waardig op en maakte een diepe buiging.
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„U doet niet mee aan de wedrennen?” maakte de generaal een
grapje.
„Mijn wedrennen zijn van moeilijker aard," antwoordde Alexis eerbiedig, en hoewel dit antwoord geen enkele zin had, kreeg de
militair de indruk, het diepzinnige antwoord van een geestrijk man
op te vangen en la pointe de la sauce te begrijpen. „Er zijn twee
kanten aan de zaak," hernam Alexis, „evenzeer die van de toeschouwer, als die van de medespeler en ik geef toe, dat de voorkeur
voor dergelijke vertoningen een onmiskenbaar teken van mindêrwaardigheid is bij een publiek.... Maar...."
„Prinses, een weddenschap!" riep een stem, die van Stefan Arkadjewitsj tot Betsy: „Op wie wedt u?"
„Anna- en ik wedden op Kusowlew," antwoordde Betsy.
„Ik op Wronski.... een paar handschoenen ...."
„Aangenomen."
„Wat Is het aardig, hé?"
Alexis Alexandrowitsj had gezwegen, terwijl men om hem. heen
sprak, maar meteen begon hij weer: „Ik geef toe.... de mannelijke
spelen...." Op dit ogenblik klonk het startsein, en alle gesprekken
hielden op. Alexis zweeg eveneens; iedereen stond op om naar de
kant van de rivier te kijken; daar de wedrennen hem niet interesseerden, liet hij, in plaats van de ruiters te volgen, een verstrooid
oog over de menigte dwalen; zijn blik bleef rusten op zijn vrouw.
Bleek en ernstig, bestond er voor Anna niets anders dan wat zij met
haar ogen volgde; haar hand hield krampachtig een waaier omklemd, zij hield de adem in. Karenin wendde zich af, om andere
vrouwengezichten te bestuderen: nog een dame in grote opwinding,
en nog een die het al evenzeer is, het is iets heel gewoons, zei
Alexis tegen zichzelf; tegen zijn wil werd zijn blik echter aangetrokken door dat gezicht, waarop hij al te duidelijk en met ontsteltenis las, wat hij niet wilde weten.
Bij de eerste val, die van Kusowlew, beheerste de opwinding allen,
maar aan de tromfantelijke uitdrukking op het gezicht van Anna
zag hij wel, dat degene, naar wie zij keek, niet was gevallen. Toen
een tweede officier viel, op zijn hoofd, nadat Mahotin en Wronski
de grote barrière hadden genomen, en men meende, dat hij dodelijk
verongelukt was, liep er een gemompel van schrik door de aanwezigen; maar Alexis bemerkte, dat Anna er niets van had gezien en
dat zij met moeite- de algemene opwinding kon begrijpen. Hij sloeg
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haar met groeiende aandacht gade. Hoe volledig haar gedachten ook
in beslag werden genomen, toch voelde Anna de koude blik van
haar echtgenoot op zich wegen, en eventjes draaide zij zich met een
vragende blik naar hem om, met een licht fronsen van de wenkbrauwen: het laat me koud, scheen zij te zeggen; en daarna bleef
zij onafgebroken door haar kijker turen.
De wedstrijd verliep allerongelukkigst: van de zeventien ruiters
vielen er meer dan de helft. Tegen het einde werd de opwinding
levendiger, doordat de tsaar zijn ontstemming deed blijken.
29.

Overigens was de pijnlijke indruk eenstemmig en men zei na, wat
een van de toeschouwers had opgemerkt: „Hierna komt alleen nog
maar de arena met de leeuwen." De schrik, veroorzaakt door de val
van Wronski, was algemeen, en de kreet van afgrijzen, welke Anna
had geslaakt, verwonderde niemand. Ongelukkigerwijze drukte haar
gezicht echter vervolgens levendiger gevoelens uit dan het decorum
toeliet; wanhopig, in doodsnood, als een vogeltje in de val, wilde
zij opstaan, vluchten; zij wendde zich tot Betsy en herhaalde: „Laten
wij heengaan, heengaan!"
Maar Betsy luisterde niet. Voorovergebogen naar een officier, die
naar de tribune toe was gekomen, sprak zij levendig met hem.
Alexis Alexandrowitsj ging naar zijn vrouw en bood haar beleefd
zijn arm. „Pardon, si vous le désirez," zei hij tegen haar. Anna
merkte hem eerst zelfs niet op, zij was geheel bij het gesprek van
Betsy en de generaal.
„Men zegt, dat hij ook een been heeft gebroken," zei deze, „het is

gekkenwerk."
Anna keek, zonder haar echtgenoot te antwoorden, nog steeds door
haar kijker naar de plek waar Wronski was gevallen, maar de
afstand was zo groot en de menigte vormde zo'n kluwen, dat zij
niets kon onderscheiden; zij liet haar kijker zakken en stond op
het punt, heen te gaan, toen een officier in galop aankwam, om
de tsaar rapport uit te brengen. Anna boog zich voorover om te
luisteren:
„Ik bied u mijn arm, als u heen wilt gaan," herhaalde Alexis en
raakte haar hand aan.
Anna deinsde terug en antwoordde zonder hem aan te zien. „Nee,
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nee, laat mij, ik blijf." Zij zag juist dwars over het veld een officier
met losse teugel komen aanrijden van de plek des onheils. Betsy
wuifde hem toe met haar zakdoek; de officier kwam zeggen, dat de
ruiter niet gewond was, maar dat het paard de ruggegraat had
gebroken. Toen zij dit hoorde, ging Anna weer zitten en verborg
haar gezicht achter haar waaier; Alexis Alexandrowitsj bemerkte
niet alleen, dat zij weende, maar tevens dat zij de snikken niet kon
onderdrukken, welke haar deden schokken. Hij ging voor haar
staan, om haar te onttrekken aan de blikken van het publiek en
om haar de tijd te geven, zich te herstellen.
„Voor de derde keer, ik bied u mijn arm aan," zei hij enkele ogenblikken later, en wendde zich naar haar om.
Anna keek hem aan, niet wetend, wat te antwoorden. Betsy kwam
haar te hulp.
„Nee, Alexis Alexandrowitsj, ik heb Anna meegenomen, ik zal haar
ook thuis brengen."
„Excuseert u, prinses," antwoordde hij met een beleefde glimlach,
terwijl hij haar recht aankeek, „maar ik zie, dat Anna niet wel is,
en ik wil haar zelf thuis brengen." Verschrikt stond Anna op en
gehoorzaam nam zij de arm van haar echtgenoot aan.
„Ik zal naar hem laten horen en de boodschap doorzenden," fluisterde Betsy.
Terwijl hij de tribune verliet, sprak Alexis Alexandrowitsj op de
natuurlijkste toon ter wereld met wie hij maar tegenkwam, en
Anna was genoopt te luisteren, te antwoorden; zij was volkomen
afwezig en liep als in een droom naast haar echtgenoot. Is hij
gewond? Is dit alles waar? Zal hij komen? Zal ik hem vandaag
zien? dacht zij. Zwijgend stapte zij in de wagen en weldra hadden
zij de menigte achter zich gelaten. Ondanks alles, wat hij had gezien,
wilde Alexis Alexandrowitsj toch geen oordeel vellen over zijn
vrouw; voor hem waren alleen de uiterlijke tekenen beslissend; zij
had zich onbetamel ij k gedragen en hij meende haar doorover te
moeten onderhouden. Hoe dit te zeggen, zonder te ver te gaan? Hij
opende de mond om te spreken, maar onwillekeurig zei hij heel iets
anders, dan hij wilde zeggen: „Hoezeer zijn wij alien toch geneigd,
zo'n wreed schouwspel te bewonderen! Ik zie...."
„Wat? Ik begrijp je niet," zei Anna op een toon van grondige minachting. Die toon kwetste Karenin.
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„Ik moet zeggen....” begon hij.
Nu komt de uiteenzetting, dacht Anna, en zij had vrees.
„Ik moet zeggen, dat dit gedrag vandaag zeer onbetamelijk was,"
zei hij.
„Hoe dat?" vroeg zij en wendde zich levendig naar hem toe, terwijl
zij hem recht in het gezicht keek, niet meer met de gemaakte
vrolijkheid, waarachter haar gevoelens verborgen bleven, maar met
een zekerheid, welke de angst, die haar beklemde, slecht maskeerde.
„Pas op," zei hij, en wees naar de coupéruit achter de koetsier, die
openstond. Hij boog zich voorover om die te sluiten.
„wat was onbetamelijk?" herhaalde zij.
„Die weinig verholen wanhoop, toen een der ruiters viel." Hij
verwachtte een antwoord, maar zij zweeg en keek voor zich uit.
„Ik heb reeds eens gevraagd, er voor te zorgen, dat kwaadsprekers
in uw gedrag geen aanleiding vinden om hun tongen te roeren.
Er is een tijd geweest, dat • ik over intieme gevoelens sprak. Dat
doe ik niet meer; er is alleen nog sprake van objectieve feiten; en
dat gedrag was onbetamelijk, en ik wens, dat het niet weer voorkomt."
Deze woorden drongen slechts ten halve tot Anna door; zij voelde
zich bevangen door vrees, en dacht toch slechts aan Wronski; zij
vroeg zich af of het mogelijk was, dat hij was gewond; sprak men
inderdaad van hem, wanneer men zei, dat de ruiter ongedeerd was,
maar dat het paard de ruggegraat had gebroken? Toen Alexis
zweeg, keek zij hem glimlachend, met geveinsde ironie, aan, zonder
te antwoorden. Zij had niets gehoord. De schrik, welke haar beheerste, sloeg op hem over; eerst had hij op ferme toon gesproken,
toen drong de betekenis van zijn woorden gans tot hem door en
werd hij bang; de glimlach van Anna verwekte in hem een zonderling misverstand: zij glimlacht over mijn achterdocht, zij zal, evenals
indertijd, zeggen, dat die geen enkele grond heeft, dat die absurd
is. Dat was, wat hij vurig verlangde; zozeer vreesde hij zijn angst
tot waarheid te zien worden, dat hij bereid was, alles te geloven,
wat zij zou hebben gewild; maar de sombere uitdrukking van dat
verslagen gelaat voorspelde zelfs geen leugens meer.
.

„Misschien heb ik mij vergist; in dat geval, vergeef mij."
„Nee, het is geen vergissing," zei zij langzaam, en wierp een wanhopige blik op het onbewogen gelaat van haar man, „het is geen
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vergissing: ik was wanhopig en, ik kan er niets aan doen, ik ben
het nog. Ik zit hier te luisteren, maar ik denk slechts aan hem. Ik
houd van hem, ik ben zijn maitresse. Ik kan u niet uitstaan, ik ben
bang voor u, ik haat u. Doe met mij, wat ge wilt." En zij liet zich'
achterover vallen in het rijtuig, bedekte haar gezicht met haar
handen, en barstte in snikken uit.
Alexis Alexandrowitsj verroerde zich niet, veranderde niet de richting van zijn blik, maar de p'ec tige uitdrukking van zijn gelaat
werd strak als van een dode, en bleef zo gedurende de hele rit. Toen
zij het huis naderden, wendde hij zich tot Anna en zei: „Laten wij
elkander goed verstaan: ik eis, tot op het ogenblik, waarop ik de
nodige stappen zal hebben gedaan -- hier trilde zijn stem -- om
mijn eer te redden, stappen, die u zullen worden medegedeeld, ik
eis dat zolang de vormen in acht worden genomen." Hij stapte uit
de wagen en was Anna behulpzaam bij het uitstappen; in het bijzijn
van het personeel drukte hij haar de hand, stapte weer in, en reed
terug naar Petersburg.
Nauwelijks was hij vertrokken, of een bediende van Betsy bracht
een briefje: „Ik heb navraag naar hem laten doen; hij schrijft me,
dat hij het goed maakt, maar dat hij wanhopig is." Dan komt hij
dus, dacht zij ; het is goed geweest, dat ik alles heb bekend.
Zij keek op haar horloge; nog drie uren; maar de herinnering aan
hun laatste ontmoeting deed haar hart kloppen: mijn hemel, wat is
het nog licht! Het is vreselijk, maar ik zie zijn gezicht zo graag, en
ik houd van die fantastische schemering. Mijn echtgenoot! Ach ja!
Goed! Des te beter, alles is uit tussen ons....
30.

Overal, waar de mensen bijeenkomen, en in de badplaats welke de
Sjtsjerbatzki's hadden uitgekozen zoals elders, vindt een soort
maatschappelijke kristallisatie plaats, welke iedereen zijn plaats
aanwijst; evenals een waterdroppel, blootgesteld aan de koude, onveranderlijk, en voor altijd, een zekere kristalvorm aanneemt, zo
ziet iedere nieuwe badgast zich onveranderlijk de plaats toegewezen,
welke hem in de samenleving toekomt. Vorst Sjtsjerbatzki met
echtgenote en dochter kristalliseerden zich onmiddellijk op de plaats,
welke hun toekwam in de maatschappelijke hiërarchie, volgens het
appartement, dat zij bewoonden, hun naam en de relaties, welke zij
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aanknoopten. Deze classificatie was dit jaar des te nauwkeuriger
doorgetrokken, omdat een Duitse .vorstin de badplaats met haar
tegenwoordigheid vereerde. Prinses Sjtsjerbatzki meende zich verplicht, haar dochter aan haar voor te stellen, en deze ceremonie
speelde zich twee dagen na hun aankomst af. Kitty, in een heel
eenvoudig toilet, dat wil zeggen zeer elegant en rechtstreeks van
Parijs, maakte een diepe en bevallige buiging voor de hoge vrouwe.
„Ik hoop," kreeg zij te horen, „dat de rozen weer spoedig zullen
verschijnen op dit lieve gezichtje." En meteen was de familie
Sjtsjerbatzki definitief geclassificeerd. Zij maakten kennis met een
Engelse lord en zijn familie, met een ,Duitse gravin en haar • zoon,
die in de laatste oorlog gewond was, met een Zweedse geleerde en
met monsieur Canut en zijn zuster.
Maar de intieme kennissenkring van de Sjtsjerbatzki's vormde zich
schier spontaan met de Russische badgasten; het waren Maria Ew=
kenjewna Rtisjew en haar dochter, die niet in de smaak van Kitty
viel, omdat zij ook aan een ongelukkige liefde leed, en een kanonel
uit Moskou, die zij altijd in uniform had gezien, en die zij nu om
zijn kleurige dassen en om zijn blote hals volkomen belachelijk
vond. Dit gezelschap vond Kitty des te onverdragelijker, omdat zij
er zich niet van kon ontdoen. Na het vertrek van de oude vorst naar
Karlsbad alleen gebleven met haar moeder, trachtte zij zich te verstrooien door de onbekenden gade te slaan, die zij tegenkwam; de
natuur deed haar van iedereen de zonzijde zien, haar opmerkingen
over de karakters en de situaties, waarnaar zij gaarne raadde, waren
dan ook .buitensporig welwillend. Een jong meisje, dat in gezelschap
van een Russische dame, die mevrouw Stahl werd genoemd, en die
van zeer voorname komaf heette te zijn, naar de badplaats was
gekomen, wekte haar levendige belangstelling op. De dame, die
zwaar ziek was, verscheen slechts zelden en werd dan gereden in
.
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een wagentje. De prins beweerde, dat zij zich niet vertoonde uit
trots, veeleer dan omdat zij ziek was. Het meisje verpleegde haar
en volgens Kitty bekommerde zij zich met dezelfde eenvoudige en
natuurlijke zorg om verscheidene andere zieken.
Mevrouw Stahl noemde het meisje Warinka, maar Kitty verzekerde,
dat zij haar noch als familielid, noch als een betaalde verpleegster
behandelde; een onweerstaanbare sympathie gevoelde Kitty voor
dit meisje en wanneer beider blikken elkander ontmoetten, ver208

beeldde zij zich, haar ook te bevallen. Hoewel juffrouw Warinka
nog jong was, zag zij er niet jeugdig uit: zij kon evengoed negentien jaren zijn als dertig. Ondanks haar ziekelijke bleekheid, werd
zij bij nadere beschouwing aardig gevonden, en zij zou voor knap
hebben kunnen doorgaan, als haar hoofd niet iets te groot was
geweest en haar gestalte te mager; maar zij zou mannen niet bevallen; zij deed denken aan een schone bloem, die haar blaadjes nog
heeft, maar reeds verwelkt is en zonder geur.
Warinka scheen voortdurend in beslag te zijn genomen door belangrijke plichten en geen vrije tijd te bezitten voor beuzelarijen; het
voorbeeld van dit bezige leven deed bij Kitty de gedachte postvatten,
dat zij op die wijze zou vinden, wat zij smartelijk zocht: een doel,
een gevoel van persoonlijke waardigheid, dat niets meer gemeen
heeft met die mondaine relaties van jonge meisjes met jonge mannen, waaraan de gedachte alleen reeds haar kwetste. Hoe meer zij
haar onbekende vriendin gade sloeg, des te meer verlangde zij, haar
te kennen, overtuigd als zij was, in haar een volmaakt wezen aan
te treffen.
De meisjes kwamen elkander meermalen per dag tegen, en de ogen
van Kitty schenen altijd te zeggen: wie bent u? Ik vergis mij niet,
als ik u een charmant wezen vind, nietwaar? Maar, vervolgde de
blik, ik zal niet zo onbescheiden zijn, naar uw vriendschap te dingen; ik stel mij er mee tevreden, u te bewonderen en van u te
houden! — Ook ik houd van u, en ik vind u aardig, antwoordde de
blik van de onbekende, en ik zou nog meer van u houden, als ik
daartoe tijd had. En inderdaad was zij altijd bezig. Nu eens waren
het de kinderen van een Russische familie, die zij afhaalde uit het
badhuis, dan weer moest er een plaid om de benen van een zieke
gewikkeld worden, of een ander worden beziggehouden, of zij ging

naar de banketbakker om iets te kopen voor een van haar beschermelingen. Op een morgen, kort na de aankomst van de Sjtsjerbatzki's, werd er een paar opgemerkt, dat een weinig welwillende
aandacht genoot. De man was groot en iets gebogén, hij had enorme
handen, zwarte ogen, die tegelijk naïef en vreeswekkend waren. Hij
droeg een oude, te korte broek, de vrouw ging ook slecht gekleed
haar zachte gezicht was geschonden door de pokken. Kitty zag
meteen, dat het Russen waren, en reeds fantaseerde zij een hele
roman, waarvan zij de helden waren; toen de prinses in de lijst van
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de badgasten las, dat de nieuw aangekomenen Nikolaj Ljewin en
Marja Nikolajewna heetten. Zij maakte een einde aan de roman van
haar dochter, door haar te vertellen, dat die Ljewin een heel slecht
mens was. Meer nog dan de woorden van haar moeder maakte het
feit, dat hij de broer was van Konstantin Ljewin, dit paar bijzonder
onaangenaam in de ogen van Kitty. Zij mocht die man met zijn
eigenaardige hoofdbewegingen helemaal niet en zij meende in die
grote ogen, welke haar hardnekkig vervolgden, ironische en kwaadwillende gevoelens te lezen.
Zij vermeed zoveel mogelijk hem te ontmoeten.
31.
Het was een regendag. Kitty en haar moeder wandelden onder de
gaanderij, in gezelschap van de kolonel, die zich elegant waande in
zijn Europese vest, dat hij pas in Frankfort had gekocht. Zij liepen
aan de ene kant van de gaanderij, om Nikolaj Ljewin, die aan de
andere kant liep, te vermijden, Warinka liep in een donkere jurk
en met een zwarte hoed met neergeslagen randen te wandelen met
een bejaarde, blinde Francaise; telkens, als Kitty en zij elkander
tegenkwamen, wisselden zij een vriepdelijke blik.
„Mama, mag ik haar aanspreken?" vroeg Kitty, die haar onbekende
naar de bron zag gaan en het een geschikte gelegenheid vond.
„Als je haar zo graag wilt leren kennen, laat mij dan eens informaties inwinnen; maar wat treft je toch zo in haar? Het is . een of
andere gezelschapsjuffrouw. Als je wilt, zal ik kennis maken met
mevrouw Stahl. Ik heb haar schoonzuster gekend," vervolgde de
prinses . en hief het hoofd met waardigheid op. Kitty wist, dat haar
moeder ontstemd was over de houding van mevrouw Stahl, die haar
scheen te vermijden. Zij hield niet aan.
„Zij is heus alleraardigst," zei zij en keek naar Warinka, die de
Francaise een glas aanreikte. „Zie eens, hoe zij alles vriendelijk en
eenvoudig doet."
„Je dweperijen zijn vermakelijk," antwoordde de prinses, „maar
laten wij nu heengaan," vervolgde zij, toen zij Ljewin, diens gezellin
en een Duitse dokter, waarmee hij op scherpe en ontevreden toon
sprak, zag naderen. Toen zij terugkeerde, hoorde zij luid roepen
Ljewin was blijven staan en gebaarde schreeuwend; de dokter werd
op zijn beurt boos, en er ontstond een oploopje. De prinses verwij-
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derde zich snel met Kitty; de kolonel ging er bij staan om te
vernemen, waarover de discussie liep.
„Wat is er?" vroeg de prinses, toen de kolonel enkele minuten later
weer bij hen kwam.
„Het is een schande," antwoordde deze: „niets ergers dan Russen
in de vreemde te ontmoeten. Die grote meneer heeft ruzie gemaakt
met de dokter, heeft hem op grove wijze verweten, dat hij hem niet
verzorgde, zoals het behoorde, en heeft ten slotte zijn stok opgeheven. Het is een schande!"
„Mijn hemel, wat ellendig," zei de prinses: „en hoe is dat a llemaal
wel afgelopen?"
„Dank . zij de tussenkomst van de juffrouw met die hoed als een
paddestoel: een Russische, meen ik; zij was er het eerste bij om die
meneer bij de arm te pakken en hem weg te trekken."
„Ziet u nu wel, mama?" zei Kitty tot haar moeder. „En u verwondert u nog over mijn geestdrift voor Warinka?"
De volgende morgen bemerkte Kitty, dat Warinka kennis had
gemaakt met Ljewin en diens gezellin, evenals met haar andere
beschermelingen; zij liep op hen toe om te praten, en diende de
vrouw als tolk, daar deze geen vreemde taal sprak. Kitty vroeg
haar moeder nog eens, met het meisje kennis te mogen maken, en
hoewel het de prinses onaangenaam was, de schijn te wekken, de
minste te zijn jegens mevrouw Stahl, die zo trots deed, koos zij,
dank zij de inlichtingen, welke zij had ingewonnen, een ogenblik,
waarop Kitty, bij de bron was, om Warinka voor de bakkerij aan
te spreken.
„Staat u me toe, mezelf voor te stellen," zei zij met een neerbuigende
glimlach, „mijn dochter is weg van u; misschien kent u mij niet....
Ik...."
„Het is meer dan wederkerig, prinses," antwoordde Warinka haastig.
„U hebt gisteren een goede daad verricht, jegens onze arme landgenoot," zei de prinses.
Warinka bloosde. „Ik herinner me niets; ik geloof niet, dat ik iets
heb gedaan," zei zij.
„Toch wel, u hebt die Ljewin uit een onaangename situatie gered."
„O ja, zijn gezel lin heeft mij geroepen en ik heb geprobeerd hem te
kalmeren; hij is zeer ziek en zeer ontevreden over zijn dokter. Ik
ben gewend zulke zieken te verplegen."
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„Ik weet, dat u in Menton woont, met uw tante, meen ik, mevrouw
Stahl. Ik heb haar schoonzuster gekend.”
„Mevrouw Stahl is mijn tante niet, ik noem haar moeder, maar ik
ben geen familie van haar; zij heeft mij opgevoed," antwoordde
Warinka en bloosde nog diepere Dit alles werd eenvoudig gezegd,
en de uitdrukking van het lieve gezichtje was zo open en zo oprecht
dat de prinses begreep, waarom Warinka zozeer bij Kitty in de
smaak viel.
„En wat gaat Ljewin doen?" vroeg zij.
,Hij vertrekt," antwoordde Warinka.
Op dit ogenblik zag Kitty, die terugkwam van de bron, haar moeder
staan praten met haar vriendin; zij straalde van vreugde.
„Wel, Kitty, je vurig ve rlangen om kennis te maken met juffrouw...."
„Warinka," zei het meisje, „zo noemt men mij."
Kitty bloosde van vreugde en drukte lang en uitvoerig, zwijgend de
hand van haar nieuwe vriendin, welke deze aan haar overliet, zonder
die druk te beantwoorden. Haar gezicht werd evenwel verhelderd
door een glimlach van geluk, al sprak er melancholie uit, waardoor
grote, maar mooie tanden te zien kwamen. „Ik heb er ook zo lang
naar verlangd," zei zij.
„Maar u hebt het altijd zo druk...."
„Ik? Helemaal niet, ik 'heb niets te doen," antwoordde Warinka.
Maar op hetzelfde ogenblik draafden twee meisjes, dochtertjes van
een Russische patiënt, op haar toe.
„Warinka! Mama roept ons!" riepen zij, en Warinka volgde hen.
,

32.

Ziehier, wat de prinses had gehoord over het verleden van Warinka
en over haar verhouding tot mevrouw Stahl. Deze was een ziekelijke
en geëxalteerde vrouw, die volgens sommigen het leven van haar
man had vergald door haar wangedrag, terwijl anderen haar man
beschuldigden, haar ongelukkig te hebben gemaakt. Na van dezen
te zijn gescheiden, had zij een kind ter wereld gebracht, dat terstond
na .de geboorte was overleden. De familie van mevrouw Stahl, die
wist hoe gevoelig zij was, en vreesde, dat dit nieuws haar dood zou
zijn, had het dode kind verwisseld met het dochtertje van een hot..timmerman, dat dezelfde nacht was geboren, in hetzelfde huis te
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Petersburg; dit was Warinka. Mevrouw Stahl hoorde later, dat het
meisje niet haar eigen dochtertje was, maar bekommerde zich toch
verder om haar lot, te meer, toen de dood van de echte ouders haar
weldra wees maakte.
Sinds meer dan tien jaren leefde mevrouw Stahl in het buitenland,
in het zuiden, bijna zonder haar bed te verlaten. Sommigen beweerden, dat zij zich in de ogen der wereld een voetstuk had
gemaakt van haar liefdadigheid en haar verheven vroomheid. Anderen zagen in haar een bijzonder wezen, van grote morele kracht,
en verzekerden, dat zij slechts leefde voor de goede werken. In
één woord, dat zij inderdaad was, wat zij scheen te zijn. Niemand
wist, of zij katholiek was, protestant of orthodox; vast stond alleen,
dat zij op goede voet was met de voornaamste van alle kerken, van
alle belijdenissen, Warinka verkeerde altijd in haar omgeving; en
alien, die mevrouw Stahl kenden, kenden haar ook. Kitty hechtte
zich meer en meer aan haar vriendin en ontdekte elke dag weer
een nieuwe hoedanigheid in haar. Toen de prinses had gehoord, dat
Warinka zong, nodigde zij haar op een avond uit. „Kitty speelt
piano, en al is het instrument ook slecht, het zal ons veel genoegen
doen, u te horen," zei de prinses met een gedwongen glimlach, welke
Kitty mishaagde; het ontging haar niet, dat Warinka weinig lust
vertoonde te zingen; zij kwam echter nog dezelfde avond en bracht
muziek mee. De prinses nodigde Maria Ewkenjewna, haar dochter
en de kolonel uit. Warinka scheen onverschillig voor de aanwezigheid van deze, haar onbekenden, en liep, zonder zich te laten bidden,
op de piano toe. Zij kon zichzelf niet begeleiden, maar las de muziek
voortreffelijk. Kitty speelde goed piano en begeleidde haar.
„U bent merkwaardig begaafd," zei de prinses na het eerste lied,
dat Warinka uitstekend had gezongen. Maria Ewkenjewna en haar
dochter voegden hun complimenten en hun dank bij die van de
prinses.
„Zie eens, wat voor een publiek u hebt getrokken," zei de kolonel,
die uit het venster keek. Er stonden inderdaad heel wat mensen
dicht bij het huis.
„Ik ben blij, u plezier te hebben gedaan," antwoordde Warinka
eenvoudig.
Kitty keek haar vriendin vol trots aan; zij was een en al bewondering voor haar talent, voor haar stem, voor haar hele persoon, maar
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meer nog voor haar optreden; het was duidelijk, dat Warinka haai
gave geenszins als een verdienste beschouwde, en volkomen onverschillig bleef voor de complimenten; zij scheen alleen maar te
vragen: moet ik nog meer zingen, of niet?
Wat zou ik, dacht Kitty, in haar plaats trots zijn! Wat zou die
menigte voor het raam mij tevreden stemmen! En dat laat haar
volkomen koud! Zij schijnt alleen maar gevoelig voor het genoegen,
dat zij mama doet. Wat is dat in haar? Wat geeft haar de kracht zo
onverschillig te zijn, die onafhankelijke kalmte? Hoe graag zou ik
dat van haar leren, zei Kitty tegen zichzelf, terwijl zij dat rustige
gezicht gadesloeg.
De prinses vroeg haar, nog eens te zingen, en weer klonk de stem
van Warinka evengoed als de eerste keer, met dezelfde zorg en
dezelfde zuiverheid. Kaarsrecht stond zij naast de pi ano en sloeg
met haar kleine, bruine hand de maat. Het volgende stuk in het
album was een Italiaanse wijs. Kitty speelde de prelude en wendde
zich tot de zangeres.
„Laten we dat overslaan," zei Warinka blozend. Helemaal vertederd
keek Kitty haar vragend aan.
„Goed, een ander dan!" haastte zij zich te zeggen en sloeg de bladzijden om, daar zij begreep, dat deze wijs bij haar vriendin een
pijnlijke herinnering moest opwekken.
„Nee," an twoordde Warinka, en legde glimlachend haar hand op het
album. „Laten wij het zingen." En zij zong even rustig en even
beheerst als tevoren. Toen zij het stuk uit had, bedankte iedereen
haar opnieuw en men verliet de salon om thee te drinken. Kitty
en Warinka gingen naar beneden, naar de tuin, die bij het huis
hoorde.
„Dat stuk wekt herinneringen bij u, nietwaar?" zei Kitty. „Geef geen
antwoord; zeg alleen maar, dat het waar is."
„Waarom zou ik het u niet gewoon zeggen? Ja, het is een herinnering," zei Warinka kalm, „en een pijnlijke herinnering. Ik heb
gehouden van iemand, voor wie ik dat wijsje zong." Kitty keek
met groot-open ogen Warinka nederig aan zonder te spreken. „Ik
heb van hem gehouden; maar zijn moeder wilde ons huwelijk niet
en hij heeft een ander getrouwd. Nu woont hij niet zo ver bij . ons
van daan en ik zie hem soms. U dacht niet, dat ik ook mijn roman
214

had?" En haar gezicht glansde, zoals vroeger haar gehele persoonlijkheid moest hebben gedaan, dacht Kitty.
„Hoe zou ik dat niet hebben gedacht? Als ik een man was, zou ik
van niemand kunnen houden, na u te hebben ontmoet; wat ik niet
begrijp is, dat hij u heeft kunnen vergeten en u ongelukkig maken
om te gehoorzamen aan zijn moeder; hij moet geen hart hebben
bezeten."
„Integendeel, hij is een voortreffelijk man, en wat mij betreft, ik
ben niet ongelukkig .... Wel, zingen wij vandaag niet meer?" liet
zij er op volgen en keerde terug naar huis.
„Wat bent u goed, wat bent u goed!" riep Kitty en bleef staan om
haar te omhelzen. „Kon ik maar een beetje op u gelijken!"
„Waarom zou u op een ander lijken dan op u zelf? Blijf toch wat
u bent", zei Warinka en glimlachte, zoals altijd, zacht en vermoeid.
„Nee, ik ben helemaal niet goed.... Luister, zeg mij.... wacht,
laten wij even gaan zitten," zei Kitty, en deed haar op een bank
naast zich plaats nemen. „Zeg mij, hoe het mogelijk is, niet gekwetst
te zijn door de gedachte, dat een man u liefde heeft versmaad, dat
hij die heeft verstoten!"
„Hij heeft niets versmaad; ik ben er zeker van, dat hij van mij
heeft gehouden. Maar hij was een gehoorzame zoon...."
„En indien hij het niet had gedaan, om zijn moeder te gehoorzamen,
als hij uit zichzelf ...." zei Kitty en gevoelde, dat zij haar geheim
ontsluierde, en dat haar gezicht, brandend rood, haar verried.
„In dat geval zou hij verkeerd hebben gedaan, en het zou mij
evenmin spijten," antwoordde Warinka, die begreep, dat het nu niet
meer om haar ging, maar om Kitty.
„En de belediging?" zei Kitty, „kan men die vergeten? Dat is
onmogelijk," zei zij en herinnerde zich zijn blik op het laatste bal.
toen de muziek had opgehouden.
„Welke belediging? U hebt toch niets verkeerds gedaan?"
„Nog erger, ik heb mezelf vernederd...."
Warinka schudde het hoofd en lei haar hand op die van Kitty.
„Hoe hebt u u dan vernederd? U hebt toch niet tegen een man,
die zich onverschillig betoonde, kunnen zeggen, dat u van hem
hield?"
„Zeker niet, ik heb nooit een woord gezegd, maar hij wist het! Er
zijn blikken, wijzen van doen.... Nee, nee, al zou ik honderd jaar
worden, ik zou dat niet vergeten."
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„Maar dan begrijp ik het niet meer. Dan gaat het er alleen om, te
weten, of u nog van hem houdt of niet,” zei Warinka, die de dingen
bij hun naam noemde.
„Ik haat hem; ik kan mezelf niet vergeven ...."
„Wel, en?"
„Maar de schaamte, de belediging!"
„O, mijn hemel! Als iedereen zo gevoelig was als u! Er is geen
enkel jong meisje, dat niet eens iets dergelijks heeft ondervonden!"
„Wat is er dan eigenlijk?" vroeg Kitty, die haar met verbaasde
nieuwsgierigheid aanzag.
„Heel wat dingen," antwoordde Warinka glimlachend.
„Maar wat dan?"
„Er zijn heel wat belangrijker dingen," antwoordde Warinka, die
niet goed wist, wat te zeggen. Op dit ogenblik riep de prinses u:t
het raam:
„Kitty, het wordt kil;. doe een sjaal om of kom binnen."
„Het wordt voor mij tijd om weer heen te gaan," zei Warinka en
stond op. „Ik moet nog naar juffrouw Bertha, zij heeft mij daarom
gevraagd."
Kitty hield haar hand vast en ondervroeg haar met een blik van
hartstochtelijke, bijna smekende nieuwsgierigheid: Wat? Wat is
dan toch belangrijker? Wat geeft die kalmte? U weet het, zeg het
mij! -- Maar Warinka verstond zelfs niet, wat de blik van Kitty
vroeg; zij herinnerde zich alleen, dat zij nog naar juffrouw Bertha
moest en thuis diende te zijn voor de thee en mama, om twaalf uur.
zij ging de kamer weer binnen, zocht haar muziek bijeen, zei iedereen goedendag en. wilde vertrekken.
„Staat u mij toe, dat ik u begeleid," zei de kolonel.
,,Zeker, u zou niet alleen kunnen gaan 's nachts," zei de prinses,
„ik zal u in elk geval het kamermeisje meegeven."
Kitty bemerkte, dat Warinka met moeite een glimlach bedwong bij
de gedachte, dat men haar wilde begeleiden. „Nee, ik ga altijd alleen
naar huis, en er gebeurt mij nooit iets," zei zij, en nam haar hoed;
en na nog eens Kitty te hebben gekust, zonder haar te zeggen, „wat
belangrijk was", ging zij heen met ferme pas, haar muziek onder
de arm, en verdween in het schemerduister van een zomernacht,
waarin zij het geheim van haar waardigheid en van haar benijdenswaardige gemoedsrust met zich mee nam.
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33.
Kitty maakte kennis met mevrouw Stahl, en haar omgang met deze
dame en Warinka hielp haar verdriet te verzachten. Zij leerde, dat
er buiten het instinctieve leven, dat zij had geleid, een geestelijk
leven bestond, waarheen de weg van de godsdienst leidde, maar
een godsdienst, die in niets geleek op die, welke Kitty van haar
kinderjaren af had beoefend, en welke erin bestond, naar de mis te
gaan en naar de avonddienst in het Huis der Weduwen, waar men
kennissen tegenkwam, en Slavische teksten met een parochiegeestelijke uit het hoofd te leren. Dit was een verheven, mystieke
godsdienst, verbonden met de zuiverste gevoelens, en waarin men
geloofde, niet uit plicht, maar uit liefde. Niet door woorden, maar
gans anders leerde Kitty dit alles. Mevrouw Stahl sprak met haar
als met een lief kind, dat men bewondert, gelijk een jeugdherinnering, en maakte slechts een enkele keer een toespeling op de troost
van het geloof en de liefde voor de menselijke smarten, waarop zij
liet volgen, dat de medelijdende Christus, die ook had gekend, en
hoe; daarop ging zij meteen over tot een ander onderwerp; maar
in elk gebaar van deze dame, in haar hemelse blikken, zoals Kitty
die noemde, in haar woorden, en vooral in haar geschiedenis, die zij
van Warinka had gehoord, ontdekte Kitty, „wat belangrijk was", en
wat zij tot nog toe niet had geweten.
Hoe verheven echter het karakter van mevrouw Stahl ook mocht
zijn, hoe treffend haar geschiedenis, onwillekeurig bemerkte Kitty,
in haar zekere trekken, die haar pijnlijk troffen. Eens bijvoorbeeld,
toen er over haar familie gesproken werd, glimlachte mevrouw
Stahl afkeurend: dat was in strijd met de christelijke liefde. Een
andermaal bemerkte Kitty, toen zij bij haar een katholieke geeste
lijke ontmoette, dat mevrouw Stahl haar gezicht zorgvuldig verborgen hield in de schaduw van het zonnescherm, en op eigenaardige
wijze glimlachte. Hoe onbelangrijk ook, deze beide ervaringen
hinderden haar min of meer, en deden haar twijfelen aan mevrouw
Stahl; Warinka daarentegen, eenzaam, zonder familie, zonder vrienden, die op niets hoopte, na haar droevige ontgoocheling niet
treurde, kwam haar volmaakt voor. Van Warinka leerde zij, dat
de mens zichzelf moet vergeten en zijn naaste liefhebben om
gelukkig te warden. Rustig en goed, zoals zij wilde zijn. En toen zij
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dit eenmaal had begrepen, was Kitty niet meer tevreden met
bewondering alleen, maar gaf zij zich van ganser harte aan het
nieuwe leven, dat zich voor haar opende. Op grond van de verhalen.
die Warinka haar deed over mevrouw Stahl en andere mensen, die
zij haar noemde, vormde Kitty zich een voorstelling van haar leven;
zij besloot in navolging van Aline, de nicht van mevrouw Stahl,
waarover Warinka haar dikwijls sprak, de armen te gaan opzoeken,
waar zij zich ook mochten bevinden, dat zij hen naar beste krachten
zou helpen, dat zij bijbels zou uitdelen, zieken, stervenden, misdadigers het Nieuwe Testament voorlezen; deze laatste gedachte
had een bijzondere bekoring voor haar. Maar zij koesterde deze
dromen heimelijk, zonder ze aan haar moeder mede te delen, zelfs
niet aan haar vriendin.
Overigens was het voor Kitty, in afwachting van het ogenblik, dat
zij haar plannen op grotere schaal zou kunnen verwezenlijken, niet
moeilijk, haar nieuwe beginselen in practijk te brengen. In een
badplaats ontbreken de zieken en de ongelukkigen nooit; zij volgde
Warinka's voorbeeld na. Al heel spoedig bemerkte de prinses,
hoezeer Kitty onder de invloed was geraakt van die dweepsters,
zoals zij mevrouw Stahl noemde, en vooral Warinka, die Kitty niet
alleen navolgde in haar goede werken, maar bijna zelfs in haar
manier van lopen, van spreken, van knipogen. Later begreep zij,
dat haar dochter een innerlijke crisis doormaakte, onafhankelijk
van de invloed, uitgeoefend door haar vriendinnen.
's Avonds las Kitty, in een Frans Evange li e, haar geleend door
mevrouw Stahl -- wat zij vroeger nooit had gedaan. Zij vermeed
alle wereldse omgang, hield zich onledig met de zieke beschermelingen v an Warinka en vooral met het gezin van een arme, zieke
schilder, Petrow geheten. Het meisje scheen er trots op . te zijn, in
dit gezin de rol van liefdezuster te spelen. De prinses zag daar geen
enkel bezwaar in en verzette er zich nog minder tegen, omdat de
vrouw van Petrow een zeer behoorlijke verschijning was, en omdat
de Duitse vorstin, getroffen door Kitty's schoonheid, op een dag
haar lof had gezongen en haar een „troostende engel" had genoemd.
Alles zou uitstekend zijn gegaan, als de prinses niet bevreesd wag
geweest voor de overdrijving, waarin haar dochter dreigde te
vervallen.
„Il ne faut rien outrer," zei zij tegen haar. Het meisje antwoordde
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niet, maar zij vroeg zich diep in haar hart af, of men op het punt van
liefdadigheid ooit te ver kan gaan, in een godsdienst, die leert, de
linkerwang voor te houden, wanneer men op de rechter is geslagen, en zijn mantel te delen met zijn naaste. Maar wat bij de
prinses nog meer zorg wekte dan deze neiging tot overdrijving,
was het gevoel, dat Kitty haar hart niet geheel voor haar ontsloot.
Inderdaad maakte Kitty voor haar moeder een geheim van haar
nieuwe gevoelens, niet omdat zij geen voldoende genegenheid of
eerbied voor haar koesterde, maar eenvoudig omdat zij haar moeder
was, en omdat zij zich gemakkelijker zou kunnen uitspreken tegen
een vreemde dan tegen haar.
„Ik geloof, dat wij de laatste tijd Anna Paulowna niet hebben
gezien," zei de prinses op zekere dag van mevrouw Petrow, „ik
heb haar uitgenodigd te komen, maar het scheen mij toe, dat zij
daar weinig voor voelde."
„Daar heb ik niets van gemerkt, mama," antwoordde Kitty, en
kreeg prompt een kleur.
„Je bent de laatste dagen niet bij haar geweest?"
„Wij wilden morgen in de bergen gaan wandelen," zei Kitty.
„Dat lijkt mij heel goed," antwoordde de prinses, die de verwarring
van haar dochter opmerkte, en er de oorzaak van trachtte te raden.
Warinka kwam diezelfde dag eten en deelde mee, dat Anna Pau-

lowna afzag van het uitstapje, dat de volgende dag zou worden
gemaakt; de prinses bemerkte, dat Kitty opnieuw bloosde. „Kitty,
er is toch niets onaangenaams voorgevallen tussen jou en de
Petrows?" vroeg zij haar, toen zij alleen waren. „Waarom sturen
zij de kinderen niet meer en komen zelf ook niet?"
Kitty antwoordde, dat er niets was voorgevallen en dat zij niet
begreep, waarom Anna Paulowna ontstemd scheen te zijn jegens
haar en zij sprak de waarheid; maar al kende zij de oorzaken niet,
waarom mevrouw Petrow zo anders deed, zij raadde die wel, en
raadde zo iets dat zij zichzelf niet durfde bekennen, en nog minder
aan haar moeder, zo vernederend en pijnlijk zou een vergissing
zijn geweest. Alleen wat zij zich herinnerde over haar omgang met
dit gezin kwam voor en na in haar herinnering op; zij herinnerde
zich de naïeve vreugde, welke zich aftekende op het goedige,
kogelronde gelaat van Anna Paulowna bij hun eerste ontmoeting;
hun heimelijke beraadslagingen, hoe de zieke te verstrooien, hem
219

af te houden van een werk, dat voor hem verboden was, hem mee
uit wandelen te nemen; de aanhankelijkheid van het jongste kind,
dat haar „mijn Kitty" noemde, en niet wilde gaan slapen zonder
haar. Wat ging aales toen goed! Toen herinnerde zij zich de magere
gestalte van Petrow, zijn lange hals, die uit de bruine jas stak,
zijn spaarzame, krullige haren, zijn blauwe ogen met hun onderzoekende blik, waarvoor zij eerst bang was geweest; zijn ziekelijke
pogingen, om opgewekt en flink te schijnen, wanneer zij bij hem
was; zij herinnerde zich de tegenzin in hem, als in alle borstlijders,
die zij met moeite had overwonnen, hoe zwaar het haar viel, een
onderwerp voor een gesprek te vinden. Zij herinnerde zich de
nederige en vreesachtige blik van de zieke, wanneer hij haar aankeek; de vreemde gewaarwording van medelijden en gêne, welke
zij aanvankelijk ondervond, totdat die werd vervangen door tevredenheid over zichzelf en de eigen weldadigheid. Dat alles had niet
lang geduurd en sinds een paar dagen was er een plotselinge verandering opgetreden. Anna Paulowna sprak nog slechts met geveinsde vriendelijkheid tegen Kitty en bewaakte haar echtgenoot
onafgebroken. Zou de roerende vreugde van de zieke bij haar komst
mogelijkerwijze de oorzaak kunnen zijn van de koelere houding van
Anna Paulowna?
Ja, zei zij tegen zichzelf, er was iets weinig natuurlijks en dat in
het geheel niet geleek op haar gewone goedheid, in de wijze, waarop
Anna Paulowna mij eergisteren met een ontstemd gezicht heeft
gezegd: „Wel, daar heeft hij zijn koffie niet eens willen drinken
zonder u, en hij heeft op u gewacht, hoewel hij erg zwakjes was."
Misschien ben ik haar onaangenaam geweest, toen ik de plaid
aanbood; toch was het doodgewoon, maar Petrow heeft deze kleine
dienst zo eigenaardig opgenomen en heeft mij zo warm bedankt,
dat ik mij er helemaal niet op mijn gemak door voelde; en zijn
portret van mij, dat zo goed gelijkt; maar vooral die droevige en
tedere blik. Ja, ja, dat moet het zijn, herhaalde Kitty telkens bij
zichzelf vol schrik; maar dat kan niet, dat mag niet! Hij verdient
zozeer het medelijden, liet haar hart er op volgen. Deze vrees
vergiftigde de bekoring van haar nieuwe leven.
34.
Vorst Sj tsj erbatzki kwam voor het einde van de kuur weer bij de
zijnen; hij was eerst in Karlsbad geweest, toen in Baden en in
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Kissingen, om er landgenoten op te zoeken, en, zoals hij zei, „er een
beetje Russische lucht op te vangen". De vorst en de prinses hadden
zeer uiteenlopende meningen over het leven in het buitenland. De
prinses vond alles voortreffelijk, en ondanks haar vooraanstaande
positie in de Russische samenleving, hing zij de Europese dame uit,
wat haar niet stond, want zij was bij uitstek een Russische dame.
Ie vorst daarentegen vond alles afschuwelijk, het Europese leven
onverdragelijk, en op overdreven wijze hield hij vast aan zijn
Russische gewoonten, en trachtte dan ook geenszins minder Russisch
te schijnen dan hij in werkelijkheid wel was.
De vorst kwam vermagerd terug, met wallen onder de ogen, maar
zeer energiek, en deze gelukkige geestesgesteldheid nam nog toe,
toen hij Kitty aan de beterende hand vond. Wat de prinses hem had
verteld over de omgang van Kitty met mevrouw Stahl en Warinka,
en haar opmerkingen over de veranderingen in het karakter van
hun dochter, hadden de vorst droevig gestemd en bij hem het gewone
jaloezie-gevoel gewekt, dat hij koesterde voor alles, wat Kitty kon
onttrekken aan zijn invloed en haar meeslepen naar terreinen, voor
hem ontoegankelijk; doch dit onaangename nieuws verzonk in de
zee van goed humeur en vrolijkheid, welke hij meebracht van
Karlsb ad.
De dag na zijn aankomst ging de vorst, in zijn lange jas, met zijn
enigszins bolle en gerimpelde wangen boven een vadermoorder, met
zijn dochter naar de bron; hij was in het beste humeur ter wereld.
Het weer was prachtig. Maar hoe dichter zij bij de bron kwamen,
des te meer zieken kwamen zij tegen. Voor Kitty bevonden al deze
bekende gezichten zich in hun natuurlijke omlijsting; maar voor de
vorst bestond er een wrede tegenstelling tussen de stralende Jun i .
morgen, het orkest, dat vrolijk de laatste wals speelde . en deze
zieken, die van alle kanten uit Europa hierheen waren gestroomd
en zich nu moeizaam voortsleepten. Ondanks zijn gevoel van terugkerende jeugd en zijn trots, wanneer hij met zijn lievelingsdochter
aan de arm liep, schaamde hij zich als het ware voor zijn flinke
loop en zijn krachtige lichaam. Ten aanzien van al deze ellende had
hij een gewaarwording als iemand, die ontkleed over straat moet.
„Stel mij eens voor aan je nieuwe vrienden," zei hij tegen zijn
dochter en drukte haar arm, „ik ben zelfs van dit ellendige plaatsje
gaan houden, omdat het jou zo'n goed heeft gedaan; maar wat is
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Kitty noemde de mensen,
hier een treurigheid .... Wie is dat
die zij kende; voor in de tuin ontmoetten zij juffrouw Bertha met
haar begeleidster, en de vorst zag met genoegen de vreugde, welke
zich aftekende op het gelaat van de oude vrouw, toen zij Kitty's
stem hoorde; met de overdrijving, een Française eigen, stroomde
zij over van beleefdheden en wenste de vorst geluk met zo'n lief •
tallige dochter, wier lof zij hemelhoog prees; zij noemde haar een
schat, een parel, een troostende engel.
„In dat geval is het engel no. 2," zei de vorst glimlachend, „want
zij verzekert, dat juffrouw Warinka engel no. 1 is."
„o ja, juffrouw Warinka is inderdaad een engel," verzekerde juffrouw Bertha levendig. Zij kwamen Warinka zelf tegen in de
gaanderij ; haastig kwam zij van de andere kant, met een elegant
rood tasje in de hand.
„Dit is papa, die juist is aangekomen," zei Kitty tegen haar. Met
een eenvoudig en natuurlijk gebaar, dat geleek op een buiging,
?"

begroette Warinka hen en zonder linksheid begon zij met de vorst
te spreken.

„Uiteraard ken ik u al, en heel goed," zei de vorst glimlachend
tegen haar, op een manier, waaruit Kitty tot haar grote vreugde
begreep, dat haar vriendin haar vader beviel. „Waar gaat u zo vlug
heen?"
„Mama is hier," antwoordde het meisje, en zich tot Kitty wendend:
„Zij heeft vannacht niet geslapen, en de dokter heeft haar aangeraden, veel buiten te zijn. Ik breng haar haar handwerk."
„Dat is dus engel no. 1," zei de vorst, toen Warinka weer verder
was gegaan. Kitty bemerkte dat hij lust had, haar te plagen met
haar vriendin, maar dat dit hem moeilijk afging door de gunstige
indruk, welke zij op hem had gemaakt. „Kom, we zullen ze allemaal
opzoeken, de een na de ander, je vrienden. Zelfs mevrouw Stahl,
indien zij mij wil herkennen."
„Kent u haar dan, papa?" vroeg Kitty vreesachtig, toen zij een
ironisch lachje zag tintelen in de ogen van haar vader.
„Ik heb haar man gekend en haar zelf een klein beetje, voor zij bij
de piëtisten ging."
„Wat zijn dat, papa, piëtisten?" vroeg Kitty verontrust, toen zij een
naam hoorde geven aan wat haar in mevrouw Stahl van zo buitengewone waarde toescheen.
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„Dat weet ik niet precies; ik weet alleen, dat zij God dankt voor
alle ellende, die over haar komt, met inbegrip van het verlies van
haar man, en dat wordt een beetje komisch, als je weet, dat zij
het samen bijster slecht konden vinden.... Wie is dat? Wat een
trieste verschijning,” vroeg hij op het gezicht van een zieke in een
bruine jas, met een witte broek vol zonderlinge plooien om zijn
magere benen; de mijnheer had zijn strohoed afgenomen en een
hoog voorhoofd ontbloot, omgeven door spaarzame, krullende haren,
en waarop de hoed een rode streep had achtergelaten.
„Dat is Petrow, een schilder," antwoordde Kitty kleurend, „en daar
is zijn vrouw," vervolgde zij en wees Anna Paulowna aan, die bij
hun nadering was opgestaan om een van de kinderen op de weg na
te lopen.
„Arme kerel! Hij heeft zo'n sympathiek gezicht. Waarom ben je niet
naar hem toegegaan? Hij scheen je te willen aanspreken."
„Laten we teruggaan naar hem," zei Kitty, en liep met ferme pas
op Petrow toe. „Hoe maakt u het vandaag?" vroeg zij hem. Hij
stond op, en keek, geleund op zijn stok, de vorst aan.
„Dit is mijn dochter," zei de vorst, „sta mij toe, kennis met u te
maken." De schilder groette en glimlachte, waarbij zijn ongewoon
witte tanden te zien kwamen.
„Wij verwachtten u gister, prinses," zei hij tegen Kitty. Onder het
spreken wankelde hij, maar om niet de indruk te wekken, dat dit
onopzettelijk geschiedde, herhaalde hij deze beweging.
„Ik was van plan te komen, maar Warinka heeft me gezegd, dat
Anna Paulowna van het uitstapje had afgezien."
„Hoe dat zo?" zei Petrow getroffen, en meteen begon hij te hoesten,

terwijl zijn ogen zijn vrouw zochten. „Annette, Annette" riep hij op
luide toon, terwijl de aderen als dikke koorden zwollen op zijn
magere, blanke hals. Anna Paulowna kwam er aan.
„Waarom heb je een boodschap gestuurd, dat wij niet uitgingen?"
vroeg hij gedempt, op geprikkelde toon, want hij werd snel hees.
„Goeden dag, prinses," zei Anna Paulowna, met een gedwongen
glimlach, die in niets geleek op haar vroegere warmte, „zeer aangenaam, met u kennis te maken," vervolgde zij tegen de vorst, „u
werd hier reeds lang verwacht."
„Hoe heb je kunnen zeggen, dat wij niet uitgingen?' fluisterde
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opnieuw de hese stem van de schilder, die dubbel geïrriteerd werf
door zijn onmacht, zijn gevoelens te uiten.
„Maar, mijn hemel, ik dacht eenvoudig, dat wij niet zouden gaan,"
zei zijn vrouw ontstemd.
„Waarom? Waarom dan...." Hij kreeg een hoestbui en maakte met
zijn hand een gebal van wanhoop. De prins nam zijn hoed af en
ging met zijn dochter weer verder.
„Ach, die arme mensen," zei hij zuchtend.
„Zegt u dat wel, papa," antwoordde Kitty, „en zij hebben drie
kinderen, geen bedienden en helemaal geen geld. Hij krijgt iets van
de academie," vervolgde zij op levendige toon, om de emotie te
ontveinzen, welke het veranderde gedrag van Anna Paulowna
jegens haar bij haar opwekte.... „En dat is mevrouw Stahl," zei
Kitty, en wees op een wagentje, waarin een menselijke vorm lag
uitgestrekt, gewikkeld in grijs en blauw, omgeven door kussens, en
beschermd door een parasol. Achter de zieke stond haar geleider,
een stevige kerel. Naast haar wandelde een Zweedse graaf met
blonde haren, die Kitty van gezicht kende. Enkele mensen waren
bij het wagentje blijven staan en bekeken deze dame als een merkwaardigheid. De vorst liep er op toe. Kitty zag meteen in zijn blik
weer die flikkering van ironie, welke haar verwarde. Hij sprak
mevrouw Stahl aan in dat voortreffelijke Frans, dat heden ten dage
zo weinig mensen in Rusland spreken, en hij toonde zich buitengewoon vriendelijk en beleefd.
„Ik weet niet, of u zich mij nog herinnert, maar ik ben verplicht,
mij in uw herinnering op te roepen, om u dank te zeggen voor uw
goedheid jegens mijn dochter," zei hij en nam zijn hoed af zonder
die weer op te zetten.
„Vorst Alexander Sjtsjerbatzki?" zei mevrouw Stahl en sloeg naar
hem haar hemelsblauwe ogen op, waarin Kitty een schaduw van
ontevredenheid bespeurde: „Zeer verheugd u te zien. Ik houd zoveel
van Btw dochter!"
„Is uw gezondheid nog steeds niet zo goed?"
„Ach, daar ben ik nu al aan gewend," antwoordde mevrouw Stahl,
en zij stelde de Zweedse graaf voor.
„U bent wel heel weinig veranderd in die tien of elf jaren, dat ik
niet de eer heb gehad, u te ontmoeten."
„Ja, God, die het kruis oplegt, geeft ook de kracht om het te dragen.
,
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Ik vraag me dikwijls af, waarom een dergelijk leven verlengd
wordt! — Zo niet," zei zij op geprikkelde toon tegen Warinka, die
een plaid om haar heen sloeg, zonder dit naar haar zin te kunnen
doen.
„Om goed te doen, ongetwijfeld," zei de vorst, wiens ogen lachten.
„Het staat niet aan ons, om te oordelen," antwoordde mevrouw
Stahl, die deze zweem van ironie in het gezicht van de vorst niet
ontging. „Waarde graaf stuurt u mij dat boek dan. Bij voorbaat ben
ik u oneindig dankbaar," zei zij tot de jonge Zweed.
„Aha!" riep de vorst uit, die juist de kolonel uit Moskou ontdekte;
hij groette mevrouw Stahl en liep met zijn dochter naar hem toe.
„Dat is onze aristocratie, vorst," zei de kolonel spottend, want ook
hem hinderde de houding van mevrouw Stahl.
„Altijd dezelfde," antwoordde de vorst.
,Hebt u haar nog gekend voor haar ziekte, dus voordat zij gebrekkig
was?"
„Ja, ik heb haar gekend, toen zij het gebruik van haar benen
verloor."
„Men zegt, dat zij nu al in geen tien jaren meer heeft gelopen."
„Zij loopt niet, omdat haar ene been korter is dan het andere. Zij
is zeer mismaakt."
„Dat is onmogelijk, papa!" riep Kitty uit.
„Kwade tongen beweren het, mijn liefje, en je vriendin Warinka zal
genoeg van haar te lijden hebben. 0, die zieke dames!"
„0 nee, papa, ik verzeker u, dat Warinka haar aanbidt!" bevestigde
Kitty levendig; „en zij heeft zoveel goed gedaan! Vraagt u het maar

aan wie u wilt; iedereen kent haar, evenals haar nicht Aline."
„Dat kan wel zijn," antwoordde haar vader en drukte haar zacht
de arm, „maar het zou beter zijn, als niemand wist, hoeveel goed
zij doet."
Kitty zweeg, niet omdat zij geen antwoord gereed had, maar omdat
haar heimelijke gedachten zelfs niet aan haar vader konden worden
onthuld. Eigenaardig toch, hoe zij zich ook had voorgenomen, zich
niet te storen aan het oordeel van haar vader, hem niet te laten
doordringen in het heiligdom van haar gedachten, toch voelde zij
wel, dat het beeld van ideale heiligheid, dat zij sinds een maand in
haar ziel gesloten had, eensklaps voorgoed verdwenen was, gelijk
die vormen, welke de verbeelding ontdekt in achteloos neergeworpen
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kleren, en die vanzelf verdwijnen, wanneer men zich rekenschap
geeft van de wijze, waarop zij zijn neergeworpen. Zij behield nog
slechts het beeld van een kreupele vrouw, die niet opstond, om haar
mismaaktheid te verbergen, en die de arme Warinka lastig viel over

een plaid, die niet goed lag; het werd haar onmogelijk, zich weer de
oude mevrouw Stahl voor de geest te halen.
35.

Met zijn energie en opgewektheid stak de vorst zijn ganse omgeving
aan; zelfs de eigenaar van het huis ontkwam daaraan niet. Toen de
vorst van zijn wandeling met Kitty thuis kwam, nodigde hij de
kolonel, Maria Ewkenjewna, zijn dochter en Warinka, uit, koffie
te drinken, en hij liet de tafel dekken onder de kastanjebomen in de
tuin. Evenals de huiseigenaar werden ook de bedienden opgewekt
onder de invloed van deze aanstekelijke vrolijkheid, dit te meer
omdat de royaliteit van de vorst spreekwoordelijk was. Een half
uurtje later verwekte dit vrolijke Russische gezelschap onder de
bomen dan ook de afgunst van de zieke dokter, die op de eerste
verdieping woonde; zuchtend keek hij naar dat gezelschap gelukkige
en gezonde mensen.
De prinses, met een mutsje met paarse linten op het hoofd, presideerde de open tafel, bedekt met een helder wit laken, waarop
stonden de koffiepot, brood, boter, kaas en koud vlees; zij deelde de
koppen en de broodjes rond, terwijl de vorst aan het andere eind
van de tafel zich alles goed liet smaken en opgewekt praatte. Rondom zich heen had hij alles uitgestald, wat hij op reis had gekocht:
houtsnijwerk, vouwbenen, gezelschapsspelletjes, enzovoorts, en hij
had er plezier in, dit alles uit te delen. De prinses plaagde haar
echtgenoot met zijn Russische voorkeuren, maar zolang zij in de
badplaats was, had zij nog nooit zo vrolijk en zo levendig gedaan.
De kolonel glimlachte als altijd om de grapjes van de vorst, maar
ten opzichte van de Europese kwestie stond hij op het standpunt
van de prinses, en hij verbeeldde zich, deze aangelegenheid diepgaand te bestuderen. De goede Maria Ewkenjewna lachte, dat haar
de tranen in de ogen kwamen, en Warinka zelf, werd, tot grote
verbazing van Kitty, meegesleept door de algemene vrolijkheid.

Kitty had een zekere innerlijke opgewondenheid niet kunnen over226

winnen; ongewild had haar vader haar geplaatst voor een probleem,
dat zij niet kon oplossen, door te oordelen, zoals hij dat had gedaan,
over haar vrienden, en dat nieuwe leven, dat zoveel aantrekkelijkheid voor haar bezat. Bij dit probleem kwam voor haar dat van de
wijziging in haar omgang met de Petrows, welke haar vandaag nog
duidelijker en onplezieriger was geworden. Haar agitatie nam toe,
toen zij hen allen zo vrolijk zag, en zij had eenzelfde gewaarwording, als wanneer zij, nog een klein meisje, werd gestraft en in haar
kamer het lachen van haar zusters hoorde, zonder daarin te kunnen
delen.
„Met welk doel heb je al die dingen toch gekocht?" vroeg de prinses
glimlachend aan haar man en bood hem een kop koffie aan.
„Wat wil je? Al wandelend kom je voorbij een winkel en meteen
word je aangehouden: „Excellentie, Doorluchtigheid, Uwe Hoogheid!"
Ja wanneer ze met Uwe Hoogheid begonnen, bood ik geen tegenstand meer en het kostte mij mijn goede geld."
„Het was dus niets anders dan verveling," zei de prinses.
„Maar natuurlijk, mijn liefje, want het is er zo vervelend, dat je
niet weet, waar je moet blijven."
„Hoe kan iemand zich vervelen? Er is nog wel zoveel te zien," zei
Maria Ewkenjewna.

„Ik ken alles al, wat er te zien is, ik ken de pruimensoep, de beuling,
ik ken dat alles."
„Maar de tijd dan, dat is toch geld, vergeet dat niet," zei de kolonel.
„Dat hangt er van af: er zijn hele maanden, die je voor vijftig
kopeken zou geven en kwartiertjes, die met geen goud te betalen
zijn. Is het niet zo, Katinka? Maar wat heb je toch, dat je hindert?"
„Ik heb niets, papa."
„Waar gaat u heen? Blijft u nog een beetje," zei de vorst tot
Warinka.
„Ik moet weer naar huis," zei Warinka, tussen een nieuwe lachbui

door. Toen zij een beetje was bedaard, zei zij het gezelschap goedendag en ging haar hoed halen. Kitty liep haar na. Warinka scheen
haar zelf veranderd; zij was niet minder goed, maar zij was anders,
dan zij zich haar had voorgesteld.
„Ik heb in tijden niet zo gelachen," zei Warinka en pakte haar
parasol en haar tasje. „Wat is je vader aardig!"
Kitty zweeg.
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„Wanneer zien wij elkaar weer?” vroeg Warinka.
„Mama wilde naar de Petrows gaan. Kom je er ook?" vroeg Kitty
om de gedachten van haar vriendin te lezen.
„Ik zal er zijn," antwoordde zij, „zij zijn van plan te vertrekken, en
ik heb beloofd, ze te helpen met inpakken."
„Goed, dan kom ik ook."
, Nee, waarvoor?"
„Waarvoor? Waarvoor? Waarvoor?" zei Kitty en hield Warinka vast
bij haar parasol, terwijl zij grote ogen opzette. „Wacht eens even,
waarvoor?"
„Maar omdat je je vader hebt, en omdat ze zich voor je generen."
„Dat is het niet. Zeg mij, waarom je niet wilt hebben, dat ik zo
vaak naar de Petrows ga, want dat wil je immers niet?"
„Dat heb ik niet gezegd," antwoordde Warinka kalm.
„Ik bid je, geef mij antwoord."
„Moet ik je alles zeggen?"
,

„Alles, alles!" riep Kitty uit.

„Och, eigenlijk is er niets ernstigs, alleen vond Petrow het eerst
goed, onmiddellijk te vertrekken, wanneer zijn kuur voorbij zou
zijn, en nu wil hij dat niet meer," antwoordde Warinka glimlachend.
„Nu, en, en?" vroeg Kitty nog eens met een somber gezicht.
„Wel, Anna Paulowna heeft gezegd, dat, als hij niet wilde vertrekken, dit kwam, doordat jij hier bleef. Het was onhandig, maar
zo ben jij de oorzaak geweest van een familietwist, en je weet, hoe
gemakkelijk zieken geprikkeld worden."
Kitty bleef nog steeds met een somber gezicht zwijgen en Warinka
voerde alleen het woord. Zij deed haar best, Kitty te kalmeren en
op te monteren, bevreesd voor een plotselinge huilbui of verwijten.
„Daarom is het beter, er niet heen te gaan, begrijp je? En daar
moet je niet boos om zijn...."
„Ik heb niet anders verdiend," zei Kitty snel en greep de parasol
van Warinka, zonder haar vriendin aan te zien. Toen deze die
kinderlijke woede bemerkte, bedwong zij een glimlach, om Kitty
niet te ontstemmen.
„Hoe bedoel je dat: ik heb niet anders verdiend? Dat begrijp ik niet."
„Omdat het allemaal slechts huichelarij was, omdat niets er van uit
het hart kwam. Wat moest ik mij ook inlaten met een vreemdeling
en me bemoeien met wat mij niet aangaat? Daardoor ben ik oorzaak
228

geweest van een twist. En dat alleen, omdat alles huichelarij is,
huichelarij," zei zij, terwijl zij de parasol machinaal open en dicht
deed.
„Met welk doel?"
„Om beter te lijken in de ogen van anderen, van mezelf, van God;
om iedereen te bedriegen! Nee, daartoe zal ik me niet meer laten
verleiden; dan ben ik liever slecht, maar lieg niet en bedrieg niet."
„Wie heeft dan bedrogen?" zei Warinka op verwijtende toon. „Je
spreekt alsof ...."
Maar Kitty had een aanval van woede en liet haar niet uitspreken.
„Het gaat niet om jou, jij bent volmaakt; ja, ja, ik weet dat jullie
allen volmaakt bent. Maar ik ben slecht, ik; ik kan er niets aan
doen. En dat zou allemaal niet gebeurd zijn, als ik niet slecht was
geweest. Toe dan maar, ik blijf, wat ik ben; maar ik ga me niet
aanstellen. Wat heb ik te maken met Anna Paulowna? Ze kunnen
doen en laten wat ze willen en ik ook. Ik kan me niet veranderen.
Overigens, dat is het niet...."
„Wat is het niet?" vroeg Warinka verwonderd.
„Ik kan slechts met mijn hart leven, terwijl jullie slechts volgens
principes leeft. Ik heb doodeenvoudig van Julie gehouden en jullie
hebt mij alleen maar willen redden, mij bekeren!"
„Je bent niet billijk," zei Warinka.
„Ik spreek niet over anderen, ik spreek alleen over mezelf."
„Kitty, kom eens hier," riep op dit ogenblik de stem van de prinses,
„laat je bloedkoralen eens aan papa zien."
Kitty nam een étui van de tafel, bracht het met waardigheid aan
haar moeder en liet een verzoening met haar vriendin achterwege.
„Wat is er? Hoe kom je zo rood?" vroegen tegelijk haar vader en
moeder.
„Niets, ik kom zo terug." -- Zij is er nog! Wat moet ik haar zeggen?
Mijn hemel, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd? Waarom heb
ik haar beledigd? vroeg zij zich af en bleef bij de deur staan.
Warinka zat met de hoed op haar hoofd naast de tafel te kijken
naar de overblijfselen van haar parasol, die Kitty had gebroken.
Zij hief het hoofd op.
„Warinka, vergeef mij," mompelde Kitty, en liep op haar toe, „ik
weet niet meer, wat ik gezegd heb, ik...."
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„Heus, het was niet mijn bedoeling, je verdriet te doen,” zei Warinka
glimlachend.
De vrede was gesloten. Maar de komst van haar vader had voor
Kitty de wereld, waarin zij leefde, doen veranderen. Zonder afstand
te doen van alles, wat zij daar had geleerd, bekende zij zichzelf, dat
zij zich illusies had gemaakt, door te geloven, zo te worden, als
waarvan zij droomde. Het was als een ontwaken. Zij begreep, dat
zij zich, zonder huichelarij niet op zo'n hoogte zou kunnen handhaven; bovendien drukte het gewicht van de ellende, de ziekte, de
doodsstrijd, die haar omringde, thans zwaarder op haar en vielen
de pogingen, welke zij deed, om zich daarvoor te interesseren, haar
moeilijk. Zij had verlangen naar een werkelijk zuivere en gezonde
lucht, naar Rusland, naar Jergusjowo, waar Dolly en de kinderen
reeds heen waren gegaan, zoals bleek uit een brief, die zij juist had
ontvangen.
Maar haar gevoelens voor Warinka waren niet verflauwd. Toen zij
vertrok, nodigde zij haar uit, hen in Rusland op te zoeken.
„Ik kom, wanneer je getrouwd zult zijn," antwoordde deze.
„Ik zal nooit trouwen."
„Dan zal ik ook nooit komen."
„Dus zal ik alleen daarvoor moeten trouwen. Vergeet je belofte
niet," zei Kitty.
De verwachtingen van de dokter waren verwerkelijkt: hersteld
keerde Kitty naar Rusland terug; misschien was zij niet meer zo
vrolijk en zorgeloos als voorheen, maar de kalmte was weergekeerd.
De smarten van het verleden waren nog slechts een herinnering.
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Serge Iwanitsj Kosnusjew kwam, in plaats van zoals gewoonlijk
naar het buitenland te gaan, om uit te rusten van zijn geestesarbeid,
tegen eind Mei aan in Pakrowski. Niets deed, volgens hem, zo goed
als het buitenleven. En hiervan kwam hij nu bij zijn broer genieten.
Deze ontving hem met te meer plezier, omdat hij Nikolaj dit jaar
niet verwachtte. Ondanks zijn genegenheid en zijn eerbied voor
Serge, voelde Konstantin zich niet helemaal op zijn gemak samen
met hem, hier op het land; hun opvattingen van het buitenleven
waren te verschillend. Het platteland bood Konstantin een levensarbeid van onbetwistbaar nut; in zijn ogen was het het theater zelf
van het leven, van zijn vreugden, van zijn moeiten, van zijn zorgen.
Serge zag er daarentegen slechts een rustplaats in, een tegengif voor
het bederf van de stad en een plaats om niets te doen. Hun meningen
over de boeren liepen al evenzeer uiteen. Serge Iwanitsj beweerde
hen te kennen, van hen te houden, hij praatte graag met hen en
putte uit die gesprekken karaktertrekken ter ere van het volk, die

hij dan gaarne veralgemeende. Dit oppervlakkige oordeel hinderde

Ljewin. Hij had eerbied voor de boeren en beweerde, dat hij met
de melk van zijn voedster, een boerin, een warm gevoel voor hen
had ingedronken; maar hun verkeerde neigingen prikkelden hem
even dikwijls als hun deugden hem troffen. Het volk vertegenwoordigde voor hem de belangrijkste deelgenoot aan een gemeenschappelijk werk; als zodanig kon hij geen enkel verschil ontdekken
tussen de kwaliteiten, de gebreken, de belangen van deze deelgenoot
en die van de overige mensen. Bij de twistgesprekken tussen de
beide broers, tengevolge van hun uiteenlopende opvattingen, bleef
de overwinning altijd aan Serge, en wel omdat zijn oordeel steeds
ongeschokt bleef, terwijl Konstantin het zijne telkens weer wijzigde
en er dan gemakkelijk van werd overtuigd, met zichzelf in tegenspraak te zijn.
Serge Iwanitsj beschouwde zijn broer als een brave jongen, wiens
hart bien placé was, maar wiens geest, hoewel open, te licht be231

invloed werd, vol inconsequenties stak, Dikwijls trachtte hij, met de
neerbuigendheid van een oudere broer, hem de ware zin der dingen
te verklaren, maar hij discussiëerde zonder plezier, tegen iemand,
die zo gemakkelijk was te verslaan. Van zijn kant bewonderde
Konstantin de uitgebreide kennis van zijn broer, en diens verheven
geest; hij zag in hem iemand, begaafd met de schoonste, en voor
het welzijn nuttigste hoedanigheden; maar toen hij ouder werd en
hem beter leerde kennen, vroeg hij zich soms in de grond van zijn
hart af, of deze toewijding aan het algemeen belang, welke hij zelf
voelde zo geenszins te - bezitten, eigenlijk wel een kwaliteit was,
Hing zij niet samen met een zekere . onmacht, zich een eigen weg te
banen tussen de vele, welke het leven de mens opent? Een waarvan
hij zou hebben moeten houden en die hij met volharding zou hebben
moeten volgen?
Ljewin voelde zich ook nog op andere wijze ietwat gedwongen in
het bijzijn van zijn broer, wanneer deze de zomer bij hem doorbracht. De dagen schenen hem te kort voor alles, wat hij had te
doen en te controleren, terwijl zijn broer slechts dacht aan uitrusten.
Hoewel Serge niet schreef, was zijn geest te onafgebroken bezig,
dan dat hij geen behoefte zou hebben gehad, de gedachten, welke
hem bezig hielden, in een nauwkeurige en elegante vorm aan
iemand mee te delen. Meestal was Konstantin zijn gehoor. Serge
ging liggen in het gras, koesterde zich in de zon, en praatte naar
hartelust, terwijl hij daar lui lag uitgestrekt
„Je kunt je niet voorstellen," zei hij, „hoe ik geniet van mijn luiheid!
Ik heb geen gedachte in mijn hoofd, dat leeg is als een zeepbel."
Maar Konstantin kreeg er gauw genoeg van, zo te zitten babbelen;
.

hij wist, dat, als hij er niet was, de mest maar op goed geluk over
het veld werd uitgestrooid, en het bezwaarde hem, dat hij dit werk
niet kon controleren; hij wist, dat de ploegscharen zouden worden
afgehaald van de nieuwe ploegen, omdat het heette, dat zij nooit zo
goed waren als de oude, primitieve ploegen van de naburige boer,
enzovoort.
„word je er dan niet moe van, zo heen en weer te draven in deze

hitte?" vroeg Serge hem.
„Ik laat je maar voor een ogenblik in de steek, alleen om even te
zien, wat er op het kantoor gebeurt," antwoordde Ljewin, en hij
ging het veld in.
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2.
Begin Juni ging de oude meid, die als huishoudster optrad, Agatha
Michailowna, met een pot kleine champignons, die zij juist had
ingezouten, naar de kelder, gleed op de trap uit en verzwikte haar
pols. Er werd een dokter uit de buurt gehaald, een jonge praatlustige student, die pas zijn studie beëindigd had. Hij onderzocht de
pols, verklaarde dat hij niet verstuikt was, legde er compressen op,
en begon tijdens het diner, trots de beroemde Kosnusjew te ontmoeten, alle kletspraat uit de buurt vertellen, en om zijn verlichte
en vooruitstrevende denkbeelden te kunnen luchten, klaagde hij
over de slechte stand van zaken in het algemeen.
Serge Iwanitsj luisterde met aandacht naar hem, Gestimuleerd door
de aanwezigheid van een nieuwe toehoorder, nam hij levendig deel
aan het gesprek, maakte verstandige en fijne opmerkingen, die met
eerbied werden ontvangen door de jonge dokter; na diens vertrek
bevond hij zich in die, een-beetje opgewonden stemming, welke zijn
broer van hem kende, en die in het algemeen bij hem volgde op
een brillante en levendige conversatie. Toen zij alleen waren, pakte
Serge een hengel om te gaan vissen. Hij hield van hengelen; hij
scheen met een zekere ijdelheid graag te laten zien, dat hij zich met
zo'n kinderlijk tijdverdrijf kon vermaken. Konstantin wilde het werk
controleren en de weiden gaan zien; hij bood zijn broer aan, hem
met het wagentje tot de rivier te brengen. Reeds begon de oogst
zich af te tekenen en moest er worden gedacht aan het zaaisel voor
het volgend jaar. Het was die kalme zomertijd, welke voorafgaat
aan het maaien, de machtigste krachtsinspanning, welke elk jaar
van de boer wordt geëist. De oogst beloofde prachtig te warden, en
op de lange, heldere dagen volgden korte nachten, met een sterke
dauw.
Om bij de weiden te komen, moesten zij door het bos; Serge Iwanitsj
hield van het dichte woud; hij wees zijn broer een oude linde aan,
die op het punt stond te gaan bloeien, maar Konstantin, die niet
graag sprak over de wonderen der natuur, hoorde er ook niet graag
over spreken. Woorden bedierven, zei hij, de mooiste dingen. Hij
viel zijn broer alleen maar bij, en dacht onwillekeurig aan zijn
zaken; hij dacht nu vooral aan een stuk braakland, waar zij aan
het einde van het bos langs zouden komen. Hier en daar groeide er
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gelig gras, terwijl het op andere plaatsen reeds was geploegd. De
boerenkarren kwamen er in een rij aan; Ljewin telde ze en was
voldaan over de voortgang van het werk. Zijn gedachten gingen
vervolgens, op het gezicht van het grasland, naar de ernstige kwestie
van het hooien, een zaak, die hem bijzonder ter harte ging. Hij hield
zijn paard in. Het hoge en dichte gras was nog nat van de dauw.
Serge Iwanitsj vroeg, om geen natte voeten te krijgen, zijn broer,
hem in het wagentje te rijden naar een bosje gouden regen, waarbij
snoek werd gevangen. Konstantin voldeed aan zijn verzoek, al speet
het hem voor het mooie gras, dat vertrapt werd door de hoeven der
paarden en geplet onder de wielen van het wagentje. Serge ging
onder de gouden regen zitten en wierp zijn hengel uit. Hij ving
niets, maar verveelde zich niet en scheen in een goed humeur te
zijn. Ljewin daarentegen ging haastig naar huis en regelde het
aantal hooiers, dat voor de volgende dag in dienst moest worden
genomen; maar hij wachtte op zijn broer, en dacht aan de grote
vraag, die hem bezig hield.
3.

„Ik dacht juist aan je," zei Serge Iwanitsj, „weet je, dat volgens de
dokter, en hij is niet dom, het geen naam mag hebben, wat hier in
het district gebeurt? En dat brengt me weer op wat ik je al gezegd
heb: je doet verkeerd met niet naar de vergaderingen te gaan en je
zo apart te houden. Als de mensen, die wat kunnen, zich er niet
mee bemoeien, gaat alles scheef. Het belastinggeld dient nergens
toe, want er zijn geen scholen, geen ziekenverplegers, geen vroedvrouwen, geen apotheken: er is niet"
„Ik heb het geprobeerd," antwoordde Ljewin met tegenzin, „ma ar
ik kan niet, wat wil je?"
„waarom kun je niet? Ik moet je zeggen, dat ik er niets van begrijp.
Ik neem niet aan, dat het onkunde of onverschilligheid is; zou het
niet eenvoudig luiheid zijn?"
„Niets van dat alles, ik heb het geprobeerd, en de overtuiging
gekregen, dat ik niets zou kunnen doen." Ljewin ging niet veel
dieper in op wat zijn broer zei, en uitkijkend over de rivier en het
grasland, trachtte hij in de verte een donker punt te onderscheiden:
was dat het paard van de opzichter?
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„Se ziet er te gemakkelijk van af! Waarom waag je er niet een
beetje eigenliefde aan?”
„Ik ken geen eigenliefde in dat soort dingen," antwoordde Ljewin,
door dit verwijt getroffen, „als men mij op de universiteit had
verweten, geen integraalrekeningen te kunnen begrijpen, zoals mijn
kameraden, zou . dat mijn eigenliefde hebben gekwetst; maar hier
zou je moeten beginnen met te geloven in het nut van de vernieuwingen, welke aan de orde van de dag zijn."
„Nu en, zijn ze dan niet nuttig?" vroeg Serge Iwanitsj ontstemd, dat
zijn broer zo weinig belang hechtte en zo geringe aandacht schonk
aan zijn woorden.
„Nee, maar wat moet ik er aan doen, ik zie er ook geen nut in, en
het interesseert mij ook niet," antwoordde Ljewin, die eindelijk in
de verte zijn opzichter te paard herkende.
„Luister," zei de oudere broer, wiens knappe gezicht zich versomberde, „alles heeft zijn grenzen; toegegeven, dat het fier staat, niet
te willen poseren en te liegen, en om door te gaan voor een origineel
mens; maar wat je daar zegt gaat niet op. Laat het je werkelijk
onverschillig, dat het volk, waarvan je zegt te houden...."
„Ik heb nooit iets dergelijks beweerd....," onderbrak Ljewin hem.
„Dat dit volk hulpeloos sterft?" hernam Serge, „dat onbeholpen
vroedvrouwen de pasgeborenen laten omkomen? Dat de boeren in
onwetendheid gehurkt blijven zitten en ten prooi worden aan de
eerste de beste schrijver?" En Serge Iwanitsj stelde hem voor het
volgende dilemma: of wel je verstandelijke ontwikkeling schiet
tekort, ofwel je gemakzucht, je ijdelheid, weet ik veel, heeft de
overhand.
Konstantin gevoelde, dat hij, als hij niet schuldig wilde worden

geacht aan onverschilligheid voor het algemene welzijn, zich slechts
kon onderwerpen. „Ik zie niet in," zei hij op gekwetste en ontevreden toon, ,,dat het mogelijk zou zijn ...."

„wat! Zie je bijvoorbeeld niet in, dat met een betere controle op
de besteding der belastinggelden het mogelijk zou zijn, medische
hulp te verkrijgen?"
„Ik zie geen mogelijkheid voor medische hulp over een uitgestrektheid van vierduizend vierkante mijlen, zoals ons district. Bovendien
heb ik geen enkel vertrouwen in de geneeskunst."

Zo ging het gesprek verder. Konstantin gevoelde, dat zijn broer hem
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niet begreep of zijn gedachten niet wilde begrijpen. Verstond hij
het niet, zich helder uit te drukken, of was het kwaadwilligheid van
zijn broer? Zonder zich hierin verder te verdiepen, liet hij zijn
gedachten de vrije teugel.
Na verloop van tijd haalde Serge Iwanitsj zijn hengel weer in,
maakte het paard los en zij vertrokken.
4.

Het vorig jaar was Ljewin op een hooidag boos geworden op zijn
opzichter, en om zich te kalmeren had hij de zeis van een boer
gegrepen en was zelf gaan maaien. Dit werk had hem zoveel voldoening bezorgd, dat hij het verscheidene malen had herhaald, zelf
de weide voor het huis maaide en zich voorstelde, het volgende jaar
hele dagen met de boeren te gaan hooien. Sinds de aankomst van
Serge vroeg hij zich af, of hij dit plan zou kunnen uitvoeren. Hij
vond het geen prettige gedachte, zijn broer een hele dag alleen te
laten, en was ook voor diens grapjes een beetje beducht. De herinneringen aan het vorige jaar kwamen weer bij hem op, nu hij
door het grasland ging: ik moet beslist een flinke lichaamsbeweging
hebben, dacht hij, anders wordt mijn karakter onverdragelijk. Hij
voelde zich vastbesloten, de opmerkingen van zijn broer en van het
werkvolk te trotseren.
Diezelfde avond zei Ljewin, toen hij zijn orders voor het werk van
de volgende dag ging geven, tegen zijn opzichter, terwijl hij zijn
gêne maskeerde: „Laat mijn zeis naar Titus brengen om hem morgen
te slijpen, ik ga misschien zelf hooien."
„Dat is • goed," antwoordde de opzichter glimlachend.
Later, bij de thee, zei Ljewin tegen zijn broer: „Het wordt inderdaad
prachtig weer, ik ga morgen hooien."
„Dat vind ik erg prettig werk," zei Serge Iwanitsj.
„Ik houd er heel veel van; ik heb het vorig jaar toevallig eens
gehooid, en daar wil ik morgen weer de hele dag mee bezig zijn."
Serge Iwanitsj hief het hoofd op en keek zijn broer verbaasd aan.
„Hoe bedoel je? De • hele dag werken als een boer?"
„Ja, dat is heel plezierig."
„Iet is een uitstekende lichaamsbeweging, maar word je daar niet
te vermoeid van?" vroeg Serge zonder enige ironische bedoeling.
c
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„Ik heb het al eens geprobeerd. In het begin valt het niets mee,
daarna went het. Ik geloof wel, dat ik het vol houd tot het einde.”
„Heus? Maar hoe vatten de boeren dat op? Spotten ze niet met die
manie van hun baas? En hoe doe je dan met je diner? Je kunt je
daarginds toch niet een fles wijn en een gebraden kalkoen laten
brengen."
„Ik kom thuis, terwijl de boeren schaften."
Hoewel Ljewin de volgende morgen vroeger opstond dan gewoonlijk,
vond hij, toen hij op de weide kwam, de maaiers reeds aan het
werk. De weide.lag aan de voet van de heuvel, met de hoopjes reeds
gemaaid gras op een rij en de zwarte vlekken van de kleren der
arbeiders. Toen Ljewin er aan kwam, zag hij de maaiers in lange
rijen achter elkaar langzaam vooruitgaan over de ongelijke grond.
Hij telde twee-en-veertig man, en herkende er sommigen van: de
oude Emil, in zijn witte hemd, met gebogen rug, en de jonge Wasja,
zijn vroegere koetsier. Titus, die hem het vak geleerd had, een
kleine, uitgedroogde grijsaard, was er ook en maakte grote halen,
zonder zich te bukken, met kennelijk gemak. Ljewin steeg van zijn
paard af, bond het dier dicht bij de weg vast en liep op Titus toe,
die meteen achter een struik een zeis vandaan haalde en hem die
aanbood. „Zij is in orde, baas, het is een scheermes, ze maait vanzelf," zei Titus, nam zijn muts af en glimlachte.

Ljewin greep de zeis. De maaiers, die tot het einde waren gekomen,
begonnen weer bij de weg; ze waren overdekt met zweet en vrolijk
en in een goed humeur, en allen groetten de baas met een glimlach.
Niemand durfde de mond open te doen, voor een grote grijsaard
zonder baard, in een jas van schapenvel, hem het eerst aansprak:
„Denk er om, baas, wie met een karweitje begint, moet het ook
afmaken!" zei hij en Ljewin hoorde de maaiers gesmoord lachen.
„Ik zal mijn best doen, dat niemand mij voorbij komt," antwoordde
hij en nam plaats achter Titus.
„Opgelet," zei de oude. Titus maakte een plaatsje voor hem vrij
en hij ging achter hem voort. Het gras was kort en hard. In lange
tijd had Ljewin niet gemaaid, en verward door de op hem gevestigde
blikken, begon hij niet al te best, hoewel hij machtig zwaaide met
de zeis. Twee stemmen achter hem zeiden: „Ten slechte greep, hij
heeft haar te hoog beet; kijk eens, hoe hij zich voorover buigt."
„Zwaarder op het uiteinde drukken."
.
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„Niet kwaad, het zal wel gaan,” zei de oude, „hij krijgt de slag al
beet; je halen zijn te groot, zo word je gauw moe. Vroeger zouden
wij slaag hebben gekregen voor zulk werk."
Het gras werd zachter, en Ljewin, die naar de opmerking luisterde,
zonder er op te antwoorden, volgde Titus. Zij deden een honderd
passen. De boer ging voort zonder stil te staan, maar Ljewin raakte
vermoeid, en vreesde, het eind niet te zullen halen; hij stond op
het punt, Titus te vragen, even te wachten, toen deze uit zichzelf
stil hield, zich bukte, een handvol gras greep, daar zijn zeis mee
afveegde en deze begon te wetten. Ljewin richtte zich op en wierp
met een zucht van verlichting een blik om zich heen. Vlak bij hem
stond een boer, al even vermoeid, uit te blazen. De tweede keer
ging alles precies gelijk; Titus ging na elke haal een stap voorwaarts.
Ljewin, die achter hem liep, wilde zich niet in laten halen, maar.
op het ogenblik, dat de inspanning zo groot werd, dat hij zich aan
het einde van zijn krachten voelde, stond Titus stil en begon zijn
zeis te wetten. Het ergste was echter de rug. Toen de arbeid weer
begon, had Ljewin geen andere gedachte, geen ander verlangen,
dan even snel en even goed als de anderen vooruit te komen. Hij
hoorde alleen maar het geluid der zeisen achter zich, zag slechts de
kaarsrechte gestalte van Titus voor zich uitlopen, en de halve kring
beschreven door de zeis in het gras, dat langzaam neerviel, terwijl
de bloemknopjes werden afgesneden. Plotseling kreeg hij een aangenaam, fris gevoel op zijn schouders. Hij keek naar de hemel,
terwijl Titus zijn zeis wette, en zag een grote, zwarte wolk; hij
bemerkte, dat het regende. Een paar boeren hadden hun kleren
aangedaan, de anderen vingen, evenals Ljewin, de regen gretig op
met hun huid.
Het werk ging voort; Ljewin had alle begrip van de tijd verloren;
zijn werk had op dit ogenblik volle bekoring voor hem; het was
een onbewustheid, waarin hij, bevrijd en verlost, volkomen vergat,
wat hij deed, hoewel zijn arbeid thans gelijkwaardig was aan die
van Titus. Titus was echter naar de grijsaard toegegaan, en samen
keken zij naar de zon. Waarover spreken zij? Waarom gaan zij niet
door, vroeg Ljewin zich af, zonder er aan te denken, dat de boeren
reeds bijna vier uur zonder rust hadden doorgewerkt, en dat het
tijd was, om te schaften.
„We moeten eten, baas," zei de oude.
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„Is het al zo laat? Laten we dan schaften.” Ljewin gaf zijn zeis aan
Titus, liep met de boeren langs het uitgestrekte terrein met gemaaid
gras, een beetje nat van de regen, naar zijn paard, terwijl zij hun
brood pakten, dat bij de kleren op de grond lag. Toen bemerkte hij,
dat hij zich vergist had in het weer, en dat zijn hooi nat zou worden.
„Het gaat mis met het hooi," zei hij.
„Dat kan geen kwaad, baas: maaien met regen, waaien met zon," zei
de oude.
Ljewin maakte zijn paard los en ging thuis koffie drinken. Serge
Iwanitsj was pas opgestaan; nog voor hij was gekleed en in de
eetkamer was verschenen, was Konstantin reeds weer teruggekeerd
naar de weide.
5.

Toen het werk die dag gereed was, trokken de boeren hun kaftans
weer aan en gingen vrolijk op weg naar huis. Ljewin steeg te paard
en nam node afscheid van zijn metgezellen. Op de heuvel keerde
hij zich nog eens om, teneinde hen na te kijken, maar de avondnevel
uit het dal verborg hen. Men hoorde alleen het stoten der zeisen
en hun lachende en pratende stemmen. Serge Iwanitsj had al lang
gedineerd, en dronk in zijn kamer limonade met ijs, terwijl hij de
kranten en tijdschriften doorkeek, welke de post had gebracht, toen
Ljewin vief binnentrad, de haren in wanorde, door het zweet tegen
zijn hoofd geplakt.
„We hebben de hele weide afgemaakt. Je kunt je niet voorstellen,
hoe goed dat doet! En jij, wat heb jij gedaan?" vroeg hij, en vergat
geheel zijn indrukken van de vorige avond.
„Grote goedheid, wat zie je er uit!" zei Serge Iwanitsj en wierp een
ontstemde blik op zijn broer. „Maar doe de deur toch dicht, je hebt
er minstens weer een tiental binnen laten komen!" Serge Iwanitsj
had een afkeer van vliegen en zette de ramen in zijn kamer alleen
's avonds open, terwijl hij de deuren altijd zorgvuldig dicht hield.
„Heus, ik heb er niet één laten binnenkomen. Als je eens wist, hoe

een goede dag ik heb gehad! En wat heb jij vandaag gedaan?"
„Ik heb ook een heel goede dag gehad. Je wilt me toch niet wijs
maken, dat je aldoor hebt gemaaid? Je moet een honger hebben
als een wolf! Koesjma heeft alles voor je diner gereedstaan."
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„Ik heb geen honger, ik heb daarginds gegeten, maar ik ga me een
beetje opknappen.”
„Ga je gang, ik kom zo bij je," zei Serge Iwanitsj en schudde het
hoofd, terwijl hij zijn broer aankeek, „Maar haast je," vervolgde hij
glimlachend, en borg zijn boeken op, om hem na te gaan, opgewekt
in het vooruitzicht van een levendige en onderhoudende Konstantin.
„Waar was je tijdens de regen?"
„Welke regen? Er zijn amper een paar druppels gevallen. Ik ben
dadelijk terug. Dus, je hebt een goede dag gehad? Des te beter."
En Ljewin ging zich verkleden.
Korte tijd later waren de broers weer bijeen in de eetkamer. Ljewin
gevoelde zich niet hongerig, en ging alleen aan tafel zitten, om
Koesjma niet te beledigen. Maar toen hij eenmaal was begonnen,
vond hij het eten voortreffelijk. Serge Iwanitsj zat er glimlachend
bij te kijken.
„Ik vergat, dat er beneden een brief voor je is," zei hij. „Koesjma,
ga hem eens halen, en denk er om, de deur dicht te doen."
De brief was van Oblonski; hij schreef uit Petersburg. Konstantin
las hardop:
„Ik ontving een brief van Dolly, die buiten is; alles gaat verkeerd.
Jij., die van alles verstand hebt, zou me een groot plezier doen, als
je haar wilde opzoeken en haar met je raad wilde bijstaan. De
arme vrouw is helemaal alleen. Mijn schoonmoeder is nog in het
buitenland met haar hele gezin."
Ljewin zei: „Ik zal haar vast en zeker opzoeken. Je moest met me
meegaan. Het is een voortreffelijke vrouw, vind je ook niet?"
„Wonen ze hier niet ver vandaan?"
„Een dertig, misschien veertig mijlen, maar de weg is zeer goed. We
rijden dat heel vlug."
„Met plezier," zei Serge glimlachend, want de aanblik van zijn broer
stemde hem vrolijk. „Wat een eetlust!" vervolgde hij met een blik
op die hals en dat gezicht, gebruind en verbrand, gebogen over
het bord.
„Het eten is uitstekend. Je kunt je niet voorstellen, hoe zo'n leventje
alle nonsens uit je hoofd verdrijft. Ik hoop de 'geneeskunst nog eens
te verrijken met een nieuwe term: arbeidskuur."
„Jij hebt, dunkt me, anders niet veel behoefte aan zo'n kuur."
„Nee, maar het is een voortreffelijk middel tegen zenuwziekten."
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„Daar zou je eens een proef mee moeten nemen. Ik was van plan
om te komen kijken naar je werk, maar het was zo ondragelijk
heet, dat ik halverwege in het bos ben gaan uitrusten; vandaar ben
ik naar het dorp gewandeld, en ik ben je min ergens tegengekomen,
die ik heb ondervraagd, hoe de boeren over je denken; ik meende
uit haar woorden op te maken, dat zij niet erg met je zijn ingenomen. Dat is geen werk voor de baas, heeft zij mij geantwoord. Ik
geloof, dat het volk in het algemeen zeer achterlijke denkbeelden
heeft over wat „de baas” past te doen; zij zien hem niet graag

ongewoon doen."
„Dat kan wel, maar ik heb van mijn leven niet meer plezier gehad
en ik doe niemand kwaad, is het niet zo?"
„Ik zie, dat je volkomen tevreden bent over je arbeidsdag," vervolgde Serge.
„Ja, ik ben heel tevreden; het ganse weiland is gemaaid, en ik heb
kennis gemaakt met een zeer flinke man; je weet niet, hoe hij mij
heeft geboeid."
„Je bent tevreden over je arbeidsdag, welnu, ik ben het ook over
de mijne. Eerst heb ik twee schaakproblemen opgelost, het ene is
erg aardig, ik zal het je laten zien; toen heb ik gedacht aan ons
gesprek van gisteren."
„Wat? Welk gesprek?" zei Ljewin en sloot na zijn maaltijd half zijn
ogen in een gevoel van plezierige rust, niet in staat, zich het gesprek
van de vorige avond te herinneren.
„Ik vind, dat je gedeeltelijk gelijk hebt. Ons verschil van mening
berust hierop, dat jij het persoonlijk belang ziet als drijfskracht van
onze daden, terwij 1 ik beweer, dat ieder mens, die een zekere verstandelijke ontwikkeling heeft bereikt, het algemeen belang als
doelstelling moet aanvaarden. Maar jij hebt waarschijnlijk gelijk.
wanneer je zegt, dat de daad, de feitelijke bezigheid, bij die dingen
geïnteresseerd moet zijn. Je karakter is, zoals de Fransen zeggen,
primesautière: jij moet energiek, hartstochtelijk handelen, of helemaal niet handelen."
Ljewin luisterde zonder te trachten te begrijpen en vreesde, dat zijn
broer hem een vraag zou stellen, waaruit zijn gedichtenloosheid
zou blijken.
„Heb ik geen gelijk, vriendlief?" zei Serge Iwanitsj, en greep hem
bij de schouder.
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„Maar natuurlijk. ,En bovendien beweer ik helemaal niet, gelijk te
hebben,” zei Ljewin met de glimlach van een schuldig kind: welk
gesprek hebben wij dan toch gehad, dacht hij. Wij hebben blijkbaar
allebei gelijk, des te beter. ik moet mijn orders geven voor morgen.
Hij stond op, rekte zich glimlachend uit; ook zijn broer glimlachte.
„Grote goedheid!" riep Ljewin plotseling zo luid, dat zijn broer er
van schrok.
„wat is er?"
„De hand van Agathe Michaïlowna," zei Ljewin en sloeg zich tegen
het voorhoofd, „ik had haar vergeten!"
„Het is veel beter met haar."
„Prachtig, maar ik ga toch even naar haar kamer. Je zult je hoed
nog niet opgezet hebben, voor ik terug ben." En hij rende de trappen
af, dat zijn passen dreunden.

Terwijl Stefan Arkadjewitsj naar Petersburg ging ter vervulling
van die natuurlijke plicht der ambtenaren, welke voor hen vanzelfsprekend is, hoe onbegrijpelijk hij ook anderen voorkomt, n.t.
„zich in de herinnering van de minister aan te bevelen" en tegelijkertijd, voorzien van het nodige geld, de tijd aangenaam door te
brengen bij de wedrennen en elders, reisde Dolly de stad uit naar
Jergusjowo, een landgoed, dat zij als huwelijksgeschenk had ontvangen en waarvan het bos in de lente was verkocht. Het lag vijftig
mijlen van Ljewin's bezitting Pokrowskoje. Het oude Huis van
Jergusjowo was sinds lang verdwenen. De vorst had er zich mee
vergenoegd, een der vleugels te herstellen en te vergroten, om er
eën geschikte woning van te maken.
Toen Dolly, twintig jaar geleden, nog een kind was, kwam deze
vleugel haar nog ruim en gemakkelijk voor, ook al stond hij dwars
op de weg. Thans was alles in verval. Zij had Stefan Arkadjewitsj,
bij zijn voorjaarsreis naar het buitenverblijf voor de verkoop van
het hout, verzocht, een oog te slaan op het huis, om het bewoonbaar
te maken. In zijn verlangen, als iedere schuldige echtgenoot, zijn
vrouw materiéel een zo gemakkelijk mogelijk leventje te verschaffen,
had hij zich beijverd, de meubels opnieuw te doen overtrekken en
gordijnen te laten ophangen. Men had de tuin opgeknapt, bloemen
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geplant, een bruggetje aangelegd bij de vijver; maar heel wat belangrijke onderdelen werden verwaarloosd en dit bemerkte Darja
Alexandrowna met smart. Hoe Stefan Arkadjewitsj ook zijn best
deed, altijd vergat hij, dat hij het hoofd was van een gezin en zijn
voorkeuren bleven die van een vrijgezel. Bij zijn thuiskomst in
Moskou deelde hij zijn vrouw vol trots mee, dat alles in orde was,
dat hij het huis volmaakt had ingericht, en gaf haar de raad, daarheen te gaan. Dit vertrek paste hem in menig opzicht zeer goed:
de kinderen zouden buiten genieten, de uitgaven verminderden en
ten slotte zou hij zelf meer vrijheid hebben. Van haar kant meende
Darja Alexandrowna, dat het nodig was de kinderen na de roodvonk
mee te nemen, want het jongste dochtertje was nog niet helemaal in
orde. Met andere zorgen liet zij in de stad ook de rekeningen van
leveranciers achter, en zij was er niet rouwig om. Ook koesterde zij
nog de bijgedachte, haar zuster Kitty bij zich te zullen krijgen. Zij
zou tegen het midden van de zomer weer in Rusland zijn, en men
had haar koude baden aangeraden. Kitty schreef haar zuster, dat
niets haar meer kon aantrekken, dan de laatste helft van de zomer
door te brengen in Jergusjowo, waar het voor hen beiden zo vol
jeugdherinneringen stak.
Wanneer Dolly terugdacht aan haar kinderdagen, kwam het buiten.leven haar bij voorbaat voor als een toevluchtsoord tegen alle zor
gen van de stad; al was het leven er niet elegant, en daaraan liet
Dolly zich niet veel gelegen liggen, het zou er, dacht zij, gemakkelijk
en niet duur zijn en wat zouden de kinderen er genieten! De zaken
stonden echter heel anders, toen zij als vrouw des huizes terugkeerde
in Jergusjowo. De dag na haar aankomst regende het, dat het goot;
er was een lek in het dak en het water stroomde in de gang en in
de kinderkamer; de bedjes moesten worden overgebracht naar de
salon. Het was onmogelijk, een kokkin voor het personeel te vinden.
Van de negen koeien, die op stal stonden, was de ene, zei men
haar, drachtig, de andere waren te jong of te oud; in elk geval geen
kans op boter en geen melk. Kippen, kuikens, eieren, dat alles was
er niet. Voor het eten moest zij genoegen nemen met oude hanen.
Ook was er geen werkster te krijgen, alle vrouwen waren aan het
rooien. Daar een der paarden te schuw was, en zich niet liet inspannen, kon er van een ritje niets komen. Van baden moest zij
afzien, daar het vee de oever van de rivier had bedorven en
-
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bovendien was het er te onvrij. Zelfs een wandelingetje bij het huis
was gevaarlijk, daar de slecht onderhouden tuinhekken het vee niet
meer konden tegenhouden, terwijl er nog wel een kwaadaardige stier
onder was, die loeide en die, heette het, met zijn horens stootte. In
het huis was geen klerenkast te vinden, en wat er nog aan kasten
was, sloot niet, of ging vanzelf open, wanneer er iemand langs liep.
Kookpotten ontbraken, evenals een wasketel, en zelfs een strijkplank
voor de meidenkamer!
In plaats van de rust te vinden, waarop zij had gehoopt, verviel
Dolly tot wanhoop; zich onmachtig gevoelend, tegenover een toestand, welke haar ontzettend voorkwam, bedwong zij met moeite
haar tranen. De huisbewaarder, een voormalig wachtmeester, die
Stefan Arkadjewitsj met zijn-flinke verschijning had ingenomen en
die hij daarom van portier had bevorderd tot huisbewaarder, trok
zich niets aan van haar zorgen; hij antwoordde alleen maar eerbiedig: „Er is werkelijk niets te krijgen, de wereld is nu eenmaal ze,"
en verroerde geen vin.
De toestand zou bij de Oblonki's hopeloos zijn geweest, indien er
zich niet, zoals in de meeste gezinnen, een, ondanks haar bescheiden

uiterlijk, even nuttig als belangrijk persoon zou zijn opgetreden, de
kindermeid, Matrona Filemonowna. Zij kalmeerde haar mevrouw,
verzekerde haar, dat alles in orde zou komen, en handelde stilletjes
en zonder opzien. Onmiddellijk na haar aankomst maakte zij kennis
met de vrouw van de huisbewaarder en reeds de eerste dagen dronk
zij met deze en haar echtgenoot thee onder de accacia's. Daar werden
de huiselijke aangelegenheden besproken, in een kring, waarbij zich
ook de dorpsschout en de boekhouder voegden. Geleidelijk werden
de moeilijkheden daar opgelost. Het dak werd hersteld; een kokkin
vriendin van de vrouw van de dorpsschout, werd aangenomen; men
kocht kippen; de koeien gaven plotseling melk; de hekken werden
gemaakt; er kwamen haakjes op de kasten, die nu niet meer plotseling opensprongen; de timmerman richtte het washok in; de strijkplank, bespannen met een stuk laken, strekte zich uit van de
commode tot de rug van een stoel, en de geur van strijkbouten
verspreidde zich in het vertrek, waar de kamermeisjes werkten.

„Daar is zij," zei Matrona Filemonowna, „U hoefde niet zo wanhopig
te zijn."
Zelfs zag men kans, bij de rivier van planken een kleedhok te
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timmeren en Lili kon haar bad gaan nemen. De hoop op een
gemakkelijk, zo al niet rustig leven, werd voor Darja Alexandrowna
bijna werkelijkheid. Voor haar was het iets ongewoons, een rustige
tijd met zes kinderen. Maar ongerustheid en zorgen waren voor
Dolly de enige kans, welke het geluk voor haar bood; nu zij de ene
zorg kwijt was, zou zij ten prooi zijn gevallen aan sombere gedachten
over de man, die niet meer van haar hield, als niet dezelfde kinderen, die door hun gezindheid of hun gebreken zoveel hoofdbrekens
kostten, haar de vele bekommernissen vergoedden door een menigte
kleine vreugden. Al waren deze ook onzichtbaar als stofgoud in het
zand, daarom bestonden zij niet minder, en, hoewel zij in moeilijke
uren alleen het zand zag, op andere ogenblikken kwam het goud
weer te voorschijn. De eenzaamheid buiten vermeerderde dez:
vreugde; dikwijls kon Dolly, al beschuldigde zij zichzelf ook van
moederlijke vooringenomenheid, niet nalaten, haar kleine familie
om zich heen te bewonderen, tegen zichzelf zeggend, dat men niet
dikwijls zes kinderen tegenkomt, die zo knap zijn en, ieder op eigen
wijze, zo lieftallig. Daar gevoelde zij zich gelukkig en trots.
7.

In de vastentijd van Sint Petrus nam Dolly haar kinderen mee ter
communie. Hoewel zij dikwijls haar familie en vrienden verbaasde
door haar vrijzinnigheid, ging haar godsdienst Darja Alexandrowna
niet minder ter harte. Deze godsdienst had weinig te maken met de
kerkelijke dogma's en geleek wonderlijk veel op de zielsverhuizing.
Toch vervulde Dolly de voorschriften van de Kerk en deed zij deze
in haar gezin nauwgezet vervullen. Zij wilde daarmee niet alleen
een voorbeeld geven, zij gehoorzaamde aan een zielsbehoefte, en
thans kwelde haar de gedachte, dat haar kinderen dit jaar niet ter
communie waren geweest. Zij besloot deze plicht te vervullen.
Van te voren werd er veel zorg besteed aan de kledij der kinderen,
jurken werden nagezien, gestreken, zomen werden uitgelegd, er
werden nieuwe knopen en strikken aangenaaid. Toen alles klaar
was, verenigden de kinderen zich in hun feestelijke dos, stralend
van vreugde, een Zondagmorgen op de stoep, voor de gereedstaande
koets, in afwachting van hun moeder, om naar de kerk te gaan.
Dank zij de voorspraak van Matrona Filemonowna had men het
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schuwe paard vervangen door dat van de huisbewaarder. Darja
Alexandrowna verscheen in een wit mousseline toilet, en men vertrok. Met zorg had Dolly zich gekapt en gekleed, bijna met ontroering. • Vroeger had zij er van gehouden, toilet te maken, om mooi
en elegant te zijn, ten einde te behagen; maar toen zij ouder werd,
verloor zij de smaak voor opschik, welke haar dwong, vast te stellen
dat haar schoonheid was verdwenen. Nu echter, om niet somber af
te steken naast haar aardige kinderen, besteedde zij weer enige
bijzondere zorg aan haar uiterlijk, zonder evenwel zich mooi te
willen maken. Na een laatste blik in de spiegel vertrok zij.
Er was niemand in de kerk, behalve de boeren en haar eigen personeel; maar zij merkte op, hoe haar kinderen en zijzelf de bewondering opwekten. De kinderen waren even knap van gezicht als
hun kleding er aardig uitzag. De kleine Alexis was wel wat
bewegelijk, doordat hij probeerde te zien, hoe zijn jasje van achteren
stond, maar hij was zo schattig! Tanja was net een klein vrouwtje.
en waakte over de jongsten. Lili, de Benjamin, was allerliefst. Alles
wat zij zag wekte haar levendige bewondering en het was moeilijk
niet te glimlachen, toen Lili na ontvangst van het Avondmaal, tegen
de priester zei: „Please some more."
Op weg naar huis waren de kinderen, nog onder de indruk van de
plechtigheid, kalm en verstandig. Alles ging goed tot aan de koffie;
maar toen bègon Grisja opeens te fluiten en, nog erger, wilde hij
de gouvernante niet gehoorzamen, zodat hij geen dessert kreeg! Toen
Dolly hoorde, wat het kind had misdaan, moest zij, die, als zij er
bij was geweest, alles in goede banen zou hebben geleid, de gouvernante ondersteunen en de straf bevestigen. Dit voorval verstoorde
de algemene vreugde. Grisja begon te huilen en zei, dat Nicolaas
ook had gefloten, maar dat hij alleen straf kreeg, en dat hij alleen
huilde om de onrechtvaardigheid van de gouvernante, en niet omdat
hij geen taart kreeg. Darja Alexandrowna trachtte, droevig gestemd,
de zaak weer in het reine te brengen.
Inmiddels was . de schuldige naar de salon gevlucht en in de vensterbank gaan zitten. Toen Dolly door het vertrek liep, zag zij hem daar,
en Tanja, die voor hem stond met een bordje in de hand. Onder
voorwendsel, haar poppen te eten te geven, had het meiske verlof
gekregen, een stuk taart mee te nemen naar de kinderkamer, en dat
had zij haar broertje gebracht. Huilend over het onrecht, waarvan
.
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hij zich slachtoffer voelde, at Grisja snikkend van de taart, en
snikkend zei hij door zijn tranen heen, tot zijn zusje: „Eet er ook

van, dan eten wij met ons beiden." Tanja, uit medelijden met haar
broer, ook met tranen in de ogen, at mee in het gevoel, een goede
daad te hebben volbracht. Zij werden bang, toen zij hun moeder
zagen, maar de uitdrukking van haar gezicht stelde hen gerust; zij
draafden meteen naar haar toe en kusten met hun monden vol
taart haar handen; hun gezichten waren besmeerd met jam, vermengd met tranen.
„Tanja, je nieuwe jurk; Grisja....," zei de moeder vertederd glimlachend en trachtte te voorkomen, dat er vlekken zouden komen
in de nieuwe kleren. De mooie pakjes werden uitgedaan en verwisseld voor gewone jurken en oude broeken en jasjes. Zij liet de

wagen inspannen en men ging naar het bos paddestoelen zoeken.
De kinderen slaakten kreten van vreugde en vulden een grote mand

met champignons. Li li vond er zelfs een. Vroeger had de gouvernante ze altijd voor haar moeten zoeken; vandaag vond ze er een
helemaal alleen, en dat gaf algemeen enthousiasme. ,,Lili heeft een
paddestoel gevonden!"
De feestdag eindigde met een bad in de rivier. De paarden werden
vastgebonden aan de bomen, en de koetsier Terenti liet hen met
hun staarten de muggen verjagen, terwijl hij zich uitstrekte onder
de bomen, zijn pijp aanstak en zich vermaakte met het gelach en
gejoel, dat uit het kleedhok opsteeg. Darja Alexandrowna baadde de
kinderen liefst zelf, al was het niet gemakkelijk, al hun dwaasheden
te voorkomen, noch om in de berg kousen, schoenen, broekjes, het
nodige terug te vinden, wanneer zij hadden gebaad en alles weer
dicht te knopen en vast te strikken. De grappige kinderlichaampjes,
welke zij in het water dompelde, de stralende ogen van die engelen
-

kopjes, die lacherige schrikkreten bij de eerste onderdompeling, die

kleine ledematen, die ten slotte weer in hun kleren moesten worden
gestopt, dit alles gaf haar plezier.
De kinderen waren half aangekleed, toen boerinnen op haar Zondags
voorbij het kleedhok kwamen en bedeesd bleven staan. Matrona
Filemonowna riep een van de vrouwen aan om haar linnengoed, dat
in de rivier was gevallen, aan te geven en Darja Alexandrowna
sprak tegen de boerinnen. Deze begonnen te lachen, hielden de hand
voor de mond en verstonden haar vragen niet goed, maar lang247

zamerhand werden zij stoutmoediger, en zij stalen het hart van
Dolly door hun oprechte bewondering voor de kinderen.
„Kijk eens, is zij niet lief? En zo wit als suiker!" zei er een en
wees naar Tanja.
„Maar wat mager!" liet zij er hoofdschuddend op volgen.
„Dat komt, doordat zij ziek is geweest."
„En hij, gaat hij ook in het bad?" vroeg een ander, en wees de
jongste aan.
0 0 nee, hij is nog maar drie maanden," antwoordde Dolly trots.
„Heus?"
„En jij, heb je ook kinderen?"
„Ik heb er vier gehad, ik heb er nu nog maar twee, een jongen en
een meisje. De laatste heb ik vlak voor het Vasten van de borst
gedaan."
„Hoe oud is hij?"
„Hij is in zijn tweede jaar."
„waarom heb je hem zo lang gevoed?"
„Dat is bij ons zo de gewoonte: tot de derde Vasten." Het gesprek
ging verder over de kinderen, hun ziekten, de echtgenoot; of hij veel
thuis kwam?
Darja Alexandrowna ging evenzeer op in het gesprek als de boerinnen, en had in het geheel geen lust, weer weg te gaan. Het stemde
haar tevreden, dat die vrouwen haar benijdden om al haar kinderen
en hun schoonheid. Toen deden zij haar lachen, door de gouvernante
te beledigen met opmerkingen over haar kledij. Een heel jonge
vrouw keek met grote ogen de Engelse aan, terwijl deze haar derde
onderrok aandeed. „Kijk eens, wat zij aandoet, dat houdt niet op!"
En alien begonnen te lachen.
8.

Een zakdoek op het hoofd, temidden van haar kleine badgasten,
naderde Darja Alexandrowna het huis, toen de koetsier uitriep:
„Daar komt ons een mijnheer tegemoet, dat moet de heer van
Pakrowski zijn."
Tot haar grote vreugde herkende Dolly inderdaad de grijze jas, de
slappe hoed en het bevriende gezicht van Ljewin; het was haar altijd
een vreugde, hem te zien, maar vandaag vond zij het bijzonder
aangenaam, nu zij zich in al haar glorie kon vertonen aan hem,
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die beter dan iemand anders, zou verstaan, wat haar zozeer deed
triomferen. Toen hij haar zag, meende Ljewin het beeld te zien van
het kleine geluk, dat zijn dromen vervulde.
„U lijkt wel een kloek met kuikens, Darja Alexandrowna."
„Wat ben ik blij, ti te zien," zei zij, en reikte hem haar hand.
„Blij, en u hebt mij niets laten weten? Mijn broer is bij mij; van
Stiwa heb ik gehoord, dat u hier was."
„Van Stiwa?" vroeg Dolly verwonderd.
„Ja, hij heeft mij geschreven, dat u buiten was, en meent, dat u mij
misschien zou willen toestaan, u op enigerlei wijze van dienst te zijn,"
en onder het spreken raakte Ljewin enigszins in de war. Hij zweeg
en liep naast het wagentje, terwijl hij terloops takjes afrukte van
de lindebomen en kauwde op de bladeren. Hij dacht, dat Darja
Alexandrowna het zéker zeer onaangenaam zou vinden, dat een
vreemdeling haar de hulp aanbood, welke zij bij haar man zou
moeten vinden. Inderdaad misiaagde de wijze, waarop deze zijn
huiselijke zorgen overdroeg op een derde, Dolly, en zij begreep,
dat Ljewin dit gevoelde. Zij waardeerde zijn tact en fijngevoeligheid.
„Ik heb wel begrepen, dat dit een vriendelijke manier was om mij
te zeggen dat u me met genoegen wilt ontvangen, en ik ben daardoor
zeer getroffen. Ti, die aan de stad gewend bent, moet, dunkt mij,
het buitenleven maar lastig vinden; als ik u ergens mee van dienst
kan zijn, beschik dan over mij, alstublieft."
„0, merci," zei Dolly, „in het begin was het inderdaad niet zo een-voudig, maar nu loopt alles uitstekend, dank zij mijn oude kindermeid," vervolgde zij, en wees op Matrona Filemonowna, die, begrij-,
pend, dat er sprake was van haar, Ljewin een vriendelijke, voldane
glimlach toewierp. Zij kende hem wel, wist, dat hij een goede partij
zou zijn voor ha a r juffrouw en stelde dus belang in hem.
„Komt u naast ons zitten, dan schikken wij een beetje op," zei zij.
„Nee, ik kom liever te voet achter u aan. Kinderen, wie van julle
loopt met mij mee om te zien of wij de paarden kunnen bijhouden?"
De kinderen kenden Ljewin niet goed en herinnerden zich hem niet,
maar zij waren helemaal niet verlegen voor hem. Kinderen worden
vaak beknord, omdat zij niet vriendelijk zijn tegen grote mensen;
dat komt, doordat zelfs het meest kortzichtige kind nooit dupe wordt
van veinzerij, welke soms de scherpzinnigste man ontgaat. Zijn instinct waarschuwt het onfeilbaar. En welk gebrek men Ljewin ook
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mocht aanwrijven, men kon hem geen tekort aan oprechtheid verwijten. De kinderen deelden dan ook te zijnen opzichte de welwillendheid, welke sprak uit het gezicht van hun moeder. De twee
oudsten gaven gehoor aan zijn uitnodiging en draafden met hem
mee als met hun meid, de gouvernante, of hun moeder. Ook Li ii
wilde naar hem toegaan; hij zette haar op zijn schouder en begon
te draven, terwijl hij Dolly toeriep:
„Weest u. niet bang, Darja Alexandrowna, ik zal goed op haar
passen." En Dolly, die zag, hoe voorzichtig en handig in zijn bewe
gingen hij was, volgde hem met ogen vol vertrouwen.
Ljewin werd weer kind met de kinderen, vooral zo buiten en in de
nabijheid van Dolly, voor wie hij oprechte sympathie koesterde; zij
zag hem graag in deze stemming, die bij hem geen zeldzaamheid
was; zij vermaakte zich over het spel, waaraan hij zich met de
kinderen overgaf, over zijn gelach met miss Hull, tegen wie hij
Engels sprak op zijn manier, en over zijn verhalen betreffende zijn
doen en laten
Na het diner, toen zij samen alleen waren op het balkon, kwam
Kitty ter sprake. „U weet, dat Kitty hier de zomer bij mij komt
doorbrengen?"
„Inderdaad," antwoordde Ljewin blozend, en hij veranderde prompt
van onderwerp.... „Dus, dan zend ik u twee koeien, en als u
per se wilt betalen en niet van schaamte daarover bloost, dan geeft
u vijf roebels per maand."
„Maar ik verzeker u, dat het niet meer nodig is, ik red me wel."
„In dat geval zal ik met uw goedvinden uw koeien en hun voedsel
eens gaan zien; daar hangt alles van af." En om het netelige onderwerp niet aan te snijden, waarnaar hij zo hartgrondig benieuwd
was, gaf hij Dolly een hele uiteenzetting over de voeding der koeien,
een systeem, dat hen maakte tot eenvoudige machines, bestemd om
hun voer om te zetten in melk, enzovoort. Hij vreesde een gemoedsrust, zo duur gekocht, te verstoren.
„U hebt misschien gelijk, maar dat alles vereist veel oplettendheid
en wie zal dat op zich nemen?" antwoordde Dolly zonder enige
overtuiging. Nu de orde in haar huishouding weer was hersteld
onder invloed van Matrona Filemonowna, had zij geen enkel verlangen, daaraan iets te veranderen; de wetenschappelijke kennis
van Ljewin kwam haar trouwens verdacht voor en zijn theorie
250

scheen haar twijfelachtig, misschien schadelijk. Het systeem van
Matrona Filemonowna was onvergelijkelijk veel helderder: het
bestond er in, meer hooi te geven aan de melkkoeien, en de kok te
beletten, het vette keukenwater te brengen aan de koe van de
strijkster; Dolly wilde vooral graag over Kitty spreken.
9,

„Kitty schrijft mij, dat zij behoefte heeft aan eenzaamheid en rust,"
begon Dolly na een ogenblik van stilzwijgen.
„Is haar gezondheid nu beter?" vroeg Ljewin met ontroering.
„code zij dank, zij is helemaal hersteld; ik heb nooit geloofd, dat
zij een borstkwaal had."
„Daar ben ik erg blij om!" zei Ljewin, en Dolly meende op zijn
gezicht de uitdrukking te lezen van een ontroostbare smart.
„Zegt u mij eens, Konstantin Dmitritsj," zei Dolly met een goedige
en tevens ietwat schalkse glimlach, „waarom bent u eigenlijk boos
op Kitty?"
„Maar ik ben helemaal niet boos op haar," antwoordde hij.
„Toch wel! Waarom bent u niet bij ons gekomen tijdens uw laatste
reis naar Moskou?"
„barja Alexandrowna!" zei hij en kleurde tot aan zijn haarwortels,
„hoe kunt u, die zo goed bent, zo onmeedogend tegen mij zijn, terwijl

u weet...."
„Maar ik weet niets."
„Terwijl u weet, dat ik ben afgewezen!" -- en alle tederheid, die
hij een ogenblik tevoren nog voor Kitty had gevoeld, vervluchtigde
bij de herinnering aan deze kwetsuur.
„Waarom denkt u, dat ik dit weet?"
„Omdat iedereen het weet."
„Daarin vergist u zich; ik vermoedde het wel, maar ik had geen
enkele zekerheid."
„Goed dan, nu weet u het."
„Ik wist alleen, dat zij hevig leed aan een herinnering, waarop zij
geen toespeling verdroeg. Dat zij mij niet in vertrouwen heeft
genomen, bewijst, dat zij niemand iets heeft gezegd. Wat is er tussen
u? Zegt u het mij!"
„Ik 1ieb het u al verteld."
„Wanneer is dat gebeurd?"
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„De laatste keer, dat ik bij uw ouders was.”
„Weet u, ik heb zo'n medelijden met Kitty," zei Dolly, „uw eigenliefde is gekwetst...."
„Misschien," zei Ljewin, „maar...."
Zij viel hem in de rede: „Maar zij,' de kleine meid, is werkelijk
beklagenswaardig. Nu begrijp ik alles."
„Excuseert u, dat ik heenga, Darja Alexandrowna," zei Ljewin en
stond op, „tot weerziens."
„Nee, wacht," riep zij uit, en hield hem vast bij de mouw, „gaat u
nog een ogenblik zitten."
„Ik bid u, laten wij niet meer spreken over dit alles," zei Ljewin
die weer ging zitten, terwijl weer een sprankje hoop op wat hij
als voor altijd verloren beschouwde in zijn hart ontvonkte.
„Als ik u niet graag mocht," zei Dolly, met tranen in de ogen,
„indien ik u niet zo goed kende, als ik u ken...." De doodgewaande
gevoelens vervulden het hart van Ljewin levendiger dan ooit. „Ja,
ik begrijp thans alles," vervolgde Dolly. „Jullie mannen, die vrij
bent in uw keus, u kunt helder verstaan, wie uw liefde geldt, terwijl
een meisje moet afwachten, met de terughoudendheid, welke vrouwen is opgelegd; het valt u moeilijk dat te begrijpen, maar een
jong meisje zal vaak niet weten, wat te antwoorden."
„Ja, indien haar hart niet spreekt."
„Zelfs indien haar hart heeft gesproken. Denkt u zich eens in:
wanneer u het oog hebt laten vallen op een meisje, kunt u bij haar
ouders komen, in haar omgeving, haar gadeslaan, en u vraagt haar
niet ten huwelijk, tenzij u er . zeker van bent, dat zij u bevalt."
„Zo gaat het niet altijd."
„Toch spreekt u u niet eerder uit, dan wanneer uw liefde rijp is,
of wanneer van twee meisjes de ene uw voorkeur heeft gekregen.
Maar dit meisje? Men zegt, dat zij kiest, terwijl zij nooit iets anders
kan antwoorden dan ja of nee."
Het gaat over de keuze tussen mij en Wronski, dacht Ljewin, en
de dode, die weer was opgestaan in zijn hart, stierf, zo kwam het
hem voor, een tweede keer en deed hem opnieuw lijden: ,,Dar j a
Alexandrowna, zo kiest men een jurk of een ander onbelangrijk
ding, maar niet de liefde. Overigens, de keuze is gedaan, des te
beter; zo iets Avordt niet herhaald."
„Trots, trots!" zei Doily met op he ar gezicht minachting voor het
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gevoel, waaraan hij uiting gaf, en dat zoveel lager was dan die
gevoelens, welke vrouwen alleen verstaan: „Toen u zich hebt uitgesproken tegen Kitty, bevond zij zich juist in een van die gecompliceerde situaties, waarin men niet weet, wat te antwoorden. Zij
weifelde tussen u en Wronski. Hij kwam elke dag, terwijl zij u in
lange tijd niet had gezien. Als zij ouder was geweest, zou zij niet
geaarzeld hebben; ik bijvoorbeeld zou in haar geval niet hebben
geweifeld. Ik heb hem nooit kunnen uitstaan."
Ljewin herinnerde zich het antwoord van Kitty: „Nee, dat kan niet."
„Darja Alexandrowna," zei hij droogjes, „ik ben zeer getroffen door
uw vertrouwen, maar ik meen, dat u zich vergist. Terecht of ten
onrechte, maar mijn eigenliefde, welke u minacht, maakt voor mij
alle hoop ten aanzien van Katherina Alexandrowna onmogelijk,
begrijpt u, onmogelijk."
„Nog eventjes; u voelt wel dat ik met u spreek over een zuster,
die mij even dierbaar is als mijn eigen kinderen. Ik beweer niet,
dat zij u liefheeft; ik heb alleen u willen zeggen, dat haar weigering,
op het ogenblik waarop zij die gaf, geen enkele betekenis had."
„Ik begrijp u niet!" zei Ljewin en sprong op van zijn stoel: „Weet
u dan niet, hoeveel pijn u mij doet? Alsof u een kind zou hebben
verloren en men tegen u zou zeggen: Kijk, zo zou het zijn geweest,
en het zou hebben kunnen leven, en het zou u veel vreugde hebben
gegeven. Maar het is dood, dood, dood...."
„Wat bent u eigenaardig!" zei Dolly met een droevige glimlach op
het gezicht van Ljewin's ontroering: „Ach, ik begrijp het steeds
beter!" vervolgde zij op nadenkende toon: „Dus u komt niet, wanneer Kitty hier is?"
„Nee! Ik zal Katharina Alexandrowna niet ontvluchten, maar ik zal
haar zoveel mogelijk de hinder van mijn aanwezigheid besDaren."
„U bent een merkwaardig mens," zei Dolly en keek hem vol hartelijkheid aan; „laten we doen, alsof we niets hebben gezegd.... Que
veux-tu, Tanja?" zei zij tegen haar dochtertje, dat binnen kwam.
„ITTaar is mijn schop, mama?"
„Je te park frangais, réponds moi de même," Toen het kind het
Franse woord niet kon vinden, fluisterde de moeder haar dit in en

zei haar vervolgens, nog altijd in het Frans, waar zij de schop moest
zoeken. Ljewin, wie alles in het huis van Dolly veranderd scheen,
ergerde zich aan dit Frans; zelfs haar kinderen vond hij niet zo
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aardig meer. Waarom spreekt zij Frans tegen haar kinderen? Dat is
verkeerd, en niet natuurlijk. Zo voelen de kinderen het ook. Men
leert hun Frans en doet hen de oprechtheid vergeten, dacht hij,
zonder te weten, dat Dolly zich ditzelfde twintig maal had voorgehouden en toch tot het besluit was gekomen, dat, ondanks deze
inbreuk op de natuur, dit de enige manier was, om de kinderen een
vreemde taal te leren.
„Waarom zo'n haast? Blijft u nog een beetje." Ljewin bleef tot de
thee, maar al zijn vrolijkheid was verdwenen en hij voelde zich
niet op zijn gemak.
Na de thee ging Ljewin order geven de wagen in te spannen, en
toen hij weer in de salon kwam, vond hij Dolly helemaal van streek
en de ogen vol tranen. In die korte tussentijd, was al de trots van
Darj a Alexandrowna op haar kinderen plotseling verstoord. Grisja
en Tanja hadden gevochten om een bal. Op hun kreten was de
moeder komen toelopen en had hen in een ontzettende toestand
gevonden; Tanja trok haar broer bij de haren, en deze, het gezicht
van woede vertrokken, stompte haar met alle kracht. Bij deze aanblik voelde Darja Alexandrowna iets breken in haar hart en het
leven scheen haar te worden overdekt met een zwarte sluier. Deze
kinderen, waarop zij zo trots was, waren dus slecht opgevoed,
kwaadaardig, met zeer ongunstige karaktertrekken! Deze gedachte
maakte haar zozeer van streek, dat zij niet kon spreken, noch denken, noch haar verdriet aan Ljewin verklaren. Toen hij haar zo
ongelukkig zag, kalmeerde hij haar zoveel mogelijk, verzekerde
haar, dat het helemaal niet zo erg was, en dat alle kinderen vochten:
maar in de grond van zijn hart zei hij tegen zichzelf: Nee, ik zal
mijzelf geen geweld aandoen om Frans te spreken tegen mijn
kinderen; hun karakter moet niet bedorven worden, en onnatuurlijk,
daardoor verliezen zij hun lieftalligheid. 0, de mijne zullen heel
anders zijn!
Hij zei Darja Alexandrowna vaarwel, en vertrok, zonder dat zij
trachtte hem tegen te houden.
10.
Omstreeks midden Juli kreeg Ljewin bezoek van de dorpsoudste van
zijn zusters landgoed, dat twintig mijlen van Pakrowski aflag, die
verslag kwam uitbrengen over de stand van zaken en over de
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hooioogst. De voornaamste opbrengsten van dit landgoed vloeiden
voort uit grote weidevelden, die in het voorjaar overstroomd waren
en welke de boeren vroeger huurden tegen twintig roebels per
morgen. Toen Ljewin de administratie van deze bezitting op zich
nam, ging hij het land bekijken en beyond, dat deze prijs te laag
was en stelde de huur op vijfentwintig roebels per morgen. De boeren
weigerden ze op deze voorwaarden te nemen en, zo vermoedde
Ljewin, ontmoedigden ze andere gegadigden. Hij moest er dus zelf
heen, dagloners huren, en voor eigen rekening hooien, tot grote
ontstemming van de boeren, die alles deden om dit nieuwe plan te
doen mislukken. Desondanks brachten de weiden reeds de eerste
zomer bijna het dubbele op. De koppigheid der boeren duurde nog
het volgende en het derde jaar, maar deze zomer hadden zij voorgesteld, het werk te doen tegen behoud van een derde van de oogst,
en de dorpsoudste kwam zeggen, dat alles klaar was. Uit vrees voor
regen had men haast gemaakt, en nu moest de verdeling worden
gecontroleerd en Ljewin de elf oppers in ontvangst nemen, die het
deel van de eigenaar waren. Uit de haast, waarmee de dorpsoudste
zonder order daartoe de verdeling was begonnen, maakte Ljewin
op, dat er iets niet in orde moest zijn; de verlegenheid van de boer,
de toon, waarop deze zijn vragen beantwoordde, dit alles deed bij
hem de mening postvatten, dat het gewenst zou zijn, de zaak zelf op
te helderen.
Tegen etenstijd kwam hij aan in het dorp, liet zijn paarden achter

bij de oude boer, die hij kende, de zwager van zijn min, en ging de
grijsaard opzoeken bij diens bijenkorven, in de hoop, van hem enige
opheldering te verkrijgen over deze zaak. De man ontving zijn baas
met betuigingen van vreugde, liet hem zijn stukje grond tot in alle
hoekjes zien, vertelde hem uitvoerig het verhaal van zijn bijenteelt,
maar antwoordde vaag en onverschillig op de vragen, die Ljewin
stelde. Dit bevestigde diens argwaan. Hij ging vervolgens naar de
hooioppers, onderzocht ze, en vond het onaannemelijk, dat zij vijftig
karrevrachten zouden bevatten, zoals de boeren beweerden; derhalve
liet hij een der karren, die als maat hadden gediend, komen, en
gaf last, alle hooi van een opper over te brengen naar een schuur.
Het bleek, dat er slechts twee-en-dertig karrevrachten uit de hooiopper te voorschijn kwamen. Hoewel de dorpsoudste bij hoog en bij
laag zwoer, dat ales eerlijk was toegegaan, dat het hooi moest zij a
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geslonken, antwoordde Ljewin, dat hij, daar de verdeling zonder zijn
order was geschied, de oppers niet aanvaardde voor vijf karrevrachten. Na lange onderhandelingen werd besloten, dat de boeren
de elf oppers zouden behouden, en dat er ten overstaan van hem
een nieuwe verdeling zou plaats vinden. Dit alles, met de verdeling,
duurde tot aan de avond, daarna ging Ljewin zitten op een der
oppers; bewonderend keek hij naar de drukte op dé weide vol
arbeiders.
Voor hem maakte de rivier een bocht en aan de oever zag men
vrouwen in groepen druk bezig het hooi te keren, terwijl de mannen
het met lange grepen opstaken. Links op de weide ratelden de
karretjes aan, waarop het deel der boeren werd geladen.
„Prachtig weertje," zei de oude baas, en ging bij Ljewin zitten.
„Het hooi is kurkdroog. Is dat de laatste?" riep hij tegen een jonge
man, die op een kar stond, welke hen passeerde.
„De laatste, vadertje!" antwoordde de boer glimlachend, en hij
wendde zich tot een frisse, levendige vrouw, die op de kar zat, en
gaf het paard de zweep.
„Is dat je zoon?" vroeg Ljewin.
„Mijn jongste," antwoordde , de oude vertederd.
„Een knappe kerel!"
„Is het niet!"
„En al getrouwd?"
„Ja, sinds twee jaren, met Sint Philippus."
„Heeft hij kinderen?"
„Kinderen? En of! Meer dan een jaar heeft hij de onnozele gespeeld,
pas toen ze hem begonnen te plagen.... Dat is nog eens hooi," liet
hij er op volgen, verlangend, van onderwerp te veranderen.
Ljewin keek aandachtig naar het jonge paar, dat dicht bij zijn kar
vol laadde; de man stond rechtop en ontving geweldige armen vol
hooi, die hij neervlijde en rangschikte. Zijn jonge vrouw reikte ze
hem eerst met de armen aan, daarna met een greep. Zij werkte

vrolijk en vlug, een witte blouse, vastgehouden door een rode
gordel, spande over haar borsten. Toen de kar vol was, kroop ze
onder de kar om de last daar vast te maken. Iwan wees haar, hoe
de touwen moesten worden bevestigd en toen de vrouw iets ant.
woordde, schaterde hij het uit. Een jonge, sterke, pas ontloken liefde
straalde van hun beider gezichten.
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11.
Toen de touwen goed vast zaten, sprong Iwan op de grond, en pakte
het paard, een flink dier, bij de teugel. Toen voegde hij zich bij de
rij karren, die teruggingen naar het dorp. De jonge vrouw gooide
1- aar hark op de kar en liep met stevige pas naar de andere arbeidsters, die in een groep achter de wagens aanliepen. In hun kleurige
kleding begonnen zij vrolijk en levendig te zingen; een ongeschoolde
en enigszins forse stem hief een lied aan, dat andere, frisse en jonge
stemmen, in koor overnamen.
Ljewin zag van zijn opper de vrouwen naderbij komen als een
grote wolk luidruchtige vreugde, bereid hem op te nemen en mee
te voeren, hem, de oppers en de karren. Bij deze primitieve melodie,
begeleid door fluittonen en schelle kreten, scheen alles hem levend
en bewegelijk toe. Deze vrolijkheid maakte hem afgunstig. Hij zou
daaraan deel willen hebben, maar verstond het niet, zo zijn levensvreugde te uiten, en kon slechts toezien en luisteren. Toen de menigte
voorbij was, voelde hij zich verlaten, lichamelijk lui, deze boerenwereld als vijandig.
Dezelfde mensen, met wie hij had getwist, en die hij, indien het niet
hun bedoeling was geweest, hem te bedriegen, beledigd had, groetten
hem nu vrolijk in het voorbijgaan, zonder wrok en ook zonder spijt.
Het werk had alle kwade herinneringen weggevaagd; deze dag,
gewijd aan harde arbeid, vond zijn beloning in die arbeid zelf. God,
die deze dag had gegeven, had ook de kracht geschonken, om hem
door te komen, en niemand vroeg zich af, waartoe dit werk diende
en wie er de vruchten van zou plukken. Dat waren onbetekenende
tweede rangs vragen. Hoe vaak had dit arbeidzame bestaan Ljewin
bekoord; maar vandaag gevoelde hij, onder de indruk, die de aanblik
van Iwan en diens vrouw op hem hadden gemaakt, meer dan ooit
het verlangen, zijn ledige, kunstmatige, egoïstische bestaan, waaronder hij leed, te verwisselen voor dat van deze boeren, waarvan
hij de schoonheid, de eenvoud en de zuiverheid voor ogen had.
,

,

Alleen op zijn opper lag Ljewin, terwijl de dorpelingen naar hufs
gingen, en zij, die ver woonden, zich in de weide op de nacht voorbereidden, ongezien te kijken, te luisteren, te dromen. Bijna geheel
zonder slaap bracht hij deze korte zomernacht door. Tijdens hun
avondmaal praatten de boeren vrolijk, toen begonnen zij te zingen.
257
Anna Karenina — 18

Hun lange werkdag had enkel vrolijkheid achtergelaten. Kort voor
zonsopgang werd het weer stil, geen ander geluid dan het kwaken
der kikkers in het moeras en het snuiven der paarden op het land.
Ljewin kwam weer tot zichzelf, sprong omlaag, en bemerkte aan
de sterren, dat de nacht om was. En wat ga ik nu doen? Hoe moet
ik mijn plan verwerkelijken? vroeg hij zich af en trachtte vorm te
geven aan de gedachten, welke hem hadden beziggehouden tijdens
deze korte wake.
Allereerst, zo meende hij, zou hij moeten breken met zijn vroeger
leven, met zijn onnutte studie, dat zou hem weinig kosten. Vervolgens dacht hij aan zijn toekomstig bestaan, louter eenvoud en
zuiverheid, dat hem de geesteskalmte en de rust zou hergeven,
welke hij niet meer kende. Bleef nog de hoofdzaak: hoe over te gaan
van zijn huidige leven naar het andere? Dit stond hem geenszins
duidelijk voor ogen. Hij zou moeten trouwen met een boerin, een
arbeid aanpakken, Pakrowski verlaten, een hoekje grond kopen, lid
worden van een dorpsgemeenschap.... Hoe dat te doen?
Bovendien, zei hij tegen zichzelf, zijn mijn gedachten na al dit waken,
niet helder; èèn ding is zeker, dat deze paar uren hebben beslist
over mijn lot. Mijn dromen van voorheen zijn slechts hersenschimmen; wat ik wil, zal eenvoudiger en beter zijn. Hij liep de weide af
en langs de weg naar het dorp. Er stak een frisse wind op; alles
kreeg, zo vlak voor de ochtendstond, een grijze en naargeestige tint,
als om de naderende overwinning van de dag op de duisternis te
onderstrepen.
Ljewin liep vlug, om weer warm te worden en keek naar de grond
voor zijn voeten; in de verte klonk een belletje: daar komt een
wagentje aan, dacht hij. Veertig passen van zich af zag hij een
reiskoets, bespannen met vier paarden, hem tegemoet komen. De
weg was slecht, en om niet te struikelen in de wagensporen, drukten
de paarden zich tegen de dissel aan, maar de koetsier stuurde hen
van zijn bok zo handig, dat de wielen op het vlakke wegdeel bleven.
Ljewin keek verstrooid naar de wagen, zonder te denken aan wie
daarin, zouden kunnen zitten.
Een oude vrouw zat te dommelen, en voor het venster speelde een
jong meisje met het lint van haar reishoed; haar kalme en peinzende
gelaat scheen de weerspiegeling van een verheven ziel. Zij keek
naar de dageraad over het hoofd van Ljewin heen. Op het ogenblik,
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dat zij elkander voorbijkwamen, hadden twee heldere ogen zich op
hem gericht; hij herkende haar en een verraste vreugde verhelderde
zijn gezicht. Hij kon zich niet vergissen: die ogen waren enig op de
wereld, en één enkel menselijk wezen was voor hem de verpersoonlijking van het levenslicht en zijn eigen bestaansreden. Dat was zij.
Dat was Kitty. Hij begreep, dat zij onderweg was van het station
naar Jergusjowo, en meteen vervluchtigden zijn weloverwogen besluiten, al zijn slapeloze overweging. De gedachte aan een huwelijk
met een boerin boezemde hem afschuw in, daar in die reiskoets.
was het antwoord op het levensraadsel, dat hem zo bitter kwelde.
Zij vertoonde zich niet meer. Het geratel der wielen stierf weg;
amper drong het geluid van het belletje nog tot hem door; uit het
geblaf der honden maakte hij op, dat de koets door het dorp reed.
Van dit gezicht bleef niets anders over dan de verlaten velden, het
verre dorp en hijzelf, eenzaam, aan alles vreemd, zoals hij daar
alleen liep langs de uitgestorven weg.
Hij keek naar de hemel, in de hoop, daar weer de parelmoeren
tinten te vinden, die hij had bewonderd, en die hem waren voorgekomen als de verbeelding van zijn nachtelijke gevoelens en gedachten. Maar daarboven hing thans een uitgestrekt gordijn van
schapenwolkjes. De lucht werd langzamerhand helder en prachtig
blauw en beantwoordde zijn onderzoekende blik even zacht en
minder geheimzinig: nee, dacht hij, hoe schoon dat eenvoudige en
arbeidzame leven moge zijn, daarheen kan ik niet meer terugkeren.
Ik houd van haar.
12.

Niemand, behalve zijn naaste omgeving, vermoedde, dat Alexis
Alexandrowitsj, die koude verstandsmens, ten prooi was aan een
aanval van zwakte in volkomen tegenstelling met heel zijn karakter.
Hij kon geen kind, geen vrouw zien huilen, zonder zijn koelbloedigheid te verliezen; de aanblik van die tranen bracht hem in de war,
van streek, beroofde hem van zijn zelfbeheersing. Zijn ondergeschikten . wisten dit zo goed, dat zij de bezoeksters waarschuwden tegen
alle vertoon van sentimentaliteit om haar belangen niet te schaden.
„Hij wordt dan boos en luistert niet naar u," zeiden zij. En inderdaad
uitte de opwinding, waarin tranen Alexis Alexandrowitsj bracht, zich
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in nerveuse boosheid. „Ik kan niets voor u doen, gaat u liever weg,"
zei hij meestal in een dergelijk geval.
Toen Anna hem, op de thuisrit na de wedrennen, haar verhouding
met Wronski had bekend, het gezicht met de handen had bedekt en.
uitgebarsten was in snikken, kon Alexis Alexandrowitsj, hóeveel
haat hij ook jegens zijn vrouw gevoelde, niet verhinderen, dat hij
diep ontroerd werd. Om alle uiterlijke schijn, welke niet was te
verenigen met de situatie, te vermijden, trachtte hij zelfs enig blijk
van bewogenheid achterwege te laten, en bleef hij roerloos zitten,
zonder haar aan te zien, als bevroren -- wat Anna zo sterk had
getroffen.
Toen zij het huis naderden, deed hij zijn best om uit te stappen en
zijn vrouw achter te laten met het uiterlijk vertoon van gewone
beleefdheid; hij zei een paar tot niets verplichtende woorden tegen
haar en was vast besloten, elk soort beslissing uit te stellen tot de
volgende dag. De woorden van Anna hadden zijn ergste vermoedens
bevestigd, en de wonde, welke zij hem had toegebracht, en die door
haar tranen nog pijnlijker werd, was diep. Maar toen hij alleen in
het rijtuig zat, voelde Alexis Alexandrowitsj een zware last van
zich afgewenteld. Het scheen hem, dat hij was bevrijd van zijn
twijfel, van zijn jaloezie, van zijn medelijden. Hij had dezelfde
gewaarwording als iemand, die aan hevige kiespijn lijdt en wie
men zo juist de pijnlijke kies heeft uitgetrokken: de pijn is verschrikkelijk, alsof iets geweldigs, groter dan het hoofd, uit de kaak
is gerukt, afschuwelijk, maar amper gelooft de patiënt aan zijn geluk;
de pijn, die zo lang zijn leven heeft vergiftigd, bestaat niet meer; hij
kan denken, spreken, zich met iets anders bezig houden dan met
zijn ellende. Zo was het ook met Alexis Alexandrowitsj. Hij had
een vreemde, verschrikkelijke pijn geleden, maar het was voorbij;
voortaan kon hij weer aan iets anders denken dan aan zijn vrouw.
Het is een gevallen vrouw, eerloos, harteloos, goddeloos. Ik heb het
altijd wel gevoeld, maar uit medelijden met haar heb ik getracht,
mijzelf te bedriegen. Oprecht geloofde hij, het zo goed te hebben
gezien; hij herinnerde zich verschillende bijzonderheden, die vroeger
in zijn ogen onschuldig waren, maar hem thans evenveel bewijzen
toeschenen voor Anna's slechte karakter: het was een vergissing van
mij, mijn leven te verbinden met het hare, maar mijn dwaling had
niets schuldigs, en dus moet ik niet ongelukkig zijn. De schuldige,
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dat is zij; alles, wat met haar in verband staat, gaat mij niet meer
aan, zij bestaat niet meer voor mij.... Hij stelde geen belang meer
in de ellende, die over haar zou kunnen komen en over zijn zoon,
jegens wien zijn gevoelens dezelfde verandering ondergingen; de
hoofdzaak was, op een verstandige, behoorlijke wijze uit deze crisis
te geraken, zich schoon te wassen van de modder, waarmee zij hem
bespatte, en dit zonder dat zijn eigen, fatsoenlijke, nuttige, bezige
leven daarvan hinder zou ondervinden: moet ik mezelf ongelukkig
maken, omdat een slechte vrouw een vergissing heeft begaan? Ik
ben noch de eerste, noch de laatste in een dergelijke situatie. Hij
dacht aan Darjalow, Poltwoski, vorst Karibinow, Dramm, ja, ja, die
fatsoenlijke en voortreffelijke Dramm, Semenow, Tsjangwin! De
onrechtvaardige wereld lacht om hen, maar ik heb altijd alleen hun
ongeluk verstaan, en ik heb ze altijd beklaagd, dacht Alexis Alexandrowitsj. Dit was volkomen onjuist, nooit had hij er aan gedacht,
medelijden voor hen te gevoelen, en de aanblik van andermans
ongeluk had hem altijd doen stijgen in eigen achting.
En nu treft mij op mijn beurt, wat zoveel anderen getroffen heeft,
nu gaat het er om, de toestand het hoofd te kunnen bieden. En hij
herinnerde zich, hoe verschillend deze mannen zich hadden gedragen: Darjalow heeft het duel verkozen.... In zijn jeugd, en juist
door zijn vreesachtige aard, had Alexis dikwijls nagedacht over het
duel. Niets kwam hem verschrikkelijker voor dan de gedachte aan
een op hem gericht pistool, en nooit had hij enig wapen gehanteerd.
Deze instinctieve afschuw wekte een reeks van overwegingen in
hem: hij trachtte zich te gewennen aan de gedachte, dat hij misschien nog eens zijn leven zou moeten wagen. Toen hij later een
hoge maatschappelijke positie had bereikt, verflauwden deze indrukken; maar de vrees voor zijn eigen lafheid stak zo diep, dat Alexis
thans langdurig peinsde over het vooruitzicht van een duel, en dit
van alle kanten bekeek, ondanks zijn innige overtuiging, dat hij
in geen geval zou vechten.
Dan was er nog de mogelijkheid van een scheiding; hij kende daar
ook gevallen van, zelfs in hoge kringen, maar Alexis Alexandrowitsj
wist zich niet één te binnen te brengen, waarbij deze maatregel het
doel had bereikt, dat hij zich voor ogen stelde. In al die gevallen
had de echtgenoot zijn vrouw afgestaan of verkocht; en het was de
schuldige, zij, die geen enkel recht had oj een tweede huwelijk, die
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een nieuwe band aanging De wettelijke scheiding, waarvan het
gevolg zou zijn de bestraffing der ontrouwe, kon, zo gevoelde Alexis,
hij niet nastreven. De grove, brutale bewijzen, welke de wet vereiste, zouden in zijn geval onmogelijk kunnen worden verschaft,
indien ze er mochten zijn, zou hij er geen gebruik van hebben
kunnen maken, omdat dit schandaal hem in de ogen van het publiek
nog dieper zou doen vallen dan de schuldige. Zijn vijanden zouden
ervan profiteren om over hem te lasteren en te trachten, zijn hoge
positie te schokken, en zijn doel, met zo weinig mogelijk gerucht uit
de crisis te geraken, waarin hij zich bevond, zou niet worden bereikt.
Bovendien zou de scheiding voor goed een einde maken aan elke
betrekking tot zijn vrouw, en haar overlaten aan haar minnaar. Doch
ondanks de onverschillige minachting, die Alexis meende te gevoelen
voor Anna, bestond er in de grond van zijn hart nog steeds een zeer
levendig gevoel: afschuw van alles, wat haar dichter bij Wronski
zou kunnen brengen, voordeel doen hebben van haar misstap. Deze
gedachte deed hem bijna een kreet van smart slaken. Hij ging in
de wagen staan, veranderde van plaats en met een somber gezicht
wikkelde hij omslachtig zijn kouwelijke benen in de plaid. Het is
ook nog mogelijk, dacht hij voorts in een poging, zich te kalmeren,
Karibinow en die goede Dramm als voorbeeld te nemen, en te
scheiden van tafel en bed; maar deze stap had vrijwel dezelfde
bezwaren als een algehele scheiding: ook zo zou hij zijn vrouw in
de armen van Wronski werpen.
„Nee, dat is onmogelijk, onmogelijk!" zei hij tegen zichzelf, en plukte
aan zijn plaid. Ik kan niet ongelukkig zijn, en zij mogen niet gelukkig zijn. Wat hij eigenlijk zonder het te weten wilde, was, haar
te zien lijden wegens deze aanslag op de gemoedsrust, de eer van
haar echtgenoot.
Na zo de bezwaren te hebben overwogen van het duel, van de
al gehele scheiding en van de scheiding van tafel en bed, kwam
Alexis tot de overtuiging, dat de enige weg, om uit deze moeilijkheid
te geraken, was, zijn vrouw te behouden, zijn ongeluk voor de
wereld te verbergen, alle denkbare middelen aan te wenden om
een einde te maken aan de liaison van Anna en Wronski en, wat hij
zichzelf niet bekende, de schuldige te straffen; ik moet haar verklaren, dat ik in de situatie, welke zij voor ons gezin heeft doen
ontstaan, de ogenschijnlijke status quo voor allen verkieselijk acht,
262

en dat ik er in toestem, die te bewaren, onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij elke relatie met haar minnaar breekt.
Toen hij dit besluit had genomen, zocht Alexis naar een argument
om het te motiveren; op deze wijze handel ik overeenkomstig de
godsdienstige voorschriften; ik verstoot de overspelige vrouw niet,
ik geef haar de kans, haar leven te beteren en zelfs offer ik mij,
hoe pijnlijk dit ook voor mij is, gedeeltelijk op aan haar rehabilitatie. -- Karenin wist, dat hij geen enkele invloed zou kunnen
uitoefenen op zijn vrouw, en dat de pogingen, welke hij zich voornam, ijdel waren. In deze laatste droevige uren had hij er geen
ogenblik aan gedacht, bij de godsdienst steun te zoeken, maar zodra
hij die in overeenstemming bevond met zijn besluit, ervoer hij deze
sanctie als een verlichting. Hij voelde zich opgelucht bij de gedachte,
dat niemand het recht zou hebben, hem te verwijten, dat hij in zo'n
ernstige levenscrisis had gehandeld in strijd met het geloof, welks
faam hij zo hoog hield temidden der algemene onverschilligheid.
Ten slotte bedacht hij zelfs, dat er geen enkele reden bestond, om
zijn betrekkingen tot haar niet ongeveer dezelfde te laten als deze
de laatste tijd waren geweest. Natuurlijk kon hij haar niet meer
achten; maar hij zag geen grond om zijn ganse leven te wijzigen
en zelf te lijden, omdat zij ontrouw was geweest; en de tijd komt,
dacht hij, de tijd die zoveel moeilijkheden oplost, waarin deze
betrekkingen zich zullen herstellen als voorheen; zij moet ongelukkig
zijn, maar ik, die niet schuldig ben, ik mag niet lijden.
13.
Toen hij Petersburg naderde, had Alexis de gedragslijn, welke hij

moest volgen tegen zijn vrouw, volledig vastgesteld en zelfs in zijn
geest reeds de brief ontworpen, die hij haar zou schrijven. Bij zijn
thuiskomst wierp hij een vluchtige blik op de papieren van het
ministerie, die bij de concierge lagen, en liet ze naar zijn kamer
brengen.
„Laat maar uitspannen, en er wordt geen bezoek ontvangen," antwoordde hij op een vraag van de concierge en legde op deze laatste
order de nadruk met een soort voldoening, welke kennelijk een teken
was van een betere geestesgesteldheid. In zijn kabinet liep Alexis
eerst enige tijd heen en weer, waarbij hij zijn vingers deed kraken,
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en bleef toen staan voor zijn grote bureau, waar de huisknecht zes
kaarsen had ontstoken. Hij ging zitten, beroerde achtereenvolgens
de verschillende voorwerpen en begon toen, het hoofd gebogen, een
elleboog op de tafel, te schrijven, nadat hij een minuut had zitten
peinzen. Hij schreef Anna in het Frans, zonder haar naam te vermelden, met gebruik van het woordje „vous", dat hij minder koud
en plechtig achtte, dan dit woord in het Russisch klonk.
„Ik heb u bij ons laatste onderhoud mijn voornemen meegedeeld,

u mijn beslissing te doen weten ten aanzien van het onderwerp van
ons gesprek. Na rijp beraad los ik deze belofte thans in. En dit is
mijn besluit: hoe uw gedrag ook moge zijn, ik matig mijzelf niet
het recht aan, banden te verbreken, welke een hogere macht heeft
geheiligd. Het gezin mag niet het slachtoffe:r worden van een gril,
van een willekeurige daad, of zelfs van de misstap van een der
echtgenoten; en ons leven moet hetzelfde blijven. Dat moet zo zijn
voor mij, voor u, voor onze zoon. Ik ben er van overtuigd, dat u
berouw hebt gevoeld, dat u nog berouw voelt over het feit, dat mij
noodzaakt u te schrijven, en dat u mij zult helpen, de oorzaak van
onze verwijdering in de wortel aan te tasten, en het verleden te
vergeten. In het tegengestelde geval dient gij te beseffen, wat u
wacht, u en uw zoon. Ik hoop grondig met u te kunnen spreken bij
onze volgende ontmoeting. Daar het zomerseizoen ten einde loopt.
zult ge mij verplichten, met zo spoedig mogelijk terug te keren naar
de stad, in elk geval niet later dan Dinsdag. Alle maatregelen voor
de verhuizing zullen worden getroffen. Ik verzoek u, wel te overwegen, dat ik zeer bijzondere waarde hecht aan de inwilliging van
dit, mijn verzoek.
A. Karenin.
P.S. Ik voeg bij deze brief het geld, dat gij op dit ogenblik nodig
zoudt kunnen hebben.
Hij las zijn brief nog eens over en was voldaan; de gedachte, geld
te sturen, kwam hem heel gelukkig voor. Geen hard woord, geen
verwijt, maar ook geen zwakheid. Het hoofddoel was zo bereikt; hij
bouwde haar een gouden brug, waarover zij kon terugkeren. Hij
vouwde de brief samen, streek hem glad met een groot, massief
ivoren vouwbeen, stak hem met het geld in de enveloppe en belde
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met die kleine voldoening, welke hij altijd ondervond over de volmaakte organisatie van zijn bureau.
„Geef deze brief aan de koerier, dat hij hem morgen naar Anna
Arkadjewna brengt," zei hij tot de huisknecht en stond op.
„Zeker, Uwe Excellentie.... Moet de thee hier worden gebracht?"
Alexis Alexandrowitsj liet zich thee brengen en liep toen, spelend
met zijn vouwbeen, naar de fauteuil, waarnaast een tafel stond met
de lamp en een Frans boek, waarmee hij bezig was. Het portret van
Anna, een merkwaardig stuk van een beroemd schilder, hing in een
ovale lijst boven die fauteuil. Alexis wierp haar een blik toe. Twee
ondoorgrondelijke ogen kaatsten die blik ironisch, bijna onbeschaamd, terug. Alles kwam hem uitdagend voor in dat mooie
portret, van de kant, die het hoofd en de zwarte haren omlijstte,
tot de blanke, welgevormde hand, bedekt met ringen.
Toen hij enkele minuten naar deze beeltenis had gekeken, huiverde
hij, zijn lippen beefden, en met een uitroep van afkeer wendde hij
zich af. Hij ging zitten en sloeg zijn boek open. Hij trachtte te
lezen, maar bezat niet zijn vroegere belangstelling voor dit werk
over de ontdekking van oude opschriften. Zijn ogen keken naar de
bladzijden, zijn gedachten waren elders. Doch niet bij zijn. vrouw.
Hij dacht aan een moeilijkheid, welke kort geleden was ontstaan in
belangrijke aangelegenheden, welke samenhingen met zijn ministerie, en hij voelde, dat hij dit vraagstuk beter onder de knie had
dan ooit; zonder ijdelheid mocht hij zeggen, dat het denkbeeld, dat
hij zich in zijn geest had gevormd over de oorzaken van deze
moeilijkheid, het middel verschafte om alle hinderpalen uit de weg
te ruimen. Zo zag hij zich reeds zijn vijanden verpletteren, stijgen
in aller achting en derhalve de Staat een waardevolle dienst be-

wijzen.
Zodra de huisknecht de kamer uit was, stond Alexis Alexandrowitsj
op en liep naar zijn bureau. Hij pakte de map met de lopende zaken
greep een potlood en verdiepte zich in de lezing van de stukken met
betrekking tot de moeilijkheid, welke door zijn hoofd speelde. Fen
nauw merkbare glimlach van zelfvoldaanheid speelde om zijn
lippen. Zijn gezicht kreeg een blozende kleur en snel maakte hij een
paar aantekeningen voor eigen gebruik. Nadat hij een heel vel had
beschreven, belde hij en liet een briefje brengen naar zijn chef de
bureau, om hem een paar inlichtingen te vragen, welke nog ontbra,
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ken. Vervolgens stond hij op en begon weer te ijsberen. Nog eens
vielen zijn ogen op het portret, hij fronste de wenkbrauwen en
glimlachte minachtend. Toen nam hij zijn boek weer op, dat thans
opnieuw zijn volle aandacht trok, evenals de vorige dag. Toen hij
tegen elf uur naar bed ging en, voor hij insliep, in zijn herinnering
de gebeurtenissen van de dag nog eens naging, zag hij die niet meer
in hetzelfde wanhopige licht.
14.
Hoewel Anna Wronski nooit had willen toegeven, dat hun positie
scheef en weinig eervol was, gevoelde zij in de grond van haar hart
toch wel degelijk, hoezeer zij gelijk had. Zij zou van harte gaarne
deze toestand vaarwel hebben gezegd, en toen zij, in haar emotie,
alles had bekend aan haar echtgenoot, op de thuisrit na de wedrennen, voelde zij zich opgelucht. Na het vertrek van Alexis
Alexandrowitsj zei zij telkens weer tegen zichzelf, dat nu tenminste
alles was gezegd, en dat zij niet meer zou behoeven te bedriegen en
te liegen; al bleef de situatie voor haar ook ellendig, deze was toch
niet meer dubbelzinnig. Toen Wronski haar diezelfde avond kwam
opzoeken, vertelde zij hem echter niets van haar bekentenis aan
haar echtgenoot, niets, wat zij hem had moeten zeggen, om de
toekomst onder de ogen te zien.
Toen zij de volgende morgen wakker werd, was het eerste, wat
haar te binnen schoot, de woorden, die zij tegen haar echtgenoot
had gezegd. Deze kwamen haar in hun vreemde brutaliteit zo gruwelijk voor, dat zij niet kon begrijpen, hoe zij de moed had gehad,
ze uit te spreken. Wat zou hieruit nu voortkomen? Alexis Alexandrowitsj was heengegaan zonder te antwoorden.
Daarna, dacht zij, heb ik Wronski weer gezien, en ik heb hem niets
gezegd. Toen hij wegging, wilde ik hem terugroepen, maar dat heb
ik niet gedaan, omdat ik meende, dat hij het vreemd zou vinden, dat
ik niet meteen alles heb verteld. Waarom heb ik, terwijl ik toch
wilde spreken, dat ook niet gedaan? In antwoord op deze vraag
werd haar gezicht door een brandend rood overtogen; zij begreep,
dat schaamte haar had weerhouden. En deze situatie, welke zij de
vorige dag zo duidelijk vond, kwam haar thans somberder, wanhopiger voor dan ooit. Zij vreesde de oneer, waaraan zij tot nog toe
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niet had gedacht. Peinzend over de vraag, welk besluit haar echtgenoot zou kunnen nemen, kwamen de verschrikkelijkste gedachten
bij haar op. Elk ogenblik meende zij de zaakwaarnemer te zien
verschijnen, om haar uit het huis te verjagen en haar schuld aan
het heelal te openbaren. Zij vroeg zich af, waar zij een onderkomen
moest zoeken, als zij zo werd verjaagd, en vond hierop geen
antwoord.
Wronski, meende zij, hield niet meer van haar als voorheen en begon
haar moe te worden. Hoe zou zij zich aan hem kunnen opdringen?
En een bitter gevoel jegens hem kwam op in haar hart. De gedachte
aan de bekentenis kwelde haar; het was haar, alsof die woorden in
het openbaar waren uitgesproken en door iedereen gehoord. Hoe kon
zij de mensen om zich heen recht in het gezicht zien? Zij kwam er
niet toe, het kamermeisje te bellen, nog minder naar beneden te
gaan om te ontbijten met haar zoon en zijn gouvernante. Het
kamermeisje was enige malen komen luisteren aan de deur, verbaasd, dat er niet om haar werd gebeld; zij besloot naar binnen te
gaan. Anna keek haar met een vragende blik aan en bloosde
verschrikt. Annoesjka verontschuldigde zich en zei, dat zij meende,
te zijn geroepen; zij bracht een jurk en een briefje. Het briefje was
van Betsy, die haar schreef, dat Lize Merkalowa en barones Stoltz
met hun aanbidders die dag bij haar croquet zouden komen spelen.
„Kom ook," schreef zij, „al was het slechts bij wijze van zeden-

studie. Ik reken er op." Anna las het briefje vluchtig en zuchtte diep.
„Ik heb niets nodig," zei ze tegen Annoesjka, die met de wastafel
bezig was, „ga maar, ik kleed me aanstonds aan en kom dan naar
beneden. Ik heb niets nodig."
Annoesjka ging de kamer uit, maar Anna kleedde zich niet aan. Zij
zat met gebogen hoofd, de armen slap langs het lichaam; zij
huiverde, zij wilde een gebaar maken, iets zeggen, maar verzonk

meteen weer in dezelfde machteloosheid. „Mijn God, mijn God!"
stiet zij nu en dan uit, zonder enige zin aan deze woorden te hechten.

De gedachte, een toevlucht te zoeken in de godsdienst was haar even
vreemd als die te zoeken bij Alexis Alexandrowitsj, hoewel zij toch
nooit had getwijfeld aan het geloof, waarin zij was opgegroeid. Wist
zij niet reeds van tevoren, dat de godsdienst haar als eerste plicht
zou voorschrijven, afstand te doen van wat voor haar de enige
bestaansreden betekende? Zij leed en ontdekte met schrik in zichzelf
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een nieuw, nog ongekend gevoel, dat zich van haar gehele wezen
scheen meester te maken; zij gevoelde dubbel, zoals soms vermoeide
ogen dubbel zien, en wist niet meer, wat zij vreesde, noch wat zij
wenste. Het verleden of de toekomst? Wat was haar diepste wens?
Mijn hemel! Wat heb ik! dacht zij, toen zij plotseling een scherpe
pijn voelde steken bij haar slapen; toen bemerkte zij, dat zij machinaal haar haren met beide handen had vastgegrepen, en dat zij
daaraan trok aan weerszijden van haar hoofd.
Zij sprong op van het bed en begon heen en weer te lopen.
„De koffie staat klaar, en de juffrouw zit met Serge te wachten,"
zei Annoesjka, die de kamer weer binnenkwam.
„Serge? Wat doet Serge?" vroeg Anna, die tot zichzelf kwam bij de
gedachte aan haar zoon, wiens bestaan zij zich thans voor het eerst
herinnerde.
„Hij is, geloof ik, ondeugend geweest," zei Annoesjka glimlachend.
„Ondeugend, hoe dat?"
„Hij heeft een perzik genomen uit de schaal in de salon en heeft
die stilletjes opgegeten, naar het schijnt."
De herinnering aan haar zoon deed Anna ontwaken uit de nachtmerrie, welke haar beklemde. Zij herinnerde zich, hoe zij de laatste
jaren ernstig, wel een tikje overdreven, de rol had gespeeld van
een moeder, die slechts voor haar zoon leeft, en zij ervoer het geluk.
dat zij ten slotte nog een ander steunpunt had dan haar echtgenoot
en Wronski. Dit steunpunt was Serge. In wat voor situatie zij ook
mocht geraken, zij kon haar zoon niet achterlaten. Haar man mocht
haar verjagen, met schande overladen, Wronski mocht haar verlaten
en terugkeren naar zijn onafhankelijk leven (weer voelde zij bitter
verwijt in haar hart) — het kind kon niet in de steek worden
gelaten; zij had een doel in het leven: er moest worden gehandeld,
gehandeld tot elke prijs, om haar situatie in verband met haar zoon
veilig te stellen; zij moest zich haasten, hem meenemen, en derhalve
kalmeren, zich bevrijden van de angst, die haar kwelde; en de
gedachte aan een daad ten behoeve van het kind, aan een vertrek
met hem, waarheen dan ook, maakte haar reeds rustiger. Zij kleedde
zich vlug aan, ging met zekere pas naar beneden, en kwam de salon
binnen, waar, zoals gewoonlijk, Serge en zijn gouvernante op haar
wachtten met het ontbijt. Serge, in het wit gekleed, stond bij een
tafel, met gebogen rug en het hoofd omlaag; zijn gezicht had een
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uitdrukking van geconcentreerde afwachting, die zij wel van hem
kende, en die hem deed gelijken op zijn vader; hij rangschikte zijn
bloemen, die hij had geplukt. De gouvernante keek streng. Toen hij
zijn moeder zag, stootte Serge, zoals hij vaker deed, een doordringende kreet uit:
„0, mama!" Toen hield hij besluiteloos op, niet wetend, of hij de
bloemen neer zou gooien om naar zijn moeder te rennen, of dat hij
eerst zijn bouquet zou afmaken om haar dit aan te bieden. De
gouvernante begroette haar en begon een omslachtig verhaal over
Serge's wandaden; Anna luisterde niet naar haar. Zij vroeg zich af,
of z ij haar ook mee zou moeten nemen op reis; nee, ik laat haar
hier, besloot zij, ik ga alleen met mijn zoon.
„Ja, dat is heel lelijk," zei zij ten slotte, pakte Serge bij de schouder
en keek hem zonder strengheid aan, „laat u hem maar bij mij," zei
zij tot de verbaasde gouvernante en, zonder de arm van het onthutste
maar gerustgestelde kind los te laten, kuste zij hem en ging aan
tafel zitten.
„Mama, ik.... heus...." stotterde Serge en trachtte aan het
gezicht van zijn moeder te raden, wat zij zou zeggen over die
geschiedenis met de perzik.
„Serge," zei zij, zodra de gouvernante de kamer uit was, „dat is
heel lelijk, maar je zult het niet weer doen, nietwaar? Je houdt toch
van me?" Zij werd helemaal vertederd: hoe zou ik niet van hem
houden, dacht zij, ontroerd door de gelukkige blik van het kind, en.
zou hij ooit de kant van zijn vader kunnen kiezen om mij te
straffen? Zou hij niet altijd medelijden met mij hebben? Er stroomden tranen over haar gezicht; om die te verbergen, sprong zij
eensklaps op en rende bijna naar het terras.
Op de stormachtige regens der laatste dagen was een helder en
koud weertje gevolgd, hoewel de zon schitterde op de bladeren.
De koude, gevoegd bij de angst, die zich van haar meester maakte,
deed haar huiveren. „Kom, ga weer naar Mariette," zei zij tegen
Serge, die haar was gevolgd, en zij liep verder over de strooien
matten, die de grond van het terras bedekten.
Zij bleef staan en keek een ogenblik naar de kruinen van de espen,
die schitterden van regen en zonneschijn. Zij had een gevoel, alsof
de ganse wereld even weinig medelijden jegens haar zou betonen
als deze koude hemel en dit groen; niet denken, zei zij tegen zich269

zelf, en gevoelde evenals op haar kamer een diepe pijn, ik moet
weg, maar waarheen? Wanneer? Met wie? .... Naar Moskou met
de laatste trein. Ja en ik zal Annoesjka en Serge meenemen. We
zullen slechts het allernoodzakelijkste inpakken, maar ik moet ze
eerst schrijven, hun allebei. En vlug liep ze de kleine salon weer
binnen, waar zij aan tafel ging zitten, om haar echtgenoot te
schrijven
„Na wat er is voorgevallen kan ik niet meer met u leven; ik vertrek
en neem mijn zoon mee; de wet ken ik niet en daardoor ben ik er
niet van op de hoogte, bij wie hij behoort te blijven, maar ik neem
hem mee, omdat ik niet zonder hem kan leven; wees edelmoedig,
laat hem mij."
Tot zover had zij vlug en natuurlijk geschreven, maar dit beroep op
edelmoedigheid, die Alexis Alexandrowitsj in haar ogen niet bezat,
en de noodzaak, te eindigen met een paar treffende woorden, deden
haar aarzelen:
„Ik kan niet spreken over mijn schuld en mijn berouw, en daarom...." Weer hield zij op, daar zij geen woorden vond om haar
gedachten in uit te drukken, en zij zei tegen zichzelf: nee, ik kan er
niets aan toevoegen. En zij verscheurde haar brief, waarop zij een
andere schreef, waar geen beroep in voorkwam op de edelmoedigheid
van haar echtgenoot.
De volgende brief was voor Wronski bestemd. „Ik heb alles bekend
aan mijn man," schreef zij, toen hield zij op, niet in staat verder te
gaan -- het was zo bruusk, zo weinig vrouwelijk! En zij dacht:
trouwens, wat kan ik hem schrijven? Opnieuw bloosde zij van
schaamte en herinnerde zich, hoe hij zijn kalmte altijd wist te
bewaren, en de ontstemming, welke deze herinnering bij haar
wekte, deed haar de pas begonnen brief in duizend snippers scheuren. Beter is het, te zwijgen, meende zij en deed haar schrijfmap
dicht; hierop ging zij de gouvernante en de bediende mededelen,
dat zij die avond nog vertrok naar Moskou. IJlings diende de reis
te worden voorbereid.
:

15.

De afreis bracht het huis in rep en roer. Twee koffers, een reistas
en een bundel plaids lagen gereed in de wachtkamer, de koets en
twee huurrijtuigen wachtten voor het perron. In de drukte had
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Anna haar kommer enigszins vergeten en voor de tafel in haar
kleine salon, pakte zij zelf haar reiszak in, toen Annoesjka haar
aandacht vestigde op wielengeratel vlak bij het huis. Anna keek
door het venster en zag de koerier van Alexis Alexandrowitsj
aanbellen bij de voordeur.
„Ga eens kijken, wat er is," zei zij, kruiste haar armen over haar
knieën en ging zitten wachten in een fauteuil. Een knecht bracht
een groot pakket, waarvan het adres was geschreven met de hand
van Alexis Alexandrowitsj.
„De koerier heeft opdracht, op antwoord te wachten," zei hij.
„Dat is goed," antwoordde zij, en zodra de knecht was heengegaan,
scheurde zij met trillende hand de enveloppe open. Er viel een
bundeltje bankbiljetten, saamgehouden door een papierstrook, uit,
maar zij dacht slechts aan de brief, die zij las, te beginnen bij het
einde : „Alle maatregelen voor de verhuizing zullen worden getroffen.... Ik verzoek u, te overwegen, dat ik een zeer bijzondere
waarde hecht aan de inwilliging van dit, mijn verzoek," las zij. En
vervolgens liep zij de brief van het begin tot het einde door. Toen
zij hem uit had, voelde zij zich ijskoud en verpletterd onder een
verschrikkelijke en onverwachte ramp. Die morgen had zij nog spijt
gehad over haar bekentenis en haar woorden willen terugnemen;
nu deed deze brief, alsof zij niet waren gesproken, schonk haar, wat
zij had verlangd, en deze weinige regels kwamen haar erger voor
dan alles, wat zij had kunnen bedenken.
Hij heeft gelijk! Gelijk! mompelde zij voor zich heen: Hoe zou hij
niet altijd gelijk hebben, is hij dan geen grootmoedig Christen? 0,
wat is die man laag en gemeen! En dan te bedenken, dat alleen ik
hem begrijp, begrijpen kan, ik, die niet in staat ben, het uit te
leggen. Ze zullen zeggen: „Hij is een godsdienstig man, zedelijk
hoogstaand, fatsoenlijk, intelligent," maar zij zien niet, wat ik heb
gezien; zij weten niet, dat hij acht jaren lang mijn leven heeft
verdrukt, alles verstikt, wat er bij mij stond! Heeft hij er ooit aan
gedacht, dat ik een levende vrouw was, die behoefte had aan liefde?
Niemand wist, dat hij mij voortdurend heeft gekwetst, en dat dit
hem nog bevrediging schonk ook. Heb ik niet met al mijn krachten
getracht, een doel te vinden voor mijn bestaan? Heb ik niet al het
mogelijke gedaan, om van hem te houden, en heb ik, toen ik daarin
niet kon slagen, niet geprobeerd mij vast te klampen aan mijn zoon?
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Mau mettertijd heb ik begrepen, dat ik mij geen illusies meer kon
maken! Ik verstond, dat het mijn schuld niet was, dat God mij zo
heeft geschapen; ik heb behoefte aan ruimte om mij heen, aan
liefde. En nu? Als hij mij doodde, als hij hem doodde, zou ik dat
kunnen verstaan, maar nee, hij.... Ik had toch kunnen raden, wat
hij zou doen! Hij moest handelen in overeenstemming met zijn laffe
aard, hij moest de rechtvaardige blijven, en mij, ongelukkige, nog
verder in de afgrond stoten....
„Gij dient te beseffen, wat u wacht, u en uw zoon," herinnerde zij
zich een passage uit de brief. Dit is een bedreiging, mij mijn zoon
af te nemen, waartoe hun krankzinnige wetten hem ongetwijfeld in
staat stellen. Maar zou ik dan niet zien, waarom hij mij dit schrijft?
Hij gelooft niet aan mijn liefde voor mijn kind; misschien gevoelt
hij zelfs minachting voor dit gevoel, waarmee hij altijd heeft gespot:
maar hij weet, dat ik hem niet in de steek zal laten, omdat het
leven zonder mijn kind voor mij niet meer te verdragen zou zijn.
Zelfs met hem, die ik lief heb, niet, en als ik het kind in de steek
liet, zou ik vallen, zo laag als een vrouw maar kan vallen; hij
weet, hij weet, dat ik nooit in staat zou zijn, dat te doen.
„Ons leven moet hetzelfde blijven," — dat leven was vroeger al een
kwelling, de laatste tijd was het nog erger. Wat zou het nu dan zijn?
Hij weet het wel, hij weet ook, dat ik geen berouw zou kunnen
gevoelen over mijn karakter, mijn liefde; hij weet, dat alles, wat
hij eist, slechts onwaarheid en leugen tot gevolg kan hebben, maar
hij wil mijn kwelling doen voortduren. ik ken hem, ik weet, hoe hij
in leugen zwemt als een vis in het water. Die vreugde zal ik hem
niet schenken: ik zal dat net van bedrog, waarin hij mij wil verstrikken, verscheuren — wat er ook gebeure! Alles is beter dan
liegen en bedriegen; maar hoe dat te doen 9 Mijn God, mijn God!
Welke vrouw is ooit zo ongelukkig geweest als ik. Ik zal het
verscheuren, alles, alles! zei zij, en liep naar haar tafel, om een
andere brief te schrijven; maar diep in haar hart voelde zij zeer
goed, dat zij geen enkele beslissing kon nemen, noch op enigerlei
wijze geraken uit de situatie, waarin zij zich beyond, hoe scheef die
ook mocht zijn.
Voor haar tafel gezeten, liet zij, in plaats van te schrijven, het h.00fd
op de armen zakken en begon te huilen als een kind, met snikkg),
die haar deden schokken. Zij weende over haar ochtenddromen, d4zé
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nieuwe toestand, die zij helder en duidelijk had gewaand; thans wist
zij, dat alles bij het oude zou blijven, dat alles nog veel erger zou
warden. Zij voelde bovendien, dat die positie in de wereld, waarover
zij nog weinige uren geleden zo lichtvaardig had gedacht, haar
dierbaar was, dat zij niet de kracht zou hebben, deze te verruilen
tegen die van een vrouw, die man en kind heeft verlaten om haar
geliefde te volgen; zij gevoelde, dat zij niet sterker zou zijn dan de
vooroordeelden. Nooit zou zij de liefde in vrijheid leren kennen,
altijd zou zij de schuldige vrouw blijven, voortdurend bedreigd door
een plotselinge verrassing, die haar echtgenoot bedriegt terwille van
een man, wiens leven zij nooit zou kunnen delen. Dit alles wist zij,
maar dit lot was zo ontzettend, dat zij het niet onder ogen kon zien
noch de ontknoping vermoeden. Zij weende onbeheerst, als een
gestraft kind.
De passen van een huisknecht deden haar sidderen; zij verborg haar
pzicht en hield zich, alsof zij schreef.
„De koerier vraagt om antwoord," zei de huisknecht.
„Een antwoord? Ja, laat hem even wachten," zei Anna, „ik zal
bellen." Wat kan ik schrijven, dacht zij, welk besluit nemen, hier
helemaal alleen? Heb ik dan iets te willen? Kan ik iemand liefhebben? En zij klemde zich aan de eerste de beste strohalm vast
om te ontsnappen aan de dubbelzinnige gevoelens, die haar zelf
ontstelden. Ik moet Wronski zien, dacht zij, hij alleen kan mij
zeggen, wat ik moet doen. Ik zal naar Betsy gaan, misschien
ontmoet ik hem daar. Zij was geheel vergeten, dat zij de vorige
avond tegen Wronski had gezegel, dat zij niet naar prinses Twerskol
zou gaan, en dat deze toen had verklaard, dat hij er ook niet dacht
te komen. Zij ging naar de tafel en schreef aan haar echtgenoot.
,

„Ik heb uw brief ontvangen.
Anna."
Zij belde en gaf het briefje aan de huisknecht.
„We gaan niet meer weg," zei zij tegen Annoesjka, die binnenkwam.
„Helemaal niet meer?"
„Nee, maar pak toch vandaag maar niet meer uit, en laat de wagen
wachten. Ik ga naar de prinses."
„Welke japon zal ik klaarleggen?"
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16.
Het gezelschap, dat bij prinses Twerskoï croquet kwam spelen,
waarbij ook Anna was uitgenodigd, bestond uit twee dames en hun
aanbidders. Deze twee dames waren de merkwaardigste verschijningen van een nieuw Petersburgs clubje, dat de bijnaam had gekregen!
„De Zeven Wereldwonderen", navolging van een andere navolging.
Beiden behoorden zij tot de zeer voorname wereld, maar tot een
kring, die vijandig was aan de omgeving, waarin Anna verkeerde.
De oude Stremow, een der invloedrijkste mensen in Petersburg en
bewonderaar van Lize Merkalowa, was de verklaarde vijand van
Alexis Alexandrowitsj. Nadat Anna deswege een eerste uitnodiging
van Betsy had afgeslagen, had zij thans, in de hoop, Wronski te
ontmoeten, besloten toch naar haar toe te gaan. Zij was er het
eerste van allen.
Op hetzelfde ogenblik bleef de bediende van Wronski, die met zijn
gekrulde bakkebaarden sprekend op een kamerheer geleek, voor de
deur staan, om haar te laten passeren. Hij nam zijn pet af. Bij zijn
aanblik herinnerde Anna zich, dat Wronski haar had gezegd, niet
te zullen komen -- misschien was zijn bediende hier, om een
verontschuldigingsbriefje te brengen. Zij zou hem hebben willen
vragen, waar zijn meester was, en naar huis terugkeren, om Wronski
te schrijven, en hem te verzoeken, bij haar te komen, of hem zelf
gaan opzoeken; maar reeds had een bel haar bezoek aangekondigd
en bij de deur stond een lakei gereed, om haar het volgende vertrek
binnen te laten.
„De prinses is in de tuin, zij wordt gewaarschuwd," zei een tweede
lakei. Zij moest dus, zonder Wronski te hebben gezien, en zonder
enig besluit te hebben kunnen nemen, met al haar kommer in
deze vreemde omgeving vertoeven, temidden van mensen in zo gans
andere stemming dan zijzelf; maar zij droeg een toilet, dat, zij wist
het, haar goed stond. De atmosfeer van voornaam niets doen, waarin
zij terecht kwam, was haar vertrouwd, en tenslotte kon zij zich,
nu zij niet meer alleen was, ook niet meer het hoofd breken over
haar eigen problemen. Anna haalde ruimer adem.
Toen zij Betsy, in een wit toilet van buitengewoon elegante snit op
zich toe zag komen, glimlachte zij haar toe als altijd. De prinses
was vergezeld door Toesjkewitsj en een familielid van buiten, dat
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tot grote vreugde van haar ouders de zomer bij de beroemde prinses
doorbracht.
Anna zag er blijkbaar wat vreemd uit, want Betsy maakte er
meteen een opmerking over.
„Ik heb slecht geslapen," antwoordde Anna en keek tersluiks naar
de lakei, die het briefje bracht, dat, naar zij meende, van Wronski
was.
„Wat ben ik blij, dat u bent gekomen," zei Betsy, „ik ben doodop
en ik wilde juist een kop thee gaan drinken, voor de anderen
komen.... En u," zei zij tegen Toesjkewitsj, „u moest eens met
Marie naar de crocket-ground gaan kijken, daar, waar het gras is
gemaaid. Wij kunnen ondertussen bij de thee een beetje babbelen.
We'll have a cosy chat, nietwaar?" richtte zij zich weer tot Anna
en reikte haar met een glimlach de hand.
„Erg graag, vooral omdat ik niet zo lang kan blijven, ik moet beslist
nog naar de oude mevrouw Wrede; het is al een eeuw geleden, dat
ik beloofd heb, haar op te zoeken," zei Anna, die volkomen tegen
haar natuur in, de leugen niet enkel meer eenvoudig en gemakkelijk,
maar schier aangenaam begon te vinden. Waarom zei zij thans iets,
waaraan zij vijf minuten geleden zelfs nog niet dacht? Omdat zij
onbewust een uitvlucht zocht voor het geval, dat Wronski niet zou
komen, opdat zij hem ergens anders zou kunnen ontmoeten.
„O, maar ik laat u niet gaan," antwoordde Betsy, en keek Anna
nauwlettend aan, „heus, als ik niet zo op u was gesteld, zou ik
me beledigd kunnen voelen; het lijkt haast, alsof u bang bent, dat
ik u compromitteer.... De thee in de kleine salon, alstublieft," zei
zij met haar gewone knipoogje tegen de lakei; zij nam het briefje
aan en las het vluchtig door: „Alexis nous fait faux bond," zei zij
op even eenvoudige en natuurlijke toon, alsof het nooit in haar
gedachten zou hebben kunnen opkomen, dat Wronski meer voor
Anna betekende dan een spelletje croquet, „hij schrijft, dat hij niet
kan komen."
Anna twijfelde er niet aan, of Betsy was volkomen op de hoogte,
maar toen zij haar zo hoorde spreken, kreeg zij toch een ogenblik
het gevoel, dat Betsy van niets wist. „Ach," antwoordde zij enkel,
alsof deze bijzonderheid haar weinig belang inboezemde: „Wat?"
vervolgde zij glimlachend, „kan uw bezoek dan iemand compromitteren?"
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Dit verbergen van een geheim achter woordenspel bezat voor Anna,
als voor alle vrouwen, een zekere bekoring. Het was niet zo zeer de
behoefte aan geveinsdheid, noch het doel daarvan, als wel het spel
zelf, dat zo verleidelijk was.
,;Ik zou niet katholieker kunnen zijn dan de paus; Stremow en Lize
11/4!'erkalowa .... maar dat is het meest uitgelezen gezelschap! Trouwens, worden ze niet overal ontvangen? Wat mij betreft," zij legde
de nadruk op dit woordje rn ij, „ik ben nooit streng, noch onverdraagzaam geweest. Daar heb ik ook geen tijd voor."
„Tee, maar misschien hebt u er geen zin in, Stremow te ontmoeten?
Laat hem toch rustig Alexis Alexandrowitsj in de haren vliegen
over hun aangelegenheden, daar hebben wij toch niets mee te
maken; ik weet alleen, dat niemand beminnelijker is dan hij, en
dat er geen hartstochtelijker croquetspeler bestaat; u zult het zelf
zien, en u zult opmerken, hoe geestig hij zich redt uit zijn komieka
situatie van oude galant van Lize. Het is werkelijk een charmante
man. Kent u Sappho Stolz niet? Zij is het nieuwste snufje." Terwijl
Betsy zo babbelde, keek zij Anna aan met een blik, waaruit deze

opmerkte, dat zij een vermoeden had van haar moeilijkheden en
naar een middel zocht, om haar te helpen.
„Ik moet inmiddels Alexis nog antwoorden." En Betsy ging voor
een bureau zitten en schreef een briefje, dat zij in een enveloppe
sloot: „Ik schrijf hem, of hij komt dineren, ik heb nog een tafelheer
nodig voor een van de dames; ziet u, hoe ik maar bevelen geef?
Excuseert u mij een ogenblik, ik moet nog ergens voor zorgen; doet
u de envelop even dicht en zorgt u, dat zij weg komt," zei zij bij de
deur tegen Anna. Zonder een ogenblik te aarzelen, ging Anna op
de plaats van Betsy voor het bureau zitten en schreef deze regels
onder het briefje: „Ik moet u beslist spreken; kom in de tuin van
Wrede, ik zal er om zes uur zijn." Zij sloot de brief, die Betsy, toen
zij weer binnenkwam, liet wegbrengen. De beide vrouwen hadden
bij de thee werkelijk een cosy chat; zij praatten en oordeelden over
de verwachte gasten, allereerst over Lize Merkalowa.
„Zij is erg aardig en ik heb haar altijd sympathiek gevonden," zei
Anna.
„Dat mag ook wel, zij aanbidt u. Gisteravond, na de wedrennen, is
zij naar mij toegekomen, in wanhoop, dat zij u niet weer kon
,

vinden. Zij zegt, dat u een echte heldin uit een roman bent, en dat
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zij om uwentwil duizend dwaasheden zou begaan, als zij een man
was. Strenow heeft haar daarop geantwoord, dat zij geen man
behoefde te zijn, om dwaasheden te doen."
„Maar verklaart u mij eens, wat ik nooit heb begrepen," zei Anna,
na een ogenblik van stilzwijgen, en op een toon, waaruit duidelijk
bleek, dat zij niet zo maar een loze vraag stelde. „In welke betrekking staat zij eigenlijk tot vorst Kaloegow, die ook wel Misjka
genoemd wordt? Ik heb ze een enkele maal samen gezien. Wat
bestaat er tussen hen?"
Betsy had een glimlach in haar ogen, terwijl zij Anna aandachtig
aankeek. „Dat is iets nieuws," antwoordde zij, „al deze dames doen
er aan mee, zij maken eens een slippertje; maar dat kan natuurlijk
nog heel verschillend gaan."
,,Ja, maar wat is er nu precies tussen haar en Kaloegow?"
Betsy kreeg, wat haar zelden overkwam, een onweerstaanbare lachbui. „Maar u lijkt prinses Miagkaja wel, met zo'n kinderlijke vraag,"
zei Betsy, die tranen lachte, met die aanstekelijke lach van mensen,
die zelden lachen. „Vraagt u het hunzelf eens."
„U lacht, maar ik heb er heus nooit iets van begrepen. Wat voor rol
speelt de echtgenoot dan?"
„De echtgenoot? Wel, de man van Lize Merkalowa draagt haar plaid
en staat altijd voor haar klaar. Over de diepste achtergrond bekommert zich niemand. U weet, dat over sommige toiletbenodigdheden
in goed gezelschap nooit wordt gesproken, dat men zelfs bij voorkeur doet, alsof die niet bestaan. Zo gaat het ook met deze dingen."
„Gaat u naar het feest bij Rolandaki?" zei Anna, om van onderwerp

te veranderen.
„Ik denk van niet," antwoordde Betsy en zonder haar vriendin aan
te zien schonk zij met zorg de geurige thee in doorschijnende kopjes,
toen nam zij een cigaret en stak die op. „Geen betere positie dan de
mijne," zei zij, en hield op met lachen, „ik begrijp u, en ik begrijp
Lize. Lize is een ongecompliceerde natuur, argeloos als een kind,
zonder begrip voor goed en kwaad; zo was zij tenminste in haar
jeugd, en sinds heeft zij geleerd, dat deze naïviteit haar staat, wil
zij niet eens meer begrijpen. Toch staat dat haar uitstekend. Dezelfde
dingen kan een mens van zeer verschillende kanten bezien; de een
neemt de gebeurtenissen in het leven tragisch op en maakt ze tot
een kwelling; de ander aanvaardt ze eenvoudig en zelfs met opge277

wektheid .... Hebt u misschien ook een al te tragische blik op het
leven?"
„Hoe graag zou ik de anderen even goed kennen als ik mijzelf ken,"
zei Anna op peinzende en ernstige toon, „ben ik beter, ben ik slechter dan de anderen? Ik geloof, dat ik slechter moet zijn!"
„U bent een kind, een verschrikkelijk kind," zei Betsy.... „maar
daar zijn zij."
17.

Er klonken passen en een mannenstem, vervolgens een vrouwenstem
en een schaterende lach. Toen kwamen de verwachte bezoekers de
salon binnen. Sappho Stolz met een jonge man, die naar de naam
Waska luisterde en wiens gezicht straalde van voldoening en van
overdadige gezondheid. De truffels, de Bourgogne, het rode vlees,
waren hem maar al te goed bevallen. Waska begroette de beide
dames bij zijn binnenkomst, doch slechts een oogwenk bleef zijn
blik op haar rusten; hij liep achter Sappho aan door de salon, als
aan een halsband, terwijl hij haar met zijn stralende ogen verslond.
Sappho Stolz was een blonde vrouw met donkere ogen; zij kwam
op haar hoge hakken met resolute stappen binnen en schudde de
dames, krachtig als een man, de hand. Anna werd getroffen door
de schoonheid van deze nieuwe ster, die zij nog niet had ontmoet;
door haar toilet, van uiterste elegantie, en door haar vrijmoedig
optreden. Dit hoge, goudkleurige kapsel, maakte haar hoofd bijna
even omvangrijk als haar buste; haar japon, van achteren zeer
getailleerd, deed bij elke beweging de vormen van haar knieën en
van haar benen uitkomen. Haar aanblik wekte onwillekeurig de

vraag, waar dit elegante lichaampje, zo bloot van boven en zo
nauw ingesloten van beneden, wel mocht eindigen. Betsy haastte
zich, haar voor te stellen aan Anna.
„Stel u voor, dat wij bijna twee soldaten hebben overreden," begon
zij meteen met een knipoog en een glimlach, „ik was met Waska.
Ach, ik vergat, dat u hem niet kent." En zij stelde de jonge man bij
zijn familienaam voor en bloosde lacherig, omdat zij hem tegen
vreemden bij zijn voornaam had genoemd. Hij boog opnieuw, maar
zei geen woord, en wendde zich tot Sappho.
„De weddenschap is verloren," zei hij, „wij zijn er het eerst; nu moet
u betalen."
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Sappho lachte nog harder. „Maar nu niet."
„Dat blijft hetzelfde, dan later maar."
„Goed, best. 0, mijn hemel," riep zij plotseling uit, en wendde zich
tot de gastvrouw, „ik vergat helemaal te zeggen, in mijn opwinding.... Ik breng u een gast mee. Hier is hij." De jonge gast, over
wien Sappho sprak, die men niet verwachtte, en die zij had vergeten,
bleek zo voornaam te zijn, dat de dames ondanks zijn jeugd
opstonden, om hem te begroeten. Het was de nieuwe aanbidder van
Sappho, die haar, in navolging van Waska, op de voet volgde. Op
dit ogenblik kwamen prins Kaloegow en Lize Merkalowa met Stremow binnen. Lize was een brunette, een beetje mager, een Oosters
type, met ogen, die iedereen ondoorgrondelijk noemde; haar japon,
van een donkere kleur, die Anna aanstonds opviel en haar goedkeuring wegdroeg, harmonieerde volkomen met haar schoonheid;
zo bruusk en parmantig als Sappho was, zo zachtaardig en meegevend was Lize.
Betsy had gesproken over haar manier van doen als een onschuldig
kind. Dit verwijt was ongegrond; Lize was inderdaad een bekoorlijk
onbewust wezen, een beetje verwend. Haar manieren waren niet
beter dan die van Sappho; ook zij werd op de hielen gevolgd door
twee aanbidders, die haar met de ogen verslonden. De ene jong,
de andere oud; maar er was iets in haar, dat haar deed opvallen, als een diamant tussen geslepen glas. De gloed van de kostbare
steen straalde in haar schone, geheimzinnige ogen, die omgeven

waren door donkere kringen en wier vermoeide, doch tegelijk
hartstochtelijke blik, trof door de ernst ervan. Wie haar zag, kon
meteen in haar ziel lezen, en haar kennen betekende van haar
houden. Toen zij Anna zag, verhelderde een glimlach van vreugde
haar gelaat.
„O, wat ben ik blij u te zien," zei zij en kwam op Anna toe „gisteren
bij de wedrennen, wilde ik u opzoeken.... maar u was eensklaps
verdwenen. Het was verschrikkelijk, vindt u niet?" zei zij met een
blik, die rechtstreeks uit haar hart scheen te komen.
„Inderdaad, ik had nooit gedacht, dat het zo enerverend kon zijn,"
antwoordde Anna blozend.
De croquetspelers stonden op om naar de tuin te gaan.
„Ik ga niet mee," zei Lize, en schoof naar Anna toe, „u toch zeker

ook niet? Wat ze er aan vinden, aan dat croquet-spelen?"
279

„Maar ik mag het heel graag,” zei Anna.
„Hoe, vertelt u mij eens, hoe legt u het aan, om u niet te vervelen?
Reeds wie u ziet, voelt zich tevreden. U leeft tenminste, maar ik
verveel mij!"
„U verveelt zich? Terwijl men nog wel zegt, dat uw huis het
vrolijkste is van heel Petersburg?"
„Misschien vervelen de mensen, die ons vrolijk vinden, zich nog
meer dan wij, maar ik vermaak mij in elk geval niet; ik verveel
me ontzettend!"
Sappho stak een cigaret op en ging, gevolgd door de jongelui, naar
de tuin. Betsy en Strenow bleven bij de theetafel.
„Ik vraag het u nog eens," hernam Lize, „hoe speelt u het klaar,
om geen verveling te kennen?"
„Maar ik doe niets," zei Anna blozend over deze aandrang.
„Dat is ook het beste, wat een mens kan doen," mengde Stremow
zich in het gesprek. Hij was een vijftiger, grijzend, goed geconserveerd; lelijk, maar van een oorspronkelijke en geestige lelijkheid;
Lize Merkalowa was de nicht van zijn vrouw, en bij haar brach f
hij al zijn vrije tijd door. Nu hij Anna ontmoette, trachtte hij als
een heer, bijzonder vriendelijk voor haar te zijn, juist omdat hij
met haar echtgenoot op slechte voet stond; „er is geen beter middel _
dan nietsdoen," vervolgde hij met een scherpzinnige glimlach, „ik
zeg het al zo lang. Om zich niet te vervelen behoeft men enkel niet
te geloven, dat men zich zal vervelen -- evenals iemand, die aan
slapeloosheid lijdt, nooit tegen zichzelf moet zeggen, dat hij niet in
slaap kan komen. Dat heeft Anna Arkadjewna u te verstaan willen
geven."
„Ik zou dat inderdaad erg graag hebben willen zeggen," hernam
Anna glimlachend, „want het is beter gezegd dan alleen maar
geestig, het is waar."
„Maar vertelt u mij eens, waarom is het even moeilijk, in te slapen
als om zich niet te vervelen."
„Om te slapen moet een mens eerst hebben gewerkt, en om zich te
vermaken eveneens."
„welk werk zou ik dan wel kunnen doen, niemand heeft behoefte
aan mijn arbeid. Ik zou kunnen doen alsof, maar dat ligt mij niet,
en ik voel er ook niets voor."
1U bent onverbeterlijk," zei Stremow weer tegen Anna. Hij had
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haar niet vaak ontmoet en kon slechts algemeenheden tegen haar
zeggen, maar dit wist hij op aardige wijze te doen. Hij sprak haar
over haar wederkeer naar Petersburg en over de vriendschap van
gravin Lydia voor haar.
„Gaat u niet weg, alstublieft," zei Lize, toen zij hoorde, dat Anna
heen wilde gaan. Stremow viel haar bij : „de tegenstelling tussen
het gezelschap hier en dat bij de oude mevrouw Wrede is te groot,"
zei hij, en bovendien zult u haar alleen aanleiding geven tot
kwaadspreken, terwijl u hier gans andere gevoelens wekt!"
Anna zat een ogenblik te peinzen; de vleiende woorden van deze
geestige man, de kinderlijke en naïeve sympathie, welke Lize haar
betoonde, deze mondaine omgeving, waaraan zij was gewend en
waarin zij zich vrij voelde ademhalen, deden haar, in vergelijking
met wat haar thuis wachtte, even aarzelen. Kon zij het verschrikkelijke ogenblik der uiteenzetting niet tot later uitstellen? Maar toen
herinnerde zij zich de volstrekte noodzaak om een besluit te nemen
en haar diepe wanhoop van die morgen. Zij stond op, nam afscheid
en ging heen.
18.
Hoewel Wronski een man van de wereld was en lichtzinnig leefde,
verfoeide hij ordeloosheid. Toen hij nog jong en cadet was, was hij
eens kort bij kas geweest en had een weigering ontvangen, toen
hij geld wilde lenen. Sindsdien had hij gezworen, zich niet meer te
zullen blootstellen aan een dergelijke vernedering, en hij hield
woord. Vijf-, zesmaal per jaar deed hij, zoals hij het noemde, de
was, en hield zo zijn zaken in orde.
De dag na de wedrennen was Wronski laat wakker geworden. Nog
voor zijn bad en zonder zich te scheren, trok hij een soldatenjasje
aan en begon hij zijn geld en zijn rekeningen te tellen. Petritzki,
die wist, hoe het humeur van zijn makker op die dagen was, stond
op en ging er stilletjes van door.
Iederebn, wiens bestaan gecompliceerd is, gelooft gemakkelijk, dat
de moeilijkheden van het leven een individuële ramp zijn, een
persoonlijk, ongelukkig voorrecht, waarvan de anderen geen hinder
ondervinden. Zo dacht Wronski er ook over, niet zonder gerechtvaardigde trots, dat hij tot dusver moeilijkheden had vermeden,
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welke anderen de das zouden hebben omgedaan; maar ten einde
zijn toestand niet te verergeren, wilde hij allereerst een helder
overzicht hebben van zijn aangelegenheden, met name van de
financiële.
In zijn fijn handschrift maakte hij een staatje van zijn schulden,
en kwam tot een totaal van ruim zeventien duizend roebel, terwijl
zijn contanten slechts achttienhonderd roebels bedroegen en hij
voor het einde van het jaar geen inkomsten meer te wachten had.
Vervolgens ging Wronski over tot een rangschikking van zijn
schulden in drie categorieën: allereerst de dringende schulden, die
ongeveer vierduizend roebels beliepen, waarvan vijftienhonderd
voor zijn paard en tweeduizend te betalen aan een zwendelaar, die
dit bedrag had „gewonnen" van een van zijn makkers. Deze schuld
ging hem niet rechtstreeks aan, omdat hij zich alleen borg had
gesteld voor een vriend, maar hij hechtte er aan, indien dit geld
zou worden opgeëist, dit bedrag de boef naar het hoofd te kunnen
werpen. Deze vierduizend roebels waren dus dringend. Vervolgens
kwam de schuld voor zijn renstal, ongeveer achtduizend roebels, aan
zijn leverancier van hooi en haver, en aan de zadelmaker; met tweeduizend roebels kon alles voorlopig worden geregeld. Zijn schulden
aan de kleermaker en aan andere leveranciers konden wachten.
Dus had hij onmiddellijk zesduizend roebels nodig, en hij bezat er
slechts achttienhonderd.
Voor iemand, die werd geschat op een inkomen van honderdduizend
roebels, waren dit kleine schulden; maar dit inkomen bestond niet,
want de nalatenschap van zijn vader was onverdeeld en Wronski
had zijn erfdeel van de tweehonderdduizend roebels, welke deze
opbracht, afgestaan aan zijn broer, toen deze trouwde met een meisje
zonder fortuin, prinses Warja Tsjirikowa, de dochter van een
Dekabrist. Alexis had voor zichzelf slechts een inkomen van vijfentwintig duizend roebels verlangd, waarmee hij tot zijn huwelijk zou
toe kunnen, zo zei hij, en hij dacht er niet aan, te trouwen. Zijn
broer, die diep in de schulden stak, en aan het hoofd stond van een
regiment, waardoor hij grote uitgaven moest doen, kon dit cadeau
niet weigeren. De oude gravin, die haar eigen fortuin bezat, voegde
twintigduizend roebels bij de inkomsten van haar jongste zoon, die

alles kwistig uitgaf; maar zijn moeder werd ontstemd door de wijze,
waarop hij Moskou had verlaten, en door zijn verhouding met
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mevrouw Karenin, en nu zond zij hem het geld niet meer, met het
gevolg dat Wronski, wiens leven gebaseerd was op vijfenveertig
duizend roebels per jaar, plotseling moest uitkomen met vijfentwintig duizend. Een beroep doen op zijn moeder was uitgesloten,
want de brief, die hij van haar had ontvangen, irriteerde hem,
vooral door de toespelingen er in: men wilde hem wel helpen in
zijn carrière, maar niet om een leven voort te zetten, dat de ganse
wereld schandaliseerde. Zijn moeder had hem hiermede gekwetst hi
het diepst van zijn ziel; hij voelde zich ijziger dan ooit jegens haar;
anderzijds was het even onmogelijk, de edelmoedige belofte, die hij
wel wat heel spontaan zijn broer had gedaan, terug te nemen. Reeds
de herinnering aan zijn schoonzuster, de goede en lieftallige Warja,
die hem bij elke gelegenheid te verstaan gaf, dat zij zijn edelmoedigheld niet vergeten was en die nog altijd op hem gesteld was, zou
hem hiervan hebben weerhouden; het was even onmogelijk als
een vrouw te slaan, te stelen of te liegen: en toch was hij zich
bewust, dat zijn verhouding met Anna het geld voor hem even
onmisbaar kon maken, als wanneer hij getrouwd was geweest. Het
enig verstandige, en Wronski ging hier zonder aarzeling ton over,
was, tienduizend roebels lenen van een woekeraar, wat geen enkele
moeilijkheid opleverde, zijn uitgaven beperken, en zijn renstal
verkopen. Toen hij dit besluit had genomen, schreef hij aan Rolandaki, die hem herhaaldelijk had voorgesteld, zijn paarden te verkopen, liet hij de Engelsman en de woekeraar komen, en verdeelde
het geld, dat hij nog bezat, over verschillende rekeningen. Vervolgens
schreef hij een kort briefje aan zijn moeder, en nam de drie laatste
brieven van Anna, om die nog eens over te lezen, alvorens ze te
verbranden. De herinnering aan hun gesprek van de vorige dag deed

hem verzinken in diep nadenken.
19.

Wronski had voor eigen gebruik een soort wetboek opgesteld. Dit
wetboek betrof een aantal bescheiden, maar nauwkeurig omschreven
plichten; daar hij zich hieraan altijd had gehouden, was Wronski
nooit in ongelegenheid geraakt, noch had hij geaarzeld, over wat hij
behoorde te doen of te laten. Dit wetboek schreef hem bijvoorbeeld
voor, een speelschuld aan een oplichter te betalen, maar maakte
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het niet noodzakelijk, de rekening van zijn kleermaker te voldoen;
het stond een leugen toe, doch niet tegenover een vrouw; het
verbood bedrog, behalve van een echtgenoot; beledigingen konden
niet worden vergeven, maar een ander mocht wel beledigd worden.
Deze beginselen waren misschien niet redelijk en logisch, maar daar
Wronski ze niet nader overwoog, had hij altijd gemeend, het hoofd
rechtop te kunnen dragen, zolang hij zich er aan hield. Sinds zijn
verhouding met Anna ontdekte hij echter enige lacunes in zijn
wetboek; nu zijn levensomstandigheden waren veranderd, gaf het
geen antwoord meer op al zijn twij f eivragen, en dacht hij soms
weifelend aan de toekomst. Tot dusver waren zijn betrekkingen tot
haar en haar echtgenoot gebleven binnen het kader van de bekende
en aanvaarde beginselen: Anna was een fatsoenlijke vrouw, die, daar
zij hem haar liefde had geschonken, alle recht had op zijn achting,
meer zelfs nog dan wanneer zij zijn wettige vrouw zou zijn geweest.
Hij zou zich liever de hand hebben laten afhakken dan een woord,
een kwetsende toespeling over zijn lippen te laten komen, wat ook
maar strijdig zou kunnen zijn met de achting en de eerbied, waarop
een vrouw moet kunnen rekenen. In maatschappelijk opzicht was
alles even duidelijk; iedereen kon een vermoeden hebben inzake zij n
liaison, maar niemand mocht het wagen, er over te spreken; hij was
bereid, den onbescheidene de mond te snoeren, en hen te verplichten,
de eer te respecteren van haar, die hij had onteerd.
Zijn verhouding tot de echtgenoot was nog duidelijker; van het
ogenblik af, waarop hij van Anna had gehouden, kwam zijn recht
op haar hem onaantastbaar voor. De echtgenoot was een onnut,
hinderlijk personage; voor deze ongetwijfeld een onaangename positie, maar daar kon niemand iets doen. Hem bleef geen ander recht
dan voldoening met de wapenen te eisen, waartoe Wronski alleszins
bereid was.
De laatste dagen hadden echter een nieuwe ontwikkeling gebracht,
en Wronski was met zijn oordeel daarover nog niet gereed. De
vorige dag had Anna hem medegedeeld, dat zij zwanger was; hij
gevoelde, dat zij van hem een soort beslissing verwachtte; doche
beginselen, welke zijn leven bestuurden, bepaalden niet, hoe de
beslissing behoorde te zijn; in de eerste opwelling had zijn hart
gesproken en verlangd, dat zij haar echtgenoot zou verlaten; thans

na hierover te hebben nagedacht, vroeg hij zich af, of deze breuk
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wenselijk was, en zijn overwegingen verbaasden hemzelf: haar doen
weggaan bij haar echtgenoot, betekent haar leven met het mijne
verenigen — ben ik daarop voorbereid? Kan ik haar ontvoeren,
terwijl ik zo zonder geld zit? En als ik mij dat verschaf, kan ik
haar dan maar meenemen, terwijl ik nog in dienst ben? Zo als de
zaken nu staan, moet ik er rekening mee houden, mijn ontslag te.
vragen en geld te vinden. De gedachte, de dienst uit te gaan, deed
hem een verzwegen kant van zijn leven onder ogen zien, die hij
alleen kende. De eerzucht was de droom van zijn jeugd en van zijn
jonge jaren geweest. Een droom, die in staat was in zijn hart op te
wegen tegen de liefde, die hij voor Anna gevoelde, ook al gaf hij
dit 21chzelf niet toe. Zijn eerste stappen in de militaire loopbaan
waren even voorspoedig geweest als zijn debuut in de hoge kringen;
maar de laatste twee jaren onderging hij de gevolgen van een grove
onhandigheid. In plaats van een bevordering te aanvaarden, welke
hem was voorgesteld, weigerde hij die, erop rekenend, daardoor
vooruit te komen en zijn onafhankelijkheid te bewijzen; hij had
echter de waarde overschat, welke men aan zijn diensten hechtte,
en sindsdien had men zich niet meer om hem bekommerd. Goedschiks, kwaadschiks, moest hij genoegen nemen met de rol van een
onafhankelijk man, die, daar hij niets vraagt, tevreden dient te zijn
met de rust, waarin men hem zich laat vermaken. In werkelijkheid

vermaakte hij zich niet. Zijn onafhankelijkheid drukte op hem, en
hij begon te vrezen, dat men hem voor goed zou behandelen als een
flinke, brave jongen, die alleen maar zijn genoegens hoeft na te
lopen. Zijn verhouding met Anna had even de knagende worm van
teleurgestelde eerzucht bevredigd, doordat nu de algemene aandacht
op hem viel als op een romanheld; maar de terugkomst van een
jeugdvriend, generaal Serpoehowskoï, had kortelings zijn oude gevoelens weer doen ontwaken. De generaal was zijn schoolmakker
geweest, zijn mededinger in de studie en in de sport, de metgezel
van zijn jeugdige dwaasheden; overdekt met roem keerde hij terug
uit Midden-Azië en amper was hij weer in Petersburg, of reeds werd
zijn benoeming op een belangrijke post verwacht; hij werd be-'
sehouwd als een opgaande ster van de eerste grootte. Naast hem
sloeg Wronski, hoe vrij dan ook, brillant en geliefd door een bekoorlijke vrouw, toch maar een pover figuur, als doodgewone ritmeester,
die men van harte zijn onafhankelijkheid gunt.
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Natuurlijk, zei hij bij zichzelf, ik ben niet jaloers op Serpoehowskoï,
maar zijn carrière bewijst, dat een man van mijn verdiensten slechts
zijn tijd hoeft af te wachten, om snel promotie te maken. Nauwelijks
drie jaren geleden had hij het evenver gebracht als ik; als ik nu
de dienst verlaat, zou ik mijn schepen achter mij verbranden; door
te blijven, verlies ik niets; heeft zij mij niet zelf gezegd, dat zij
niets wilde veranderen in mijn leven? En hoe zou ik, die haar liefde
geniet, Serpoehowskoï benijden?
Hij draaide bedachtzaam aan de punt van zijn knevel, stond op, en
begon heen en weer te lopen door de kamer. Zijn ogen schitterden
en zijn geest was kalm, zoals altijd, wanneer hij orde op zaken had
gesteld; ook ditmaal was alles weer in orde gekomen. Hij schoor
zich, nam een koud bad, kleedde zich, en stond op het punt uit
te gaan.
20.

„Ik kwam je halen," zei Petritzki, toen hij de kamer binnenkwam.
„Je bent vandaag lang bezig geweest met de was. Ben je klaar?"
„Ja," zei Wronski met glimlachende ogen.
„Wanneer je die was hebt gedaan, zie je er uit, alsof je uit het bad
komt. Ik ben net bij Gritzki geweest (de kolonel van hun regiment);
je wordt verwacht."
Wronski keek zijn makker aan zonder hem te antwoorden. Zijn
gedachten waren elders: „Ach, is die muziek bij hem?" zei hij,
luisterend naar de welbekende klanken van polka's en walsen,
gespeeld door de militaire kapel, in de verte: „Wat is er voor een
feest?"
„Serpoehowskoï is aangekomen."
„Ach," zei Wronski, „dat wist ik niet," en de glimlach straalde nog
krachtiger uit zijn ogen. Hij had bij zichzelf het besluit genomen, zijn
eerzucht op te offeren aan zijn liefde en zich te koesteren in het
geluk; derhalve kon hij het Serpoehowskoi niet euvel duiden, dat
deze hem nog niet was komen opzoeken. „Daarom ben ik nu nog
eens blij...."
Kolonel Gritzki bewoonde een groot herenhuis; toen Wronski aankwam, zat het gehele gezelschap bijeen op het terras; het regimentskoor stond in zomertenue op de plaats, rondom een tonnetje brandewijn; op de eerste trede van het terras stond de kolonel met zijn
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ronde vrolijke gezicht, temidden van zijn officieren, de muziek te
overschreeuwen, die een quadrille van Offenbach speelde; met
drukke gebaren gaf hij bevelen aan een groep soldaten. Deze
kwamen met de facteur en een paar onderofficieren op het balton
toelopen, terzelfder tijd als Wronski. De kolonel, die naar tafel was
teruggekeerd, verscheen opnieuw met een glas champagne in de
hand en bracht de volgende toast uit: „Op de gezondheid van onze
oude strijdmakker, de dappere generaal, prins Serpoehowskoï,
hoera!"
Achter de kolonel verscheen Serpoehowskoï, zijn glas in de hand.
„Je wordt nog maar altijd jonger, Bondarenko!" zei hij tegen de
facteur, een knappe jongen met blozend gelaat.
In drie jaren had Wronski Serpoehowskoï niet gezien; hij vond hem
nog altijd even knap, maar mannelijker geworden; de regelmatigheid
van zijn trekken was niet zo opvallend als de adeldom en de zachtheid van zijn hele wezen. Hij zag aan zijn oude makker, hoe het
succes iemand kan veranderen; die inwendige straalkracht was hem
goed bekend. Toen Serpoehowskoï de treden afdaalde, bemerkte hij
Wronski en een tevreden glimlach verhelderde zijn gelaat; hij knikte
met het hoofd en hief zijn glas op, om hiermee aan te duiden, dat
hij moest klinken met de facteur, en tegelijk een vriendelijke groet
naar Wronski te zenden.
„Ben je daar eindelijk," riep de kolonel, „en Yaswin beweerde nog
wel, dat je een slechte bui had!"
Serpoehowskoï gaf de facteur driemaal een accolade, veegde zich
de mond met zijn zakdoek af en kwam toen naar Wronski toe. „Wat
ben ik blij, je te zien!" zei hij, drukte hem de hand en nam hem
mee naar een hoek.
„Zorgt u voor hen," riep de kolonel Yaswin toe, en daalde af naar
de groep soldaten.
„Waarom ben je gisteren niet bij de wedrennen gekomen? Ik dacht
je er te zullen ontmoeten," zei Wronski, en bekeek Serpoehowskoï
van het hoofd tot de voeten.
„Ik ben er geweest, maar te laat. Pardon," zei hij tegen een adjudant, „wilt u dit alsublieft uit mijn naam verdelen." En hij haalde
uit zijn portefeuille drie biljetten van honderd roebels.
„Wronski, wil je drinken of eten?" vroeg Yaswin. „Hé, breng eens
iets voor de graaf! Drink dit ondertussen."
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Het werd een groot en langdurig feest; er werd veel gedronken.
Serpoehowskoï werd in triomf rondgedragen; toen was de beurt aan
de kolonel. Vervolgens danste deze zelf een karakterdans voor het
koor. Hierna ging hij een beetje vermoeid zitten op een bank, en
begon een militaire beschouwing te geven aan Yaswin, en de
vrolijkheid kalmeerde een ogenblik; Serpoehowskoï ging zijn handen
wassen in het toilet en vond daar Wronski, die water over zijn
hoofd goot. Hij had zijn zomerse uniformjas uitgedaan en liet het
water over zijn nek lopen. Hierna ging hij naast Serpoehowskoï
zitten praten op een kleine dievan.
„Mijn vrouw heeft mij altijd op de hoogte gehouden van alles, wat
jou betreft," zei Serpoehowskoï, „ik vind het prettig, dat je haar
zo vaak opzoekt."
„Zij is een vriendin van Warja, en dat zijn de enige vrouwen in
Petersburg, die ik graag zie" antwoordde Wronski glimlachend en
voorzag, welke kant het gesprek zou uitgaan — dit mishaagde hem
geenszins.
„De enigen?" vroeg Serpoehowskoï, ook met een glimlach.
„Ja, en ik wist ook alles van jou af, maar niet alleen door je
vrouw," zei Wronski, en de ernstige uitdrukking op zijn gezicht
sneed alle verdere toespelingen af. „Ik was erg blij met je successen,
die mij helemaal niet hebben verrast. Ik verwachtte nog meer van
je." Serpoehowskoï glimlachte, hij voelde zich gevleid, en zag geen
reden, dit te ontvein 7en.
„Zelf had ik, eerlijk gezegd, niet zulke hoge verwachtingen, maar
ik ben tevreden, heel tevreden; ik ben eerzuchtig, dat is mijn
zwakheid, ik geef het graag toe."
„Je zou het misschien niet zo gemakkelijk toegeven, als je minder
succes had," zei Wronski.
„Dat wil ik wel geloven; ik zal niet zo ver gaan te beweren, dat
het leven zonder eerzucht niet de moeite waard zou zijn, maar
vervelend —, dat wel; misschien vergis ik mij, maar ik meen, de
nodige kwaliteiten te bezitten voor het soort bezigheid, dat ik heb
uitgezocht, en het gezag is, dunkt mij, bij mij, hoe dan ook, in
betere handen dan bij veel anderen, die ik ken; derhalve zal ik,
hoe meer mijn gezag groeit, des te tevredener zijn."
„Dat gaat misschien voor jou op, maar niet voor iedereen; zelf heb
i
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ik net zo gedacht als jij, en toch vind ik nu de eerzucht niet meer
het enige doel in mijn leven."
„Nu zijn we er," zei Serpoehowskoï lachend. „Ik zal beginnen met
je te zeggen, dat ik die geschiedenis van je weigering ken, en dat
ik je natuurlijk gelijk heb gegeven. Mijns inziens heb je in de grond
van de zaak juist gehandeld, maar niet op het meest geschikte
ogenblik."
„Wat gebeurd is, is gebeurd, en je weet, dat ik mijn daden niet
verloochen; ik bevind mij er trouwens heel wel bij."
„Uitstekend, voor een tijdje. Maar het kan je op de duur niet be
vredigen. Tegen je broer zou ik het niet gezegd hebben, dat is een
goeie jongen, net als onze gastheer. Hoor je hem?" vervolgde hij, er
klonk hoera-geroep in de verte;, „hij voelt zich daar gelukkig bij,
maar jij niet."
„Ik zeg niet, dat ik er genoegen mee neem."
„Bovendien hebben wij mannen als jij nodig."
„Wie?"
„Wie? De samenleving, Rusland. Rusland heeft mannen nodig. Het
heeft een partij nodig — anders gaat alles naar de bliksem."
„Wat bedoel je daarmee? De partij van Bertenew tegen de Russische communisten?"
„Nee," zei Serpoehowskoï grijnzend, dat men hem kon verdenken
van een dergelijke domheid, „dat alles, c'est une blague: wat er
altijd geweest is, zal er altijd zijn. Er bestaan geen communisten,
maar alleen mensen, die een of andere gevaarlijke partij vormen,
uit complotteerzucht. Dat is het oude spelletje. Wat we nodig
hebben, dat is een machtige groep onafhankelijke mannen ,zoals jij
en ik."
„Waartoe dat?" — Wronski noemde een paar hooggeplaatste namen
— „die zijn toch niet onafhankelijk."
„Dat zijn zij ook niet, maar alleen omdat zij niet sinds hun geboorte

materiëel, van komaf, onafhankelijk zijn geweest, omdat zij niet,
zoals wij, vlak bij de zon hebben geleefd. Zij zijn te kopen met geld
of met eerbetoon, en om zich te handhaven, moeten zij een richting
uit, waaraan ze zelf geen enkele waarde hechten, die verkeerd kan
zijn, maar waarvan het doel is, hun een officiële positie en zekere
voordelen te verschaffen. Cela n'est pas plus fin que cela, wanneer
men hun in de kaart kijkt. Ik ben misschien nog erger, of dommer
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dan zij, dat staat nog niet vast, maar ik heb in elk geval evenals
jij het grote voordeel, niet zo gemakkelijk koopbaar te zijn. En dit
soort mensen zijn meer nodig dan ooit."
Wronski luisterde aandachtig naar hem, minder vanwege zijn woorden, als wel omdat hij de strekking der inzichten van zijn vriend
verstond; terwijl hij zelf nog slechts de belangen van zijn eskadron
zag, ging de blik van Serpoehowskoï reeds uit naar de strijd met
de macht, en schiep deze zich een partij in de officiële kringeti. En
welk gezag zou hij zich niet kunnen veroveren met zijn nadenkende
geest, zijn aanpassingsvermogen en zijn redenaarstalent, dat men in
zijn omgeving zo zelden ontmoette? Al schaamde hij zich er ook
over, Wronski voelde zich eensklaps jaloers.
„Mij ontbreekt één wezenlijke eigenschap om te kunnen slagen,"
antwoordde hij, „het verlangen naar macht, dat heb ik bezeten, maar
ik heb het verloren."
,,Daar geloof ik niets van," zei de generaal glimlachend.
,,Toch is het zo, vooral „nu", om helemaal eerlijk te zijn."
„Misschien „nu", maar dat blijft niet altijd zo."
„Dat is mogelijk."
„Je zegt: „dat is mogelijk", en ik zeg: „zeker niet," vervolgde Serpoehowskoï, alsof hij zijn gedachten had geraden: „daarom stelde ik
er prijs op, met je te praten. Je eerste weigering accepteer ik, maar
voor de toekomst vraag ik je carte blanche. Ik hang tegenover jou
niet de beschermheer uit, en toch, waarom zou ik dat niet doen —
ben je niet vaak genoeg de mijne geweest? Onze vriendschap gaat
boven dat alles uit. Ja, geef mij carte blanche, en ik zal je meeslepen
zonder dat het opvalt."
„Maar begrijp dan toch, dat ik niets verlang," zei Wronski, „tenzij
dat het voor mij zo blijft als het nu is."
Serpoehowskoï stond op en ging voor hem staan. „ik begrijp je,
maar hoor mij aan: Wij zijn leeftijdgenoten, misschien heb je meer
vrouwen gekend dan ik" -- zijn glimlach en zijn gebaren stelden
Wronski gerust ten aanzien van de omzichtigheid, waarmee hij de
gevoelige plek zou aanraken — „maar ik ben getrouwd, en zoals ik
weet niet wie heeft gezegd, hij, die alleen maar zijn eigen vrouw
heeft gekend en heeft liefgehad, weet meer van vrouwen af dan
degene, die er duizend heeft gekend...."
„Wij komen," riep Wronski tegen een officier, die in de deuropening
290

was verschenen om hen te roepen namens de kolenel. Hij was
nieuwsgierig om te weten, waar Serpoehowskoï heen wilde.
„De vrouw is volgens mij de steen des aanstoots in de carrière van
een man. Het is niet eenvoudig van een vrouw te houden en tegelijk
iets te bereiken, en de enige manier om door de liefde niet tot
werkeloosheid te worden gedoemd, is te trouwen. Hoe moet ik je
dat uitleggen?" vervolgde Serpoehowskoï, die graag vergelijkingen
trok. „Stel, dat je een last draagt — zolang je die niet op de rug
hebt vastgebonden, zijn je handen je van geen enkel nut. Dat is ook
mijn ervaring met het huwelijk; ik heb plotseling mijn handen vrij
gekregen; maar die last zonder een huwelijk meeslepen, dat betekent, niet in staat zijn tot enig werk. Kijk naar Masonkow,
Kroepow .... Door toedoen van de vrouwen zijn zij hun carrière
misgelopen!"
„Maar wat voor vrouwen!" zei Wronski, en dacht aan de toneelspeelster en aan de Frangaise, waaraan deze beide mannen waren
vastgeketend.
„Hoe hoger de maatschappelijke positie van de vrouw is, des te
groter is de moeilijkheid; dat wordt op de duur niet meer een last
op zich nemen, maar die een ander ontnemen."
„Jij hebt nooit liefgehad," mompelde Wronski, die voor zich keek
en aan Anna dacht.
Misschien niet, maar denk eens over wat ik je heb gezegd, en
vergeet dit niet: vrouwen zijn altijd stoffelijker ingesteld dan mannen; wij hebben een grootse voorstelling van de liefde, zij blijven
altijd vlak bij de grond.... Dadelijk," zei hij tegen een bediende,
die de kamer binnenkwam, doch deze kwam hen niet halen, hij
bracht alleen maar een briefje voor Wronski.
„Van prinses Twerskoï."
Wronski maakte het briefje open en werd vuurrood. „Ik heb hoofdpijn, en ik ga naar huis," zei hij tegen Serpoehowskoï.
„Nu, vaarwel dan, je geeft mij carte blanche, wij spreken er nog
eens over; ik kom je in Petersburg opzoeken."
21.
Het was vijf uren geweest; om niet te laat te komen, en vooral om
niet heen te gaan met zijn paarden, welke iedereen kende, nam
Wronski de huurkoets van Yaswin en gaf de koetsier order, stevig
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door te rijden; het was een oud vehikel met vier plaatsen; hij ging
zitten in een hoek en legde zijn benen op het bankje voor hem.
Dat zijn zaken weer in orde waren, de vriendschap van Serpoehowskoi en diens vloeiende woorden, welke hadden onderstreept, dat hij
een onmisbaar man was, ten slotte de komende ontmoeting met
Anna --- dit alles vervulde hem met zoveel levensvreugde, dat er
een glimlach om zijn lippen kwam; hij streek met de hand over de
kwetsuur van zijn hart van de vorige dag, en ademde diep in.
Deze koude en heldere Augustusdag, welke op Anna zo'n onplezierige indruk had gemaakt, stimuleerde hem, wond hem op.
„Sneller, sneller," zei hij tegen de koetsier, en stak deze door de
vensteropening een biljet van drie roebels toe. De man zette met
zijn hand de rijtuiglantaarn wat vaster, legde de zweep over zijn
paarden, en de wagen rolde snel voort over het vlakke wegdek.
„Niets, niets heb ik nodig, dan dit geluk!" dacht hij, zijn ogen strak
gericht op de belknop tussen de beide ramen; en hij zag Anna weer
voor zich, zoals hij haar de laatste keer had gezien: steeds meer ga
ik van haar houden!

En daar is de tuin van de villa Wrede.

Waar mag zij wel zijn? Waarom heeft zij mij geschreven op het
briefje van Betsy — Voor het eerst kwam deze vraag bij hem op,
maar hij had geen tijd, zich hierin te verdiepen. Hij liet de koetsier,
nog voor zij de laan bereikten, stilhouden, sprong uit de wagen,
terwijl deze nog reed en liep het pad op, dat naar het huis leidde;
hij zag niemand, maar toen hij rechts het park inkeek, bemerkte hij
Anna, een dichte sluier over het gelaat. Hij herkende haar aan
haar loop, aan de vorm van haar schouders, aan de houding van
het hoofd, en voelde in zijn binnenste een kracht als een electrische
stroom. Zijn levensvreugde kwam tot uitdrukking in zijn bewegingen
en in zijn ademhaling.
Toen zij bij elkander waren, greep zij levendig zijn hand. „Je bent
niet boos op me, dat ik je heb laten komen? Ik moest je beslist
spreken," zei zij en de strenge plooi van haar lippen onder haar
sluier deed de vrolijke stemming van Wronski omslaan.
„Ik boos op je zijn? Maar hoe dat, en waarom ben je hier?"
„Dat doet er niet toe," zei zij, en stak haar arm in die van Wronski,

„ga mee, ik moet je spreken."
Hij begreep, dat er iets moest zijn gebeurd, en dat hun onderhoud
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niets teders zou hebben; bovendien sloeg de opwinding van Anna
op hem over, nog voordat hij er de oorzaak van kende.
„Wat is er?" vroeg hij, en drukte haar arm tegen zich aan, terwijl
hij trachtte, op haar gezicht te lezen. Zwijgend ging zij enige passen
voort, om adem te scheppen, en plotseling bleef ze staan.
„Ik heb je gisteren niet gezegd," begon zij, moeilijk ademhalend en
snel sprekend, „dat ik op de thuisweg na de wedrennen aan Alexis
Alexandrowitsj alles heb bekend...., ik heb hem gezegd, dat ik niet
meer zijn vrouw kon zijn.... kortom alles." Naar haar overgebogen
luisterde hij, alsof hij de bitterheid van haar gevoelens wilde verzachten; maar zodra zij had gesproken, richtte hij zijn gestalte weer
op en er kwam een trotse en strenge uitdrukking op zijn gezicht.
„Ja, ja, dat was duizendmaal beter. Ik begrijp, wat je hebt moeten
lijden!" Maar zij luisterde niet, en trachtte de gedachten van haar
minnaar te raden; hoe kon zij vermoeden, dat de uitdrukking op
zijn gezicht haar oorsprong vond in de eerste gedachte, welke haar
verhaal bij hem had doen opkomen: aan het duel, dat hij thans
onvermijdelijk waande.... Nooit zou Anna hieraan hebben gedacht,
en haar verklaring voor de verandering in Wronski's gezicht was
gans verschillend hiervan. Sinds de brief van haar echtgenoot,
gevoelde zij diep in haar hart, dat alles zou blijven gelijk voorheen,
dat zij niet de kracht zou bezitten, haar positie, noch haar zoon op
te offeren aan haar minnaar. Die morgen, bij prinses Twerskoï, was
dit gevoel in haar nog versterkt; toch hechtte zij groot belang aan
haar ontmoeting met Wronski, zij hoopte, dat hierdoor hun beider
toestand zich zou wijzigen. Als hij aanstonds zonder aarzeling zou
hebben gezegd: „Verlaat alles, en ga met mij mee," dan zou zij zelfs
haar zoon hebben verlaten; maar hij deed niets van die aard, en
zij meende, dat hij veeleer gekwetst en ontevreden was.
„Ik heb niet geleden, het is vanzelf gegaan," zei zij enigszins geprikkeld, „en kijk...." zij haalde uit haar handschoen de brief
van haar man.
„Ik begrijp het, ik begrijp het," onderbrak Wronski haar en nam de
brief aan, zonder die te lezen; hij trachtte Anna te kalmeren. „Ik
verlangde alleen maar deze uiteenzetting, om mijn leven helemaal
aan je geluk te kunnen wijden."
„Waarom zeg je dat? Kan ik daaraan dan twijfelen?" zei zij : „Als
ik er aan twijfelde ...."
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„Wie komt daar aan?” zei plotseling Wronski en wees op twee
dames, die hun tegemoet kwamen: „misschien kennen zij ons...."
En ijlings nam hij Anna mee, een zijpad in.
„Dat laat mij zo onverschillig," zei deze; haar lippen trilden, en het
scheen Wronski toe, dat zij hem onder haar sluier aanzag met een
uitdrukking van vreemde haat: „ik herhaal je, dat ik bij dit alles
niet twijfel aan jou: maar lees, wat hij me schrijft." En weer bleef
zij stilstaan. Terwijl Wronski de brief las, gaf hij zich onwillekeuris,s,
precies als daareven, toen hij had gehoord van de breuk van Anna
met haar echtgenoot, over aan de indruk, welke in hem werd
gewekt door de gedachte aan zijn verhouding tot die beledigde man:
ondanks zichzelf stelde hij zich de uitdaging voor, die hij de volgende dag zou ontvangen, het duel, het ogenblik waarop hij, kalm
en ijskoud, tegenover zijn tegenstander zou staan, en, na zijn wapel
in de lucht te hebben afgeschoten, zou afwachten, dat de ander op
hem mikte.... en de woorden van SerpoehowskoT over vrouwen en
carrières schoten hem door het hoofd: hoe Anna dit te doen verstaan?
Nadat hij de brief gelezen had, wierp hij een lichtelijk besluiteloze.
blik op zijn vriendin; zij begreep, dat hij had nagedacht, en dat, wat
hij ook zou zeggen, dit niet zijn diepste gevoelens zou vertolken. Hij
antwoordde niet op wat zij van hem had verwacht, haar laatste hoop
vervloog.
„Je ziet wat voor een man het is?" zei zij met bevende stem.
„Vergeef me," onderbrak Wronski haar, „maar ik ben er niet boos
om.... In 's hemelsnaam, laat mij uitspreken," vervolgde hij, en
smeekte haar met zijn blik, hem de tijd te geven, zijn opvatting te
verduidelijken, „ik ben er niet boos om, daar het onmogelijk is, niet
verder te gaan, zoals hij meent."
„Waarom dat?" vroeg Anna met gesmoorde stem; zij hechtte geen
enkele betekenis meer aan zijn woorden, want zij had het gevoel,
dat over haar lot was beslist.
Wronski wilde zeggen, dat nu het duel, dat hij voor onvermijdelijk
hield, deze toestand noodgedwongen zou veranderen, maar hij zei
heel iets anders. „Dat kan zo niet blijven. Ik hoop nu, dat je bil
hem weggaat, en dat je mij zult toestaan" — hier bloosde hij en
raakte in de war — „te denken aan ons toekomstig, gemeenschappe
lijk leven; morgen...."
Zij liet hem niet uitspreken. „En mijn zoon? Je ziet wat hij schrijft:
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hem zou ik in de steek moeten laten. Dat kan ik niet, dat wil ik
niet."
„Maar in '8 hemelsnaam, is het dan beter bij je zoon te blijven en
dit vernederende bestaan voort te zetten?"
„voor wie is het vernederend?"
„voor allen, maar vooral voor jou."
„vernederend! Zeg dat niet, dat woord heeft voor mij geen betekenis," fluisterde zij met trillende stem; „begrijp je dan niet, dat van
de dag af, waarop ik van jou heb gehouden, voor mij het hele levert
is veranderd; niets bestaat er voor mij buiten jouw liefde. Als ik
die nog altijd heb, voel ik mij op een hoogte, waar niets mij kan
deren. ik ben trots op mijn toestand, omdat.... ik ben trots...."
Zij sprak de zin niet uit, tranen van schaamte en wanhoop verstikten
haar stem. Snikkend hield zij op. Ook hij kreeg een vreemd gevoel
in de keel, en voor het eerst in zijn leven voelde hij tranen opkomen, zonder te weten, wat hem het diepst bewoog: zijn medelijden
voor haar, die hij niet kon helpen en wier ongeluk hij had veroorzaakt, of het gevoel, verkeerd te hebben gedaan.
„Zou een scheiding dan onmogelijk zijn?" zei hij zachtjes. Zij
schudde het hoofd zonder te antwoorden. „Zou je niet bij hem
kunnen weggaan en het kind meenemen?"
„Ja, maar alles hangt thans van hem af; ik moet met hem spreken,"
zei zij droogjes. Haar voorgevoel was waarheid geworden; alles zou
blijven als voorheen.
„Dinsdag ben ik in Petersburg en dan zullen wij een besluit nemen."
„Ja," antwoordde zij, „maar spreek niet meer over dit alles."
Het rijtuig van Anna, dat zij had weggezonden met de order, haar
weer op te halen bij het hek van de tuin van Wrede, kwam aangereden. Anna zei Wronski vaarwel en ging heen.
22.
De „Commissie van 2 Juni" vergaderde meestal op Maandag. Alexi3
Alexandrowitsj kwam de zaal binnen, begroette, zoals gewoonlijk
de voorzitter en de leden der commissie, en ging op zijn plaats
zitten. Hij legde zijn hand op de voor hem gereed liggende papieren,
waaronder zich ook zijn eigen documenten bevonden en zijn aantekeningen betreffende het voorstel, dat hijrzijn collega's wilde voor295

leggen. Overigens waren die aantekeningen overbodig, want niet
alleen vergat hij nooit iets van wat hij had geprepareerd, maar
bovendien meende hij altijd nog op het laatste ogenblik in zijn herinnering na te moeten gaan, wat hij wilde bespreken. Hij wist
trouwens, dat, als het zover was, wanneer hij tegenover zijn tegenstander zou staan, die trachtte een onverschillig gezicht te zetten,
de juiste woorden vanzelf in hem zouden opkomen, helder en duide.
lijk, en dat elk woord doel zou treffen. Intussen luisterde hij met
het onschuldigste gezicht van de wereld naar de voorlezing van het
gebruikelijke rapport. Niemand zou hebben vermoed, als hij deze
man zag, met zijn gebogen hoofd, zijn vermoeide uiterlijk, zachtjes
met zijn blanke, lange en magere handen op het witte papier voor
zich tikkend, dat over enkele minuten deze zelfde man een redevoering zou uitspreken, welke een ware storm zou ontketenen, en
de leden der commissie er toe zou brengen, elkander te overschreeuwen, elkander in de rede te vallen, zodat de voorzitter hen
tot de orde zou moeten roepen.
Toen de voorlezing van het rapport was beëindigd, verklaarde

Alexis Alexandrowitsj met zachte stem, dat hij enkele opmerkingen
had te maken over het onderwerp, dat aan de orde was. Aller aandacht richtte zich op hem. Alexis Alexandrowitsj schraapte zijn keel
en begon, zonder zijn tegenstander aan te zien, zoals altijd in het
begin van zijn redevoeringen, te spreken tot de eerste de beste, die
voor hem zat. Het was ditmaal een kleine, bescheiden grijsaard, die
geen enkele rol speelde in deze commissie. Toen hij tot de hoofdzaak kwam, de organische wetgeving, sprong zijn tegenstander op
van de stoel en antwoordde hem; Stremow, die eveneens deel
uitmaakte van de commissie en die hij op een tere plek trof, verdedigde zich ook. De zitting werd buitengewoon stormachtig, maar
Alexis Alexandrowitsj behaalde de overwinning en zijn voorstel
werd aangenomen; men benoemde drie nieuwe commissies, en de
volgende dag was er in bepaalde Petersburgse kringen alleen maar
sprake van deze vergadering. Het succes van Alexis Alexandrowitsj
overtrof zelfs zijn stoutste verwachting.
De volgende morgen, Dinsdagmorgen, herinnerde Karenin zich bij
het ontwaken opgewekt zijn vergadering van de vorige dag, en hij
kon niet nalaten te glimlachen, hoe graag hij ook onverschillig wilde
schijnen, toen d ijn chef dé bureau, om een goede beurt te maken,
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hem aansprak over de geruchten, welke er liepen omtrent de vergadering.
Zozeer was Alex Alexandrowitsj verdiept in zijn arbeid, dat hij
geheel vergat, hoe deze Dinsdag de vastgestelde dag was voor de
thuiskomst van zijn vrouw. Hij was dan ook onaangenaam getroffen,
toen een bediende hem kwam mededelen, dat zij was aangekomen.
Anna was 's morgens reeds vroeg te Petersburg teruggekeerd; haar
man was hiervan op de hoogte, omdat zij per expresse had gevraagd
om een rijtuig; maar hij kwam haar niet tegemoet en zij kreeg te
horen, dat hij bezig was met zijn chef de bureau. Nadat zij hem op
de hoogte had laten stellen van haar thuiskomst, ging Anna naar
haar kamer en liet haar koffers uitpakken, nog altijd in afwachting,
dat Alexis Alexandrowitsj zou verschijnen, maar er verstreek een
uur, en hij verscheen niet; zij wendde voor, orders te moeten uitdelen, en ging de eetkamer binnen, sprak opzettelijk op luide toon
tegen de thuisknecht, maar nog steeds zonder succes; zij hoorde, hoe
haar echtgenoot zijn chef de bureau tot aan de deur bracht; gewoonlijk kwam hij na deze conferentie de kamer uit -- dat wist zij,
en zij wilde hem absoluut zien, om hun toekomstige verhouding te
regelen; zij was gedwongen, het werkvertrek van Alexis Alexandrowitsj binnen te gaan. Deze zat in uniform gereed om uit te
gaan, hij steunde op een tafeltje en keek droevig voor zich uit. Anna
zag hem, voordat hij haar bemerkte, en zij begreep, dat hij aan
haar dacht. Toen Karenin haar zag, wilde hij opstaan; hij aarzelde,
bloosde, wat hem niet vaak overkwam, stond toen eindelijk bruusk
op, kwam een paar stappen naar haar toe en vestigde zijn blikken
op haar voorhoofd en haar haren, om haar blik te vermijden. Toen
hij vlak bij zijn vrouw was, nam hij haar hand en noodde haar tot
zitten:
„Ik ben zeer tevreden, te weten, dat gij weer hier zijt," zei hij en
ging naast haar zitten, met het kennelijke verlangen, te spreken,
maar telkens, als hij de mond opende, hield hij op. Hoe zij zich ook
had voorbereid op deze ontmoeting, en hoe geneigd zij was, hem te
beschuldigen en te minachten, toch vond Anna geen woorden, en
had zij medelijden met hem. Zo bleven zij geruime tijd zitten
zwij gen.
„Serge maakt het goed?" vroeg hij ten slotte, en zonder op antwoord
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te wachten, vervolgde hij : „Ik zal niet thuis eten, ik moet onmiddellijk weg."
„Ik wilde naar Moskou gaan," zei Anna.
„Nee, het was heel, heel goed, hier te komen," antwoordde hij. En
opnieuw viel er een stilte.
Daar zij zag, dat hij niet over de kwestie kon beginnen, nam Anna
zelf het woord: „Alexis Alexandrowitsj," zei zij en keek hem aan
zonder de ogen neer te slaan onder diens starre blik op haar haren,
„ik ben een slechte en schuldige vrouw, maar ik blijf, wat ik was,
wat ik heb bekend te zijn, en ik ben gekomen, om te zeggen, dat
ik niet kan veranderen."
„Dat vraag ik niet," antwoordde hij meteen op besliste toon, nu de
boosheid hem weer tot spreken in staat stelde, en thans zag hij
Anna met een uitdrukking van haat in het gezicht. „Dat vermoedde
ik, maar zoals ik heb gezegd en geschreven," vervolgde hij met
droge, snijdende stem, „en zoals ik nog eens herhaal, dat behoef ik
niet te weten. Ik wil het niet weten; alle vrouwen zijn niet zo vriendelijk om hun echtgenoten dit prettige nieuws met spoed mede te
delen;" hij legde de nadruk op dat woordje: prettig -- „Ik weet
van dit alles niets, zolang het niet wereldkundig wordt, en mijn
naam niet onteert. Daarom waarschuw ik u, dat onze relaties dienen
te blijven, zoals zij altijd zijn geweest; ik zal trachten, mijn eer
veilig te stellen, in het geval gij u compromitteert."
„Maar onze relaties kunnen niet blijven, zoals zij altijd zijn geweest,"
zei Anna bedeesd en keek hem vreesachtig aan. Nu zij zijn kalme
gebaren weer zag, zijn spottende, scherpe en een beetje kinderlijke
stem weer hoorde, verdween alle medelijden, dat zij aanvankelijk
voor hem had gevoeld, in de weerzin, die hij bij haar wekte; zij
had maar één vrees, zich niet voldoende duidelijk uit te laten over
hun toekomstige verhouding.
„Ik kan uw vrouw niet zijn, wanneer ik...."
Karenin lachte koud en kwaadaardig. „De levenswijze, die u hebt
verkozen, weerspiegelt zich zelfs in uw manier van begrijpen, maar
ik minacht en respecteer te zeer, ik wil zeggen, dat ik te veel uw
verleden respecteer en te zeer uw huidig gedrag minacht, dan dat
mijn woorden zich zouden lenen tot de uitleg, die ge er aan geeft."

Anna zuchtte en liet het hoofd zakken.
„Overigens," vervolgde hij steeds meer opgewonden, „kan ik mij
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moeilijk voorstellen, dat gij, die u niet hebt geschaamd uw ontrouw
aan uw echtgenoot mede te delen, gewetensbezwaren hebt tegen de
vervulling van uw plichten als echtgenote."
„Alexis Alexandrowitsj, wat verlangt u van mij?"
„Ik verlang nooit die man te ontmoeten. Ik verlang, dat ge u
gedraagt op een wijze, dat noch de wereld, noch onze omgeving,
aanmerking op u kunnen maken; kortom, ik verlang, dat gij hem
niet meer ontvangt. Ik meen, dat dit niet veel gevraagd is. Meer
heb ik u niet te zeggen; ik moet nu weg en ik zal niet thuis eten."
Hij stond op en ging naar de deur. Ook Anna stond op; hij groette
haar zonder iets te zeggen en liet haar het eerst naar buiten gaan.
23.
Hoe overvloedig de oogst ook was, nooit had Ljewin zich zo ontevreden gevoeld als dit jaar en duidelijker geconstateerd, op hoe
slechte voet hij met de boeren stond. Zelf keek hij niet meer met
de oude belangstelling naar zijn zaken om. Van alle verbeteringen,
welke hij met zoveel moeite had ingevoerd, was enkel een onafgebroken strijd overgebleven, waarin hij, de baas, zijn goed verdedigde, terwijl de arbeiders hun werk verdedigden. Hoe vaak had
hij dit deze zomer niet opgemerkt? Nu eens werd de klaver, die hij
had bestemd voor zaaigoed, als voer gemaaid, naar het heette op
last van de opzichter, maar enkel omdat deze klaver gemakkelijker
te maaien was; de volgende dag ging een nieuwe machine kapot_
doordat de bestuurder het vervelend vond, zoals het ding de ganse
tijd boven zijn hoofd rumoerde. Dan waren het de moderne ploegen,
die maar niet in gebruik werden genomen, de paarden die in een
roggeveld graasden omdat de knechten, in plaats van gedurende de
nacht te waken, rondom een vuur in de weide sliepen; ten slotte
stierven drie mooie vaarzen, die waren vergeten op het nagroen
van de klaver, en het was onmogelijk, de herder aan zijn verstand
te brengen, dat de klaver er de oorzaak van was. Tot troost kreeg
de baas te horen, dat bij de buurman in drie dagen twaalf koeien
waren omgekomen.

Ljewin weet deze onaangename ervaringen niet aan persoonlijke
wrok bij de boeren; hij stelde alleen verdrietig vast, dat zijn belangen noodgedwongen in tegenstelling zouden blijven met die van de
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arbeiders. Reeds geruime tijd bemerkte hij, dat zijn levensbootje
veel water schepte, zonder dat hij kon ontdekken, waar het water
binnendrong; hij had zich illusies gemaakt, maar thans greep ontmoediging hem aan; het buitenleven werd hem antipathiek, hij had
nergens meer lust in.
De aanwezigheid van Kitty in de streek verergerde dit gevoel van
onbehagen; hij zou haar hebben willen ontmoeten, en kon er niet
toe besluiten, naar haar zuster te gaan. Hoewel hij, toen hij haar op
de weg weer had gezien, gevoeld had, dat hij nog altijd van haar
hield, was de weigering van het jonge meisje steeds nog een onoverkoombare slagboom tussen hen: ik zou haar niet kunnen vergeven,
als zij mij aanvaardde, omdat zij een ander niet heeft kunnen
trouwen, zei hij bij zichzelf, en deze gedachte maakte haar in zijn
ogen bijna gehaat; ach, als Darja Alexandrowna niet met mij had
gesproken .... „dan zou ik haar misschien bij toeval hebben kunnen
ontmoeten, en alles zou in orde hebben kunnen komen, maar dat
is nu onmogelijk.... onmogelijk!
Op zekere dag kreeg hij een brief van Dolly, die hem verzocht om
een dameszadel voor Kitty, en hem uitnodigde, dit zelf te komen
brengen. Dat was de genadeslag; hoe kon een fijnvoelende vrouw
haar zuster zo verlagen? Hij verscheurde achtereenvolgens tien
antwoorden: hij kon niet komen en kon zich evenmin verschuilen
achter onwaarschijnlijke beletselen, of, wat nog erger is, een noodzakelijke reis voorwenden. Hij zond dus het zadel zonder enig antwoord, en de volgende dag vertrok hij, in het gevoel dat hij een
grofheid had begaan, om ver weg een bezoek af te leggen. Hij liet
zijn opzichter de zaken over, die hem zo zwaar waren gaan wegen.
Swiageski, een van zijn vrienden, had hem kort geleden herinnerd
aan zijn belofte, snippen te komen jagen; tot nog toe had deze jacht,
die hem zeer aanlokte, temidden van zijn drukke bezigheden hem er
niet toe kunnen brengen, dit reisje te ondernemen. Thans was hij
blij toe, eens van huis te kunnen gaan, uit de buurt van de Sjtsjer•
batzki's, en op jacht, zijn gewone geneesmiddel bij trieste buien.
24.
Swiageski was hoofd van zijn district; vijf jaar ouder dan Ljewin,
was hij reeds lang getrouwd; zijn schoonzuster, een jong, zeer sympathiek meisje, woonde bij hem, en Ljewin wist, zoals huwbare
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jongelui dat soort dingen weten, dat men graag wilde, dat hij haar
zou trouwen. Hoewel hij aan trouwen dacht en zeker vond, dat zij
aardig was en een uitstekende vrouw zou zijn, zou hij zichzelf
evengoed met vleugels en in de lucht kunnen voorstellen als met
haar getrouwd. De vrees dat men zou menen, dat hij voor haar
kwam, bedierf hem het genoegen, dat hij zich van zijn bezoek
voorstelde en had hem de uitnodiging van zijn vriend nog eens
doen overwegen.
Swiageski was een interessant exemplaar van de landeigenaar, die
geheel opgaat in de belangen van zijn bezitting; maar er bestond
weinig overeenstemming tussen de meningen, welke hij uitsprak,
en zijn wijze van leven en werken. Hij minachte de adel, die volgens
hem vijandig stond tegenover de vooruitgang, sprak over Rusland
als over een staat in verval, welks verwerpelijke regering niet veel
beter was dan die der Turken; en toch had hij de last op zich
genomen, als hoofd van het district op te treden, wat hij dan ook
gewetensvol deed; nooit reisde hij rond zonder zijn dienstpet met
de rode strepen en de cocarde. De Russische bber was voor hem
een tussending tussen mens en aap, maar toch drukte hij de boeren
met de verkiezingen bij voorkeur de hand en luisterde hij met de
meeste aandacht naar hen. Hij geloofde aan God noch aan de Duivel,

maar deed veel om het lot der geestelijken te verbeteren, hij was er
op gesteld, dat de parochiekerk bleef staan op zijn grond. Ten aanzien van de vrouwen-emancipatie verkondigde hij de meest radicale
theorieën, maar hij liet aan zijn vrouw, waarmee hij in volkomen
harmonie leefde, geen enkel initiatief over en hij vertrouwde haar
geen andere zorg toe dan, onder zijn eigen leiding, hun gemeenschappelijke leven zo plezierig mogelijk in te richten. Hij zei, dat
een mens alleen in het buitenland kon leven, maar hij had in Rusland gronden, welke hij volgens de beste methoden bebouwde, en
hij volgde aandachtig de binnenlandse ontwikkeling op landbouwkundig gebied.
Ljewin trachtte hem ondanks deze tegenstrijdigheden te begrijpen
en beschouwde hem als een levend raadsel; dank zij hun vriendschappelijke omgang probeerde hij, zoals hij het noemde, de „drempel" van deze geest te overschrijden.
De jacht, waarop zijn gastheer hem meenam, viel tegen; de moerassen waren droog en er waren weinig snippen; Ljewin liep de
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hele dag rond om drie stuks mee naar huis te brengen; daarentegen
kwam hij thuis met een uitstekende eetlust, een stralend humeur,
en een soort geestelijke opwinding, welke bij hem altijd volgde op
een sterke lichamelijke inspanning.
Toen zij 's avonds aan tafel zaten te drinken, zat Ljewin naast de
vrouw des huizes, een blondine van middelbare grootte, wier ronde
gezicht werd verfraaid door grappige kuiltjes. Nu hij met haar en
haar zuster, die tegenover hem zat, moest praten, voelde hij zich
verward in het bijzijn van dit meisje, wier hartvormig uitgesneden
japon om zijnentwil scheen te zijn uitgekozen. Dit toilet, dat een
blanke hals vrij liet, maakte hem verlegen; hij durfde die kant niet
uit te zien, bloosde, gevoelde zich slecht op zijn gemak, en zijn
verwarring sloeg over op het knappe schoonzusje. De vrouw des
huizes scheen niets te bemerken, en hield het gesprek zo goed
mogelijk op gang.
„U meent, dat mijn man zich niet interesseert voor wat Russisch
is?" zei zij. ,,Maar integendeel, hij is hier gelukkiger d an waar elders
ook; hij heeft buiten zoveel te doen! Hebt u onze school nog niet
gezien?"
„Toch wel; dat is dat huisje, begroeid met klimop?"
„Ja, dat is het werk van Nastja," zei zij, en wees op haar zuster.
„Geeft u daar zelf les?" vroeg Ljewin en keek benauwd als een
misdadiger naar de kant van de uitgesneden japon.
„Dat heb ik gedaan, en ik doe het nog wel, maar wij hebben een
uitstekende onderwijzeres."
„Nee, dank u, ik neem geen thee meer; ik hoor daar een gesprek,
dat zeer interessant klinkt," zei Ljewin, met het gevoel, onbeleefd
te zijn, maar niet in staat, het gesprek voort te zetten. En blozend
stond hij op.
De heer des huizes zat aan een hoek van de tafel te praten met twee
landeigenaren; zijn zwarte, schitterende ogen waren gericht op een
man met een grijze knevel, die hem vermaakte met zijn klachten
over de boeren. Swiageski scheen een antwoord kant en klaar te
hebben op de komieke klaagzangen van het mannetje, en die met
een enkel woord in rook te kunnen doen vervliegen, zo zijn officiële
positie hem niet had genoopt tot ingetogenheid.
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24,
Het werd een onderhoudend gesprek over een reeks vraagstukken,
welke hun allen ter harte gingen en samenhingen met het Russische
land, de Russische boer, de vooruitgang. De tegenstand van de boeren
tegen elke modernisering en tegelijkertijd hun armoede, en de oorzaken daarvan, op welke wijze er in deze toestand verbetering zou
zijn te brengen, een verbetering, welke evenzeer de boer als de
landeigenaar ten goede zou komen dit alles hield hen bezig tot
laat in de nacht. Eindelijk liet Swiageski zijn gasten uit. Ljewin zei
de dames goedennacht en beloofde, de volgende dag met haar een
ritje te paard te zullen maken.
Alvorens naar bed te gaan, liep hij nog even de studeerkamer van
zijn gastheer binnen, om er enkele boeken na te slaan over de
onderwerpen van hun gesprek. Ook Swiageski kwam binnen en
ging in een schommelstoel nog zitten lezen. Met hun tweeën geraakten zij weldra aan het praten over dezelfde onderwerpen en
over de zo juist vertrokken gasten.
„Vooral die oude brombeer heeft mijn belangstelling opgewekt," zei
Ljewin zuchtend, „hij heeft een helder verstand en zegt gezonde
waarheden."
„Ach wat! Hij is een oude vijand van de emancipatie, zoals zij het
trouwens allemaal zijn."
„En het districtshoofd is toch hun leider?"
„Ja, maar om hen de andere kant uit te doen gaan," zei Swiageski
lachend.
Ljewin kreeg sterk de indruk dat deze man, zijn gastheer, geen

groter genot kende dan de redeneerkunst, het doel der redenering
liet hem vrijwel geheel onverschillig. Ljewin zelf had daarentegen
een levendige belangstelling voor de vooruitgang van de landbouwkunde; hij waagde zijn geld aan proeven, maar tot nog toe had dit
hem allemaal verlies opgeleverd. Daarin was hij niet de enige,
anderen was het, op een enkele uitzondering na, evenzo vergaan. Hij
weet dit vooral hieraan, dat men in het geheel geen rekening hield
met de eigen aard van de arbeider, zijn gewoonten, zijn tradities.
Waarom zou men niet de arbeider zo kunnen behandelen, dat hij
zijn beste krachten aan het werk gaf? Allereerst ging het er om, de
armoe en ellende weg te nemen, pas daarna zouden de scholen zin
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kunnen krijgen. Deze grondeigenaars waren ervan overtuigd, dat
hun bedrijven beter zouden kunnen gaan, indien de boeren toegankelijker waren voor moderne opvattingen. Maar waar de arbeiders
volgens hun eigen tradities werken, lopen de zaken toch ook goed.
Ligt het kwaad niet meer bij de grondeigenaars dan bij de arbeiders?
Wij kijken voortdurend naar Europa, terwijl wij misschien meer naar
de arbeiders zouden moeten zien. Indien hun belangstelling ware ta
wekken voor de opbrengst van de grond, zouden zij wellicht ook
ontvankelijker zijn voor de opbrengst van de grond, zouden zij
wellicht ook ontvankelijker zijn voor een geleidelijke modernisering.
Zonder de bodem uit te putten moet het rendement te verhogen zijn
tot het twee-, tot het drievoudige! En indien deze opbrengst eens
werd verdeeld in twee eerlijke helften, de ene voor de arbeiders,
de andere voor de grondeigenaars .... Daarbij zouden beide partijen
gebaat zijn. Dit denkbeeld zou uitvoerige bestudering verdienen. Dat
het mogelijkheden biedt, staat wel vast.
Diepe indruk had deze dag op Ljewin gemaakt. Swiageski met zijn
onsamenhangende denkbeelden, de oude grondeigenaar, die ondanks
zijn verstandige gedachten en deel der bevolking miskende, het
beste deel wellicht...., zijn eigen ontgoocheling, al deze uiteenlopende gewaarwordingen verwekten in zijn geest een soort gisting
en onrustige afwachting. Hij ging naar bed en bracht een deel van
de nacht slapeloos door. Nieuwe gedachten, hervormingsplannen,
ontsproten in zijn hoofd; hij besloot nog de volgende dag weg te
gaan, gehaast als hij was, om zijn nieuwe denkbeelden tot uitvoering
te brengen. Trouwens, ook het beeld van de schoonzuster met haar
gedecolleteerde japon verwarde hem nog steeds; hij kon niet beter
doen, dan meteen afreizen, zich nog voor de laatste oogst verstaan
met de boeren, en zijn administratie reorganiseren op de basis van
samenwerking tussen de eigenaar en de arbeiders.
Het nieuwe plan van Ljewin vertoonde moeilijkheden, welke hij
zich niet ontveinsde; maar hij zette door, ook al moest hij bij zichzelf erkennen, dat de verkregen resultaten niet in overeenstemming
stonden tot zijn moeiten. Een van de voornaamste hinderpalen,
waarmee hij te kampen had, was de onmogelijkheid, de lopende
exploitatie eensklaps stop te zetten; hij zag in, dat zijn hervormingen
zeer geleidelijk moesten worden doorgevoerd.
Toen hij 's avonds thuis kwam, liet Ljewin zijn opzichter bij zich
-
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komen en zette hem zijn nieuwe plannen uiteen. Deze ontving met
geveinsde voldoening al die delen van het plan, waaruit bleek, dat
wat tot nu toe was gedaan, dwaas en onproductief was. De opzichter
verzekerde, dat hij dikwijls hetzelfde had gezegd, zonder dat er naar
geluisterd was; maar toen Ljewin kwam met zijn voorstel tot verdeling van de opbrengst met de boeren, zette de opzichter een
melancho).iek gezicht, en wees hij op de noodzaak, met de meeste
spoed het laatste graan binnen te halen en de grond opnieuw om
te ploegen. Het was nu geen tijd voor uitvoerige discussies, en
Ljewin bemerkte, dat alle arbeiders het te druk hadden om gelegenheid te kunnen vinden, zijn plannen tot zich te laten doordringen.
Het best van alien scheen nog de herder Iwan de gedachten van
zijn baas te begrijpen; hij was een eenvoudige boer, wien Ljewia
voorstelde, deelgenoot te worden in de exploitatie van de veestapel;
maar terwijl hij luisterde, werd het gezicht van Iwan onrustig en
spijtig; hij begon hooi in de rijven te doen, de mest weg te vegen,
water te putten, alsof dit werk onmogelijk kon worden uitgesteld,
en hij geen tijd had, om dat hele verhaal te begrijpen.
De voornaamste hinderpaal was voor Ljewin de ingewortelde achter..
docht der boeren; zij konden zich niet voorstellen, dat de grondeigenaar niet zou trachten, hen uit te buiten: wat hij hun ook zei,
zij bleven er van overtuigd, dat zijn werkelijke oogmerken verborgen
bleven. Van hun kant waren zij kwistig met woorden, maar zij
pasten er wel voor op, hun diepste gedachten bloot te geven.
Ljewin dacht aan de grondeigenaar, toen zij als eerste voorwaarde
voor het nieuwe contract stelden, dat zij nooit zouden worden
gedwongen, de nieuwe landbouwwerktuigen te gebruiken, en dat
zij niets te maken zouden hebben met de nieuwigheden van de baas.
Zij gaven toe, dat zijn ploegen beter waren en dat de rooimachine
haar voordelen had; maar zij vonden honderd uitvluchten om er
geen gebruik van te maken. Hoezeer het Ljewin ook speet, af te
moeten zien van methoden, welker voordeel onmiskenbaar waren,
hij stemde er in toe en reeds in de herfst werd een deel van zijn
hervormingen toegepast. Nadat hij eerst het systeem van verdeling
had willen toepassen op zijn hele eigendom, werd Ljewin er later
van overtuigd, dat hij zich diende te beperken tot de veestapel, de

groentetuin en een afgelegen stuk grond, dat acht jaren lang braak
had gelegen. De herder Iwan betrok nog een aantal verwanten bij
305
Anna Karenina — 21

de zaak en belastte zich met de veestapel. Het nieuwe stuk grond
werd toevertrouwd aan Fedor Resoenow, een schrandere timmerman,
die er zes boerengezinnen bij haalde; en Woeraew, een handige
jongen, werd deelgenoot in de groentetuin .
Weldra moest Ljewin inzien, dat de stallen niet beter werden verzorgd, dat Iwan bij zijn oude dwalingen bleef ten opzichte van het
voederen der koeien en het karnen van de boter; het gelukte hem
zelfs niet, Iwan te doen begrijpen ,dat zijn loon in het vervolg een
voorschot zou zijn op zijn aandeel.
Hij moest nog meer spijtige dingen ervaren: Resoenow ploegde zijn
veld slechts eenmaal, traineerde met de bouw van de schuur, waartoe hij zich vóór de winter had verplicht; Woeraew trachtte de
groentetuin, in strijd met zijn contract, te delen met andere boeren
maar toch hield Ljewin vol in de hoop, zijn deelgenoten aan het
einde van het jaar te kunnen aantonen, dat de nieuwe regeling
uitstekende resultaten kon afwerpen.
Tegen het einde van Augustus stuurde Do lly het zadel terug, en
Ljewin hoorde van de bediende, die het terugbracht, dat de Oblonski's
weer naar Moskou waren gegaan. Bij de herinnering aan zijn grove
optreden jegens deze dames kleurde hij; zijn manier van doen bij
de Swiageski's was niet veel beter geweest; maar hij was te druk
bezig om veel tijd door wroeging verloren te laten gaan. Zijn lectuur
nam hem in beslag; hij had van Swiageski boeken geleend en die
gelezen, evenals andere, welke hij had laten komen. Hij werkte
aan een boek van zijn eigen hand over zijn opvattingen en zijn
ervaringen.
.

28.

Ljewin dacht erover, op reis te gaan, toen een aanhoudende stortregen hem thuis opsloot. Een deel van de oogst en alle aardappelen
hadden niet bijtijds kunnen worden binnengehaald. Twee molens
werden door het water vernield en de wegen waren onbegaanbaar.
Maar op de morgen van de dertigste September verscheen de zon
en vol hoop op een weerswijziging zond Ljewin zijn opzichter naar
de graankoper, om te onderhandelen over de verkoop van zijn
koren. Zelf besloot hij, een laatste inspectietocht te maken en des

avonds kwam hij, ondanks zijn laarzen en zijn regenjas, doornat,
maar In een voortreffelijk humeur thuis. Hij had gesproken met een
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stuk of wat boeren, die voor zijn plannen gevoelden, en een oude
boswachter, bij wie hij zijn kleren had laten drogen, had hem
uit zichzelf verzocht, deel uit te mogen maken van een der nieuwe
associaties.
Het is enkel een kwestie van volhouden, meende hij, en mijn moeite
zal niet tevergeefs zijn geweest; ik werk niet voor mijzelf; wat ik
probeer, kan een belangrijke invloed hebben op de levensvoorwaarden van het ganse volk. In plaats van ellende zullen wij welvaart
zien, in plaats van verholen vijandschap, hartstochtelijke samenwerking in het gemeenschappelijke belang. En wat doet het er toe,

dat de profeet van deze revolutie zonder bloedvergieten Konstantin
Ljewin zou zijn, hij die met een witte das om naar de jongedame
Sjtzjerbatzki toe is gegaan om daar een blauwtje te lopen!
Toen Ljewin, in gedachten verzonken, thuiskwam, was het donkere
nacht. De opzichter had de aanbetaling op de verkoop van het koren
meegebracht en vertelde, dat hij onderweg hier en daar koren had
zien staan, dat nog niet was binnengehaald. Na de thee nestelde
Ljewin zich met zijn boek in een fauteuil en maakte verdere plannen
voor zijn reis, waarop hij veel nieuws hoopte op te doen. Zijn geest
was helder, en zijn gedachten namen gestalte aan in volzinnen,
welke het wezen van zijn denkbeelden vertolkten; hij wilde deze
vruchtbare stemming benutten om te schrijven, maar in de wachtkamer zaten boeren, die orders vroegen voor het werk van de
volgende dag. Toen hij hen allen had gesproken, ging Ljewin zijn
studeervertrek binnen en begon te werken. Agatha Michaïlowna

,.

kwam met haar breiwerk op haar vaste plekje te zitten.
Nadat hij enige tijd had geschreven, stond Ljewin op en begon door

de kamer te ijsberen. De herinnering aan Kitty en aan haar weigering stonden hem weer met wrede duidelijkheid voor de geest.
„U moet u geen zorgen maken," zei Agathe Michaïlowna, „waarom
blijft u thuis? U moest eens naar een warmer land gaan, dat was u
toch al van plan."
„Tk dacht dan ook overmorgen af te reizen; maar ik moest nog orde

op mijn zaken stellen."
„welke zaken? Hebt u nog niet genoeg gegeven aan de boeren? Zij
zeggen al: „Uw baas rekent zeker op een genadebewijs van de
czaar!" Waarom bemoeit u zich ook zoveel met hen?"
„Niet met hen bemoei ik mij, maar met mijzelf."
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Agatha Michaïlowna kende tot in de onderdelen alle plannen van haar
meester, want hij had ze haar uiteengezet en er vaak met haar over
gepraat; maar op dit ogenblik gaf zij " een andere uitleg aan zijn
woorden, dan hij er mee had bedoeld. „Zeker moet men voor alles
aan zijn ziel denken," zei zij zuchtend. „Parwene Denisitsj, bijvoorbeeld, mocht al erg dom zijn, niet kunnen lezen en niet schrijven,
de goede God moge ons in zijn genade geen andere dood geven
dan de zijne!"
„Zo bedoel ik het niet!" antwoordde Ljewin, „wat ik doe, is in mijn
eigen belang — indien de boeren beter arbeiden, betekent dat voor
mij winst."
„wat u ook doet, de luiaard zal altijd lui blijven, en de flinke zal
hard werken; daaraan zult u niets veranderen."
„Toch is het uw eigen mening, dat Iwan de koeien beter verzorgt?"
„Ik zeg maar één ding, en dat weet ik," antwoordde de oude huishoudster, die klaarblijkelijk een gedachte vervolgde, welke haar niet
nieuw was, „dat u moet trouwen, dat moet . u." Deze opmerking, dia
de gedachten, welke zich van Ljewin meester hadden gemaakt, nog
eens onderstreepte, hinderde hem; hij fronste de wenkbrauwen, en
begon, zonder antwoord te geven, weer te werken. Af en toe luisterde hij naar het tikken van Agathe Michaïlowna's breinaalden en
dan vertrok zijn gezicht, omdat de gedachten, welke hij wilde verjagen, weer bij hem opkwamen.
Belletjes en het geratel van een wagen op de modderige weg deden
hem opzien van zijn werk.
„Daar krijgt u bezoek, u zult u niet meer vervelen," zei Agatha
Michaïlowna en ging naar de deur, maar Ljewin was haar voor; hij
gevoelde, dat hij niet meer kon werken en was nu blij, dat hij
gezelschap kreeg.
29.
Terwijl Ljewin de trap af ging, hoorde hij een welbekende hoest.
Iemand kwam de vestibule binnen, maar daar zijn passen hem
scherp luisteren onmogelijk maakten, hoopte Ljewin nog een ogenblik, zich te hebben vergist; zelfs koesterde hij deze hoop rog,
toen hij een hoge gestalte zich hoestende zag ontdoen van een
pelsjas. Hoewel hij van zijn broer hield, kon hij toch niet de gedachte

verdragen, met hem samen te leven. Onder invloed van de gedachten
welke Agatha Michaïlowna in zijn hart had gewekt, zou hij liefst
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een vrolijke en gezonde bezoeker hebben gezien, die niets te maken
had met zijn zorgen en hem daaraan zou kunnen ontrukken. Zijn
broer, die hem grondig kende, zou hem noodzaken, zijn diepste
gevoelens te openbaren en dit duchtte hij bovenal.
Terwijl Ljewin naar de vestibule liep, verweet hij zichzelf zijn
onvriendelijkheid, en toen hij zijn broer herkende, in uitgeputte
staat, een waar skelet, voelde hij alleen nog maar een diep medelijden. Nikolaj stond in de wachtkamer te worstelen met zijn halsdoek en glimlachte vreemd en pijnlijk. Konstantin voelde zich de
keel toegeknepen.
„Wel, wel! Daar ben ik dan bij je thuis," zei Nikolaj met doffe stem
en zijn ogen lieten niet af van zijn broer, „ik wilde je al zo lang
eens opzoeken, maar had er de kracht niet toe. Nu gaat het veel
beter," zei hij, en streek met zijn grote, knokige handen over zijn
baard.
„Ja, ja," antwoordde Ljewin, en beroerde met zijn lippen het uitgedroogde gelaat van zijn broer, waarbij hij haast verschrikt diens
vreemde, schitterende blik opmerkte. Konstantin had hem een paar
weken tevoren geschreven, dat hij hun kleine aandeel van het
roerende bezit had verkocht en nu een bedrag van ongeveer tweeduizend roebels aan hem wilde overhandigen. Dit geld kwam Nikolaj

nu in ontvangst nemen en tegelijkertijd wilde hij zijn vroegere thuis
nog eens terugzien, zijn voet weer op de geboortegrond zetten, om
daar krachten uit te putten, zoals de helden in oude tijden. Ondanks
zijn geborgen gestalte en zijn ontstellende magerte bewoog hij zich
soms nog vlug en bruusk.
Ljewin nam hem mee naar zijn studeervertrek.
Nikolaj maakte zorgvuldig toilet, wat hij anders niet deed, kamde
zijn weerbarstige en spaarzame haren en ging glimlachend naar
boven. Hij was in een zacht en vriendelijk humeur, zo had zijn
broer hem in zijn jeugd gekend; zelfs over Serge Iwanitsj sprak hij
zonder bitterheid. Toen hij Agatha Michaïlowna zag, maakte hij
een praatje met haar en vroeg naar de oude bedienden. De dood
van Parwene Denisitsj scheen sterke indruk op hem te maken, er
stond schrik te lezen op zijn gezicht, maar hij herstelde zich aanstonds. „Hij was al heel oud, is het niet?" zei hij en veranderde
meteen van onderwerp. „Nu blijf ik een of twee maanden bij je,
dan ga ik naar Moskou, waar Miagkow mij een baantje heeft
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beloofd, en treed in functie. Ik ben van plan, een heel ander leven
te gaan leiden," liet hij er op volgen, „je weet, dat ik die vrouw
heb weggestuurd."
„Marja Nikolajewna. Waarom dat?"
„Het was een kwaadaardige vrouw, die mij allerlei onaangenaamheden heeft bezorgd." Hij wachtte zich wel, te zeggen, dat hij haar
had weggestuurd, omdat hij de thee, die zij zette, te slap vond;
eigenlijk nam hij het haar kwalijk, dat zij hem behandelde als een
patiënt. „Ik wil overigens mijn hele levenswijze herzien; ik heb, als
iedereen, domheden begaan, maar over de laatste daarvan heb ik
geen spijt. Als ik maar weer op krachten kom, dan gaat alles goed,
en ik voel mij, Gode zij dank, veel beter."
Ljewin luisterde en zocht tevergeefs naar een antwoord. Hierop
begon Nikolaj hem te ondervragen over zijn zaken, en Konstantin
verheugd, dat hij ronduit kon spreken, vertelde van zijn plannen en
zijn hervormingspogingen. Nikolaj luisterde zonder enige belangstelling te tonen. Deze beide mannen stonden elkander zo na, dat
zij, enkel afgaand op de klank van elkanders stem, in elkanders
ziel konden lezen; dezelfde gedachte kwam thans tegelijk bij beiden
op en overheerste alles: de ziekte van Nikolaj en zijn naderende
dood. De een noch de ander durfde er ook maar de kleinste toespeling op te maken, en wat zij zeiden, gaf in het geheel geen
uitdrukking aan wat zij gevoelden. Nooit had Ljewin met zoveel
opluchting de tijd om te gaan slapen begroet. Nooit had hij zich zo
weinig op zijn gemak, zo weinig natuurlijk, zo vals gevoeld. Terwijl
zijn hart brak bij de aanblik van deze stervende broer, moest hij
.

een onwaarachtig gesprek voeren over het leven, dat Nikolaj wilde

gaan leiden.
Daar er nog maar één kamer in huis verwarmd was, bood Ljewin,
om zijn broer voor alle vochtigheid te vrijwaren, deze aan, zijn
kamer te delen. Nikolaj ging liggen sliep als een zieke en draaide
zich telkens weer om in zijn bed; Konstantin hoorde hem zuchten
,

en steunen.
„O, mijn God!" Soms gelukte het hem niet, te spuwen, dan werd hij
boos en zei: „Voor de duivel!" Lange tijd luisterde zijn broer naar
hem, zonder te kunnen slapen, overstelpt met gedachten, welke
telkens weer het beeld van de dood opriepen. Voor het eerst trof
de dood met zijn onverbiddelijke macht hem op deze wijze; hij was
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hier in zijn onmiddellijke nabijheid, in die geliefde broer, die in
zijn slaap kreunde, en beurtelings God en de duivel aanriep; ook in
hemzelf was hij, en indien dit onvermijdelijke einde vandaag al niet
zou komen, dan toch morgen, over dertig jaren, wat deed het er toe!
Hoe had hij hieraan niet gedacht?
Ik werk, dacht Ljewin, ik jaag een doel na, en ik heb er niet aan
gedacht, dat alles een einde heeft en dat de dood naast mij staat!
Hij zat in het duister rechtop in zijn bed, met de armen om zijn
knieën, zijn adem ingehouden bij het ingespannen nadenken. Hoe
meer hij er over peinsde, des te duidelijker zag hij in, dat hij in zijn
beeld van het leven slechts dit kleine detail had vergeten: de dood,
die alles zou afsnijden en door niets kon worden weerhouden! Het
was verschrikkelijk!
Maar ik leef nog. Wat moet ik dan nu doen? vroeg hij zich wanhopig
af. En hij stak een kaars aan, stond zachtjes op, liep naar dea spiegel
en bekeek zijn gezicht en zijn haren; reeds begon hij bij de slapel
te grijzen, zijn tanden waren niet meer de oude; hij ontblootte zijn
gespierde armen, die waren nog vol kracht. Maar de arme Nikolaj
die moeizaam ademhaalde met het laatste restje van zijn longen,
had ook een krachtig lichaam bezeten. En plotseling herinnerde hij
zich, hoe zij als kinderen, 's avonds, wanneer zij naar bed waren
gebracht, geen groter geluk kenden dan te wachten tot Fedor Bogdanowitsj, hun gouverneur, de kamer had verlaten om elkander dan
met de kussens te lijf te gaan en te lachen, zo van harte te lachen,
dat zelfs de vrees voor de gouverneur deze uitbundige vrolijkheid
niet kon bedwingen: en daar ligt hij nu met zijn arme, uitgeholde
borst, en ik vraag mij af, wat er van mij zal worden, en ik weet er
niets van, niets!
„Uche, uche! Wat doe je daar, voor de duivel, en waarom slaap je
niet?" vroeg de stem van Nikolaj.
„Ik weet het niet, ik kan niet in slaap komen."
„Ik heb anders best geslapen, ik transpireer niet meer, voel zelf
maar eens, helemaal niet meer." Ljewin gehoorzaamde, kroop daarna
onder de dekens, deed de kaars uit, maar sliep nog niet ira en hervatte zijn gepeins. Ja, hij loopt op zijn laatste benen! In het voorjaar
zal hij sterven, hoe kan ik hem helpen? Wat kan ik tegen hem
zeggen, wat weet ik ervan? Ik had zelfs vergeten, dat een mens
moet sterven!
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30.
Het was Ljewin dikwijls opgevallen, hoe sommige beleefde en
buitensporig nederige mensen soms plotseling veranderen in veeleisende lastposten, en hij voorzag, dat de vriendelijkheid van zijn
broer niet lang zou aanhouden. Hij vergiste zich niet; reeds de
volgende dag toonde Nikolaj zich prikkelbaar, en zocht hij zijn broer
te kwetsen, waar deze het gevoeligst was. Konstantin voelde zich
schuldig als een veinzaard, maar hij kon zijn gedachten niet openlijk
uiten. Indien de beide broers oprecht waren geweest, zouden zij
elkaar recht in het gezicht hebben gezien en zou Konstantin alleen
maar hebben kunnen zeggen: „De dood wacht je, de dood wacht je!"
ol aj hebben g r au iwoord : „Ik weet het, ik ben
en daarop zou Nikolaj
bang, verschrikkelijk bang!" Hun gedachten waren met niets anders
bezig. Maar nu deze oprechtheid onmogelijk was, trachtte Konstantin,. als altijd tevergeefs, over onverschillige onderwerpen te spreken,
en zijn broer, die dit bespeurde, werd daardoor geprikkeld en viel
.

.

over elk zijner woorden.
Twee dagen later begon Nikolaj nog eens over de hervormingen van
zijn broer, die hij becritiseerde, en plagerig vereenzelvigde met

communisme. „Je hebt andermans ideeën overgenomen, om die te
verdraaien en ze in toepassing te brengen daar, waar ze niet kunnen
worden toegepast."
„Maar ik wil het communisme helemaal niet nadoen; dat ontkent
het eigendomsrecht, met het kapitaal en de erfenis. Het is verre van

mij, zo belangrijke prikkels te willen bestrijden. Ik tracht alleen,
ze aan wetten te binden."
„Kortom, je neemt de gedachte van een ander, ontdoet die van haar
kracht, en wilt haar dan voor nieuw laten doorgaan," zei Nikolaj,
en trok aan zijn das.
„Maar als mijn gedachten toch geen enkel verband houden met...."
„Die leerstellingen," vervolgde Nikolaj met een ironische glimlach
en een geïrriteerde blik, „bezitten tenminste een, laat ik zeggen,
geometrische aantrekkingskracht, Zij zijn helder en logisch. Misschien
zijn het utopieën, maar het klinkt aannemelijk, dat er nieuwe
arbeidsverhoudingen kunnen ontstaan, indien men grondig zou
afrekenen met het verleden, indien er geen bezit en geen gezin
meer zouden bestaan; maar dat geef jij niet toe?"
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„Waarom wil jij de dingen altijd door elkaar halen? Ik ben nooit
communist geweest.”
„Ik ben het wel geweest, en ik meen, dat het communisme, al is
het ook praemature, toekomst heeft, dat het logisch is, zoals het
Christendom der eerste eeuwen."
„En ik geloof, dat de arbeid een elementaire kracht is, die onder
dezelfde gezichtshoek moet worden bestudeerd als de natuur-wetenschap, wier eigenschappen dienen te worden onderkend en...."
„Dat is volkomen overbodig. Deze kracht werkt vanzelf en neemt.
al naar mate van de beschaving, verschillende vormen aan. Overal
zijn slaven geweest, daarna horigen, pachtboeren, vrije arbeiders.
Wat wil je nog meer?"
Ljewin vatte vlam bij deze laatste woorden, te meer, omdat hij
vreesde, dat zijn broer gelijk kon hebben met hem te verwijten,
dat hij een grootgemene deler zocht tussen de bestaande arbeidsverhoudingen en het communisme. „Ik zoek een arbeidsmethode, die
allen voordeel brengt, mij evengoed als mijn arbeiders," antwoordde
hij opgewonden.
„Dat is het niet, je hebt je hele leven origineel willen zijn, en je
wilt nu bewijzen, dat je je arbeiders niet doodgewoon uitbuit, maar
dat je er beginselen bij te pas brengt."
„Als je er zo over denkt, laten we er dan niet verder over praten,"
antwoordde Ljewin, die voelde, hoe de spier van zijn rechterwang
onwillekeurig begon te trillen.
„Jij hebt nooit overtuigingen gehad, je wilt alleen je eigenliefde
strelen."
„Heel goed, maar laat me dan ook met rust."
„Jawel, zeker, ik zal je met rust laten! Dat had ik al lang moeten
doen. De duivel hale je! Het spijt mij, dat ik ben gekomen."
Hoe Ljewin ook zijn best deed, hem te kalmeren, Nikolaj wilde
van niets horen en bleef er hardnekkig bij, dat het beter was, uiteen
te gaan. Konstantin moest zichzelf bekennen, dat een samenleven
onmogelijk was. Toch zocht hij zijn broer op, toen deze zijn koffer
pakte om hem op ietwat gedwongen toon zijn verontschuldiging
aan te bieden, en hem te vragen, indien hij hem had beledigd, hem

dit te vergeven.
„Aha! En nu de grootmoedige spelen!" zei Nikolaj glimlachend; „als
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jij per se gelijk moet hebben, laten we dan aannemen, dat je gelijk
hebt, maar ik vertrek toch."
Op het laatste ogenblik evenwel kwam er in de ogen van Nikolaj,
toen hij zijn broer omarmde, een wonderlijk e rnstige blik. „Kostja,
blijf niet boos op me," zei hij met trillende stem. Dit waren de
laatste welgemeende woorden tussen de beide broers. Ljewin verstond, wat deze woorden betekenden. „Je ziet het ,je weet het, ik
ga weg, we zien elkaar misschien niet meer terug!" En de tranen
sprongen hem in de ogen. Nog eens omarmde hij zijn broer, zonder
lets te kunnen antwoorden.
Een dag later vertrok Ljewin op zijn beurt. Op het station ontmoette
hij de jonge Sjtsjerbatzki, een neef van Kitty, en verbaasde deze
door zijn triest gezicht.
„wat is er met je?" vroeg de jonge man.
„Niets, alleen maar dat het leven niet vrolijk is."
„Niet vrolijk? Ga dan met mij mee naar Parijs, in plaats van in een
of ander gat weg te kruipen; dan zul je nog eens zien, of het leven
niet plezierig is!"
„Nee, voor mij is het afgelopen, de dood nadert."
„wat een idee!" lachte Sjtsjerbatzki: „ik begin pas te leven."
„Zo dacht ik er kort geleden ook nog over, maar nu weet ik, dat ik
weldra zal sterven."
Ljewin zei, wat hij dacht; hij zag niets voor zich dan de dood, al
belette hem dit niet, op te gaan in zijn hervormingsplannen; een
mens moet zijn leven tot het einde benutten. Alles scheen hem
duister toe, maar zijn plannen dienden hem tot leidraad en daaraan
klampte hij zich met al zijn krachten vast.
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De Karenins leefden samen voort onder hetzelfde dak, ontmoetten elkander dagelijks, en bleven volkomen vreemdelingen voor elkander.
Alexis Alexandrowitsj maakte het zich tot een plicht, praatjes v an
het personeel te vermijden, door zich met zijn vrouw te vertonen,
maar zelden at hij thuis. Wronski kwam nooit; Anna ontmoette hem
buitenshuis en haar echtgenoot wist dit. Alle drie leden zij onder een
toestand, die onverdragelijk zou zijn geweest, indien niet ieder van
hen hem als voorbijgaand had beschouwd. Alexis Alexandrowitsj
verwachtte deze passie een einde te zien nemen, zoals a ll es ter wereld, voordat zijn eer openlijk was aangetast; Anna, de oorzaak van
alle ellende, en op wie de gevolgen het zwaarst drukten, aanvaardde
haar positie slechts in de overtuiging, dat er spoedig een ontknoping
zou volgen. Ook Wronski had tenslotte deze overtuiging gekregen.
Omstreeks het midden van de winter had Wronski een vervelende
week. Hij kreeg opdracht, Petersburg te laten zien aan een vreemde
prins, en deze eer, welke hij te danken had aan zijn onberispelijk ge-

drag en zijn kennis van vreemde talen, vond hij maar een last. De
prins wilde in staat zijn, antwoord te geven op alle vragen, welke
hem bij zijn thuiskomst zouden worden gesteld, en tegelijkertijd genieten van alle specifiek Russische vermaken. 's Morgen moest hij
dus worden ingelicht en 's avonds vermaakt. Nu genoot deze prins,
zelfs voor een prins, een voortreffelijke gezondheid, en hij was er,
dank zij een uiterst zorgvuldige lichamelijke hygiëne, in geslaagd,

buitensporige vermoeienissen te kunnen doorstaan, en toch zo fris te
blijven als een grote, groene en stralende Hollandse komkommer. Hij
had veel gereisd en het onbetwistbaar voordeel, dat hij de moderne
vervoermiddelen toekende, bestond in de mogelijkheid, zich op afwisselende wijze te kunnen vermaken. In Spanje had hij serenades gebracht en Spaanse schonen het hof gemaakt, mandoline gespeeld; in
Zwitserland had hij op gemzen gejaagd, in Engeland in rode jachtkledij over hagen gesprongen en gewed, dat hij tweehonderd fazanten zou doden; in Turkije was hij doorgedrongen in een harem, in
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Indië had hij op olifanten gereden, en nu wenste hij de genoegens
van Rusland te leren kennen.
Wronski organiseerde als ceremoniemeester, niet zonder moeite, het
programma der vermakelijkheden; dat waren blini, ritjes te paard,
de berenjacht, sledetochten, zigeunerinnen, intieme feestjes, waarbij
presenteerbladen vol glazen tegen het plafond werden gegooid. De
prins paste zich bij deze verschillende vermaken met een bijzonder
gemak aan, en verbaasde zich, nadat hij een zigeunerin op zijn
knieën had gehad, en alles kapot gegooid, wat er binnen zijn bereik
stond, dat de Russische vreugde hiermee ophield. Wat hem nog het
meest boeide, waren de Franse actrices, de danseuses en de champagne.
Wronski kende de prinsen in het algemeen; maar, of hij de laatste
tijd veranderd was, of dat hij het gezelschap van dengene, die hij
moest vermaken, bijzonder onaangenaam vond, ira elk geval kwam
deze week hem ellendig lang voor. Hij voelde zich als de bewaker
van een gevaarlijke krankzinnige, die zijn patiënt vreest, en bovendien bang is voor zijn eigen verstand; ondanks de officiële gereserveerdheid, waarachter hij zich verschanste, vloog hem meer dan eens
het bloed naar het hoofd, wanneer hij de prins opmerkingen hoorde
maken over de Russische vrouwen, die deze zich verwaardigde te bestuderen. Wat Wronski het sterkst in dit personage prikkelde, was,

dat hij in hem als het ware een weerkaatsing van zijn eigen wezen
zag en dit spiegelbeeld was allesbehalve vleiend. Hij zag een stevige,
welverzorgde men, ruimschoots zot en zelfingenomen, gelijkmoedig
in de omgang met hogergeplaatsten, eenvoudig en hartelijk tegen
zijn gelijken, koeltjes welwillend tegen zijn ondergeschikten, maar
altijd ongedwongen en met de manieren van een „gentleman". Precies zo gedroeg Wronski zich, en tot nog toe had hij dat als een verdienste beschouwd; maar nu hij bij de prins een ondergeschikte rol
had te spelen, prikkelde die neerbuigendheid hem ten zeerste: wat
een dwaas! Gelijk ik heus op hem? dacht hij. Na een week zei hij
deze ongemakkelijke spiegel op het station dan ook vaarwel met een
gevoel van opluchting, terwijl de prins, die naai Moskou ging, hem
zijn dank betuigde Zij kwamen juist terug van een berenjacht, en
de jacht had gediend om een schitterend beeld te geven van de
Russische stoutmoedigheid.
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2.
Bij zijn thuiskomst vond Wronski een briefje van Anna: „Ik ben ziek
en ongelukkig," schreef zij, „ik kan niet uitgaan en ik kan ook niet
langer zonder je. Kom vanavond, Alexis Alexandrowitsj heeft van
zevenen tot tienen ministerraad."
Deze uitnodiging, gedaan ondanks het formele verbod van de echtgenoot, kwam hem zonderling voor, maar tenslotte besloot hij toch naar
Anna te gaan. In het begin van de winter was Wronski bevorderd tot
kolonel, en sinds hij het regiment had verlaten, woonde hij alleen.
Na zijn ontbijt strekte hij zich uit op een canapé, en de herinnering
aan de tonelen van de vorige dag verbonden zich in zijn geest op
bizarre wijze met die aan Anna, en aan een boer, die hij op de jacht
had ontmoet; eindelijk sliep hij in, en toen hij weer wakker werd,
was het reeds donker. Hij stak een kaars aan, en voelde zich beklemd, zonder dit te kunnen verklaren. Wat is er met me gebeurd,
wat voor verschrikkelijks heb ik in mijn droom gezien? vroeg hij
zich af. Ja, juist, die boer, dat kleine, vuile mannetje, met die slordige baard, deed iets, ik weet niet wat, terwijl hij helemaal voorover
gebogen stond, en zei in het Frans iets wonderlijks. Anders heb ik
niets gedroomd, waarom dan deze angst? Maar nu hij zich de boer
en zijn onbegrijpelijke Franse woorden herinnerde, voelde hij zich
huiveren van het hoofd tot de voeten: wat een dwaasheid, dacht hij
en keek op zijn horloge; het was half negen; hij riep zijn bediende,
kleedde zich vlug, ging de deur uit en vergat zijn droom geheel,
dacht alleen nog aan de tijd.
Toen hij het huis der Karenins naderde, keek hij weer op zijn horloge en zag, dat het tien minuten voor negen was. Een koets, bespannen met twee grijze paarden, stond voor de stoep; hij herkende
het rijtuig van Anna; zij gaat naar mij toe, zei hij bij zichzelf, dat is
veel beter. Ik mag dat huis niet, maar toch wil ik niet hebben, dat
het lijkt, alsof ik mij verberg. En met de koelbloedigheid van iemand
die van kindsaf er aan gewend is, zich niet te generen, stapte hij uit

zijn wagen en liep de stoep op. De deur ging open en de portier
wenkte met een plaid in de hand, de koets dichterbij te komen. Hoe
weinig Wronski meestal zag, het verbaasde gezicht van de portier
trof hem toch; hij liep echter door en botste bijna tegen Alexis
Alexandrowitsj. Een gaslamp, bij de ingang van de vestibule, be317

lichtte zijn bleke, vermoeide gelaat. Hij had een zwarte hoed op, en
zijn witte das kwam te voorschijn onder een bontkraag. De koele,
strakke ogen van Karenin vestigde zich op Wronski; deze groette, en
Alexis Alexandrowitsj kneep de lippen tezamen, bracht de hand naar
zijn hoed en liep door. Wronski zag hem in de wagen stappen zonder
om te zien, door het venster de plaid en de toneelkijker aannemen
van de portier, en heenrijden.
Wat een situatie, dacht Wronski, en ging met ogen, die schitterden
van woede, de wachtkamer binnen; als hij tenminste zijn eer nog
wilde verdedigen, dan zou ik kunnen optreden, mijn gevoelen op een
of andere wijze uiten; maar deze zwakheid en deze lafheid!.... Het
lijkt wel, alsof ik hier kom als een bedrieger, en dat wil ik niet.
Sinds zijn gesprek met Anna in de tuin van Wrede, was er heel wat
veranderd in Wronski's gedachtengang; hij had afgezien van de eerzuchtige dromen, welke onverzoenlijk waren met zijn ongeregelde
situatie, en geloofde niet meer aan de mogelijkheid van een breuk;
bovendien werd hij beheerst door de zwakheden van zijn geliefde,
en door zijn gevoelens voor haar. Anna van haar kant verwachtte,
nadat zij zich volledig had overgegeven, niets meer van de toekomst
tenzij door Wronski. Toen deze de wachtkamer binnenging, hoorde
hij stappen, die zich verwijderden, en hij begreep, dat zij terugkeerde naar de salon van haar uitkijkpost, waar zij op hem had staan
wachten.

„Nee," riep zij uit, toen zij hem zag binnenkomen, „dat kan zo niet
doorgaan!" en het geluid van haar eigen stem dreef de tranen naar
haar ogen.
„Wat is er, lieve?"
,,Er is dit, dat ik op je wacht, dat ik nu al twee uren wanhopig ben;
maar nee, ik wil geen ruzie met je maken, als je niet eerder kon,
dan is er iets belangrijks geweest! Nee, ik zal niet op je brommen,"
Zij legde haar beide handen op zijn schouders en keek hem lang aan
met haar diepe en tedere ogen, waarin nu een onderzoekende blik
was. Zij keek hem aan voor heel de tijd, waarin zij hem niet had gezien, en vergeleek, als altijd, haar ogenblikkelijke indruk met de herinnering, welke zij van hem had bewaard, en als altijd gevoelde zij,
dat de verbeelding grootser was dan de werkelijkheid.
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3.
„Ben je hem tegengekomen?" vroeg zij, toen hij bij haar zat onder
de lamp naast de tafel in de salon. „Dat is je straf, omdat je zo laat
bent gekomen."
„Hoe was dat mogelijk? Moest hij niet naar de ministerraad?"
„Daar is hij geweest, maar hij is weer thuisgekomen om opnieuw uit
te gaan, ik weet niet waarheen. Het is niets, laten we er verder niet
over praten; vertel mij liever, wa r je allemaal bent geweest met de
prins?" Zij kende de kleinste bijzonderheden van zijn leven.
Hij wilde antwoorden, dat hij die nacht niet gerust had en door de
slaap was overvallen, maar de aanblik van dat ontroerde en ongelukkige gelaat maakte hem deze bekentenis pijnlijk, en hij verontschuldigde zich met de verplichting, zijn rapport na het vertrek van
de prins in te leveren.
„Het is nu afgelopen? Hij is afgereisd?"
„Ja, Gode zij dank; je weet niet, hoe vervelend deze week is geweest."

„Waarom dat? Hebben jullie niet het gewone jongelui's leventje geleid?" zei zij, fronste haar wenkbrauwen, en nam, zonder Wronski
aan te kijken, een haakwerkje op van de tafel.
„Dat leven leid ik al lang niet meer," antwoordde hij en trachtte de
oorzaak te raden van de plotselinge verandering in dit mooie gezicht.
„Ik wil je wel zeggen," liet hij er op volgen, en een glimlach ontblootte zijn witte tanden, „dat het mij stierlijk onaangenaam was,
dit leven terug te zien als in een spiegel." De blik, die zij hem toewierp, was iets welwillender en zij hield haar werkje in de hand,
zonder er iets aan te doen.
”Lize is vanmorgen bij mij op bezoek geweest,.... ze komen nog bij
me, ondanks gravin Lydia,.. en heeft mij verteld van jullie Atheense
nachtfeesten. Wat afschuwelijk. Was dat die Thérèse, die Française,
die je vroeger gekend hebt?"
„Ik wilde zeggen...."
„Dat jullie mannen echte deugnieten zijn! Hoe kun je menen, dat
een vrouw zoiets vergeet?" zei zij, terwijl zij zich meer en meer opwond. „En vooral een vrouw als ik, die niet meer van je leven kent
dan wat jij wel zo goed bent, te vertellen? Hoe kan ik weten, of dat
de waarheid is?"
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„Anna! Geloof je me dan niet meer? Heb ik je ooit iets verborgen?”
„Je hebt gelijk, maar als je wist, wat ik lijd!" zei zij en trachtte haar
jaloerse vrees te verjagen. „Ik geloof je; wat wilde je me zeggen?"
Hij kon het zich niet herinneren. Die jaloerse buien van Anna kwamen steeds meer voor, en hoe hij ook zijn best deed, dit niet te laten
merken, dergelijke tonelen, in wezen toch blijken van liefde, verkoelden zijn gevoelens jegens haar. Hoe vaak had hij bij zichzelf niet
herhaald, dat er voor hem geen ander geluk bestond dan in deze
liefde; en nu hij de hartstocht van deze liefde onderging en zij alles
voor hem had opgeofferd, scheen het geluk verder van hem te zijn
verwijderd, dan toen hij Moskou verliet.
„Nu, vertel eens, wat je me te zeggen hebt over de prins," hernam
Anna, „ik heb de demon verjaagd (zo noemden zij onder elkaar haar
aanvallen van jaloezie) ; je was begonnen, me iets te vertellen — wat
heeft je zo gehinderd tijdens die dagen?"
„Hij was onverdragelijk," antwoordde Wronski, en trachtte de draad
van zijn gedachten te hervinden, „de prins wint er niet op, van dichterbij. Ik zou hem niet beter kunnen vergelijken dan met zo'n weldoorvoed tentoonstellingsdier," liet hij er op volgen met een ontevreden gezicht, dat Anna scheen te interesseren.
„En toch is het een ontwikkeld man, die veel heeft gereisd?"
„Het lijkt wel, alsof hij niets beters heeft geleerd dan minachting
voor de ontwikkeling, zoals hij trouwens alles minacht, behalve de
stoffelijke genoegens."
„Maar houden jullie daar niet allemaal van, van die genoegens?" zei

Anna met een droevige blik, die hem weer trof.
„Waarom neem je het zo voor hem op?" vroeg hij glimlachend.
„Ik neem het niet voor hem op. Daarvoor stel ik niet genoeg belang
in hem, maar ik kan me niet voorstellen, dat jij, als dit gedoe je zozeer was tegengevallen, je niet had kunnen onttrekken aan de bewondering voor die Thèrèse in Eva's costuum."
„Daar komt het duiveltje weer om de hoek gluren," zei Wronski, en
bracht een van haar handen naar zijn lippen voor een kus.
„Ja, het is sterker dan ikzelf! Je kunt je niet voorstellen, wat ik heb
uitgestaan, terwijl ik op je wachtte! Ik geloof niet, dat ik in de grond
jaloers ben; wanneer jij er bent, geloof ik je, maar wanneer je ver
weg bent en dat leventje leidt, dat ik niet kan begrijpen ...." Zij
trok haar hand terug en begon koortsachtig te haken; het witte ga320

ren schitterde in de lampeschijn. „Vertel mij eens, hoe het kwam,
dat je Alexis Alexandrowitsj hebt ontmoet," vroeg zij plotseling en
haar stem klonk nog gedwongen.
„Wij zijn bijna tegen elkaar gebotst, bij de deur."
„En zo heeft hij je gegroet?" Zij trok een lang gezicht, sloot haar
ogen half en veranderde de uitdrukking van haar gezicht zo treffend,
dat Wronski zijns ondanks Alexis Alexandrowitsj herkende. Hij
glimlachte, en Anna begon te lachen met die heldere, frisse lach, die
een van haar grootste charmes was. „Ik begrijp het niet," zei Wronski, „ik zou het hebben begrepen, als hij na die uiteenzetting daarbuiten met je gebroken had en mij tot een duel had uitgedaagd,
maar hoe kan hij de huidige toestand verdragen? Het is hem aan te
zien, dat hij lijdt."
„Hij?" zei zij met een ironische glimlach: „Maar hij is heel gelukkig."
„Waarom kwellen wij ons allen, terwijl alles veel beter zou kunnen
„

zijn?
„Dat p ast hem niet. 0, hoe ken ik dat karakter, één weefsel van leu-

gen en bedrog! Wie zou toch, als hij niet volkomen ongevoelig was,
kunnen leven met een schuldige vrouw, zoals hij leeft met mij, met
haar spreken, zoals hij • tot mij spreekt, haar tutoyeren?" en zij deed
haar echtgenoot na: „Jij, mijn beste Anna." En zij vervolgde: „Dat is
geen man, zeg ik je, het is een pop. Als ik in zijn plaats was, zou ik
zo'n vrouw al lang in stukken hebben gescheurd, in plaats van haar
te zeggen: „Jij, mijn beste Anna;" maar het is geen man, het is een
ministeriële machine. Hij begrijpt niet, dat hij voor mij niets meer
is, dat hij te veel is. Nee, nee, laten we niet over hem praten!"
„Je bent onbillijk, lieve," zei Wronski, en trachtte haar te kalmeren,
„maar inderdaad, laten we niet meer over hem praten -- laten we
over jou spreken, over je gezondheid; wat heeft de dokter gezegd?"
Zij keek hem met spottende vrolijkheid aan, en zou liefst nog verder
gespot hebben met haar echtgenoot, maar hij vervolgde: „Je hebt mij
geschreven, dat je ziek was --- dat hangt zeker samen met je toestand? Wanneer zal h e t zijn?"
De spottende glimlach verdween van Anna's lippen en maakte plaats
voor een droevige uitdrukking. „Al gauw, gauw.... Je zegt, dat onze
toestand afschuwelijk is, en dat dat moet veranderen. Als je wist,
wat ik er voor zou over hebben, om je vrijuit te kunnen liefhebben!
Ik zou je niet meer lastig va llen met mijn jaloezie; maar al gauw,

gauw, zal alles veranderen, en niet zoals wij denken."
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Zij gaf zich over aan zelfbeklag, de tranen verstikten haar stem, en
zij legde haar blanke hand, waaraan de ringen in de lampeschijn
schitterden, op de arm van Wronski.
„Ik begrijp je niet," zei deze, hoewel hij haar heel goed begreep.
„Je vraagt, wanneer h e t zal zijn? Weldra, en ik zal het niet overleven," haar stem klonk gejaagd, „ik weet het, ik weet het zeker. Ik
zal sterven en ik zal met tevredenheid sterven, en jullie beiden van
mij bevrijden." Haar tranen stroomden, terwijl Wronski haar handen
kuste, trachtte haar te kalmeren, en zijn eigen ontroering te verbergen.
„Zo is het ook beter," zei zij en drukte hem krachtig de hand.
„Maar dat is allemaal dwaasheid," zei Wronski, hief zijn hoofd op en
herwon zijn zelfbeheersing. „Wat een dwaasheid!"
„Nee, ik zeg de waarheid."
„Wat is de waarheid?"
„Dat ik zal sterven. Ik heb het gedroomd."
„Gedroomd?" En Wronski herinnerde zich onwillekeurig het mannetje uit zijn nachtmerrie.
„Ja gedroomd," vervolgde zij, „al weer lang geleden. Ik droomde,
dat ik mijn kamer binnen snelde, om er iets te halen; ik zocht, begrijp je, zoals je in je droom zoekt, en in de hoek van mijn kamer

zag ik iets rechtop staan."
„Wat een dwaasheid! Hoe kom je er bij? " Maar zij liet zich niet
in de rede vallen, zij vond haar verhaal te belangrijk.
„En die gestalte, daar in die hoek draait zich om, en ik zie een klein,
vies mannetje, met een ordeloze baard; ik wil vluchten, maar hij
buigt voorover naar een zak, waarin iets beweegt." Zij maakte het
gebaar van iemand die in een zak graait, er stond angst op haar gezicht, en Wronski, die ziel zijn eigen droom herinnerde, gevoelde
diezelfde angst over zich komen. „En terwijl hij zo stond te zoeken,
sprak hij snel, snel in het Frans, hij brouwde: „Il faut le battre,
le broyer, le pétrir." Ik trachtte wakker te worden, maar werd

slechts in de droom wakker, en vroeg mij af, wat dat betekende.
Toen hoorde ik iemand tegen mij zeggen: „In het kraambed, u zult
sterven in het kraambed, moedertje." En eindelijk kwam ik weer
bij."
„wat een dwaasheid," zei Wronski, die zijn ontroering slecht kon
verbergen. „Laten we er niet meer over praten, bel even, dan laat
ik thee serveren; blijf nog, zoveel gelegenheid zullen wij niet meer
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hebben." Hier hield zij echter op, en eensklaps verdwenen de afschuw en schrik uit haar gezicht, dat nu van een zorgzame en e rn
linge verandering -- zij gevoelde een nieuw leven bewegen.
van deze plotse--stigezachdwr.Wonskibegprt
linge verandering -- zij gevoelde een nieuw leven bewegen.

4.
Nadat hij Wronski was tegengekomen, was Alexis Alexandrowitsj,
overeenkomstig zijn voornemen, naar de Italiaanse Opera gegaan;
hij bleef er gedurende twee acten, sprak met allen, die hij moest
spreken, en ging, toen hij weer thuis kwam, regelrecht naar zijn kamer, nadat hij had vastgesteld, dat er in de vestibule geen enkele
uniformj as hing.
Tegen zijn gewoonte in liep hij, in plaats van naar bed te gaan, tot
drie uur 's morgens zijn kamer op en neer; de woede hield hem
wakker, want hij kon het zijn vrouw niet vergeven, dat zij de enige
voorwaarde, welke hij had gesteld, haar minnaar niet bij zich thuis
te ontvangen, niet had vervuld. Daar zij geen rekening had gehouden met dit bevel, moest zij worden gestraft; hij zou zijn bedreiging
uitvoeren, scheiding aanvragen, en haar het kind afnemen. Deze
bedreiging was niet zo licht uit te voeren, maar hij wilde zijn woord
gestand doen; gravin Lydia had dikwijls toespelingen gemaakt op
deze mogelijkheid om uit de penibele situatie te geraken, en de scheiding was sinds kort zo vergemakkelijkt, dat Alexis Alexandrowitsj
de mogelijkheid zag de belangrijkste formele moeilijkheden te omzeilen.
Daar een ongeluk nooit alleen komt, had hij ook nog veel zorgen met

betrekking tot het door hem opgeworpen vraagstuk, inzake de
vreemdelingen, zodat hij reeds enige tijd in een voortdurende prikkelbaarheid verkeerde. Slapeloos bracht hij de nacht door, zijn woede groeide nog steeds, en met een ware verbittering stond hij tenslotte op, kleedde zich haastig en ging naar Anna, zodra hij wist, dat
ook zij was opgestaan. Hij vreesde de energie te zullen verliezen,
welke hij nodig had, en om zo te zeggen, droeg hij de schaal van zijn
grieven met beide handen, om er onderweg niets uit te verliezen.
Anna, die meende haar echtgenoot door en door te kennen, werd
verrast door zijn binnenkomst; dat sombere gezicht, die starre, droevige blik, recht vooruit, zonder haar aan te zien, en de minachtend
saamgeknepen lippen. Nooit had zij zoveel wilskracht in hem be323

speurd. Hij kwam binnen zonder haar goede dag te zeggen, en ging
regelrecht naar haar schrijfbureau, waarvan hij de lade opentrok.
„Wat wilt ge?" riep Anna uit.
„De brieven van uw minnaar."
„Die zijn daar niet," zei zij, en sloot de lade. Maar hij begreep uit
haar manier van doen, dat hij goed had geraden. Bruut duwde hij
haar hand terug en greep de portefeuille, waarin Anna haar belangrijkste paperassen bewaarde. Ondanks haar pogingen, om ze terug
te krijgen, hield hij haar op een afstand.
„Ga zitten, ik moet met u spreken," zei hij en schoof de portefeuille
onder zijn arm; hij drukte die zo stevig tegen zich aan, dat zijn
schouder omhoog ging. Anna keek hem verbaasd en verschrikt aan.
„Heb ik u niet verboden, uw minnaar bij u te ontvangen?"
„Ik moest hem zien, omdat...." Zij hield op, daar zij geen aannemelijke verklaring vond.
„Ik treed niet in bijzonderheden, en verlang geenszins te weten,
waarom een vrouw haar minnaar moet zien."
„Ik wilde alleen," zei zij kleurend, en zij gevoelde, dat de grofheid
van haar man haar haar durf terug gaf • „hoe is het mogelijk, dat
gij niet voelt, hoe gemakkelijk ge me kunt kwetsen?"
„Alleen een fatsoenlijke man of een fatsoenlijke vrouw kunnen gekwetst worden, maar tegen een dief te zeggen, dat hij een dief is, is
enkel het constateren van een feit."
„Dat is van een wreedheid, die ik niet had verwacht."
„Aha, u vindt een man wreed, als hij zijn vrouw volkomen vrijheid
laat, met als enige voorwaarde, de terljn op te houden? Dat is volgens u wreedheid?"
„Dat is nog erger, dat is lafheid, als ge het wilt weten," riep Anna
verontwaardigd uit, en zij stond op om de kamer te verlaten.
„Nee," schreeuwde hij op doordringende toon, dwong haar weer te
gaan zitten en greep haar bij de arm; zijn grote, knokige vingers
knepen haar zo hard, dat een van Anna's armbanden een rode striem
op haar huid achter liet. „Lafheid? Dat kan worden gezegd van haar,
die haar zoon , en haar man in de steek laat voor een minnaar, en
toch het brood van die man eet."
Anna boog het hoofd; de gerechtvaardigheid van deze woorden verpletterde haar; zij durfde niet meer, zoals de vorige dag, haar echtgenoot ervan beschuldigen, dat hij te v e e 1 was, en zij antwoordde
zachtjes:
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„U kunt niet strenger over mij oordelen dan ik het zelf doe; maar
waarom dat te zeggen?”
„Waarom ik dat zeg?" vervolgde hij in zijn woede: „opdat u weet,
dat ik, nu u geen enkele rekening houdt met mijn wil, de nodige
stappen zal doen, om een einde te maken aan deze toestand."
„Spoedig, heel spoedig, zal die vanzelf eindigen," zei Anna, de ogen
vol tranen bij de gedachte aan die dood, welke zij dichtbij voelde, en
die haar thans zo wenselijk voorkwam.
„Nog spoediger zelfs dan u en uw minnaar wel hebt gedacht! Aha,
gij zoekt u zinnen te bevredigen...."
„Alexis Alexandrowitsj! Hoe weinig edelmoedig is dat, hoe onbehoorlijk, iemand, die op de grond ligt, te slaan!"
„O, u denkt altijd alleen maar aan u zelf; de smart van hem, die uw
echtgenoot is geweest, deert u weinig; wat zou het ook, dat zijn leven ontwricht wordt, dat hij lijdt...." In zijn opwinding sprak
Alexis Alexandrowitsj zo snel, dat hij begon te stotteren, en dit stotteren kwam Anna komisch voor, al verweet zij zich onmiddellijk, op
een dergelijk ogenblik toegankelijk te kunnen zijn voor humor. Voor
het eerst, en een enkel ogenblik, verstond zij de smart van haar echtgenoot en beklaagde zij hem. Maar wat kon zij doen en zeggen, behalve zwijgen en het hoofd buigen? Ook hij zweeg, toen hernam hij
op strenge toon, en legde de nadruk op woorden, die geen enkele
bijzondere betekenis hadden.
„Ik ben gekomen om u te zeggen...."
Zij keek hem aan, herinnerde zich zijn gestotter en dacht: „Nee, deze
man met zijn fletse ogen, zo vervuld van zichzelf, kan niets gevoelen,

ik ben het slachtoffer geweest van mijn verbeelding. En zij fluisterde: „Ik kan niet veranderen."
„Ik ben gekomen om u mede te delen, dat ik naar Moskou ga, en dat
ik geen voet meer in dit huis zal zetten; u zult horen, welke beslissingen ik heb genomen, van de advocaat, die zich met de scheiding
zal belasten. Mijn zoon gaat naar een van mijn familieleden," vervolgde hij, zich met moeite herinnerende, wat hij over het kind wilde
zeggen.
„U neemt Serge om mij te doen lijden," stamelde zij en sloeg de ogen
naar hem op. „U houdt niet van hem, laat hem bij mij!"
„Inderdaad, de weerzin, die gij mij inboezemt, treft ook mijn zoon,
maar toch zal ik hem behouden. Vaarwel." Hij wilde heengaan, maar
zij hield hem tegen. „Alexis Alexandrowitsj, laat Serge bij mij," zei
325

zij nog, „dat alleen vraag ik; laat hem bij mij tot de bevalling...."
Alexis Alexandrowitsj werd rood, duwde de arm, die hem tegenhield, terug en ging heen zonder te antwoorden.

5.
De wachtkamer van de beroemde advocaat, die Alexis Alexandrowitsj opzocht, zat vol toen hij binnenkwam. Drie dames, één op jaren, de andere jong, en de derde kennelijk een koopvrouw, zaten er
te wachten, evenals een buitenlandse bankier met een grote ring aan
de vinger, een koopman met een lange baard en een heer in uniform
met een decoratie op zijn borst; allen hadden blijkbaar reeds lang
zitten wachten. Twee klerken lieten hun pennen krassen op het papfer; de een draaide met een ontevreden gezicht zijn hoofd om naar
de nieuw aangekomene en vroeg die, zonder op te staan, met knipperende ogen: „wat verlangt u?"
„Ik zou mijnheer de advocaat willen spreken."
Hij is in conferentie," antwoordde de klerk op strenge toon en wees
met zijn penhouder op de wachtenden; toen begon hij weer te
schrijven.
„Zou hij niet een ogenblik kunnen vrij maken om mij te ontvangen?" vroeg Alexis Alexandrowitsj.
„Mijnheer de advocaat heeft geen ogenblik vrij; hij is voortdurend
aan het werk, wilt u maar wachten."
„weest u zo vriendelijk, hem mijn kaartje te geven," zei Alexis met
waardigheid, toen hij inzag, dat hij zijn incognito onmogelijk ,kon
bewaren. De klerk nam het kaartje aan, bekeek het met een ontevreden gezicht en ging de wachtkamer uit. Alexis Alexandrowitsj
was het in hoofdzaak eens met de juridische hervormingen, maar had
op een aantal punten critiek, voorzover hij in staat was, critiek
te oefenen op een instelling, die de sanctie had van het hoogste gezag; in alle dingen zag hij de dwaling als een noodzakelijk kwaad,
waarin voor bepaalde gevallen kon worden voorzien; maar de belangrijke positie, welke de advocaten door deze hervormingen hadden verkregen, was hem altijd een doorn in het oog geweest, en de
ontvangst, welke hem hier gewerd, versterkte hem in zijn opvattin-

gen.
„Mijnheer de advocaat komt zo dadelijk," zei de klerk, die weer binnenkwam. Inderdaad ging twee minuten later de deur open en de
326

advocaat verscheen. Hij deed een oude rechtsgeleerde uitgeleide. De
advocaat was een kaal, kort en dik mannetje met een donkere, enigszins rossige baard, gewelfd voorhoofd, lichte wenkbrauwen. Zijn
kleding was, van zijn das en zijn dubbele horlogeketting af tot zijn.
lakschoen toe, die van een jeune premier. Zijn gezicht was intelligent en nietszeggend, zijn keuze pretentieus en getuigend van slechte
smaak.
„Wilt u maar binnenkomen," zei hij tegen Alexis Alexandrowitsj, die
hij liet voorgaan; hij sloot de deur. Hij schoof een stoel bij zijn bureau, bezaaid met papieren, nodigde Alexis uit te gaan zitten en
wreef zijn poezelige handen. In een aandachtige houding ging hij
voor zijn bureau zitten. Maar nauwelijks zat hij, of een mot vloog
over de tafel en met een onverwachte beweging ving hij het beestje;
toen ging hij meteen weer in zijn vorige houding zitten.
„Alvorens u mijn aangelegenheid uiteen te zetten," zei Alexis
Alexandrowitsj, die met verbaasde blik de bewegingen van de advocaat volgde, „wilt u mij wel toestaan, er uw aandacht op te vestigen,
dat de zaak, welke mij hierheen brengt, geheim dient te blijven tussen u en mij."
De schaduw van een glimlach gleed om de lippen van de advocaat.
„Als ik niet in staat was, een geheim te bewaren, zou ik geen advocaat zijn," zei hij, „maar indien u de verzekering wenst...."
Alexis Alexandrowitsj wierp hem een blik toe, en meende te bespeuren, dat zijn grijze, scherpziende ogen alles reeds hadden geraden.
„U kent mijn naam?"
„Ik weet, van hoeveel waarde uw diensten voor Rusland zijn," antwoordde de advocaat met een buiging, nadat hij een tweede mot had
gevangen. Alexis Alexandrowitsj zuchtte; het kostte hem moeite, te
spreken, maar toen hij was begonnen, ging hij zonder aarzeling verder, zijn heldere, doordringende stem legde op sommige woorden de
nadruk.
„Ik verkeer in de ongelukkige omstandigheid," begon hij, „een bedrogen echtgenoot te zijn. Ik zou langs wettige weg door een sche:ding de banden willen verbreken, die mij verbinden met mijn vrouw,
en vooral mijn zoon scheiden van zijn moeder."
De grijze ogen van de advocaat deden hun best, ernstig te blijven,

maar Alexis Alexandrowitsj ontging het niet, dat er een plezier uitstraalde, dat niet alleen voortkwam uit het vooruitzicht van een
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het was een zeker enthousiasme, een triomf, iets als
goede zaak
hij had zien schitteren in de ogen van zijn vrouw.
„U verlangt, dat ik u zal bijstaan, om de scheiding te verkrijgen?"
„Precies, maar ik zal misschien wat veel van uw aandacht vragen,
want ik ben voorlopig enkel gekomen om u te raadplegen; ik stel er
prijs op, binnen zekere grenzen te blijven, en zou van de scheiding
afzien, indien deze niet tot stand zou kunnen komen binnen de grenzen, welke ik wil bewaren."
„O, u blijft altijd volkomen vrij," antwoordde de advocaat. Om zijn
cliënt niet te beledigen met de kwalijk verholen vrolijkheid in zijn
ogen, richtte het mannetje deze strak op de voeten van Alexis
Alexandrowitsj, en hoewel hij uit zijn ooghoek een mot zag fladderen, hield hij zijn handen stil uit respect voor zijn bezoeker
„De wetten, welke de scheiding regelen, zijn mij in grote trekken bekend," zei Karenin, „maar ik zou graag iets meer willen weten over
de verschillende manieren, welke in de practijk worden toegepast."
„Kortom, u wenst te weten, op welke wijze u een wettelijke scheiding kunt verkrijgen?" zei de advocaat, die er zijn plezier in had, de
toon van zijn cliënt over te nemen; en op een bevestigende hoofdknik van deze, vervolgde hij, terwijl hij af en toe een vluchtige blik
wierp op het gezicht van Alexis Alexandrowitsj, dat van emotie
rode plekken vertoonde. „De scheiding is volgens onze wetten" — er
klonk een zweem van spot in dat: onze wetten --- „mogelijk, zoals u
weet, in de drie volgende gevallen.... - Nu niet storen!" riep hij
uit, toen zijn secretaris de deur open deed. Hij stond echter op, liep
naar de man toe, zei iets tegen hem en ging weer zitten; „....in de
drie volgende gevallen : physieke onmacht van een der echtgenoten,
verdwijning van een der partijen gedurende vijf jaren" -- bij deze
opsomming strekte hij de een na de ander zijn vingers uit -- „en ten
slotte overspel (hij sprak dit woord uit op een tevreden toon). Dat is
de theorie, maar ik meen, doordat u mij de eer aandoet, mij te raadplegen, dat u de practijk wilt leren kennen? En daar het hier geen
geval van physieke onmacht betreft, noch van afwezigheid van een
der partijen, voor zover ik heb kunnen begrijpen
Alexis
Alexandrowitsj knikte bevestigend met het hoofd. „Blijft over overspel van een der beide echtgenoten, in welk geval een der partijen
schuld moet bekennen ten overstaan van de andere, bij gebreke
waarvan nog slechts het flagrant délit rest. Dit laatste, moet ik opmerken, komt in de practijk zelden voor."
?"
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De advocaat zweeg en keek zijn cliënt aan met de blik van een wapenhandelaar, die een koper het gebruik van twee verschillende
modellen revolvers uitlegt, en hem de keuze laat. Toen Alexis
Alexandrowitsj bleef zwijgen, vervolgde hij : „Het eenvoudigste, het
redelijkste is, volgens mij, de procedure van overspel te volgen met
wederzijdse instemming. Zo zou ik niet tegenover iedereen durven
spreken, maar ik veronderstel, dat wij elkander verstaan."
Alexis Alexandrowitsj was zozeer van streek, dat de voordelen,
welke dit laatste voorstel van de advocaat bood, hem ten enenmale
ontgingen, en op zijn gezicht tekende zich verbazing af; de man van
de wet kwam hem onmiddellijk te hulp. „Ik veronderstel, dat twee
echtgenoten niet meer samen kunnen leven; indien zij allebei toestemmen in de scheiding, worden de details en de formaliteiten zonder belang. Deze methode is de eenvoudigste en de zekerste."
Alexis Alexandrowitsj begreep hem ditmaal, maar zijn godsdienstige
gevoelens kwamen in verzet. „In het onderhavige geval komt deze
procedure niet in aanmerking," zei hij, „kunnen bewijzen, bijvoorbeeld brieven, niet indirect het overspel aantonen? Die bewijzen zijn
in mijn bezit."
De advocaat kneep de lippen opeen en slaakte een uitroep, waarin
zowel medelijden als geringschatting doorklonk. „U gelieve niet te
vergeten, dat dergelijke zaken resorteren onder onze hoge geestelijkheid," zei hij, „onze hogepriesters gaan van harte in op bepaalde
bijzonderheden," liet hij er op volgen, met een glimlach, waaruit
sympathie sprak voor de smaak van deze prelaten, „en bewijzen
vereisen getuigen. Indien u mij de eer aandoet, mij uw zaak toe te
vertrouwen, dient u de keuze der te treffen maatregelen aan mij
over te laten. Wie het doel wil, wil de middelen."
Alexis Alexandrowitsj stond op, doodsbleek, terwijl de advocaat
weer naar de deur snelde, om te antwoorden op een nieuwe interruptie van zijn secretaris: „Zeg hem dan, dat wij hier niet in een
winkel zijn!" riep hij, alvorens naar zijn plaats terug te keren, en
onderweg ving hij een mot, terwijl hij droevig mompelde: „Daar is
mijn gemoedsrust niet tegen bestand!"
„U was zo vriendelijk mij te zeggen...."
zal u berichten, welke beslissing ik neem," antwoordde Alexis
Alexandrowitsj, die tegen de tafel leunde, „en daar ik uit uw woorden mag opmaken, dat de scheiding mogelijk is, zou ik het op prijs
stellen, indien u mij uw voorwaarden wilt mededelen."
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„Alles is mogelijk, indien u mij algehele vrijheid van handelen wilt
laten,” zei de advocaat en omzeilde de laatste vraag, „wanneer mag
ik bericht van u verwachten?" vroeg hij en deed zijn cliënt uitgeleide, met ogen, die niet minder blonken dan zijn schoenen.
„Over acht dagen. U zult dan wel zo vriendelijk willen zijn, mij te
laten weten, of u de zaak op u wilt nemen, en tegen welke voorwaarden."
„Uitstekend." De advocaat groette eerbiedig, liet zijn cliënt uit en,
toen hij alleen was, liet hij zijn vreugde de vrije loop; hij was zo tevreden, dat hij, in strijd met al zijn beginselen, een dame, die zich op
het punt van zaken doen verstond, een korting gaf. Hij vergat zelfs
de motten, vastbesloten de volgende winter zijn meubels met fluweel
te laten overtrekken, zoals dit ook bij zijn confrater Seganin het geval was.
6.
De schitterende overwinning in de zitting van de zeventiende Augus-

tus door Alexis Alexandrowitsj behaald, had onaangename gevolgen
gehad. De nieuwe commissie ter bestudering van de toestand van
vreemde bevolkingsgroepen had met een verbluffende snelheid gewerkt; reeds drie maanden later diende zij haar rapport in! De toestand van deze bevolkingsgroepen was daarin bestudeerd in politiek,
administratief, economisch, ethnografisch, materiëel en religieus opzicht. Elk vraagstuk eindigde met een voortreffelijk geredigeerde
conclusie, welke geen enkele twijfel toeliet, want deze antwoorden
waren niet het werk van de menselijke geest, die altijd aan dwalingen onderhevig is, maar van een alleszins ervaren bureaucratie. Deze
conclusies steunden op officiële gegevens, zoals rapporten van gouverneurs en aartsbisschoppen, die op hun beurt steunden op de rapporten van de districtshoofden en van de kerkelijke oversten, die
ten slotte steunden op de rapporten der gemeente-administraties en
der buitenparochies. Wie zou durven twijfelen aan hun juistheid?
Vragen zoals bijvoorbeeld: „Waar en waarom is de oogst slecht?" en
„Waarom houden de bewoners van bepaalde dorpen vast aan hun
godsdienst?": vragen, die alleen de machine der bureaucratie kon oplossen, en waarop eeuwen geen antwoord zouden hebben gevonden,
werden klaar en duidelijk beantwoord, overeenkomstig de opvattingen van Alexis Alexandrowitsj.
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Maar Stremow had in zijn geprikkeldheid een tactiek bedacht, waarop zijn tegenstander niet verdacht was; hij was plotseling overgelopen naar het kamp van Karenin en had enkele andere leden van de
commissie meegesleept, en hij stelde er zich niet tevreden mee, de
maatregelen, welke de minister met warmte voorstond, te ondersteunen, maar hij stelde andere, soortgelijke voor, die de bedoelingen van
Alexis Alexandrowitsj verre voorbijschoten. Deze maatregelen, zo tot
het uiterste overdreven, maakten zulk een zonderlinge indruk, dat
de regering, de publieke opinie, de invloedrijke dames, de kranten,
één en al verontwaardiging waren, en hun ontevredenheid daalde
neer op het hoofd van de geestelijke vader der commissie, Karenin.
Stremow, verrukt over het succes van zijn list, speelde de onschuldige, verbaasde zich over de verkregen resultaten en verschanste zich
achter het blinde vertrouwen, dat het plan van zijn collega hem had
ingeboezemd. Hoewel Alexis Alexandrowitsj ziek was en zeer leed
onder al deze verwikkelingen, gaf hij het niet op. In de boezem van
de commissie ontstonden twee stromingen: de ene groep, die van
Stremow, verklaarde dat zij in al te groot vertrouwen zich had ver gist en noemde de rapporten van de commissie van onderzoek absurd; de andere groep, die van Karenin, achtte deze wijze van doen,
jegens een commissie, revolutionnair en gevaarlijk, bleef haar steu nen. De officiële kringen, en zelfs het publiek, zagen, hoe deze
boeiende kwestie zozeer een warboel werd, dat de armoede en de
welvaart der vreemde bevolkingsgroepen beide even problematisch
werden. De positie van Karenin, toch al ondermijnd door de slechte
indruk, welke zijn huiselijke tegenspoed wekte, scheen te wankelen.

Toen had hij de moed, een stoutmoedig besluit te nemen: tot grote
verrassing van de commissie verklaarde hij, dat hij machtiging vroeg,
deze kwestie zelf ter plaatse te gaan bestuderen, en toen deze machtiging hem verleend was, reisde hij af naar een verwijderd gouvernement. Dit vertrek baarde groot opzien, te meer, omdat hij officiëel
de onkostenvergoeding afsloeg van de hiervoor uitgetrokken twaalf
postpaarden.
Alexis Alexandrowitsj reisde over Moskou en bleef daar drie dagen.
Toen hij de dag na zijn aankomst terugkwam van een bezoek bij de
gouverneur-generaal, hoorde hij zich in de Krantenstraat aanroepen,
daar, waar rijtuigen en koetsen elkander in grote getale kruisten. Hij
wendde zich om op het horen van een vrolijke, luid klinkende stem,
en zag Stefan Arkadjewitsj op het trottoir staan. In een overjas van
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de nieuwste snit, de hoed op zijn voorhoofd, dat straalde van jeugd
en gezondheid, stond hij met zo'n nadruk te roepen, dat Karenin' wel
moest blijven staan. Stefan Arkadjewitsj stond geleund tegen het
portier van een rijtuig, waarin een vrouw met een velours hoed zat
en twee kinderen; zij wenkte en glimlachte vriendelijk. Het waren
Dolly en haar kinderen.
Alexis Alexandrowitsj had niemand in Moskou willen ontmoeten, de
broer van zijn vrouw het minst van allen; na te hebben gegroet wilde hij dan ook verderg aan, maar Oblonski beduidde de koetsier stil
te houden en liep door de sneeuw naar het rijtuig. „Hoe lang ben je
hier al? Een schande, dat je ons niet gewaarschuwd hebt. Gisteravond zag ik bij Dusseaux de naam van Karenin op de lijst . der
nieuw aangekomenen en ik had er geen idee van dat jij dat was,"
zei hij en stak zijn hoofd door het portierraam, terwijl hij met zijn
voeten tegen elkaar sloeg, om de sneeuw af te schudden. „Waarom
heb je ons niet gewaarschuwd?"
„Daartoe had ik geen tijd, ik ben zeer bezet," antwoordde Alexandrowitsj droogjes.
„Ga mijn vrouw even goedendag zeggen, zij stelt dat zeer op prijs."
Karenin deed de plaid van zijn kouwelijke benen af, stapte uit en
baande zich door de sneeuw een weg naar het rijtuig van Dolly.
„Wat is er toch aan de hand, Alexis Alexandrowitsj, dat u ons zo
verwaarloost?" zei zij glimlachend.
„Ik ben zeer blij u te zien," antwoordde Karenin op een toon, die onmiskenbaar het tegendeel bewees, „en hoe maakt u het?"
„Hoe gaat het met mijn dierbare Anna?"
Alexis Alexandrowitsj mompelde een paar woorden en wilde weer
heengaan, maar Stefan Arkadjewitsj hield hem tegen. „Weet je, wat
we zullen doen, Dolly, vraag hem voor morgen ten eten met Kosnusjew en Pestzow, de crême van de Moskouse intelligentia."
„Komt u toch alstublieft," zei Dolly, „wij zullen u verwachten, wanneer het u schikt, om vijf uur, om zes uur, zoals u wilt. En mijn lieve
Anna, het is al zo lang geleden...."
„Het gaat haar goed," mompelde Alexis Alexandrowitsj nog, en
fronste zijn wenkbrauwen. „Het verheugt mij zeer, u te hebben
ontmoet," En hij keerde terug naar zijn rijtuig.
„U komt dus?" riep Dolly hem na. Karenin antwoordde iets, dat niet
meer tot haar doordrong.
„Ik kom je morgen opzoeken!" riep ook Stefan Arkadjewitsj. Alexis
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Alexandrowitsj verdween in zijn rijtuig, alsof hij onzichtbaar had
willen worden.
„wat een type," zei Stefan Arkadjewitsj tegen Dolly. Hij keek op
zijn horloge, wuifde zijn vrouw en kinderen teder toe, en verwijderde zich met ferme stap.
„Stiwa, Stiwa!" riep Dolly hem na, en kleurde. Hij draaide zich om.
„En het geld voor de jasjes van de kinderen?"
„Zeg maar, dat ik wel langs kom." En hij liep weer door, terwijl hij
terloops een paar kennissen vrolijk groette.
7.
De volgende dag, een Zondag, liep Stefan Arkadjewitsj de Grote
Schouwburg binnen om er de repetitie van het ballet bij te wonen;
hij maakte een dankbaar gebruik van het halfduister, dat in de coulissen heerste, om een knappe danseres, die onder zijn protectie debuteerde, het koralen halssnoer aan te bieden, dat hij daags tevoren
had beloofd. Zelfs had hij gelegenheid, het stralende gezicht van het
meisje te kussen e n met haar af te spreken, wanneer hij haar na het
ballet zou afhalen, om samen te gaan souperen.
Van de schouwburg ging Stefan naar de markt, om zelf vis en asperges uit te zoeken voor het diner en 's middags was hij bij Dusseaux,
waar drie van zijn vrienden op doorreis logeerden: Ljewin, terug uit
het buitenland, een nieuwe chef, die pas in Moskou was op inspectie,
en tenslotte zijn zwager Karenin.
Stefan hield van goed eten, maar het liefst van al bood hij bij zich
thuis aan enkele uitgelezen gasten een klein, welverzorgde maaltijd
aan. Het menu, dat hij vandaag samenstelde, lachte hem toe: kersverse vis, asperges, en als hoofdschotel een eenvoudige, maar uitstekende roastbief. Als gasten hoopte hij aan zijn tafel Kitty en
Ljewin te verenigen en, om deze ontmoeting niet al te opvallend te
maken, een nicht en de jonge Sjtsjerbatzki; van de genodigden zouden Serge Kosnusjew, de filosoof van Moskou en Karenin, de man
van daden te Petersburg, de hoofdschotel vormen. Als verbindingsschakel tussen hen had hij nog Pestzow uitgenodigd, een onderhoudende vrijgezel van vijftig jaren, enthousiast muziekliefhebber, praatgraag, vooruitstrevend, die er de stemming wel in zou houden.
Het leven lachte Stefan toe; het geld voor de verkoop van het hout
was nog niet helemaal op; Dolly was de laatste tijd allerliefst; alles
zou prachtig zijn geweest, als twee dingen hem niet hadden gehin.
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derd, ook al konden zij zijn goede huméur niet verstoren: ten eerste
de koele ontvangst van zijn zwager — hij bracht deze koelheid in
verband met zekere geruchten over zijn zuster en Wronski, en
duchtte iets ernstigs tussen de beide echtgenoten. De tweede donkere
plek was de aankomst van de nieuwe chef, die schrikbarend veel
eisend en streng heette te zijn. Behalve een onvermoeibare werker,
zou hij bovendien een bullebak zijn, en een verklaard tegenstander
van de liberale opvattingen van zijn voorganger, die Stefan had gedeeld. De eerste kennismaking had de vorige dag in uniform plaats
gevonden en Oblonski was zo hartelijk ontvangen, dat hij het zijn
plicht achtte, een niet officiëel bezoek af te leggen. Hoe zou hij ditmaal worden ontvangen? Dat was de vraag, welke hij zich stelde,
maar bij intuïtie gevoelde hij, dat alles uitstekend zou aflopen. Bah,
dacht hij, zijn wij niet allen zondaars? Waarom zou hij ons dwars
zitten?
Stefan ging eerst bij Ljewin binnen. Deze stond midden in zijn kamer met een boer een berenhuid te meten.
„Aha, je hebt er een geschoten!" riep Stefan bij zijn binnenkomst.

„Wat een mooi beest! Een beer! Goeden dag, Arsjip!" Met zijn jas
aan en zijn hoed op ging hij zitten en reikte de boer de hand.
„Doe je jas toch uit en blijf even," zei Ljewin.
„Ik heb geen tijd, ik ben maar even binnengekomen," antwoordde
Oblonski, maar knoopte toch zijn jas los, trok die vervolgens uit en
bleef een vol uur babbelen met Ljewin over de jacht en over andere
onderwerpen. „Vertel eens, wat heb je in het buitenland gedaan;
waar ben je geweest?" vroeg hij, toen de boer was heengegaan.
„Ik ben in Duitsland geweest, in Frankrijk, in Engeland, maar alleen
in de industrie-centra, en niet in de hoofdsteden. Ik heb heel wat
interessante dingen gezien."
„Ja, ja, ik ken ze, je ideeën over arbeidersorganisaties."
„O nee, er bestaat geen arbeidersvraagstuk voor ons — voor Rusland
gaat het alleen om de betrekking van de arbeider tot de grond; die
bestaat daarginds ook wel, maar daar is elke verzoening onmogelijk,
terwijl hier...."
Oblonski luisterde aandachtig. „Ja zeker, je kunt best gelijk hebben,
maar de hoofdzaak is, dat je gezondheid er op vooruitgegaan is; je
jaagt beren, je werkt, je bent enthousiast, alles gaat goed. Sjtsjerbatzki had mij verteld, hoe hij je somber en melancholiek had gezien,
terwijl je alleen maar sprak over de dood."
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„Inderdaad, de gedachte aan de dood laat mij niet los,” antwoordde
Ljewin, „alles is ijdelheid, de mens moet sterven! Ik houd van werken, maar als ik bedenk, dat deze wereld, waarvan wij ons de meesters wanen, alleen maar bestaat uit een beetje schimmel aan de buitenkant van de kleinste planeet! Als ik bedenk, dat onze gedachten,
ons werk, al het groots, dat wij menen te verrichten, niet meer bete"
kenen dan een weinig stof
„Dat alles is zo oud als de wereld, broertje!"
„Het is oud, maar als deze gedachte ons duidelijk wordt, hoe ellendig
lijkt dan het leven! Wie beseft, dat de dood onverbiddellijk komt,
dat er niets van ons over blijft, die ziet ook de belangrijkste gebeurtenissen als even onbelangrijk als het omdraaien van deze berenhuid! Enkel om niet te denken aan de dood, waarop men jaagt, wordt
er gewerkt, naar verstrooiing gestreefd."
Stefan glimlachte en keek Ljewin met zijn vriendelijke ogen aan.
„Je ziet, hoe onverstandig je deed, tegen mij te beginnen, omdat ik
de vreugden van het leven zoek! Wees toch niet zo streng, jij moralist!"
„Wat er goed is in het leven....", antwoordde Ljewin, die in de war
geraakte. „Ten slotte weet ik maar één ding, en wel, dat wij spoedig zullen sterven."
„Waarom spoedig?"
„En, weet je, het leven biedt weliswaar minder bekoring, wanneer
men zo aan de dood denkt, maar het is kalmer."
„Integendeel, een mens moet genieten van wat hem nog rest....
Maar", zei Stefan, en stond voor de tiende keer op, „ik moet er van
door."
„Blijf nog een beetje," zei Ljewin, en hield hem tegen. „Wanneer
zien wij elkaar nu weer terug? Ik vertrek morgen."
„Ach, daar vergat ik, waarvoor ik hierheen ben gekomen! Ik sta er
'

op, dat je vandaag bij ons komt dineren; je broer zal er ook zijn,
evenals mijn zwager Karenin."
„Is die hier?" vroeg Ljewin, die brandde van verlangen, om iets over
Kitty te horen. Hij wist, dat zij in het begin van de winter in Petersburg was geweest, bij een zuster, die met een diplomaat getrouwd was. --- Enfin, dacht hij, of zij terug is of niet, ik neem de
uitnodiging aan.
„Kom je?"
„Zeer zeker."
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„Om vijf uur, in geklede jas.” En Stefan stond op, hij ging naar zijn
nieuwe chef. Zijn instinct had hem niet bedrogen; deze verschrikkehike man -bleek een aardige kerel te zijn, met wie hij lunchte en
bleef praten, zodat het reeds bijna vier uur was, voor hij naar Alexis
Alexandrowitsj toeging.
8.
Na de mis bleef Alexis Alexandrowitsj de hele morgen thuis. Hij
had die dag twee dingen af te doen: een deputatie vreemdelingen te
ontvangen, en vervolgens een brief te schrijven aan zijn advocaat,
zoals hij had beloofd.
Uitvoerig onderhield hij zich met de leden van de deputatie, hij luisterde naar de uiteenzetting van hun verlangens en hun behoeften,
gaf hun een leidraad, waarvan zij in geen enkel geval dienden af te
wijken, voor hun stappen bij de regering, en verwees hen ten slotte
naar gravin Lydia, die in Petersburg hun gids zou zijn — de gravin
verstond zich bijzonder goed met deputaties en wist hen beter dan
iemand anders de weg te wijzen. Toen hij zijn bezoek had uitgelaten,
schreef Alexis aan zijn advocaat, gaf hem volmacht, en zond hem
drie briefjes van Wronski en één van Anna uit de portefeuille.
Terwijl hij de brief sloot, hoorde hij de luide stem van Stefan Arkadjewitsj, die de bediende vroeg, of zijn zwager ontving, en erop aandrong te worden aangediend. Dat is erg, dacht Alexis, of eigenlijk
is het juist goed, ik zal hem zeggen, hoe de zaken staan, en dan begrijpt hij wel, dat ik niet bij hem kan komen eten.
„Laat maar binnen komen," riep hij en pakte zijn papieren bijeen,
borg die op in een map.
„Zie je wel, dat je liegt," zei de stem van Stefan Arkadjewitsj tegen
de bediende; onder het lopen deed hij zijn jas uit, en hij ging de
kamer van Alexis Alexandrowitsj binnen. „Ik ben blij, je thuis te
vinden," begon hij vrolijk. „Ik hoop...."
„Het is mij onmogelijk te komen," antwoordde Alexis droogjes.
Staande ontving hij zijn zwager, zonder hem een stoel aan te bieden,
vastbesloten met de broer van zijn vrouw zo koel om te gaan, als
hem enkel passend scheen, nu hij besloten had te scheiden. Maar hij
had buiten de onweerstaanbare goedhartigheid van Stefan Arkadjewitsj gerekend. Deze zette grote, heldere en schitterende ogen op.
„Waarom kun je niet komen? Wil je dat niet zeggen?" vroeg hij, met
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een lichte weifeling: „maar je had het beloofd, wij rekenen op je!"
„Het is onmogelijk, omdat onze familiebetrekkingen moeten worden
verbroken."
„Hoe dat? Waarom?" vroeg Oblonski glimlachend.
„Omdat ik er over denk, van mijn vrouw, uw zuster, te scheiden. ik
mo et....
De zin was nog niet voltooid, toen Stefan Arkadjewitsj, in tegenstelling met wat zijn zwager verwachtte, zich met een diepe zucht in
een stoel liet neervallen.
„Alexis Alexandrowitsj, dat is niet mogelijk," riep hij smartelijk uit.
„Toch is het waar."
„Vergeef het mij, maar ik kan het niet geloven."
Alexis Alexandrowitsj ging zitten. Hij gevoelde, dat zijn woorden
niet het gewenste resultaat hadden gehad, en dat zelfs een categorische verklaring niets zou veranderen aan zijn betrekkingen tot
Oblonski. „Het is een wrede noodzaak, maar ik ben gedwongen,
scheiding aan te vragen," hernam hij.
„Wat moet ik daarop antwoorden! Daar ik jou ken als een rechtschapen man en Anna als een voortreffelijke vrouw — vergeef mij,
dat ik mijn mening '-ver haar niet kan veranderen —, kan ik dat
alles niet begrijpen: er moet een misverstand zijn."
„O, als het slechts een misverstand was!"
„Sta mij toe, ik begrijp je, maar wat ik je bidden mag, overhaast je
niet."
„Ik heb niets overhaast gedaan," zei Alexis koel, , maar in dergelijke
aangelegenheden kan men bij niemand raad inwinnen; mijn plan
staat vast."
„Dat is afschuwelijk," zuchtte Stefan. „Ik bezweer je, indien, zoals
ik meen te begrijpen, de zaak nog niet aan het rollen is, doe dan
niets, alvorens met mijn vrouw te hebben gesproken. Ze houdt van
Anna als van een zuster, ze mag jou graag, en het is een verstandige
vrouw. Uit vriendschap voor mij, spreek met haar."
Alexis zweeg en dacht na; Stefan eerbiedigde zijn stilzwijgen. Hij
keek hem met sympathie aan. „Waarom zou je niet bij ons komen
;

eten, vandaag tenminste? Mijn vrouw rekent op je. Ga eens met haar
praten; zij is, geloof me, een pracht van een vrouw. Spreek met
haar, ik bid het je."
„Als ge dat zozeer op prijs stelt, dan zal ik komen," zei Alexis zuchtend. En om van onderwerp te veranderen, vroeg hij Stefan, wat
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deze dacht van zijn nieuwe chef, die nog jong was, en wiens snelle
carrière verbazing had gewekt. Alexis Alexandrowitsj had hem nooit
kunnen uitstaan, en hij kon een zekere jaloezie niet bedwingen, een
verklaarbaar verschijnsel bij een ambtenaar, die gebukt gaat onder
tegenslag.
„Hij schijnt zeer goed op de hoogte te zijn van de zaken, en hij is
heel actief."
„Actief, dat kan wel, maar waartoe dient zijn activiteit? Om goed
werk te verrichten of om af te breken, wat anderen voor hem hebben opgebouwd? Onze regering lijdt aan oekase-bureaucratie, waarvan Anitsjkin een waardig vertegenwoordiger is."
„In elk geval is het een aardige kerel," antwoordde Stefan, „ik
kom juist bij hem vandaan, wij hebben samen geluncht, en ik heb
hem een drank leren maken, weet je, met wijn en sinaasappelen."
Stefan keek op zijn horloge. „Grote goedheid, het is al over vieren!
En ik moet nog een bezoek afleggen! Dus afgesproken, je komt dineren, nietwaar? Je zou mijn vrouw en mij verdriet doen, als je niet
kwam."
Alexis deed zijn zwager op gans andere wijze uitgeleide, dan hij
hem had ontvangen. „Omdat ik het heb beloofd, kom ik," antwoordde
hij melancholiek. „Dank je, en ik hoop, dat het je niet zal spijten."
En terwijl hij zijn jas aandeed, trok Oblonski de bediende aan het
oor. Toen ging hij heen.
9.

Vijf uur had de klok geslagen, toen de gastheer thuis kwam en bij
de deur Kosnusjew en Pestzow ontmoette. De oude vorst Sjtsjerbatzki
Karenin, Toerowtzin, Kitty en de jonge Sjtsjerbatzki waren reeds
bijeen in de salon. Het gesprek was verre van levendig. In haar
zorg over de late thuiskomst van haar man, slaagde Dolly er niet
in, haar gasten te animeren, die bovendien zich enigszins gedwongen gevoelden in de tegenwoordigheid van Karenin, volgens Petersburgs gebruik in het zwart gekleed en met een witte das aan.
Opgewekt excuseerde Stefan zich en met zijn gewone vlotheid deed
hij in een oogwenk de sombere stemming in de salon veranderen;
hij stelde zijn gasten aan elkander voor, gaf hun een onderwerp, om
over te spreken, deed de oude prins plaats nemen naast Dolly, maakte Kitty een complimentje over haar schoonheid, en ging een blik
werpen op de tafel en op de wijn.
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Ljewin kwam hem tegen bij de deur van de eetkamer. „Ben ik te
laat?" vroeg hij hijgend.
„Hoe zou je dat niet zijn," antwoordde Oblonski, en greep hem bij
de arm.
„Je hebt veel bezoek? Wie allemaal?" vroeg Ljewin, die onwillekeurig bloosde en met zijn handschoen de sneeuw van zijn hoed sloeg.
„Alleen maar familie. Kitty is er. Kom, dan stel ik je voor aan Karenin."
Toen hij zo plotseling kwam te staan voor een eerste wederzien met
haar, die hij na die noodlottige avond alleen nog maar vluchtig in
een rijtuig voorbij had zien rijden, greep angst Ljewin aan: hoe zal
zij zijn? Net als vroeger? Als Dolly eens de waarheid had gesproken? En waarom zou dat niet het geval zijn?
„Stel mij alsjeblieft aan Karenin voor," stamelde hij eindelijk met
moeite en ging de salon binnen met de moed der wanhoop; daar was
zij, en gans anders dan vroeger!
Op hetzelfde ogenblik, dat Ljewin binnenkwam, zag zij hem en zo
groot was haar vreugde, dat het arme kind, terwijl hij Dolly be
groette, meende in tranen uit te zullen barsten. Ljewin en Dolly bemerkten dit. Zij bloosde, verbleekte, om opnieuw te blozen, en was
zo van streek, dat haar lippen trilden. Ljewin liep op haar toe, om
haar te begroeten. Zij reikte hem een ijskoude hand met een glimlach, die kalm zou hebben geschenen, als haar vochtige ogen niet zo
lichtend waren geweest. „Het is reeds langs geleden, dat wij elkaar
voor het laatst hebben gezien," zei zij met moeite.
„U hebt mij niet gezien, maar u bent in een rijtuig langs mij gereden
op de weg naar Jergoesjowo, u kwam van de trein," antwoordde
Ljewin, stralend van geluk.

„Wanneer dan wel?" vroeg zij verbaasd.
„U ging naar uw zuster," zei Ljewin, die het van vreugde tot stikkens toe benauwd kreeg; hoe heb ik ooit kunnen denken aan een
ander, dan onschuldig gevoel in dit liefelijke wezen, dacht hij ; Darja
Alexandrowna heeft gelijk gehad. Stefan Arkadjewitsj nam hem bij
de arm om hem naar Karenin te geleiden. „Sta mij toe, u aan elkaar voor te stellen," zei hij, en noemde hun namen._
„Het verheugt mij, u hier weer te zien," zei Alexis Alexandrowitsj
koel en drukte Ljewin de hand.
„Wat, kennen jullie elkaar reeds?" vroeg Oblonski verbaasd.
„We hebben drie uren lang samen gereisd," zei Ljewin glimlachend,
339

„en we zijn even nieuwsgierig naar elkaar uiteengegaan als op een
bal-masqué, ik tenminste.”
„werkelijke Heren, mag ik u uitnodigen in de eetkamer," zei
Stefan en liep naar de deur. De mannen volgden hem en gingen naar
een tafel, waar de zakoeska reeds gereed stond, zes merken =brandewijn; evenveel soorten kaas,. caviaar, haringen, blikjes en schaáltjes
Frans brood, in dunne plakjes gesneden. Zij stonden om de tafel te
eten en te praten over de russificering van Polen. Toen zij de salon
uitgingen toonde Alexis Alexandrowitsj juist aan, dat alleen de verheven beginselen, welke de Russische administratie had ingevoerd,
dit. zouden kunnen bewerkstelligen. PestzoW verdedigde de stelling,
dat het ene volk een ander slechts • kan assimileren, indien het
eerste het wint in bevolkingsdichtheid. Kosnusjew deelde deze beide
inzichten, maar met zekere restricties, en om deze al te zwaarwichtige conversatie met een grapje te besluiten, vervolgde hij glimlachend: „Het meest logische zou het mij dus schijnen, om een
vreemd volk te assimileren door zoveel mogelijk kinderen te hebben. En hierin juist schieten mijn broer en ik tekort, terwijl u, heren,
en vooral Stefan Arkadjewitsj, handelt als goede vaderlanders. Hoeveel hebt ge er?" vroeg hij deze, en reikte hem een glaasje toe.
Iedereen lachte, Oblonski het hardst.
„Doe je nog altijd gymnastiek?" zei Oblonski en greep Ljewin bij de
arm; hij voelde de krachtige spieren van zijn vriend zich spannen
onder de stof van zijn jas. „Wat een biceps! Je bent een echte Simson!"
„Voor de berenjacht wordt, dunkt • mij, heel wat kracht vereist?"
vroeg Alexis Alexandrowitsj, die slechts een zeer flauwe notie had
van deze jacht.
Ljewin glimlachte. „Helemaal niet, een kind kan een beer doden,"
-- en hij ging met een lichte buiging achteruit, om plaats te maken
voor de dames, die naar de tafel toekwamen.
„Ik heb mij laten vertellen, dat u dezer dagen een beer hebt geschoten?" zei Kitty, die met een vork een weerbarstige champignon
trachtte op Te pikken en haar mooie arm enigszins ontblootte door
de kant van haar mouw omhoog te slaan. „Zijn er werkelijk beren
bij u?" vervolgde zij, en draaide haar knappe, glimlachende hoofdje,
half naar hem toe. Hoe bekoorlijk waren voor hem deze woorden, op
zichzelf overigens weinigzeggend, de klank van deze stem, de bewegingen van deze handen, dez e armen en dit hoofd! Hij zag daarin

`
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een smeekbede, een bewijs van vertrouwen, een tedere en verlegen
streling, een belofte, een hoop, zelfs een bewijs van liefde, dat hem
van geluk benauwde.
„Ó nee, wij zijn gaan jagen in het gouvernement van Tweer, en op
de terugreis heb ik in de trein uw zwager ontmoet, de zwager van
Stiwa," zei hij glimlachend. „Het was een grappige ontmoeting." En
hij vertelde vrolijk en met humor, hoe hij in zijn schapenpels, nadat
hij de halve nacht had . gewaakt, de coupé van Karenin was binnengedrongen. „De conducteur wilde mij er wegens mijn kleding uitzetten; ik heb me boos moeten maken en u, mijnheer," zei hij tot
Karenin, „hebt . een ogenblik met aandacht naar mij gekeken en mij
toen verdedigd, waarvoor ik u mijn oprechte dank betuig."
„De rechten der reizigers ten aanzien van de keuze hunner plaatsen
zijn in het algemeen te weinig omschreven," zei Alexis Alexandrowitsj en veegde met zijn zakdoek zijn vingers af, nadat hij een dun
sneetje brood met kaas had gegeten.
„0, ik heb uw aarzeling wel bemerkt," antwoordde Ljewin glimlachend, „daarom ben ik ook meteen over een ernstig onderwerp
begonnen te praten, teneinde mijn schapenhuid te doen vergeten."
Kosnusjew, die met de gastvrouw praatte, maar toch luisterde naar
het gesprek, wendde het hoofd naar zijn broer. Hoe komt hij aan die
veroveraarsmanieren? dacht hij. Inderdaad leek het wel, alsof de
geest van Ljewin vleugels kreeg! Want z ij luisterde naar hem, z ii
had er plezier in, hem te horen spreken; dat alleen was voor hem
van belang. Hij was met haar alleen, niet slechts in deze kamer,
maar op de ganse wereld, en hij voelde zich zweven op duizelingwekkende hoogte, terwijl daar omlaag, beneden hen, die beste mensen krioelden, Oblonski, Karenin en de rest van de mensheid.
Stefan Arkadjewitsj, die zijn gasten hun plaats aan tafel wees,
scheen Ljewin en Kitty geheel te vergeten, totdat hij zich plotseling
hun bestaan herinnerde en hen naast elkaar zette.
Het diner, dat volkomen in stijl werd geserveerd (dat vond de gastheer van het allergrootste belang), was zeer geslaagd. De potage Marie Louise, waarbij pasteitjes werden opgediend die smolten in de
mond, was verrukkelijk, en Matjew zorgde met twee bedienden in
witte jassen handig en zonder gerucht voor de gasten. Niet minder
geslaagd was de conversatie, die nu eens meer algemeen, dan weer
in een klein kringetje levendig voortgang vond, en toen men na de
maaltijd de tafel verliet, was zelfs Alexis Alexandrowitsj ontdooid.
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10.
Pestzow, die een onderwerp liefst grondig behandelde, was niet te-

vreden geweest met de interruptie van Kosnusjew; hij vond, dat men
hem zijn gedachten niet voldoende had laten uiteenzetten. „Toen ik
sprak over de bevolkingsdichtheid, bedoelde ik daarmee niet, er het
beginsel van een assimilatie van te maken, maar een middel," zei hij
reeds bij de soep, en richtte zich in het bijzonder tot Alexis Alexandrowitsj.
„Me dunkt, dat dat op hetzelfde neerkomt," antwoordde Karenin bedachtzaam, „volgens mijn mening kan een volk slechts invloed hebben op een ander volk, indien het op een hogere trap van beschaving
staat...."
„Daar gaat het juist om," viel Pestzow hem met zoveel vuur in de
rede, dat het was, alsof hij heel zijn ziel legde in de verdediging van
zijn opvattingen. „Wat dient men te verstaan onder die hogere trap
van beschaving? Welk volk staat in dit opzicht bovenaan? Nee, er is
een andere wet," riep hij met zijn basstem.
„Ik meen, dat de weegschaal altijd door zal slaan naar de kant van
de ware beschaving."
„Maar waaraan is die ware beschaving te herkennen?"
„Ik meen, dat iedereen dat wel weet."
„Weet iedereen dat werkelijk?" vroeg Serge Iwanitsj glimlachend.
„Heden ten dage meent men wel, dat buiten de klassieke opvoedingen geen beschaving bestaat; daarover wordt verwoed gedebatteerd,
en beide partijen komen aan met argumenten, die geenszins waardeloos zijn."
„U neemt het op voor de klassieke, Serge Iwanitsj?" zei Oblonski.
„Mag ik u eens Bordeaux inschenken?"
„Ik spreek niet over mijn eigen opvattingen," antwoordde Kosnusjew
neerbuigend als tegen een kind, en hield zijn glas bij. „Ik beweer alleen, dat de argumenten aan beide zijden goed klinken," vervolgde
hij, thans tot Karenin. „Mijn opvoeding was een klassieke; maar dat

belet mij niet te menen, dat de studie der klassieken geen onweerlegbare bewijzen levert van haar superioriteit boven de andere."
„De natuurwetenschappen zijn minstens even opvoedkundig voor
de menselijke geest," hernam Pestzow, „denk eens aan de astronomie, de botanica, de zoologie, met haar wetmatige indeling!"
„Deze opvatting zou ik niet kunnen delen," antwoordde Alexis
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Alexandrowitsj. „Wie durft de gelukkige invloed ontkennen, welke
de studie der taalvarmen heeft op de ontwikkeling van het verstand?
De oude letteren zijn bij uitstek zedekundig, terwijl men, tot ons verderf, de studie der natuurwetenschappen vermengt met funeste en
valse leerstellingen, die de gesel zijn van onze tijd."
Serge Iwanitsj stond op het punt te antwoorden, maar Pestzow was
hem met zijn luide stem voor, om de onrechtvaardigheid van dit
oordeel aan te tonen; toen Kosnusjew eindelijk de kans kreeg, te
spreken, zei hij glimlachend tegen Alexis Alexandrowitsj : „U zult toch
wel toegeven, dat pro en contra der beide systemen bezwaarlijk zouden zijn te omschrijven, indien niet de morele, zeg maar anti-nihillstische invloed der klassieke opvoeding voor haar pleitte?"
„Zonder enige twijfel."
„De strijd tussen de beide systemen zou eerlijker zijn, indien wij de
klassieke opvoeding niet beschouwen als een pil, die wij onze patiënten toedienen tegen het nihilisme. Maar zijn wij wel zo zeker van
de geneeskundige werking van deze pillen?" Iedereen lachte, het
hardst de grote Toerowtzin, die tot nog toe vergeefs had getracht,
zich te vermaken.
Stefan Arkadjewitsj had terecht gerekend op Pestzow om het gesprek aan de gang te houden, want nauwelijks had Kosnusjew met
een grapje een einde gemaakt aan het gesprek over dit onderwerp,
of hij hernam: „Men zou er de regering zelf geen verwijt van kunnen maken, als zij ook eens geneeskrachtige pillen innam, want zij
blijft kennelijk onverschillig voor de gevolgen van de maatregelen,
welke zij neemt; zij laat zich leiden door de publieke opinie. Neem
bijvoorbeeld het vraagstuk van de hogere scholing voor vrouwen.
Dat diende te worden beschouwd als funest, maar toch opent de
regering de leergangen en de universiteiten voor de vrouwen." En
meteen was de studie der vrouw het onderwerp van het gesprek ge-

worden.
Alexis Alexandrowitsj merkte op, dat de studie der vrouw te zeer
werd vereenzelvigd met haar emancipatie en slechts van deze gezichtshoek uit funest kon worden geacht.
„Ik meen daarentegen, dat deze beide vraagstukken nauw samen-

hangen," zei Pestzow. „De vrouw heeft geen rechten, omdat zij niet
ontwikkeld is, en de onvoldoende ontwikkeling brengt mee, dat haar
geen rechten worden toegekend. Latex; we niet vergeten, dat de
slavernij der vrouw zo oud is, zo diep geworteld in onze zeden, dat
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wij dikwijls niet in staat zijn, de wettelijke afgrond te zien, die haar
van ons scheidt."
„1; spreekt over rechten," zei Serge Iwanitsj, toen het hem gelukte,
ban het woord te komen," „bedoelt u daarmee het recht, als gezworene op te treden, als gemeenteraadslid, als president van een rechtbank, als openbaar ambtenaar, als parlementslid?"
„Zeer zeker."
„Maar indien de vrouwen deze functies wel konden uitoefenen, zou
het juister zijn, aan die r e c h te n de naam van p 1 i c h ten te geven. Een advocaat, een postambtenaar, vervult een plicht. Logisch
gesproken dienen wij dus te zeggen, dat de vrouwen plichten verlangen, en dan behoren wij instemming te betuigen met hun verlangen, deel te nemen aan de arbeid der mannen."
„Dat is waar," ondersteunde Alexis Alexandrowitsj hem, „de vraag
is alleen, of zij in staat zijn die plichten te vervullen."
„Dat zullen zij ongetwijfeld, zodra zij meer algemeen ontwikkeld
zijn," merkte Stefan Arkadjewitsj op, „dat zien wij...."
„En het spreekwoord?" vroeg de oude vorst, wiens oogjes spottend
glinsterden bij het aanhoren van dit gesprek. „Ik mag het in het bijzijn van mijn dochters wel zeggen: De vrouw heeft lange haren...."
„Zo oordeelde men ook over de negers voor hun emancipatie!" riep
Pestzow ontstemd uit.
„Wat mij verbaast," zei Serge Iwanitsj, „is, dat de vrouwen nieuwe
plichten verlangen, terwijl wij helaas zien, hoe de mannen zoveel
mogelijk de hunne verzaken!"
„Plichten gaan vergezeld van rechten: eer, invloed, geld, dat willen
de vrouwen," zei Pestzow.
„Precies als wanneer ik al mijn bes t zou doen, om min te worden, en
het onbillijk zou noemen, dat men mij niet wilde hebben, terwijl de
vrouwen daarvoor worden betaald," zei de oude vorst. Toerowtzin
schaterde van het lachen en Serge Iwanitsj speet het, dat hij dit
grapje niet had gemaakt; zelfs Alexis Alexandrowitsj had een ogenblik geen rimpels meer in het voorhoofd.
„Ja, maar een man kan geen kind zogen, terwijl een vrouw...." zei
Pestzow.
„Pardon, aan boord van een schip is een Engelsman er in geslaagd,
zelf zijn kind te voeden," zei de oude vorst, die zich in zijn uitdrukkingswijze enige vrijheden veroorloofde in het bijzijn van zijn dochters.
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„Evenveel vrouwen ambtenaar, als er Engelsen voor min kunnen
doorgaan,” zei Serge Iwanitsj.
„Maar de meisjes dan, die alleen staan?" vroeg Stefan Arkadjewitsj,
die Pestzow bijviel en de hele tijd had getracht aan zijn kleine danseres.
„Als men het leven van die meisjes onderzoekt," viel Darja Alexandrowna enigszins scherp uit, „dan zult u ongetwijfeld ontdekken, dat
zij een gezin in de steek hebben gelaten, waar zij nuttig werk in de
huishouding hadden kunnen verrichten." Dolly begreep instinctief,
op welke soort vrouwen Stefan doelde.
,,.Maar wij verdedigen een beginsel, een ideaal," antwoordde Pestzow
met zijn luide stem, „de vrouw eist het recht op, onafhankelijk te
zijn en onderwijs te genieten; zij lijdt er onder, dat zij geen onafhankelijkheid en geen kennis machtig kan worden."
„En ik lijd er onder, dat ik niet aangenomen word als min in het
vondelingenhuis," herhaalde de oude vorst, tot grote vreugde van
Toerowtzin, die een asperge bij het dikke eind in de saus liet vallen.
11.

Alleen Kitty en Ljewin hadden in het geheel geen deel genomen aan
het gesprek. Toen men bij het begin van het diner sprak over de invloed van het ene volk op het andere, verwijlde Ljewin bij de gedachten, welke hij over dit onderwerp had gekoesterd; maar weldra
verdwenen deze uit zijn hoofd als thans zonder enig belang; hij vond
het vreemd, dat men zich kon inlaten met zulke ijdele vraagstukken.
Kitty had zich van haar kant moeten interesseren voor het gesprek
over de rechten der vrouw, want niet alleen had zij zich hiermee
vaak bezig gehouden in verband met haar vriendin Warinka, die in
bittere afhankelijkheid leefde, maar ook in verband met zichzelf,
voor het geval, dat zij niet zou trouwen. Dikwijls had zij met haar
zuster hierover geredetwist. Hoe weinig interesseerde haar dit op het
ogenblik! Tussen Ljewin en haar ontstond een gevoel van geheimzinnige verwantschap, dat hen steeds dichter bij elkander bracht en
hen vervulde met een prettige opwinding, op de drempel van het
nieuwe leven, dat zij zagen schemeren.
Op een vraag van Kitty, hoe hij haar die zomer had gezien, vertelde
Ljewin haar, dat hij na het maaien terugkwam van de weide, langs
de weg. „Het was bij het ochtendkrieken. U was ongetwijfeld pas
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wakker, uw moeder sliep nog in haar hoekje. De morgen, was prachtig. Terwijl ik daar liep, vroeg ik mij af: Een rijtuig met vier paarden? Wie kan dat zijn? Het waren vier flinke paarden met belletjes
om. En plotseling rijdt u mij daar, als een bliksemschicht, voorbij. Ik
zie u aan het coupé-raam — daar zat u, en hield met uw beide handen de linten van uw hoed vast, en u scheen in diep gepeins te zijn
verzonken. Hoe graag had ik willen weten," vervolgde hij glimlachend, „waaraan u dacht! Was het iets heel belangrijks?"
Als mijn haar maar niet slordig zat, dacht Kitty, maar toen zij de
enthousiaste glimlach zag stralen op Ljewins gezicht, voelde zij zich
gerustgesteld omtrent de indruk die zij had gemaakt; en zij antwoordde, terwijl zij bloosde en vrolijk lachte: „Heus, ik weet er
niets meer van."
„Wat kan die Toerowtzin lachen!" zei Ljewin vol bewondering voor
de grote, vrolijke kerel, wiens ogen vochtig waren en wiens lichaam
schokte van het lachen.
„Kent u hem al lang?" vroeg Kitty.
„Wie kent hem niet!"
„En u denkt niets goeds van hem?"
„Dat is wel wat veel gezegd, maar hij is niet zo erg belangrijk."
„Dat is toch geen billijk oordeel, en ik verzoek u, het te herzien," zei
Kitty, „ik heb hem vroeger ook verkeerd beoordeeld, maar het is
een voortreffelijke man, een hart van goud."
„Hoe hebt u zijn hart zo goed leren kennen?"
„Wij zijn heel goede vrienden. De vorige winter, kort nadat.... nadat u voor het laatst bij ons bent geweest," zei zij met een enigszins
schuldbewust gezicht, maar tevens met een glimlach vol vertrouwen,
„hebben de kinderen van Dolly roodvonk gehad, en op een goede
dag kwam Toerowtzin toevallig bij mijn zuster op bezoek. Wilt u wel
geloven," zei zij op gedempte toon, „hij heeft zo'n medelijden met
hen gehad, dat hij gebleven is, om te helpen de kleintjes te verplegen! Drie weken lang heeft hij voor kindermeid gespeeld. — Ik vertel aan Konstantin Dmitritsj, hoe Toerowtzin zich tijdens de roodvonk heeft gehouden," zei zij, terwijl zij naar haar zuster toeboog.
„Ja, hij was een juweel!" antwoordde Dolly, en keek met een vriendelijke glimlach naar Toerowtzin. Ook Ljewin keek naar hem en
verbaasde zich, dat hij hem niet eerder had begrepen.
„Pardon, pardon, nooit zal ik iemand lichtvaardig beoordelen!" riep
hij vrolijk uit en meende ditmaal van ganser harte wat hij zei.
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12.
Het gesprek over de vrouwenmanicipatie kon bezwaarlijk vrijmoedig worden behandeld in het bijzijn van dames en daarom had men
dit onderwerp laten varen. Maar nauwelijks was de maaltijd afgelopen of Pestzow wilde Alexis Alexandrowitsj dit vraagstuk toelichten in verband met de ongelijke rechten der echtgenoten in het huwelijk; de voornaamste reden van deze ongelijkheid lag, volgens
hem, in het onderscheid, door de wet en door de publieke opinie
toegekend aan de ontrouw van de vrouw en aan die van de man.
Stefan Arkadjewitsj kwam ijlings met een sigaar op Karenin toelopen.
, Nee, ik rook niet," antwoordde deze rustig, en als om te bewijzen,
,

dat hij deze discussie niet duchtte, wendde hij zich weer met zijn ijskoude glimlach tot Pestzow. „Dit onderscheid vindt, dunkt mij, zijn
oorzaak juist in de kern van het vraagstuk," zei hij, en liep naar de
salon, maar hier hield Toerowtzin hem weer aan.
„Hebt u gehoord van die geschiedenis met Priatsjnikow?" vroeg deze,
die stevig champagne had gedronken en ongeduldig het ogenblik
afwachtte, waarop hij een stilte, welke hem benauwde, kon verbreken. „Wasja Priatsjnikow?" — en hij wendde zich tot Alexis Alexandrowitsj als tot de voornaamste gast, met een gulle glimlach om zijn
brede, rode en vochtige lippen. „Men heeft mij vanmorgen verteld,
dat hij te Tweer heeft geduelleerd met Kwitzki en dat hij hem heeft
gedood."
Het gesprek scheen vandaag noodlottigerwijze voorbestemd, om
Alexis Alexandrowitsj te kwetsen; Stefan Arkadjewitsj wilde zijn
zwager meetronen.
„Waarom heeft hij geduelleerd?" vroeg Karenin, die niet scheen te

bemerken, dat Oblonski hem trachtte af te leiden.
„Wegens zijn vrouw; hij heeft zich dapper gedragen, want hij heeft
zijn mededinger uitgedaagd en hem gedood."
„Ach zo," zei Alexis Alexandrowitsj, trok onverschillig zijn wenkbrauwen op en ging de kamer uit.
Dolly wachtte hem op in een kamertje, waar hij door moest komen,
en zei met een vreesachtige glimlach: „Wat ben ik blij, dat u bent
gekomen! Ik moet eens met u praten. Laten we hier gaan zitten."
Alexis Alexandrowitsj bewaarde zijn onverschillig uiterlijk met de
opgetrokken wenkbrauwen en ging naast haar zitten. „Volgaarne",
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zei hij, „te meer, omdat ik mij moet verontschuldigen u nu reeds te
verlaten, maar ik reis morgen vroeg af."
Darja Alexandrowna, die rotsvast was overtuigd van Anna's on,
schuld voelde, hoe zij verbleekte en trilde van woede voor deze ongevoelige, ijzige man, die koelweg haar vriendin in het verderf zou
storten. „Alexis Alexandrowitsj," zei zij, en verzamelde al haar
krachten om hem recht in de ogen te zien met de moed der wanhoop,
„ik heb u gevraagd, hoe het met Anna gaat, en u hebt geen antwoord
gegeven; hoe maakt zij het?"
„Ik denk, dat het haar goed gaat, Darja Alexandrowna," antwoordde Karenin, zonder haar aan te zien.
„Vergeef mij, dat ik, zonder er recht toe te hebben, aanhoud, maar
ik heb Anna lief als een zuster; zeg mij, bid ik u, wat er is tussen u
en haar en waarvan u haar beschuldigt!"
Katenin fronste zijn wenkbrauwen, liet het hoofd zakken, en kneep
zijn ogen bijna dicht. „Uw echtgenoot zal u, meen ik, wel de redenen
hebben medegedeeld, die mij nopen met Anna Arkadjewna te breken," zei hij, en wierp een ontevreden blik op Sjtsjerbatzki, die door
de kamer liep.
„Ik geloof het niet, en ik zal het nooit geloven....," fluisterde Dolly
en kneep haar vermagerde handen energiek samen. Zij stond vief op
en raakte met haar hand de mouw van Alexis Alexandrowitsj aan.
„Wij zittten hier niet rustig, gaat u mee hierheen, alstublieft."
De emotie van Dolly deelde zich mee aan Karenin. Hij gehoorzaamde, stond op en volgde haar naar de studeerkamer der kinderen,
waar zij gingen zitten voor een tafel, waarover een zeil lag vol messneden.
„Ik geloof niets van dat alles," herhaalde Dolly en trachtte die blik
te vangen, die de hare ontvluchtte.
„Kunnen f e i t en worden ontkend, Darja Alexandrowna?" vroeg hij
met nadruk.
„Maar wat voor verkeerds heeft zij dan gedaan? Waarvan beschuldigt u haar?"
„Zij is tekort geschoten in haar plicht, en heeft haar echtgenoot
verraden. Dat heeft zij gedaan."
„Nee, nee, dat is onmogelijk! Nee, Gode zij dank, u vergist u!" riep
Dolly uit, die haar handen tegen haar beide slapen drukte en de
ogen sloot.
Alexis Alexandrowitsj glimlachte koel en met gespitste lippen; op
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deze wijze wilde hij Dolly, en ook zichzelf bewijzen, dat zijn overtuiging onwankelbaar was. Maar bij deze warme toon opende zijn
wonde zich opnieuw, en hoewel hij niet meer kon twijfelen, antwoordde hij iets minder koud: „vergissen is moeilijk, wanneer de
vrouw zelf aan haar echtgenoot komt verklaren, dat acht huwelijksjaren en een zoon niet meer tellen, en dat zij opnieuw haar leven wil
beginnen."
„Anna en een misstap! Hoe kan dat samengaan, hoe kan een mens
geloven
„barja Alexandrowna," zei hij op boze toon, en keek thans recht in
Dolly's bewogen gezicht; hij voelde, hoe zijn tong zich thans beter
tot spreken ging lenen. „Ik zou er veel voor hebben overgehad, als
ik nog kon twijfelen! De twijfel was indertijd wreed, maar dit is nog
wreder. Toen ik twijfelde, koesterde ik ondanks alles nog hoop.
Thans heb ik geen hoop meer, en toch vervolgt de twijfel mij nog
steeds; ik heb een afkeer gekregen van mijn zoon; ik vraag mij soms
af, of het wel mijn eigen kind is. Ik ben diep ongelukkig!" Op het
moment, dat haar blik de zijne had ontmoet, begreep Dolly, dat hij
de waarheid sprak; zij had medelijden met hem, en haar geloof in
de onschuld van haar vriendin werd erdoor geschokt. „Mijn hemel,
het is afschuwelijk! Maar hebt u werkelijk besloten te scheiden?"
„Ik heb dit laatste besluit genomen, omdat ik niet zag, wat ik anders
kon doen. Het ergste is, bij een dergelijk ongeluk, dat men zijn kruis
niet openlijk kan dragen als bij elke andere slag, een verlies, een
dode," zei hij, de gedachten van Dolly radend. „Het is onmogelijk
voort te leven in de vernedering, die u wordt aangedaan; men kan
niet met zijn drieën leven!"
„Ik begrijp het, ik begrijp het volkomen," antwoordde Dolly, en liet
het hoofd zakken. Zij zweeg en haar eigen huiselijke ellende kwam
haar weer voor de geest te staan, maar plotseling vouwde zij smekend de handen tezamen en sloeg haar blik op naar Karenin. „Nee,
wacht," zei zij, „u bent een Christen, denk aan wat er van haar zal
worden, indien u haar aan haar lot overlaat!"
„Daar heb ik aan gedacht, veel aan gedacht, Darja Alexandrowna,"
hij keek haar aan met vertroebelde ogen, en er kwamen rode plekken op zijn gezicht; Dolly had nu medelijden met hem in de grond
van haar hart, „toen zij mij zelf haar schande heeft bekend, heb ik
haar de gelegenheid geboden, zich te rehabiliteren; ik heb getracht
haar te redden. Wat heeft zij toen gedaan? Zij heeft zelfs geen reke?"
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ning gehouden met de geringste mijner eisen, het in acht nemen der
vormen! Men kan," vervolgde hij, zich steeds meer opwindend,
„iemand redden, die niet wil onderga an, maar met zo verdoven natuur, waarbij iemand zijn geluk juist in zijn verderf meent te zien
--- wat is daarmee te beginnen?"
„Alles, behalve een scheiding."
„Wat bedoelt u met alles?"
„Maar stel u eens voor, dat zij niemands vrouw meer zou zijn! Zij
zou verloren zijn! Het is afschuwelijk!"
„Wat kan ik daartegen doen?" antwoordde Karenin schouderophalend, en hij trok zijn wenkbrauwen omhoog en de herinnering
aan zijn laatste uiteenzetting met zijn vrouw deed plotseling dezelfde koude als tijdens het begin van het onderhoud weerkeren in zijn
hart. -- „Ik ben u zeer dankbaar voor uw sympathie, maar ik moet
u thans verlaten," besloot hij en stond op.
„Nee, wacht nog! Z3 moet haar niet in het ongeluk storten; hoor mij
aan, ik spreek uit eigen ervaring. Ook ik ben getrouwd en mijn man
heeft mij bedrogen; in mijn jaloezie en mijn verontwaardiging heb
ik alles willen verlaten.... maar ik heb nagedacht en wie heeft mij
gered? Anna. Nu worden mijn kinderen groot, mijn man keert terug
in zijn gezin, ziet zijn ongelijk in, verandert, wordt beter, ik leef
ik heb vergeven -- vergeeft u ook' "
Alexis Alexandrowitsj luisterde, maar de woorden van Dolly hadden
op hem geen uitwerking, want in zijn ziel woedde de toom, die hem
tot scheiding had doen besluiten. Hij antwoordde op hoge en snerpende toon: „Ik kan en ik wil niet vergeven, dat zou niet rechtvaardig zijn. Voor die vrouw heb ik het onmogelijke gedaan, en zij heeft
alles door de modder gesleept, zoals zij het wilde. Ik ben geen kwaad
mens en ik heb nooit iemand gehaat, maar haar haat ik met heel
mijn ziel, en ik zou haar niet kunnen vergeven, omdat zij mij te veel
heeft doen lijden!" en tranen van woede verstikten zijn stem.
„Gij zult liefhebben degenen die u haten," fluisterde Dolly schuchter.
Alexis Alexandrowitsj glimlachte bitter. Dit woord kende hij, maar
het was niet van toepassing op zijn situatie. „Men kan liefhebben
degenen, die ons haten, maar niet degene, die men zelf haat. Vergeef
mij, dat ik u zo van streek heb gemaakt; ieder heeft genoeg aan zijn
eigen smart!" En Karenin, die zijn zelfbeheersing herwon, nam rustig afscheid van Dolly en ging heen.
... .
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13.
Ljewin weerstond de verleiding, Kitty naar de salon te volgen, toen
men van tafel opstond, uit vrees haar te mishagen met een al te nadrukkelijke belangstelling; hij bleef bij de mannen en nam deel aan
het algemeen gesprek — maar ook al keek hij niet naar Kitty, geen
enkele beweging van haar ontging hem, hij raadde zelfs, waar zij in
de salon moest zitten. Aanvankelijk kwam hij zonder enige mdeite
zijn belofte na, zijn naaste lief te hebben en slechts goed van hem
te denken. Het gesprek kwam op de nieuwe gemeentelijke indeling
van Rusland, die Pestzow beschouwde als een voorbeeld voor de
overige wereld. Ljewin was het zo min met hem eens als met Serge
Iwanitsj, die de waarde van deze instelling tegelijk onderstreepte en
bestreed, maar hij trachtte de beiden tot overeenstemming te brengen door hun formuleringen te verzachten, zonder dat hij echter
enig belang stelde in het gesprek. Zijn enige verlangen was, iedereen
gelukkig en tevreden te zien. Een der gasten, voortaan voor hem de
enige belangrijke, was naar de deur gegaan; hij voelde een blik en
een glimlach op zich gevestigd en moest zich wel omdraaien. Daar
stond zij naast Sjtsjerbatzki naar hem te kijken.
„Ik dacht, dat u naar de piano ging?" zei hij en liep op haar toe. „Dat
ontbreek mij nog daarbuiten, muziek."

„Nee, wij waren alleen maar gekomen, om u te zoeken, en ik dank u,
dat u dit hebt begrepen," antwoordde zij, en beloonde hem met een
glimlach. „Wat voor genoegen schuilt er nu in een discussie? Men
overtuigt toch nooit iemand."
„Dat is maar al te waar...." Ljewin had zo vaak opgemerkt, dat in

de lange discussies alle logica en een kwistig gebruik van woorden
meestal nog geen enkel resultaat opleveren, dat hij van geluk glimlachte, toen hij Kitty zijn eigen gedachte hoorde raden en zo kort
weergeven. Sjtsjerbatzki verwijderde zich en het meisje liep naar
een speeltafel, ging zitten en begon met krijt kringen op het laken
te tekenen. „Grote goedheid, ik heb de tafel volgeklad," zei zij en
legde na een ogenblik stilte het krijt neer met een beweging, waaruit bleek, dat zij wilde opstaan.
,,Hoe zou ik zonder haar kunnen blijven?" dacht Ljewin met schrik;
hij ging bij de tafel zitten en zei: „Wacht u even, ik heb u al lange
tijd iets willen vragen."
Zij keek hem met haar liefkozende, maar enigszins onrustige ogen
aan. „Vraagt u maar."
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„Kijk, zei hij, nam het stuk rijgt, en schreef de letters u, h, g, d, h,
0, W, .s, d, a, o, t, o, a? die de eerste letters vormden van de woorden: „U hebt gezegd, dat het onmogelijk was, sloeg dat alleen op
t o e n, of al t ij d?” Het was niet waarschijnlijk, dat Kitty deze gecompliceerde vraag kon begrijpen. Toch keek Ljewin haar aan met
het gezicht van iemand, wiens leven afhangt van de beantwoording
dezer vraag. Zij dacht ernstig na, legde haar hand onder het voorhoofd en begon met aandacht de puzzle te ontcijferen, terwijl zij af
en toe Ljewin vragend aankeek.
„Ik heb hset begrepen," zei zij ten slotte blozend.
„Welk woord is dat?" vroeg hij, en wees op de o van onmogelijk.
„Die letter betekent onmogelijk. Maar dat is niet waar," antwoordde
zij. Hij veegde bruusk uit wat hij had geschreven, en reikte haar het
stuk krijt toe. Zij schreef: i, k, t, n, a, z. Toen Dolly haar zuster zo
zag zitten, met het stuk krijt in de hand, een schuchtere en gelukkige glimlach op de lippen, de ogen opgeslagen naar Ljewin, die zich
over de tafel boog en zijn schitterende blik nu eens op haar richtte,
dan weer op het laken, voelde zij zich getroost over haar onderhoud
met Alexis Alexandrowitsj; zij zag Ljewin stralen van vreugde; hij
had het antwoord begrepen: „Ik kon toen niet anders zeggen."
Hij keek Kitty vreesachtig en vragend aan: „Alleen toen?"
„Ja", antwoordde de glimlach van het jonge meisje.
„En.... nu?" vroeg hij.,
„Lees, ik zal u aangeven, wat ik het liefst zou willen," en snel tekende zij de eerste letters van de woorden: „Dat u kunt vergeven en
vergeten." Op zijn beurt schreef hij met trillende vingers, en antwoordde op dezelfde wijze: „Ik ben steeds van u blijven houden."
Kitty keek hem aan en haar glimlach bestierf. „Ik heb het begrepen," stamelde zij.
„Spelen jullie secretaris?" zei de oude vorst, die op hen toekwam.
„Maar als je mee wilt naar de schouwburg, dan is het tijd om te
vertrekken."
Ljewin stond op en begeleidde Kitty tot de deur. Dit onderhoud was
beslissend. Kitty had bekend, dat zij van hem hield, en had hem
toegestaan de volgende, morgen met haar ouders te komen spreken.
14.
Toen Kitty vertrokken was, voelde Ljewin zich ongerust worden;
hij was doodsbang voor de veertien uren, die hem nog wachtten,
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voordat hij haar morgen zou terugzien. Om de tijd te doden had hij
dringend behoefte, niet alleen te blijven, met iemand te spreken.
Stefan Arkadjewitsj, die hij bij zich had willen houden, ging, naar
hij voorgaf, op bezoek, maar in werkelijkheid naar het ballet. Ljewin kon hem alleen zeggen, dat hij gelukkig was, en nooit, nooit zou
vergeten, wat hij hem had te danken.
„Nu, wat? Je spreekt dus niet meer over sterven?" zei Oblonski en
drukte zijn vriend vertederd de hand.
„Neen," antwoordde deze.
Ook Dolly feliciteerde hem min of meer, toen zij hem vaarwel zei,
en dit misviel Ljewin niemand mocht zich het recht aanmatigen,
toespelingen te maken op zijn geluk. Om de eenzaamheid te vermijden, klampte hij zich vast aan zijn broer.
„Waar ga je heen?"
„Naar een vergadering."
„Kan ik met je meegaan?"
„Waarom niet," zei Serge met een glimlach. „Wat heb je vandaag?"
„Wat ik heb? Het geluk," antwoordde Ljewin en liet het coupéraam
neer. „Vind je het goed? Ik heb het benauwd. Waarom ben je nooit
getrouwd?"
Serge Iwanitsj glimlachte. „Ik ben erg blij, het is een allerliefst
meisje," begon hij.
„Nee, zeg niets, niets!" riep Ljewin uit, greep de kraag van zijn pelsjas en sloeg die toe over zijn gezicht: een allerliefst meisje.... wat
een banale woorden!
En hoe weinig beantwoordden zij aan zijn gevoelens!
Serge Iwanitsj barstte in een schaterlach uit, en dat overkwam hem
niet vaak.
„Mag ik tenminste zeggen, dat het mij zeer verheugt?"
„Morgen, maar geen woord meer, niets, niets, stilte. Ik mag je erg
graag.... Waar gaat die vergadering over?" vroeg Ljewin, die voortdurend glimlachte.
Zij waren aan hun doel. Tijdens de zitting hoorde Ljewin de secretaris de notulen stumperig voorlezen, die deze niet begreep, maar op
zijn gezicht stond te lezen, dat hij een goede, aardige en sympathieke
kerel moest zijn; dat viel ook op te maken uit de manier, waarop hij
stotterde en tijdens het voorlezen in de war geraakte. Toen volgden.
de redevoeringen. Men besprak de besnoeiing van bepaalde bedragen en de aanleg van bepaalde leidingen. Serge Iwanitsj viel twee
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leden der commissie aan en hield een indrukwekkend betoog. Een
ander besloot hierop, na een aanval van schuchterheid, te antwoorden; hij gebruikte weinig woorden, sprak aangenaam, maar venijnig.
Op zijn beurt nam Swiageski het woord, met zijn edelaardige welbespraaktheid. Ljewin zat nog steeds te luisteren en besefte, dat de
besnoeide bedragen, en de rest, helemaal niet belangrijk waren, doch
slechts een voorwendsel om aardige mensen, die elkaar uitstekend
verstonden, bijeen te brengen. Niemand gevoelde enige gêne en
Ljewin bemerkte met verbazing, dat hij, dank zij kleine aanduidingen, waaraan hij vroeger geen enkele aandacht zou hebben geschonken, thans tot de gedachte van alle aanwezigen doordrong, in hun
ziel las, hoe voortreffelijke mannen het waren. En hij gevoelde, dat
hun aller voorkeur uitging naar hem, Ljewin, van wie zij alien
hielden. Het leek wel, alsof zelfs zij, die hem niet kenden, juist tot
hem spraken, hem aanzagen met een tedere en vriendelijke blik.
„Welnu, ben je tevreden?" vroeg Serge Iwanitsj.
„Zeer tevreden, ik had nooit gedacht, dat het zo boeiend was."
Swiageski kwam op de beide broers toe, en nodigde Ljewin uit, bij
hem thee te komen drinken. „Allervriendelijkst," antwoordde deze,
die zijn oude vooringenomenheid vergat en aanstonds informeerde
naar mevrouw Swiageski en haar zuster. En door een zonderlinge
gedachtengang kwam hij, doordat de schoonzuster van Swiageski
hem had doen denken aan het huwelijk, tot de conclusie, dat niemand met meer genoegen naar de geschiedenis van zijn geluk zou
luisteren dan zij en haar zuster. Hij was dan ook verrukt over het
aanstaande bezoek.
Swiageski vroeg hem naar zijn zaken, overigens zonder te willen
toegeven, dat men iets kon ontdekken, dat nog niet ontdekt was in
Europa, maar zijn stelling hinderde Ljewin geenszins. Swiageski

moest op alle punten gelijk hebben, en Ljewin bewonderde de zachtheid en tact, waarmee hij naliet, dit al te nadrukkelijk te bewijzen.
L1e dames waren alleraardigst -- Ljewin kreeg de indruk, dat zij
alles wisten, en dat zij zijn vreugde deelden, maar dat zij uit fijngevoeligheid er niet over spraken. Hij bleef drie uren babbelen over
verschillende onderwerpen en maakte telkens toespelingen op wat
zijn ziel vervulde, zonder te bemerken, dat hij hen dodelijk verveelde en dat zij omvielen van de slaap. Eindelijk deed Swiageski hem
geeuwend uitgelekte, een en al verbazing over het gedrag van zijn
vriend. Tussen een en twee uur 's morgens kwam Ljewin in zijn
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hotel, en schrok bij de gedachte, dat hij nog tien uren moest doorbrengen, ten prooi aan zijn ongeduld. De nachtportier, die in de gang
waakte, stak kaarsen voor hem aan en w il de zich terugtrekken, toen
Ljewin hem weerhield. De jongen heette Yegor --- tot nog toe had
Ljewin geen enkele aandacht aan hem geschonken, maar thans kwam
hij eensklaps tot de ontdekking, dat het een aardige, schrandere kerel was, en vooral iemand met een goed hart.
„Zeg eens, Yegor, het valt zeker niet mee, wakker te blijven!"
„Daar is niets aan te doen; het is ons vak, het leventje van de heren
is plezieriger, maar ook minder voordelig". Het bleek, dat Yegor
vader was van vier kinderen, drie jongens en een meisje, dat, naar
hij hoopte, zou trouwen met een zadelmaker.
Na deze mededeling zette Ljewin zijn ideeën over liefde in het huwelijk voor Yegor uiteen, en merkte op, dat, wie lief heeft, altijd gelukkig is, omdat het geluk in ons zelf schuilt. Yegor luisterde aandachtig en begreep blijkbaar de gedachte van Ljewin, maar hij bevestigde deze door een onverwachte opmerking, namelijk, dat, toen
hij, Yegor bij goede bazen had gediend, hij altijd tevreden over hen
was geweest, en dat hij ook thans nog tevreden was over zijn baas,
hoewel het een Fransman was.
Wat een prachtkerel, dacht Ljewin. „En jij, Yegor, hield je van je
vrouw, toen je haar trouwde?"
„Hoe zou ik niet van haar hebben gehouden," antwoordde Yegor. En
het viel Ljewin op, met hoeveel warmte Yegor hem zijn intiemste
gedachte onthulde. „Ook mijn leven is verre van alledaags geweest,"
begon hij met schitterende ogen, meegesleept door het enthousiasme
van Ljewin, even aanstekelijk als het geeuwen. „van mijn jeugd
af ...." Maar het belletje klonk; Yegor ging heen en Ljewin was
weer alleen. Hoewel hij bijna niet had gegeten, geen thee had willen
drinken, noch souperen bij Swiageski, zou hij niets hebben kunnen
eten en na een slapeloze nacht dacht hij nog steeds niet aan naar
bed gaan; hij had het tot stikkens toe benauwd in zijn kamer, -en ondanks de koude opende hij een raam en ging zitten op een tafel voor
het venster. Boven de met sneeuw bedekte daken verhief zich het
fraai bewerkte kruis van een kerk, en nog hoger een helder sterrebeeld. Terwijl hij zo de lucht inademde, die zijn kamer binnenstroomde, keek hij nu eens weer naar het kruis, dan weer naar de sterren,
die daar stonden als in een droom tussen de beelden en de herinneringen, welke zijn verbeelding opriep.
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Tegen vier uur 's morgens weerklonken er stappen op de gang; hij
deed zijn deur op een kier open en zag een speler, die laat thuis
kwam van de club. Het was een zekere Miaskin; Ljewin kende hem
wel; hij liep te hoesten, somber en gebogen: arme stumper, dacht
Ljewin, wie tranen van medelijden in de ogen schoten; hij wilde
hem aanhouden om met hem te spreken en hem te troosten, maar
het schoot hem te binnen, dat hij reeds ontkleed was, en hij ging
weer zitten, in de koude lucht kijken naar de vreemde vorm van
dat kruis, dat voor hem in zijn stilte zo veel betekenend was, en
waarboven de helder stralende ster' omhoog klom.
Tegen zeven uur begonnen de schoenpoetsers rumoer te maken, de
klokken luidden voor de mis, en Ljewin voelde, dat hij het koud
kreeg. Hij sloot het venster, kleedde zich aan en ging uit.
15.
De straten lagen nog verlaten, toen Ljewin voor de huize Sjtsjerbatzki stond. Iedereen sliep, en de hoofdingang was gesloten. Hij keerde
terug naar het hotel en bestelde koffie. De kellner was een andere
dan Yegor; Ljewin wilde een praatje maken, maar helaas werd er
gebeld en de kellner verdween. Hij trachtte zijn koffie te gebruiken,
maar kon het stuk klatsj, dat hij in zijn mond deed, niet doorslikken;
toen trok hij zijn jas weer aan, en keerde terug naar de huize
jtsjerbatzki. Hier stond men pas op. De kok ging naar de markt.
Goedschiks of kwaadschiks, hij moest een paar uren wachten. Ljewin had de hele nacht en de hele morgen verkeerd in een staat van
algehele onderbewustheid, boven zijn menselijke krachten. Hij had
geslapen noch gegeten, had zich verscheidene uren lang bijna ontkleed blootgesteld aan de koude, en toch voelde hij zich niet alleen
fris en uitgerust, maar bovendien geheel meester van zijn lichaam,
van zijn krachten, en in staat tot elke uiterste inspanning, alsof hij
zou kunnen zweven in de lucht of de muren van het huis terugdringen. Hij zwierf door de straten om de tijd te doden, die hij nog
moest wachten; elk ogenblik raadpleegde hij zijn horloge en keek
om zich heen. Wat hij deze dag zag, zag hij nooit weer terug; b“zonder troffen hem kinderen die naar school gingen, duiven met

glanzende veren, die van de daken neerstreken op het trottoir, gebakjes, bestrooid met meel, welke door een onbekende hand in een
étalage werden neergelegd. Al deze voorwerpen schenen wonder356

baarlijk; het kind liep naar een duif, en zag Ljewin met een glimlach
aan; de duif streek haar veren op en schitterde in de zon temidden
van een fijne stofsneeuw, en een geur van warm brood verspreidde
zich van de etalage, waar de gebakjes verschenen. Dit alles maakte
zo'n levendige indruk op Ljewin, dat hij tegelijkertijd begon te
lachen en te huilen van vreugde. Na een flinke wandeling door de
Krantenstraat en de Kislowka, keerde hij terug naar zijn hotel, ging
zitten, legde zijn horloge voor zich neer, en wachtte tot de wijzer
twaalf uren naderde. Toen hij eindelijk het hotel verliet, stonden
huurkoetsiers met stralende gezichten om hem heen te twisten, wie
hem zijn diensten zou aanbieden. Kennelijk wisten zij alles. Hij koos
er een uit en, om de anderen niet teleur te stellen, beloofde hij, hen
een andere maal te nemen; hierop liet hij zich naar de Sjtsjerbatzki's
rijden. De koetsier was een geschikte kerel, met een witte kraag om
zijn stevige, rode nek, die uit zijn kaftan te voorschijn kwam; hij
had een prettige slede, hoger dan de meeste andere (nooit kon Ljewin later zo'n tweede ontdekken), bespannen met een stevig paard,
dat zich inspande om te draven, maar niet vooruit kwam. De koetsier kende de huize Sjtsjerbatzki. Hij hield stil voor de deur, hielp
Ljewin uitstappen, maakte een keurige buiging met overelkaar gekruiste armen en zei: „pr" tegen zijn paard. De portier van de
Sjtsjerbatzki's wist ongetwijfeld alles, dat bleek wel uit zijn vriendelijke glimlach . en de manier, waarop hij zei: „Het is lang geleden,
dat u hier geweest bent, Konstantin Dmitritsj!" Niet alleen wist hij
alles, maar hij was bovendien een en al voorkomendheid, en deed
zijn best, zijn vreugde te verbergen. Ljewin gevoelde een nieuwe
nuance in zijn geluk, toen hij de hartelijke blik van de grijsaard
ontmoette.
„Is de familie al opgestaan?"
„Gaat u naar binnen. Laat u dat maar hier," vervolgde de portier
glimlachend, toen Ljewin terug wilde lopen, om zijn bontmuts te
pakken. Dat moest iets hebben te betekenen.
„Bij wie mag ik mijnheer aandienen?" vroeg een lakei. Deze lakei
moest, hoewel hij nog jong was, hier pas kort in dienst, en erg voornaam deed, ook alles hebben begrepen, zo voorkomend was hij, en zo
bedrijvig.
„Wel, bij de prinses, bij de vorst," antwoordde Ljewin. De eerste, die
hij tegenkwam, was Mlle Linon, die door de zaal liep met krulletjes, die straalden als haar hele gezicht. Amper had hij een paar
.
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woorden met haar gewisseld, toen een geruis van zijde bij de deur
waarneembaar werd. Mlle Linon verdween uit zijn ogen en hij gevoelde zich hevig aangegrepen door het naderende geluk; ijlings
ging de oude gouvernante heen, en reeds hoorde hij lichte, snelle
voetjes trippelen over het parket, en zijn geluk, zijn leven, zijn beter
ik, kwam op hem toe. Zij liep niet, het was alsof een onzichtbare
macht haar naar hem toedroeg. Hij zag twee vochtige, ernstige ogen,
vol van diezelfde vreugde, welke zijn hart vervulde; deze ogen kwamen stralend dichter bij hem en verblindden hem bijna met hun
glans. Zij legde zachtjes haar handen op zijn schouders.... Zij was
naar hem toe gekomen om zich zo, bevend en gelukkig, over te
geven.... Hij sloot haar in zijn armen.
Ook zij had, na een slapeloze nacht, de hele morgen op hem gewacht. • Haar ouders waren gelukkig en keurden het volkomen goed.
Zij had staan uitkijken naar de komst van haar verloofde, daar zij
de eerste wilde zijn, om hem hun geluk mede te delen; beschaamd
en verward, wist zij niet goed, hoe dit plan te verwezenlijken -- toen
zij dan ook de stappen van Ljewin en zijn stem hoorde, had zij zich
achter de deur verborgen om te wachten, tot Mlle Linon zou zijn
heengegaan. Daarom was zij, zonder verder na te denken, naar hein
toegekomen. „Laten we nu naar mama toegaan," zei zij en nam hem
bij de hand. Een tijd lang kon hij geen woord uitbrengen, niet omdat hij vreesde, zo de volheid van zijn geluk te verminderen, maai
omdat hij zich door tranen verstikt voelde. Hij greep haar hand en
kuste die.
„Is het waar?" zei hij eindelijk met gesmoorde stem. „Ik kan niet
geloven, dat je van mij houdt?" Zij glimlachte om dit „jij", en om
zijn vreesachtige blik. „Ja," antwoordde zij langzaam en met nadruk. „Ik ben zo gelukkig!" Zonder zijn hand los te laten ging zij
met hem de salon binnen; toen de prinses hen zag, begon deze m 2t
grote snikken te wenen, en onmiddellijk daarop te lachen; toen liep
zij in een plotselinge opwelling op Ljewin toe, pakte zijn hoofd,
kuste hem en liet haar tranen neerstromen op zijn gezicht.
„Dus nu is alles voorbij! Ik ben blij. Houd van haar! Ik ben gelukkig, Kitty!"
„U hebt het snel voor elkaar gebracht," zei de oude vorst, die zijn
best deed, kalm te schijnen, maar Ljewin zag de tranen in zijn ogen
staan. „Ik heb het altijd gehoopt, altijd," zei de vorst en trok Ljewin
naar zich toe, „en toen dit hersenloze meisje dacht...."
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„Papa!” riep Kitty uit, en sloot hem met haar handen de mond....
„Stil maar, stil maar! Ik zal niets zeggen," zei hij, „ik ben heel....
heel.... geluk.... Grote hemel, wat stel ik mij aan l " En hij nam
Kitty in zijn armen, kuste haar het gezicht, de handen, en nog eens
het gezicht, en bekruiste haar.
16.
De prinses .zat stil en glimlachend in haar fauteuil; de vorst ging
naast haar zitten, Kitty stond nog steeds met haar hand in de zijne
naast haar vader. Iedereen zweeg. De prinses bracht het eerst hun
gevoelens en hun gedachten terug tot de vragen van het dagelijkse
leven. Op allen maakte dit aanvankelijk een zonderlinge en pijnlijke
indruk.
„En wanneer is de trouwpartij? We moeten het huwelijk aankondigen en de verloving. Wat dunk je ervan, Alexander?"
„Daar is de hoofdpersoon, die heeft te beslissen," zei de vorst en
wees op Ljewin.
„Wanneer?" vroeg deze blozend. „Morgen, als u mijn mening vraagt:
vandaag de verloving, morgen het huwelijk."
„Kom nu, mon cher, geen dwaasheden."
„Nu, dan over acht dagen."
„Zou je niet zeggen, dat het hem in zijn hoofd is geslagen?"
„Maar waarom niet?"
„En de uitzet dat?" zei de moeder met een vrolijke glimlach om zoveel ongeduld.
Zou heus een uitzet, en de hele rest onvermijdelijk zijn?" dacht
Ljewin met schrik: maar ach, noch uitzet, noch verloving, noch de
rest, zullen mijn geluk kunnen bederven! Hij wierp een blik op
Kitty, en bespeurde, dat de gedachte aan een uitzet haar geenszins
kwetste: dan zal het wel nodig zijn, zei hij tegen zichzelf. „Ik moet
bekennen, dat ik daar geen verstand van heb, ik heb alleen gezegd,
wat ik het liefst wilde," fluisterde hij een excuus.
„Wij zullen er over denken; nu eerst de verloving en de aankondi-

ging van het huwelijk."
De prinses liep op haar echtgenoot toe, kuste hem, en wilde de kamer uitgaan, maar hij hield haar tegen om haar te omhelzen, waarbij
hij enige malen glimlachte als een verliefde jongeling. De bejaarde
echtgenoten waren ontroerd en schenen te menen, dat het niet om
hun dochter ging, maar om hen zelf. Toen zij waren heengegaan,
kwam Ljewin op zijn verloofde toe en reikte haar de hand; hij
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had zijn zelfbeheersing herwonnen, en kon spreken. Hij had trouwens heel wat op zijn hart, maar hij kon niets zeggen van wat hij
w!lde.
,,Ik wist dat het zo zou gaan; in de grond van mijn hart was ik ervan
overtuigd, zonder ooit te hebben durven hopen. Ik geloof , dat het
zo is voorbeschikt."
„En ik," antwoordde Kitty, „zelfs toen...." zij hield op, keek hem
resoluut met haar ernstige ogen aan en vervolgde toen: „.... zelfs
toen ik mijn geluk verwierp, heb ik nooit van iemand dan van u gehouden; ik was in de war_ Ik moet u het vragen: zult gij het kunnen
vergeten?"
„Misschien is het zo beter geweest. Ook ik moet om vergeving vragen, want ik heb te bekennen...." Hij had besloten -- dat wat hij
op zijn hart had, haar reeds aanstonds te bekennen, ten eerste, dat
hij niet zo rein was als zij, en voorts, dat hij geen gelovige was. Hij
achtte het zijn plicht, haar dit te bekennen, hoe wreed het ook was..
„Nee, nu niet, later," vervolgde hij.
„Maar zeg mij alles, ik vrees niets. ik wil alles weten, dat spreekt
vanzelf...."
„Het spreekt vanzelf," viel hij haar in de rede, „dat ge mij neemt,
zoals ik ben; u zult u niet meer terugtrekken?"
„Nee, nee."
Hun gesprek w erd onderbroken door Mlle Linon, die haar lievelingsleerling kwam gelukwensen met een tedere glimlach, welke zij
trachtte te verbergen; nog was zij de salon niet uit, of de bedienden
wilden op hun beurt hun gelukwensen aanbieden. Daarna kwamen
familieleden en vrienden, en dit was het begin van die gelukkige en
dwaze tijd, die voor Ljewin pas ophield de dag na zijn huwelijk.
Hoewel hij zich voortdurend gegeneerd en weinig op zijn gemak
gevoelde, groeide zijn geluk tegen deze verdrukking in; hij had zich
gedacht, dat als de tijd voor zijn huwelijk niet zeer veel zou verschillen van de gewone tradities, dit zijn gelukzaligheid zou belagen; maar hoewel hij precies deed, wat iedereen in dergelijke omstandigheden doet, nam deze gelukzaligheid inplaats van te verminderen, buitensporige afmetingen aan.
„En nu," merkte Mlle Linon op, „krijgen we zoveel bonbons als wij
maar lusten!" en Ljewin draafde weg om bonbons te kopen.
„Ik raad je aan, om bloemen te kopen bij Famina," zei Swiageski, en
hij snelde naar Famina.
_
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Zijn broer was van mening, dat hij geld moest lenen voor de cadeaux en de andere_ ogenblikkelijke uitgaven.
„De cadeaux? Heus?" En reeds bide hij naar Fulda, om kleinodiën
te kopen. Bij de banketbakker, bij Famina, bij Fulda, scheen iedereen hem te verwachten en iedereen scheen even gelukkig en trots
te zijn als hijzelf; merkwaardig genoeg werd zijn geestdrift gedeeld
zelfs door hen, die hem vroeger koud en onverschillig waren voorgekomen; men gaf hem in alles gelijk, men bejegende hem met tact
en vriendelijkheid, men deelde zijn overtuiging, dat hij de gelukkigste mens ter wereld was, omdat zijn verloofde de volmaaktheid in
persoon was. En Kitty verging het net als hem.
Toen gravin Nordston zich een toespeling veroorloofde, dat zij voor
haar vriendin hogere illusies had gekoesterd, werd Kitty woedend,
en tekende zo fel verzet aan tegen deze gedachte, dat zij iemand zou
kunnen verkiezen boven Ljewin, dat de gravin toegaf, dat zij gelijk
had. Sindsdien ontmoette zij Ljewin nooit in het bijzijn van zijn verloofde, of een geestdriftige glimlach verscheen op haar gezicht.
Een der moeilijkste momenten van deze tijd uit hun leven was wel
de beloofde uiteenzetting. Op raad van de oude vorst gaf Ljewin aan
Kitty een dagboek, waarin hij zijn bekentenissen indertijd had opgeschreven voor haar, met wie hij zou trouwen. Het ene tere punt,
waarover hij zich zorgen maakte, zijn ongelovig heid, trok nauwelijks
haar aandacht — zelf gelovig en niet in staat tot twijfel aan zijn
godsdienstzin, liet het gebrek aan vroomheid van haar verloofde
Kitty onverschillig. Zij beminde hem en wat zij in zijn ziel zag leek
haar goed en edel. Het boezemde haar weinig belang in, of hij zijn
zielstoestand ongelovig noemde. Maar de andere bekentenis deed
haar bittere tranen wenen.
Ljewin had slechts na zware innerlijke strijd tot deze bekentenis
besloten; hij was hier toe gekomen, omdat hij tussen hen geen geheimen wilde; maar hij had zich niet ingedacht, welke indruk deze
lectuur op een meisje zou maken. De afgrond, welke zijn ellendig
-

verleden scheidde van haar engelachtige reinheid, stond hem eensklaps helder voor ogen, toen hij op een avond, alvorens naar de
schouwburg te gaan, de kamer van Kitty binnenkwam, en haar lieve
gezichtje zag baden in tranen; toen begreep hij het onherstelbare
kwaad, dat hij had aangericht, en was er van ontsteld.
„Neem die afschuwelijke cahiers weer mee," zei zij en schoof de
papieren op haar tafel terug. „Waarom hebt ge me die gegeven! Hoe
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wel, het is toch beter zo," liet zij er vol medelijden op volgen, toen
zij de wanhoop van Ljewin zag, „maar het is afschuwelijk, afschuwelijk!"
Hij liet het hoofd zakken, niet in staat iets te antwoorden. „Ge zult
mij niet vergeven," stamelde hij.
„Ja, ik heb het reeds vergeven, maar het is afschuwelijk!"
Inmiddels had dit voorval geen andere gevolgen, dan dat zijn grote
geluk nog een schakering rijker werd. Na deze vergiffenis begreep
hij nog beter, hoeveel het waard was.
17.

Toen hij op zijn eenzame kamer kwam, schoten Alexis Alexandrowitsj onwillekeurig een voor een de gesprekken bij het diner van
die avond te binnen; de woorden van Dolly hadden hem alleen nerveus gemaakt. De beginselen van het Evangelie toe te passen op een
situatie als de zijne, was een te moeilijk iets om zo lichtvaardig te
worden behandeld; hij had trouwens deze kwestie onder ogen gezien en afwijzend beantwoord. Van alles, wat er die dag was gezegd, had nog een zin van Toerowtzin, die fatsoenlijke domoor het
meest tot zijn verbeelding gesproken: „Hij heeft zich dapper gedragen, want hij heeft zijn mededinger uitgedaagd en hem gedood."
Blijkbaar rd deze gedragslijn door allen goedgekeurd, en als men
dit niet openlijk had gezegd, was dit slechts geschied uit louter beleefdheid.
Wat tob ik daarover? Heb ik die kwestie dan niet uitgevochten? —
En Alexis Alexandrowitsj dacht nog enkel aan zijn vertrek en zijn
inspectiereis. Hij liet zich thee brengen, pakte de spoorgids en zocht
de vertrekuren op, om zijn reis te regelen.
Op dit ogenblik bracht de bediende hem twee telegrammen. Alexis
Alexandrowitsj opende ze; het eerste berichtte hem de benoeming
van Stremow op de plaats, die hijzelf had begeerd. Karenin's gezicht
werd rood, hij wierp het telegram weg en begon door de kamer te
ijsberen. „Quos vult perdere Jupiter demontat", zei hij bij zichzelf,
terwijl hij q u o s toepaste op a ll en, die hadden medegewerkt tot deze benoeming. Het hinderde hem minder, dat hijzelf niet was benoemd, dan Stremow, die praatgraag, die phraseur, op deze plaats
te zien; begrepen zij dan niet, dat zij zichzelf ten verderve voerden,
dat zij hun „prestige" in gevaar brachten met een dergelijke keus!
En dit zal wel niet beter zijn, dacht hij bitter, toen hij het tweede
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telegram opende. Het kwam van zijn vrouw; haar naam „Anna" met
blauw krijt geschreven, sprong hem in de ogen: „Ik sterf, ik bid u te
komen, ik zal rustiger sterven, als ik uw vergiffenis heb."
Hij las deze woorden met een minachtende glimlach en wierp het
papier op de grond. Weer een nieuwe list — dat was zijn eerste indruk -- geen bedrog, of zij is er toe in staat; de bevalling zal nabij
zijn, en het gaat om haar pijnen.... Maar wat mag wel haar bedoeling zijn? De geboorte van het kind te legaliseren? Mij er in te betrekken? De ,scheiding verhinderen? In het telegram staat: „ik
sterf".... Hij las het telegram over, en ditmaal drong de werkelijke
betekenis van zijn inhoud tot hem door. Indien het waar was? Indien
het lijden, de nadering van de dood, een oprecht berouw bij haar
hadden teweeg gebracht? En als ik haar nu beschuldig, dat zij mij
wil bedriegen, en weiger er heen te gaan? Dat zou niet alleen wreed
zijn, maar tevens onverstandig en mij blootstellen aan afkeuring.
„Peter, een rijtuig, ik ga naar Petersburg," riep hij tot zijn bediende.
Karenin besloot zijn vrouw op te zoeken en onmiddellijk weer te
vertrekken, indien haar ziekte slechts een voorwendsel mocht blijken te zijn; in het tegenovergestelde geval zou hij haar vergeven en
indien hij te laat kwam, zou hij haar tenminste de laatste eer kunnen
bewijzen. Na dit besluit dacht hij er tijdens de reis niet meer over.
Bij zijn terugkeer in Petersburg was Alexis vermoeid van de nachtelijke treinreis; hij stak de nog verlaten Perspectiva over en keek
voor zich uit door de ochtendnevel zonder te willen denken aan wat
hem wachtte in zijn huis. Hij kon daaraan slechts denken met de
hardnekkige gedachte, dat dit sterven een einde zou maken aan alle
moeilijkheden. Bakkers, nachtelijke straatvegers, gesloten winkels
flitsten voorbij zijn ogen -- niets ontging hem, terwijl hij trachtte de
hoop te onderdrukken, welke hij zichzelf euvel duidde. Voor zijn
huis zag hij een huurkoets staan en een rijtuig, waarvan de koetsier

was ingedommeld. Voor de vestibule nam Alexis met inspanning van
alle geesteskrachten nog eens een besluit, dat, naar hij meende te
voorschijn kwam uit de uiterste schuilhoeken van zijn hersens, en
dat onder deze woorden kon worden begrepen: Indien zij mij bedriegt, zal ik kalm blijven en weer vertrekken; indien zij de waarheid heeft gesproken, zal ik mij behoorlijk gedragen.

Nog voor Karenin had aangebeld, deed de portier hem open; de man
zag er vreemd uit, zonder das, in een oude jas, en op pantoffels.
„Waar is mevrouw?"
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„Mevrouw is gisteren voorspoedig bevallen.”
Alexis werd doodsbleek; hij begreep, hoezeer hij deze dood had gewenst. „En haar gezondheid?"
Karnej, de huisknecht, snelde de trap af, nog in werkkleding. „Mevrouw is erg zwak," antwoordde hij. „Er is gisteren consult gehouden en de dokter is hier op het ogenblik."
„Neem mijn bagage mee," zei Alexis, die zich een beetje opgelucht
gevoelde, nu hij vernam, dat het doodsgevaar nog niet geheel was
geweken; en hij ging de wachtkamer binnen. Een uniformjas hing
aan de kapstok; Alexis zag die en vroeg: „Wie is hier?"
„De dokter, de vroedvrouw en graaf Wronski."
Karenin liep door; niemand in de salon; toen hij er binnen kwam,
verscheen uit het boudoir op het geluid van zijn stappen, de vroedvrouw met haar muts met paarse linten. Zij liep op Alexis Alexandrowitsj toe en nam hem bij de hand met die gemeenzaamheid,
welke de nabijheid van de dood verleent; zij nam hem mee naar de
slaapkamer.
„code zij dank, daar bent u eindelijk! Zij spreekt slechts over u,
voortdurend over u," zei zij.
„Breng snel ijs," zei in de slaapkamer de bevelende stem van de
dokter.
In het boudoir zag Alexis Alexandrowitsj Wronski op een laag stoeltje zitten, terwijl hij weende, het gezicht in de handen; hij beefde
toen hij de dokter hoorde, hief zijn gezicht op, en zag Karenin voor
zich; deze aanblik trof hem zozeer, dat hij weer ging zitten en zijn

hoofd terugtrok tussen zijn schouders, alsof hij had willen verdwijnen; hij stond echter op, en zei met een grote wilsinspanning:
„Zij ligt op sterven, de artsen verzekeren, dat er geen enkele hoop
meer is. U bent hier de baas, maar sta mij toe, hier te mogen blijven.
Ik zal mij overigens onderwerpen aan uw wil."
Toen hij Wronski's tranen zag, werd Alexis Alexandrowitsj onwillekeurig vertederd, zoals altijd door de smart van een ander; hij
wendde het hoofd af zonder te antwoorden en ging naar de deur.
De stem van Anna klonk uit de slaapkamer, helder, vrolijk en duidelijk.
Alexis Alexandrowitsj ging binnen en liep op haar bed toe. Zij hield
haar gezicht naar hem toegekeerd, haar wangen waren rood, haar
ogen schitterden; haar kleine handen, die te voorschijn kwamen uit
haar bedjasje, speelden met een punt van de deken. Zij maakte niet
,
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slechts een frisse en welvarende indruk, maar scheen in een gelukkige stemming te verkeren; zij sprak snel en op hoge toon, terwij 1
zij de woorden duidelijk en met nadruk uitsprak:
„want Alexis, ik bedoel Alexis Alexandrowitsj -- is het niet vreemd
en wreed, dat zij beiden Alexis heten? --- Alexis zou het mij niet
hebben geweigerd, ik zou het hebben vergeten, hij zou mij hebben
vergeven.... Waarom komt hij niet? Hij is goed, hij weet zelf niet,
hoe goed hij is. Mijn God, mijn God, wat een angst! Geef mij snel
water! Maar dat is niet goed voor haar.... voor mijn kleine dochtertje! Geeft haar dan maar een min; ik vind het goed; dat is zelfs
beter, Wanneer hij komt, zal hij haar niet willen zien --- breng haar
weg "
„Anna Arkadjewna, hij is gekomen, hier is hij !" zei de vroedvrouw,
die trachtte haar aandacht te vestigen op Alexis Alexandrowitsj.
„wat een waanzin, vervolgde Anna, zonder haar echtgenoot te
zien. „Geef mij het kind, geef het mij! Hij is nog niet gekomen. U
beweert, dat hij niet zal vergeven, omdat u hem niet kent. Niemand
kende hem. Ik alleen.... Zijn ogen, daaraan is hij te kennen; dip
van Serge zijn precies zo, daarom kan ik ze niet meer zien. Heeft
Serge te eten gekregen? Ik weet, dat men hem zal vergeten. Hij,
hij zou hem niet vergeten! Breng Serge naar de hoekkamer over,
en laat Mariette bij hem slapen."
Plotseling zweeg zij ; er stond schrik op haar gezicht; zij hief de
armen boven haar hoofd als om een slag af te weren: zij had haar
echtgenoot herkend.
„Nee, nee," zei zij snel, „ik ben niet bang voor hem, ik ben bang
voor de dood. Alexis, kom hier bij me. Ik moet vlug ,zijn, want ik
heb geen tijd meer, ik heb nog maar een paar minuten te leven,
dadelijk komt de koorts weer en dan begrijp ik niets meer. Nu
begrijp ik, ik begrijp alles en ik zie alles."
Het gerimpelde gezicht van Alexis Alexandrowitsj drukte smartelijk
lijden uit; hij wilde spreken, maar zijn onderlip trilde zo hevig, dat
hij geen woord kon uitbrengen, en in zijn ontroering zag hij de
stervende amper; hij nam haar hand en hield die vast; telkens als
hij naar haar keek, zag hij haar ogen op zich gericht met een
zachtheid en een nederigheid, welke hij niet kende.
„wacht, je weet niet .. .. wacht, wacht....," zij zweeg en trachtte
te denken. „Ja," hernam zij, „ja! ja! ].dit wilde ik zeggen. Verbaas
je niet. Ik ben nog altijd dezelfde.... maar er leeft een andere in
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mij, waarvoor ik bang ben; die andere heeft hem bemind, h e m, ik
wilde je haten en ik kon niet vergeten, wie ik vroeger was. Nu ben
ik helemaal mezelf, werkelijk mezelf, niet die ander. Ik sterf, ik
weet, dat ik ga sterven -- vraag het hem. Ik weet het nu; daar zijn
ze, die verschrikkelijke gewichten aan mijn handen, aan mijn voeten,
aan mijn vingers. Mijn vingers! Zij zijn monsterachtig .... Maar dat
zal niet lang meer duren.... Eén ding heb ik slechts nodig: vergeef
mij, vergeef mij alles! Ik ben schuldig, — maar het meisje van
Serge heeft het mij gezegd: een heilige martelares .... hoe heette zij
ook nog maar' Die was erger dan ik. Ik zal naar Rome gaan,
daar is een woestijn, ik zal er niemand hinderen, ik zal alleen Serge
en mijn dochtertje meenemen.... nee, je kunt me niet vergeven!
Ik weet het wel, dat het onmogelijk is! Ga weg, ga weg, je bent te
volmaakt!"
Met haar brandend hete hand hield zij hem vast, met de andere
duwde zij hem weg. De ontroering was Alexis Alexandrowitsj werd
zo groot, dat hij zich niet meer verweerde; hij voelde zelfs deze
ontroering overgaan in een zedelijke rust, welke hem een nieuw en
ongekend geluk toescheen. Hij had niet geloofd, dat die Christelijke
wet, welke hij zich tot gids voor zijn leven had gekozen, hem beval
te vergeven en zijn vijanden lief te hebben; en toch vervulde een
gevoel van liefde en vergiffenis zijn ziel. Geknield bij het bed, het
hoofd voorover geleund op die arm, waarin koorts brandde, snikte
hij als een kind. Zij boog naar hem toe, sloeg haar arm om het kale

hoofd van haar echtgenoot, en hief de ogen uitdagend ten hemel.
„Hier is hij, ik wist het wel! Vaarwel dan, vaarwel gij allen.... daar
zijn ze weer! Waarom gaan ze niet weg? Doe toch al dat pels van
mij af!"
De dokter legde haar weer zachtjes achterover op het kussen en
sloeg de deken over haar armen. Anna liet hem zonder tegenstand
begaan; zij keek nog steeds voor zich uit, met haar schitterende ogen.
„Herinner je, hoe ik je niets heb gevraagd dan je vergiffenis, meer
vraag ik niet; waarom komt h ij toch niet?" vroeg zij opgewonden
en keek naar de deur.
„Kom, kom, geef hem de hand."
Wronski kwam naar het bed toe en bij de Eanblik van Anna verborg
hij het gezicht in zijn handen.
„Doe die handen van je gezicht weg, kijk hem eens aan, het is een
heilige!" zei zij. „Ja, doe ze weg, doe die handen weg," herhaalde
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zij op geprikkelde toon. „Alexis Alexandrowitsj, doe die handen
weg van zijn gezicht, ik wil hem zien."
Alexis Alexandrowitsj nam de handen van Wronski en trok die weg
van zijn gezicht, dat vertrokken was van smart en vernedering.
„Geef hem de hand, vergeef hem."
Alexis Alexandrowitsj strekte zijn hand uit zonder te trachten, zijn
tranen te bedwingen.
„code zij dank, Gode zij dank," zei hij. „Nu is alles in orde. Ik ga
een beetje recht liggen, zo; dat doet goed. Wat zijn die bloemen toch
lelijk, ze lijken niet op viooltjes," zei zij, en wees op het behang van
haar kamer. „Mijn God! mijn God, wanneer komt er een einde aan!
Geef mij morfine, dokter! Morfine. 0, mijn God, mijn God!" En zij
woelde in haar bed.
De dokters zeiden, dat deze koorts alles deed vrezen. De dag ging
voorbij in Vijlen en bewusteloosheid. Tegen middernacht had de zieke
bijna geen polsslag meer -- elk ogenblik verwachtte men het einde.
Wronski keerde terug naar huis, maar de volgende morgen kwam
hij informeren; Alexis Alexandrowitsj kwam in de wachtkamer naar
hem toe en zei tegen hem: „Blijft u -- misschien vraagt zij weer
naar u." Toen bracht hij hem zelf naar het boudoir van zijn vrouw.
Ook die morgen was de zieke weer onrustig, zij sloeg wartaal uit en
werd ten slotte wederom bewusteloos. De derde dag was het verloop
gelijk en de dokters begonnen weer hoop te koesteren. Die dag
kwam Alexis Alexandrowitsj het boudoir binnen, waar Wronski
was, sloot de deur, en ging tegenover hem zitten.

„Alexis Alexandrowitsj," zei Wronski, in het gewoel, dat er een
uiteenzetting zou volgen, „ik ben niet in staat te spreken en te
begrijpen .Hebt u medelijden met mij! Wat u ook moogt lijden,
geloof, dat mijn smart nog verschrikkelijker is."
Hij wilde opstaan, maar Alexis Alexandrowitsj hield hem tegen en
zei: „Luistert u alstublief, het is onvermijdelijk. Ik ben genoopt, u
de aard te verklaren van de gevoelens, welke mij leiden en mij nog
zullen leiden, ten einde u elke vergissing ten aanzien van mij te
besparen. U weet, dat ik besloten had te scheiden, en dat ik reeds
de eerste stappen daartoé had gedaan? Ik zal u niet verhelen, dat
ik met deze stappen heb geaarzeld, daar ik gedreven wer d door het
verlangen, mij te wreken. Toen ik het telegram ontving, dat mij
hierheen riep, bestond dat verlangen nog. Ik zal zelfs nog verder
gaan, ik wenste haar dood, maar...." hij zweeg een ogenblik en
.
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dacht er over na, of het wel verstandig was, zich helemaal bloot te
geven, „....maar ik heb haar weergezien, ik heb haar vergeven,
zonder enig voorbehoud. Het geluk, te kunnen vergeven, heeft mij
mijn plicht helder voor ogen gesteld. Ik bied mijn andere wang aan
voor de slag, ik geef mijn laatste kledingstuk aan hem, die mij
berooft, ik vraag God slechts één ding, mij de vreugde der vergiffenis te blijven schenken i"
Tranen stroomden uit zijn ogen '— zijn stralende en kalme blik trof
Wronski.
„Zo staat het met mij. U kunt mij door de modder slepen en mij
door iedereen laten uitlachen, maar daarom zou ik Anna niet in de
steek laten en geen verwijt tot haar richten," vervolgde 'Alexis
Alexandrowitsj, „mijn plicht staat mij helder en nauwkeurig voor
ogen; ik moet bij haar blijven, ik zal blijven. Indien zij verlangt, u
te zien, zult u een waarschuwing ontvangen, maar ik geloof, dat het
beter is, dat u voor het ogenblik heengaat."
Karenin stond op, snikken verstikten zijn stem — ook Wronski
stond op, gebogen en terwijl hij Karenin van beneden aankeek,
zonder zich op te richten, niet in staat, dergelijke gevoelens te
begrijpen, bekende hij zichzelf toch, dat dit een verheven gedachten..
gang was, niet te verenigen met een vulgaire levensopvatting.
18.

Toen Wronski na dit onderhoud den huize Karenin verliet, bleef hij
op de stoep staan , en vroeg zich af, waar hij was en wat hij had
te doen; vernederd en verward, zocht hij vergeefs naar een wijze
om zich van zijn schande schoon te wassen; hij was uit het spoor
geraakt, dat hij tot nog toe zo trots en zelfverzekerd had gevolgd.
Alle stelregels, die tot basis van zijn leven hadden gediend, en die
hij onaanvechtbaar achtte, waren onjuist en leugenachtig gebleken.
De bedrogen echtgenoot, de droevige figuur, die hij had gezien als
een toevallige hinderpaal voor' zijn geluk, soms komisch had gevonden, was thans door haar verheven tot een hoogte, welke eerbied
afdwong, en was, inplaats van belachelijk te schijnen, eenvoudig,
groot en edelmoedig gebleken. Wronski kon zich niet ontveinzen,
dat de rollen waren omgekeerd; hij gevoelde de grootheid, de rechtlijnigheid van Karenin en zijn laagheid; deze bedrogen echtgenoot
toonde in zijn smart een grootheid van ziel, terwijl hij zichzelf klein
,
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en miserabel vond. Maar dit gevoel van minderwaardigheid ten
aanzien van iemand, die hij ten onrechte had geminacht, was slechts
een bescheiden deel van zijn smart.
Wat hem diep ongelukkig maakte, was de gedachte, Anna voor
altijd te verliezen! Zijn hartstocht, die een ogenblik was verkoeld,
had thans het hoofd weer opgestoken, krachtiger dan ooit. Tijdens
haar ziekte had hij haar beter leren kennen, en hij meende, dat hij
nog altijd niet genoeg van haar had gehouden, en nu zou hij haar
moeten verliezen, nu hij haar kende en werkelijk van haar hield,
haar verliezen, en bij haar de meest vernederende indruk achterlaten! Hij herinnerde zich met afgrijzen de belachelijke en afschuwelijke scène, toen Alexis Alexandrowitsj hem de handen van zij ri,
gezicht had weggetrokken, terwijl hij dit bedekt hield. Zoals hij daar
onbewegelijk stond op de stoep van den huize Karenin, scheen hil
zich niet meer bewust te zijn, wat hij deed.
„Wil ik een aapje roepen?" vroeg de portier.
„Ja, een aapje."
Na drie slapeloze nachten thuisgekomen, strekte Wronski zich,
zonder zich te ontkleden, uit op de divan, de armen kruiselingi
onder zijn hoofd. De zonderlingste herinneringen, gedachten, indrukken, volgden in zijn geest op elkaar met een buitengewone snelheid
en helderheid. Nu eens wilde hij de zieke een drankje geven en
schonk hij over de lepel heen; dan weer zag hij de blanke handen
van de vroedvrouw; ten slotte de zonderlinge houding van Alexis
Alexandrowitsj, die geknield lag op de vloer voor het bed.
Slapen! Vergeten! dacht hij met kalme beslistheid van de gezonde
mens, die weet, dat hij, als hij zich vermoeid gevoelt, uit eigen wil
kan inslapen; zijn gedachten vervaagden, hij voelde zich neervallen
In de afgrond der vergetelheid. Plotseling, op het ogenblik, dat hij
ontsnapte aan het werkelijke leven, alsof de golven van de zee zich
boven zijn hoofd hadden gesloten, scheen een hevige electrische
schok zijn lichaam te doen trillen op de veren van de divan, en hij
beyond zichzelf, liggende op zijn knieën, de ogen even wijd open
alsof hij er niet aan had gedacht te gaan slapen, zonder het geringste
spoor van vermoeidheid.
„U kunt me door de modder slepen." Deze woorden van Alexis
Alexandrowitsj gonsden in zijn oor. Hij zag hem voor zich staan,
hij zag ook het koortsige gelaat van Anna, en haar schitterende
ogen, die teder keken, niet meer naar h e m, maar naar haar echt369
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genoot; hij zag zijn eigen vertrokken en belachelijke gezicht, toen
Alexis Alexandrowitsj zijn handen van zijn gezicht had weggetrokken; en hij wierp zich weer achterover op de divan, sloot de ogen
en herhaalde: „Slapen! Vergeten!"
Toen verscheen voor zijn ogen het gezicht van Anna, zoals hij het
die gedenkwaardige avond van de wedrennen had gezien, alleen
nog stralender, ondanks haar gesloten ogen. Het is onmogelijk, en
het zal niet gebeuren ook; hoe kan zij dat uit haar herinnering willen
wegvagen? Ik kan zo niet leven! Hoe kunnen wij ons weer verzoenen? — Hij sprak deze woorden op hoge toon uit, zonder dit te
weten, deze automatische herhaling belette enkele ogenblikken de
herinnering en beelden, welke zijn geest belegerden, weer op te
doemen. Maar de tederheden uit het verleden en de vernederingen
van de laatste dagen kregen weldra weer de overhand. „Doe je
handen weg van je gezicht," zei de stem van Anna. Hij deed de
handen weg en besefte, hoe vernederd en belachelijk hij had moeten
schijnen.
Zo bleef Wronski liggen, terwijl hij tevergeefs de slaap trachtte te
vinden, en telkens brokken van zinnen uitstootte om de nieuwe en
wanhopige hersenschimmen te verjagen, die hij meende te zullen
terugvinden. Hij hoorde zijn eigen stem met vreemde hardnekkigheid
herhalen: „Je hebt hem niet weten te waarderen; je hebt je kans
niet weten te benutten, je hebt je kans niet weten te benutten."
Wat gebeurt er met mij? Zou ik mijn verstand verliezen? vroeg hij
zich af. Misschien, waarom wordt een mens krankzinnig? En waarom
pleegt hij zelfmoord? En terwijl hij zichzelf antwoord gaf, opende hij
de ogen en keek verbaasd naast zich, naar een kussen, dat, zijn
schoonzuster Warja had geborduurd. Hij trachtte de gedachte aan
Warja in zijn herinnering wakker te roepen en speelde met het
kwastje van het kussen; maar een gedachte, welke omging buiten
haar, die hem deed lijden, was een marteling te meer. Nee, ik moet
slapen. En hij drukte het kussen tegen zijn hoofd, probeerde zijn
ogen dicht te houden. Eensklaps zat hij weer bevend recht overeind.
Alles is voor mij voorbij, wat blijft mij nog over? --- En zijn verbeelding schilderde hem in levendige kleuren een bestaan zonder
Anna. Eerzucht? Serpoehowskoï? De uitgaande wereld? Het hof? —
dat alles had misschien vroeger zin gehad, doch thans niet meer.
Hij stond op, trok zijn jas uit, knoopte zijn das los om vrijer adem
te halen en begon door de kamer te ijsberen. „Zo wordt een mens
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gek," herhaalde hij, zo komt hij tot zelfmoord.... om de schande te
ontgaan," liet hij er langzaam op volgen.
Hij ging naar de deur en sloot die; toen liep hij met starre blik en
op elkaar geklemde tanden naar de tafel, nam een revolver, keek
die na, laadde haar en peinsde. Hij bleef twee minuten onbewegelijk
staan, de revolver in de hand, het hoofd gebogen, zijn geest kennelijk gespannen op één enkele gedachte.
„Zeker," zei hij, en dit woord scheen het logische gevolg te zijn van
een reeks heldere en scherpomlijnde gedachten; maar in wezen
draaide hij nog steeds rond in hetzelfde kringetje van indrukken.
dat hij het laatste uur al honderd maal was rondgegaan .... „Zeker,"
herhaalde hij en gevoelde opnieuw, hoe weer deze afgebroken reeks
beelden van een verloren geluk voorbij stoomde, van een onmogelijk
geworden toekomst, en van een verpletterend schaamtegevoel; hij
zette de revolver links tegen zijn borst, drukte stevig en haalde de
haan over. De heftige slag tegen zijn borst deed hem vallen, zonder
dat hij enig geluid had gehoord. Hij trachtte zich vast te kampen
aan de rand van de tafel, liet de revolver los, wankelde en zakte
ineen op de grond, terwijl hij verbaasd om zich heen zag. Zijn
kamer kwam hem onherkenbaar voor; de afgeronde tafelpoten, de
papiermand, de tijgerhuid op de vloer, niets herkende hij. De stappen van zijn bediende, die naar de salon snelde, dwongen hem, zich
te beheersen; moeizaam drong het tot hem door, dat hij op de grond
lag, en toen zijn bloed op zijn handen en op de tijgerhuid zag, begreep
hij, wat hij had gedaan.
„Wat een stommiteit! Ik heb gemist," fluisterde hij, en tastte naar
het pistool, dat vlak bij hem lag; hij verloor het evenwicht, en viel
opnieuw neer, badend in zijn bloed.
De bediende, een enigszins verwijfd persoon, die graag tegen zijn
vrienden klaagde over zijn zwakke zenuwen, schrok zozeer bij de
aanblik van zijn meester, dat hij hem liet liggen en wegsnelde, om
hulp te halen.
Een uur later kwam Warja, de schoonzuster van Wronski, en met
behulp van drie dokters, die zij had laten roepen, slaagde zij erin,

de gewonde naar bed te brengen, en zij stelde zichzelf aan tot zijn
verpleegster.
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19.
Alexis Alexandrowitsj had niet de mogelijkheid voorzien, dat zijn
vrouw, nadat hij haar vergiffenis geschonken had, zou herstellen.
Deze dwaling werd hem in haar volle ernst bewust twee maanden
na zijn terugkomst uit Moskou; maar zo hij haar al had begaan, dan
toch niet omdat hij toevallig tot dusver zijn eigen hart niet zou
hebben verstaan. Bij het bed van zijn stervende vrouw had hij zich
voor het eerst in zijn leven overgegeven aan dat gevoel van medelijden met de smart van een ander, waartegen hij altijd had gevochten,
zoals men vecht tegen een gevaarlijke zwakheid. De wroeging, dat
hij Anna's dood had gewenst, het medelijden, dat zij hem inboezemde, maar bovenal juist het volle geluk van te vergeven, hadden de
zedelijke angsten van Alexis Alexandrowitsj herschapen in een diepe
vrede, en een bron van lijden veranderd in een bron van vreugde.
Alles wat hij in zijn haat en in zijn woede voor onoplosbaar had
gehouden, werd helder en eenvoudig, nu hij liefhad en vergaf.
Hij had zijn vrouw vergeven en beklaagde haar; sinds de wanhoopsdaad van Wronski, beklaagde hij die ook. Hij verweet zich, dat hij
zich helemaal niet had bekommerd om zijn zoontje, en maakte zich
bezorgd over hem, en ten aanzien van de nieuwgeborene gingen zijn
gevoelens verder dan enkel medelijden; bijna was het tederheid. Op
het gezicht van dat arme, hulpbehoevende wezentje, dat verwaarloosd was tijdens de ziekte van haar moeder, had hij zich over haar
ontfermd, en voorkomen, dat het zou sterven; zonder het te merken,
had hij zich aan haar gehecht. Het dienstmeisje en- de min zagen
hem dagelijks enige malen de kinderkamer binnenkomen en aanvankelijk verlegen, hadden zij zich geleidelijk gewend aan zijn
tegenwoordigheid. Hij bleef soms een half uur kijken naar dat rode,
opgezette gezichtje van het kind, dat niet van hem was, de bewegingen in het gerimpelde hoofdje volgend, toeziend, hoe zij met de
achterkant van haar handjes met de gebogen vingertjes in de oogjes
wreef; en in die ogenblikken voelde Alexis Alexandrowitsj zich
rustig, verzoend met zichzelf, en zag hij niet abnormaals in zijn
situatie, niets, dat in zijn ogen wijziging behoefde. En toch, hoe
vaker hij deze gang ging, des te meer gaf hij er zich rekenschap van,
dat men hem niet met rust zou laten in deze situatie, welke he m.
natuurlijk toescheen, en dat niemand haar zou goedkeuren; behalve
de bijna heilige, zedelijke kracht, welke in zijn innerlijk hem de
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weg wees, gevoelde hij nog het bestaan van een andere, brutale,
maar almachtige kracht, welke zijn leven, ondanks hemzelf, leidde
en hem niet met rust zou laten. Iedereen in zijn omgeving scheen
verwonderd te zijn over zijn houding, deze niet te begrijpen, en iets
anders van hem te verwachten.
In zijn omgang met zijn vrouw ontbrak een element van natuurlijk..
heid en stabiliteit. Toeri de vertedering, welke was veroorzaakt door
de nadering van de dood, had opgehouden, bemerkte Alexis Alexandrowitsj, hoe bang Anna voor hem was, hoe zij zijn aanwezigheid
duchtte en hem niet durfde aanzien; zij scheen voortdurend te
worden vervolgd door een gedachte, welke zij niet durfde uitdrukken: ook zij voorvoelde de korte duur van de huidige toestand, en
dat zij, zonder te weten wat, iets van haar echtgenoot verwachtte.
Tegen het einde van Februari werd het meiske, dat men Anna
had genoemd, naar haar moeder, ziek. Op een morgen was Alexis

Alexandrowitsj, voor hij naar het ministerie ging, bij haar geweest,
en had hij de dokter laten halen; toen hij om vier uur thuis kwam,
zag hij in de wachtkamer een fraaie, gegalonneerde lakei staan met
een zware witte pelsmantel.
„Wie is er?" vroeg hij.
„Prinses Elisabeth Fedorowna Twerskoï," antwoordde de lakei, en
Alexis meende te bespeuren, dat hij glimlachte. Tijdens gans deze
pijnlijke periode, was Alexis een zeer bijzondere belangstelling opgevallen voor hem en zijn vrouw van de kant van hun voorname
kennissen, vooral van de vrouwelijke. Hij bemerkte bij alien die
vrolijke blik, die zo kwalijk verholen was geweest in de ogen van
de advocaat, en die hij nu terugzag in de ogen van de lakei. Wanneer
men hem ontmoette, en hem naar zijn gezondheid vroeg, geschiedde
dit met een soort doorzichtige voldoening; de mensen kwamen hem
allemaal zo opgewekt voor, alsof zij op het punt stonden, iemand uit
te huwelijken.
De aanwezigheid van de prinses kon Karenin niet aangenaam zijn;
hij had haar nooit gemoogd, en zij riep onprettige herinneringen in
hem wakker; hij liep dan ook meteen door naar de kinderkamers.
In de eerste hing Serge over de tafel met zijn voeten in een stoel,
hij tekende en babbelde vrolijk. De Engelse gouvernante, die de
Frangaise had vervangen kort na de ziekte van Anna, zat naast het
kind, een haakwerkje in de hand. Zodra zij Karenin zag binnenkomen, stond zij op, maakte een buiging en zette Serge op de grond.
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Alexis streelde zijn zoon over het hoofd, beantwoordde de vragen
van de gouvernante over de gezondheid van mevrouw en vroeg, wat
de dokter had gezegd over b a b y.
„De dokter heeft niets ernstigs ontdekt, hij heeft baden voorgeschreven."
„Toch heeft het kind pijn," zei Alexis, die het kind in de andere
kamer hoorde huilen.
„Ik geloof, meneer, dat de min niet goed is," antwoordde de Engelse
op overtuigde toon.
„Wat geeft u aanleiding hiertoe?"
„Ik heb dat bij gravin Pahl gezien, mijnheer, Het kind kreeg drankjes, terwijl het alleen maar honger had; de min had niet genoeg
melk."
Alexis dacht na en ging enkele ogenblikken later de andere kamer
binnen. Het meiske huilde in de armen van haar min, het hoofd
achterover geworpen, en weigerde de borst, terwijl de beide vrouwen, die over haar heen stonden gebogen, haar niet konden kalmeren.
„Gaat het nog niet beter?" vroeg Alexis Alexandrowitsj.
„Zij is erg van streek," antwoordde het kindermeisje halfluid.
„Miss Edwards meent, dat de min niet genoeg melk heeft," zei hij
„Dat geloof ik ook, Alexis Alexandrowitsj."
„Waarom heb je het clan niet gezegd?"
„Wie moet ik het zeggen? Anna Arkadjewna is nog altijd ziek,"
antwoordde het meisje ontevreden. Het meisje was reeds lang in
dienst, en deze simpele woorden troffen Karenin als een toespeling
op zijn positie. Het kind schreeuwde luider en luider, geraakte buiten
adem en werd hees. Het meisje maakte een gebaar van wanhoop,
nam de kleine over van de min en wiegde haar om haar te kalmeren.
„Dan moeten wij de dokter vragen, de min te onderzoeken," zei
Alexis. De min, een knappe vrouw, elegant gekleed, en bevreesd,
haar baantje te verliezen, glimlachte verachtelijk, terwijl zij haar
kleren dichtknoopte en iets mompelde, bij de gedachte, dat men
zou menen, dat zij niet genoeg melk had. Ook deze glimlach kwam
Alexis ironisch voor. Somber en terneergeslagen ging hij zitten op
een stoel en volgde met de ogen het meisje, dat met het kind heen
een weer bleef lopen. Toen zij haar weer in de wieg had gelegd
het kussentje had opgeschud en was heengegaan, stond Alexis op
en naderde op zijn beurt de wieg op zijn tenen, nog steeds met een
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terneergeslagen gezicht; zwijgend keek hij naar de kleine, en plotseling ontplooide haar hoofdje zich in een glimlach, toen ging hij
zachtjes naar buiten.
In de eetkamer belde hij en liet opnieuw de dokter halen. Ontevreden, dat zijn vrouw zich zo weinig om het lieftallige kind bekommerde, wilde hij niet bij haar binnengaan, noch prinses Betsy
ontmoeten; maar zijn vrouw kon zich erover verbazen, dat hij niet
als anders kwam -- hij deed zijn gevoelens geweld aan en liep naar
de deur. Het volgende gesprek trof, ondanks hemzelf, zijn oor,
terwijl een dik tapijt het geluid van zijn naderende passen dempte:
„Als hij niet vertrok, zou ik uw weigering en die van hem begrijpen.
Maar uw man moet toch daarboven verheven zijn," zei Betsy.
„Het gaat niet om mijn echtgenoot, maar om mij, spreek mij er niet
meer over!" antwoordde Anna, op bewogen toon.
„Maar ge moet toch wel verlangend zijn, h e m weer te zien, die
bijna voor u is gestorven...."
„Daarom juist wilde ik hem niet weer zien."
Karenin bleef stilstaan, verschrikt, als iemand die schuldig is; liefst
had hij zich verwijderd zonder te zijn gehoord, maar hij bedacht,
dat zo'n vlucht onwaardig was, liep door en hoestte. De stemmen
zwegen en hij ging de kamer binnen.
Anna zat in een grijze peignoir, de zwarte haren pas geknipt, op
een chaise longue. Als altijd verdween haar levendigheid, zodra zij
haar echtgenoot zag. Zij liet het hoofd zakken en wierp een onrustige
blik op Betsy; deze zat, gekleed naar de laatste mode, een klein
hoedje ergens boven op haar hoofd, als de kap op een schemerlamp
in een weerschijnend toilet naast Anna. Zij hield haar lange, platte
gestalte kaarsrecht en ontving Alexis Alexandrowitsj met een groet
en een ironische glimlach.
„Alexis," zei zij met een verbaasd gezicht, „ik ben erg blij, u eens
bij u thuis te ontmoeten. U laat u nergens zien, ik heb u niet meer
ontmoet sinds de ziekte van Anna. Van anderen heb ik gehoord van

uw zorgen! Ja, u bent een buitengewone echtgenoot!" Zij wierp hem
een blik toe, die was bedoeld als beloning van Karenin voor zijn
gedrag jegens zijn vrouw.
Alexis Alexandrowitsj groette koel, kuste de hand van zijn vrouw
en vroeg, hoe het met haar ging.
„Ik geloof, dat ik het beter maak," antwoordde zij, en vermeed zijn
blik.
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„Ge maakt anders nogal een k o or t s a c h t i g e indruk, zei hij met
nadruk.
„We hebben te veel gesproken,” zei Betsy. ,,Ik voel, hoe egoïstisch
dat van mij is, en ik ga gauw weg." Zij stond op, maar Anna werd
helemaal rood en hield haar tegen.
„Nee, blijft u, alstublieft, ik moet. u zeggen, u...." zij wendde zich
tot haar man, terwijl de blos haar hals en haar gezicht overdekte.
„ik kan en wil u niets verbergen...."
Alexis Alexandrowitsj liet het hoofd zakken en deed zijn vingers
kraken.
„Betsy heeft mij verteld, dat graaf Wronski ons graag wilde bezoeken, voor hij naar Tasjkent vertrekt, om afscheid te nemen." Zij
sprak snel, zonder haar echtgenoot aan te zien, om er vlug een einde
aan te maken. „Ik heb geantwoord, dat ik hem niet kon ontvangen."
,,U hebt geantwoord, melieve, dat het afhing van Alexis Alexandrowitsj," verbeterde Betsy.
„Welnee, ik kan hem niet ontvangen, en dat zou geen enkele....",
zij hield plotseling op, keek haar man vragend aan; hij had het hoofd
afgewend. „Kortom, ik wil niet...." Alexis Alexandrowitsj liep op
haar toe en scheen haar hand te willen grijpen. Anna's eerste beweging was, haar hand terug te trekken, maar zij beheerste zich en
drukte die van haar man.
„Ik dank u voor uw vertrouwen...." begon hij, maar toen zag hij
de prinses aan, en hield op. Wat hij, alleen gelaten met zichzelf, gemakkelijk had kunnen beoordelen en beslissen, was hem onmogelijk
in het bijzijn van Betsy, in wie voor hem die brutale kracht was belichaamd, welke onafhankelijk was van zijn wil en toch meester over

zijn leven. Tegenover haar kon hij geen enkel edelmoedig gevoel
bezitten.
„Nu, vaarwel mijn beste," zei Betsy, en stond op. Zij kuste Anna, en
ging heen. — Karenin liet haar uit.
„Alexis Alexandrowitsj," zei Betsy, die midden in het boudoir bleef
staan, om hem nog eens op veelzeggende wijze de hand te drukken,
„ik ken u als een werkelijk edelmoedig mens, en ik acht u zo hoog
en ben zo op u gesteld, dat ik de vrijheid neem, u een raad te geven,
hoe weinig de zaak mij ook aangaat. Ontvang hem; Alexis Wronski
is de eer in eigen persoon, en hij vertrekt naar Tasjkent."
„Ik ben u zeer erkentelijk voor uw sympathie en uw raad, prinses;
het gaat or alleen maar om, of mijn vrouw iemand kan of wil ont376

vangen. Daarover zal zij zelf beslissen." Hij sprak deze woorden met
waardigheid uit, en trok, zoals gewoonlijk, zijn wenkbrauwen omhoog. Maar hij voelde meteen, dat, wat zijn woorden ook mochten
zijn, de waardigheid zich niet verdroeg met de situatie, waarin hij
was gebracht. De ironische en boosaardige glimlach, waarmee Betsy
zijn woorden ontving, bewees hem dit afdoende.
20.

Nadat hij afscheid had genomen van Betsy, keerde Alexis terug
naar zijn vrouw; zij lag uitgestrekt op haar chaise longue, maar toen
zij haar echtgenoot hoorde terugkomen, ging zij snel rechtop zitten
en keek hem verschrikt aan. Hij bemerkte, dat zij had gehuild.
„Ik dank je voor je vertrouwen," zei hij zachtjes (dit tutoyeren in
het Russisch prikkelde Anna ondanks haarzelf) — „Ik ben je dankbaar voor je besluit, want ik ben evenals jij van mening, dat, nu
graaf Wronski vertrekt, er geen enkele noodzaak bestaat, hem hier
te ontvangen. Trouwens...."
„Maar waarom hierop teruggekomen, nadat ik het heb gezegd?" viel
Anna hem in de rede met een geprikeldheid, welke zij niet kon
beheersen. Het is helemaal niet nodig, dacht zij, dat een man, die
zichzelf van kant heeft willen maken, de vrouw, van wie hij houdt,
vaarwel zegt, als zij van haar kant niet zonder hem kan leven! —
Zij kneep de lippen opeen en sloeg haar schitterende ogen omlaag,
naar de handen met hun gezollen aderen, die haar echtgenoot tegen
elkander wreef. „Laten wij daar niet meer over spreken," liet zij er
kalmer op volgen.
„Ik heb je volkomen vrijheid gelaten, over deze kwestie te beslissen,
en ik ben blij te zien...." begon Alexis opnieuw.
„Dat mijn verlangens overeenstemmen met de uwe," maakte Anna
snel zijn zin af, geprikkeld door zijn langzaam spreken, terwijl zij
toch van tevoren alles wist, wat hij had te zeggen.
„Ja," bevestigde hij, „en prinses Twerskoi mengt zich wel zeer ongelegen in tere familie-aangelegenheden, zij vooral...."
„Ik geloof niets van wat men vertelt," zei Anna. „Ik weet alleen, dat
zij oprecht van mij houdt." Alexis zuchtte en zweeg. Anna speelde
nerveus met het koord van haar peignoir en keek hem af en toe aan
met dat gevoel van lichamelijke weerzin, dat zij in zichzelf afkeurde,
zonder het te kunnen overwinnen. Het enige, wat zij op dit ogenblik
verlangde, was te worden ontslagen van zijn aanwezigheid.
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„Ik heb zo juist de dokter laten halen,” zei Karenin.
„waarom? Ik ben heel goed."
„Het is voor de kleine, die veel huilt -- men meent, dat de min te
weinig melk heeft."
„waarom heb je mij, haar niet laten voeden, toen ik heb gesmeekt,
het te mogen proberen? Ondanks alles." -- Alexis Alexandrowitsj
begreep, wat zij bedoelde met: ondanks alles — „is het een kind en
zal men haar nog laten sterven." Zij belde en liet de kleine halen.
„Ik heb haar willen voeden, maar men heeft mij dat niet toegestaan,
en thans krijg ik daar verwijten over te horen."
„Ik verwijt niets...."
„Toch wel, ge verwijt het mij! Mijn hemel, waarom ben ik niet dood!
Vergeef me, ik ben nerveus, onrechtvaardig," zei zij, en trachtte zich
te beheersen. „Maar ga weg."
Nee, zo zou het niet door kunnen gaan, zei Alexis tegen zichzelf,
toen hij uit de kamer van zijn vrouw kwam. Nooit had hem nog de
onmogelijkheid, een dergelijke toestand te doen voortduren ten overstaan van de buitenwereld, zo sterk getroffen; nooit hadden hem nog
de waanzin van zijn vrouw en de macht van die geheimzinnige
kracht, welke zich meester had gemaakt van zijn leven, om dit te
stuwen in een richting, strijdig met zijn zielsbehoeften, zo duidelijk
voor ogen gestaan. De mensen en zijn vrouw eisten van hem iets, dat
hij niet goed begreep, maar 't wekte in zijn hart gevoelens van haat
welke zijn rust verstoorden en de verdienste van zijn zelfoverwinning vernietigden. Anna diende volgens hem te breken met Wronski, maar als alles en iedereen deze breuk onmogelijk achtte, was hij
bereid, hun verhouding te verdragen, op voorwaarden, dat de kinderen niet zouden worden onteerd en zijn eigen bestaan niet ontwricht. Het was niet goed, maar toch minder erg dan Anna over te
laten aan een schandelijke en uitzichtloze toestand en hem zelf, alles
te ontnemen, waarvan hij hield. Maar hij besefte zijn onmacht in
deze strijd, en wist van tevoren, dat men het hem onmogelijk zou
maken, verstandig te handelen en hem zou dwingen, dat kwaad aan
te richten, dat iedereen noodwendig achtte.
21.
Nog was Betsy de eetkamer niet uit, of Stefan Arkadjewitsj verscheen in de dev pcning. Hij was bij Elisejew geweest, waar men
verse oesters had aangekregen.
378

„Prinses! U hier! Wat een gelukkige ontmoeting! Ik was net nog
bij u.”
„Het zal geen lange ontmoeting zijn; ik sta op het punt weg te gaan,"
antwoordde Betsy glimlachend, terwijl zij haar handschoenen dichtknoopte.
„Een ogenblik, prinses, sta mij toe uw hand te kussen voor u uw
handschoenen aandoet. Niets bevalt mij zozeer in de terugkeer tot
de vroegere mode als het gebruik, de dames de hand te kussen." Hij
nam de hand van Betsy.
„Wanneer zien wij elkaar weer?"
„Dat verdient u niet," antwoordde Betsy lachend.
„O toch wel, want ik word een serieus man -- niet alleen regel ik
mijn eigen zaken, maar bovendien die van anderen," zei hij zelfbewust.
„Heus? Dat vind ik alleraardigst," antwoordde Betsy, die begreep,
dat dit op Anna sloeg. En zij ging de eetkamer weer binnen, waar
zij Oblonski meetrok in een hoek.
„U zult zien, dat hij haar nog zal laten sterven," fluisterde zij op
overtuigende toon. „Er is niets te beginnen...."
„Het verheugt mij, dat u er zo over denkt," antwoordde Stefan Arkad j ewitsj, en schudde medelijdend het hoofd. „Daarvoor ben ik
juist in Petersburg."
„De hele stad spreekt over niets anders," zei zij : „deze toestand is
onverdragelijk. Zij verdort zienderogen. Hij begrijpt niet, dat zij een
van die vrouwen is, wier gevoelens niet lichtvaardig kunnen worden behandeld. Van twee dingen één, of hij moet haar meenemen
en energiek optreden, of hij moet scheiden. Maar de huidige toestand
is haar dood."
„Ja.... ja.... juist," zuchtte Oblonski. „Daarvoor ben ik gekomen,
dat wil zeggen, niet helemaal. Ik ben pas tot kamerheer benoemd, en
nu moet ik toch komen bedanken. Maar hoofdzaak is toch, deze zaak
te regelen."
„De hemel sta u bij," zei Betsy. Stefan bracht de prinses naar de
vestibule, kuste nog eens haar hand boven de handschoen, bij de pols,

en nadat hij een grapje tegen haar had gemaakt, waarover zij maar
lachte, om niet boos te hoeven worden, verliet hij haar, om zijn zuster op te zoeken. Anna was in tranen. Ondanks zijn stralend humeur
ging Stefan heel natuurlijk van de uitbundigste vrolijkheid over op
die toon van poëtische vertedering, welke paste bij de stemming van
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zijn zuster. Hij vroeg haar, hoe zij het maakte en hoe zij de dag had
doorgebracht.
„Slecht, heel slecht! 's Avonds gaat het even slecht als 's morgens,
het verleden is even somber als de toekomst," antwoordde zij.
„Je ziet de dingen te zwart. Je moet weer moed vatten, het leven
aandurven. Ik weet wel, dat is moeilijk, maar...."
„Ik heb wel eens gehoord, dat sommige vrouwen houden van hen,
die zij minachten," begon Anna plotseling. „Ik haat hem, om zijn
edelmoedigheid. Ik kan niet met hem leven. Begrijp mij, het is een
lichamelijke gewaarwording, die mij buiten mezelve brengt. Ik kan
niet meer met hem leven! Maar wat moet ik doen? Ik ben ongelukkig geweest, ik dacht, dat niemand ongelukkiger kon zijn, maar dit
overtreft alles, wat ik mij kon voorstellen. Kan iemand begrijpen, dat
ik, hoewel ik weet, dat hij goed is, volmaakt, en mijn eigen minderwaardigheid volkomen gevoel, hem toch haat? Werkelijk, het enige,
wat mij overblijft, is te...." Zij wilde er op laten volgen: sterven,
maar haar broer liet haar niet uitspreken.
„Je bent ziek en nerveus, geloof me, je ziet alles te donker in. Het is
helemaal niet zo verschrikkelijk." En ten overstaan van zoveel wanhoop, glimlachte Stefan Arkadjewitsj, zonder dat dit grof scheen; er
sprak zoveel goedheid en een bijna vrouwelijke zachtheid uit zijn
glimlach, dat hij haar geenszins kwetste, maar kalmeerde en vertederde; zijn woorden werkten als een weldadig, geparfumeerd bad.
Anna gevoelde dit weldra.
„Nee, Stiwa," zei zij, „ik ben verloren, verloren! Ik ben meer dan
verloren, want ik kan nog niet zeggen, dat alles voorbij is; ik voel,
helaas, het tegendeel. Ik kom mijzelf voor als een te strak gespannen
koord, dat noodwendig moet breken. Maar het einde is nog niet gekomen en het zal verschrikkelijk zijn!"
„Nee, nee, het koord kan voorzichtig worden ontspannen. Er bestaat
geen situatie zonder uitweg."
„Ik heb daarover gedacht en weer over gedacht, ik zie er slechts
een

ff
....

Hij las uit haar vreesachtige blik, dat zij de dood als enige uitweg
zag, en weer viel hij haar in de rede: „Nee, luister naar mij; je kunt
niet over je toestand oordelen zoals ik. Laat ik je openhartig zeggen,
wat ik er van denk." -- Hij glimlachte weer, voorzichtig, met zijn
zalvende glimlach. -- „Ik begin bij het begin. Je bent getrouwd met
een man. die twintig jaren ouder was, en je bent zonder liefde in
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het huwelijk getreden, of althans zonder de liefde te kennen. Dat
was een vergissing, ik geef het toe."
„Een verschrikkelijke vergissing!" zei Anna.
„Maar ik herhaal, dat is nu eenmaal geschied. Daarna heb je het ongeluk gehad, van een ander dan van je echtgenoot te houden. Dat
was een ongeluk, maar ook dat is nu eenmaal geschied. Je man
weet het en heeft je vergeven." — Na elke zin hield hij op als om
haar gelegenheid te geven tot antwoorden, maar zij zweeg. — „Nu
komt de zaak er aldus voor te staan. Kun je verder leven met je
man, wens je dit? Wenst hij het?"
„Ik weet het niet, ik weet het niet."
„Zelf zeg je zo juist, dat je hem niet meer kunt verdragen...."
„Nee, dat heb ik niet gezegd, dat ontken ik. Ik weet het niet, en ik
begrijp er niets van."
„Maar, neem me niet kwalijk...."
„Je zult zien, dat wij je niet laten vallen, je niet laten verongelukken. Ik begrijp je. Ik voel, dat je geen uitdrukking durft te geven
aan je gevoelens, je verlangens."
„Ik verlang niets, behalve dat er een einde komt aan dat alles."
„Meen je, dat hij dat niet bemerkt? Meen je, dat ook hij niet lijdt?
En wat kan het resultaat zijn van al deze ellende? Daarentegen zou
een scheiding alles oplossen." Niet zonder moeite had Stefan tot het
einde toe gesproken, en nu hij zijn hoofdgedachte onder woorden had
gebracht, keek hij naar Anna, om de uitwerking ervan gade te slaan.
Zij schudde ontkennend het hoofd, zonder te antwoorden, maar een
ogenblik straalde haar gezicht van schoonheid, en daaruit maakte hij
op, dat, indien zij haar verlangen niet onder woorden bracht, dit geschiedde omdat de verwerkelijking ervan al te grote bekoring voor
haar bezat.
„Ik heb zo'n diep medelijden met je! Wat zou ik blij zijn, als mij dat
zou gelukken," zei Stefan en glimlachte met meer vertrouwen. „Zeg
niets! Indien God mij alles liet zeggen, wat ik gevoel! Ik ga naar
hem toe."
Anna keek, hem aan met haar schitterende en peinzende ogen en
antwoordde niet.
22.
Stefan Arkadjewitsj trad het studeervertrek van zijn zwager binnen
met het plechtige gezicht, dat hij trachtte te trekken, wanneer hij een
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vergadering voorzat. Karenin ijsbeerde met de armen op de rug door
de kamer, terwijl hij nadacht over dezelfde vragen als zijn vrouw en
zijn zwager.
„Ik hinder je niet?" vroeg Stefan, eensklaps in de war gebracht door
de aanblik van Karenin; en om dit te maskeren haalde hij uit zijn
zak een sigarettenkoker, die hij pas had gekocht, rook er aan, en nam
een sigaret.
„Nee. Is er iets?" vroeg Alexis Alexandrowitsj koel.
„Ja.... ik zou graag.... ik wilde...., ja, ik wilde met je spreken,"
zei Stefan Arkadjewitsj verbaasd over zijn eigen verlegenheid. Dit
gevoel kwam hem zo vreemd, zo onverwacht voor, dat hij daarin niet
herkende de stem van het geweten, die hem een verkeerde daad ontried; hij verdrong deze gewaarwording en zei, terwijl hij kleurde:
„Ik was van plan met je te spreken over mijn zuster en over de toestand, waarin jullie beiden zich bevinden."
Alexis Alexandrowitsj glimlachte droevig, keek zijn zwager aan en
liep, zonder hem te antwoorden, naar de tafel, waar hij een halfvoltooide brief opnam, die hij hem toereikte.
„Ik denk aan niets anders. Kijk, dit heb ik getracht, haar te schrijven, daar ik meende, me beter op papier te kunnen uitdrukken, want
mijn aanwezigheid prikkelt haar," zei hij en gaf hem de brief. Stefan
Arkadjewitsj nam het papier aan en keek verbaasd in de fletse ogen
van zijn zwager, die strak op hem waren gericht; toen las hij:
„Ik weet, hoezeer mijn tegenwoordigheid u hindert; hoe moeilijk het
mij ook valt, dit te erkennen, ik stel het vast, en ik voel, dat het niet
anders zou kunnen zijn. Ik maak u geen enkel verwijt. God is mijn
getuige, dat ik tijdens uw ziekte heb besloten, het verleden te vergeten en een nieuw leven te beginnen. Ik heb geen berouw, ik zal nooit
berouw hebben over wat ik toen heb gedaan; uw welzijn was het, het
heil van uw ziel, dat ik verlangde; ik ben daarin niet geslaagd. Zeg
mij thans zelf, wat u de rust en het geluk kan hergeven, en van tevoren onderwerp ik mij aan de rechtvaardige gevoelens, welke u
zullen leiden."
Oblonski gaf de brief terug aan zijn zwager en bleef hem verbouwereerd aanstaren, zonder woorden te kunnen vinden. Dit zwijgen was
zo benauwd, dat de lippen van Stefan Arkadjewitsj zenuwachtig begonnen te trillen, terwijl hij Karènin star aanzag.
„Ik begrijp u," stamelde hij tenslotte.
„Wat wil zij? Dat zou ik willen weten."
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„Ik vrees, dat dit haar niet helder voor de geest staat. Zij staat er
niet vrij tegenover,” zei Stefan Arkadjewitsj, die trachtte zich te
herstellen., „Zij is verpletterd, letterlijk verpletterd, door de grootheid van je ziel; als zij je brief leest, zal zij daar geen antwoord op
kunnen geven, alleen maar haar hoofd nog dieper buigen."
„Maar wat moet ik dan doen? Hoe tot een uiteenzetting komen? Hoe
haar wensen te leren kennen?"
„Indien je mij toestaat, mijn mening te zeggen, dan dien jij duidelijk
aan te geven, welke maatregelen je nodig acht, om een einde te maken aan deze toestand."
„Dus vind je, dat er een einde aan moet worden gemaakt?" viel Karenin hem in de rede. „Maar hoe?" liet hij erop volgen, en veegde
met de hand langs zijn ogen in een gebaar, dat voor hem ongewoon
was, „ik zie nergens een uitweg!"
„Elke situatie, hoe moeilijk zij ook is, heeft er een," zei Oblonski, die
opstond en allengs in vuur geraakte. „Je sprak inderdaad over scheiden.... Indien je overtuigd bent, dat er tussen jullie geen • geluk
meer kan bestaan...."
„Het geluk is een zeer genuanceerd begrip — aangenomen, dat ik
alles toestem; hoe geraken wij hier uit?"
„Als je het mij vraagt...." zei Stefan met dezelfde zalvende glimlach, die hij ook bij zijn zuster had aangewend, en zo overtuigend
was deze glimlach, dat Karenin, die zich liet meesleuren door zijn
tijdelijke zwakte, volkomen geneigd was, zijn zwager te geloven. „Zij
zal nooit zeggen, wat zij wenst. Maar er is één ding, dat zij kan verlangen," vervolgde Stefan Arkadjewitsj, „en wel die banden te verbreken, welke slechts wrede herinneringen bij haar kunnen oproepen. Volgens mij is het noodzakelijk, jullie betrekkingen te verhelderen, en dat is alleen mogelijk door beide partijen de vrijheid te
hergeven."
„Scheiding!" viel Alexis hem met weerzin in de rede.

„Ja, scheiding, geloof ik," herhaalde Stefan kleurend. „In alle opzichten is dit het verstandigst, wanneer twee echtgenoten verkeren
in de situatie, waarin gij u. bevindt. Wat te doen; wanneer het samenleven onverdragelijk wordt? En dat kan dikwijls gebeuren...."
Alexis Alexandrowitsj zuchtte diep en sloeg de handen voor zijn
ogen. „Er dient slechts aan één ding te worden gedacht, of één der
beide echtgenoten wil hertrouwen? Zo niet, dan is het zeer eenvoudig," vervolgde Stefan, die zich meer en meer zeker begon te voelen.
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Alexis Alexandrowitsj, wiens gezicht van emotie vertrokken was,
fluisterde een paar onverstaanbare woorden. Wat Oblonski zo eenvoudig toescheen, had hij in zijn gedachten duizend malen overwogen en opnieuw overwogen --- inplaats van het eenvoudig te vinden,
achtte hij het onmogelijk. Nu hem de voorwaarden van een scheiding
bekend waren, verboden hem zijn persoonlijke waardigheid, zowel
als de eerbied voor de godsdienst, zijn toevlucht te nemen tot een
denkbeeldig overspel, en nog meer, een geliefde vrouw, die hij had
vergeven, schande aan te doen. En bovendien, wat zou er van hun
zoon worden? Hem bij de moeder te laten, was onmogelijk; deze
moeder zou na haar scheiding een nieuw gezin hebben, waarin de
positie van het kind onverdragelijk zou zijn. Welke opvoeding zou hij
ontvangen? Het kind te behouden, was een wraakneming, die hem
tegenstond. Maar bovenal maakte in zijn ogen de gedachte, dat hij
door in de scheiding toe te stemmen zou meewerken aan de ondergang van Anna, deze voor hem onmogelijk. — De woorden van Dolly
te Moskou stonden in zijn ziel gegrifd. „Door te scheiden dacht hij
slechts aan zichzelf." Deze woorden hadden, nu hij had vergeven en
zich had gehecht aan de kinderen, voor hem een zeer bijzondere betekenis. Anna haar vrijheid hergeven, betekende, haar de laatste
steun ontnemen op de goede weg, en haar in de afgrond storten. Hij
wist, dat zij, als zij eenmaal was gescheiden, zich aan Wronski zou
binden met een schuldige en onwettige band, want het huwelijk
wordt, volgens de Kerk, slechts door de dood verbroken.
En wie weet, of hij na een of twee jaren, haar niet in de steek zal
laten _ en of zij zich dan niet in een nieuwe liaison zal storten, dacht
Alexis, en dan zou ik verantwoordelijk zijn voor haar val! Nee, de
scheiding was niet zo eenvoudig, als zijn zwager zei. Hij was het dus
met geen enkel woord van Stefan eens, hij had honderd argumenten
om dergelijke redeneringen te weerleggen, en toch luisterde hij naar
hem met het gevoel, dat deze woorden, die onweerstaanbare kracht
belichaamden, welke zijn leven beheersten en waaraan hij zich ten
slotte zou onderwerpen.
„Blijft nog de vraag, onder welke voorwaarden je in een scheiding
zult toestemmen, want zij zal je niets durven vragen en volledig vertrouwen op je edelmoedigheid."
Mijn hemel, mijn hemel, waarom dit alles? dacht Alexis, en hij sloeg
zich de handen voor het gezicht, evenals Wronski had geda an.
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„Je bent van streek, dat begrijp ik wel, maar als je er over nadenkt....”
—En zo iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere
toe, en zo iemand met u rechten wil en uwe rok nemen, laat hem
ook de mantel, dacht Alexis Alexandrowitsj. --- „Ja, ja", zijn stem
klonk bijna snerpend: „Ik neem de schande op mij, ik zie zelfs van
mijn zoon af.... maar zou het niet beter zijn, dit alles achterwege
te laten? Overigens, doe wat je wilt." En hij wendde zich van zijn
zwager af, om niet door hem te worden gezien; hij ging bij het raam
zitten. Hij was vernederd, beschaamd, en toch gelukkig, dat hij zich
zedelijk verheven gevoelde boven heel deze vernedering. Stef anmArkadjewitsj zweeg, getroffen.
„Alexis Alexandrowitsj, geloof me, dat zij je edelmoedigheid zal
waarderen. Dit was ongetwijfeld de wil van God," vervolgde hij.
Maar meteen gevoelde hij, dat hij een domheid had gezegd, en met
moeite bedwong hij een glimlach. Alexis Alexandrowitsj wilde antwoorden, maar zijn tranen maakten hem dit onmogelijk. Toen Oblonski het studeervertrek van zijn zwager verliet, was hij oprecht ontroerd, maar dat verhinderde hem niet, verrukt te zijn, dat hij deze
kwestie had opgelost -- bij deze voldoening kwam nog de gedachte
aan een woordspeling, die hij aan zijn vrouw en aan zijn intieme
vrienden wilde vertellen: welk verschil bestaat er tussen mij en een
veldmaarschalk? Of: welke overeenkomst bestaat er tussen een veldmaarschalk en mij? Daar zal ik wat op vinden, dacht hij glimlachend.
23.
De kwetsuur van Wronski was gevaarlijk, hoewel het hart niet was
geraakt; hij lag verscheidene dagen tussen dood en leven. Toen hij
voor het eerst weer in staat was te spreken, was zijn schoonzuster
Warja in zijn kamer.
„Warja," zei hij tegen haar, en hij keek haar ernstig aan, „ik heb mij
per ongeluk verwond. Zeg dat tegen iedereen. Anders zou het te be-

lachelijk zijn!"
Warja boog zich over hem heen zonder te antwoorden, bezag zijn
gezicht met een glimlach van geluk; de ogen van de patiënt stonden
niet meer koortsig, maar hun uitdrukking was gestreng.
„Gode zij dank," antwoordde zij. „Je hebt geen pijn meer?"
„Een beetje aan deze kant," zei hij, en wees op zijn borst.
„Laat mij dan een nieuw verband aanleggen."
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Hij keek toe, en toen zij gereed was, zei hij : „Je weet, dat ik niet
meer ij1; zorg er, bid ik je, voor, dat er niet wordt verteld, dat ik
met opzét op mijzelf heb geschoten."
„Dat wordt helemaal niet verteld. Maar toch hoop ik, dat je in het
vervolg niet meer per ongeluk op jezelf zult schieten?" zei zij met
een vragende glimlach.
„Misschien, maar het zou beter zijn geweest...." en hij glimlachte
somber.
Ondanks deze woorden, had Wronski, toen hij buiten gevaar verkeerde, het gevoel, dat hij zich had bevrijd van een deel van zijn
smart. Min of meer had hij zijn schande en zijn vernedering afgewassen; voortaan kon hij rustig denken aan Alexis Alexandrowitsj,
diens grootheid van ziel erkennen, zonder daaronder te worden verpletterd. Hij kon bovendien zijn oude leventje hervatten, de mensen
in hun gezicht zien en zich weer houden aan de leidende beginselen
van zijn leven — wat hij alleen niet uit zijn hart kon rukken, ondanks al zijn ogingen, was de spijt, bijna de wanhoop, Anna voor
altijd te hebben verloren, doch hij was overigens vast besloten, nu
hij zijn schuld jegens Karenin had betaald, zich niet te plaatsen tussen de berouwvolle echtgenote en haar man. Maar de spijt kon niet
worden uitgewist, evenmin als de herinnering aan de ogenblikken
van geluk, welke hij destijds te weinig had gewaardeerd en wier
bekoring hem thans onophoudelijk vervolgde. Serpoehowskoï kwam
op de gedachte, hem te doen belasten met een opdracht naar Tasjkent, en Wronski nam dit voorstel zonder enige aarzeling aan. Doch
naar mate het ogenblik van vertrek dichterbij kwam, scheen hem
ook het offer, dat hij aan de plicht bracht, wreder toe. Haar nog
eenmaal terugzien, dan me begraven, sterven, dacht hij; en toen hij
zijn afscheidsbezoek aan Betsy bracht, legde hij tegenover haar deze
gelofte af.
Deze reed meteen als afgezante naar Anna toe, maar kwam thuis
roet een weigering.
Des te beter, dacht Wronski, toen hij dit antwoord ontving, deze
zwakheid zou mij mijn laatste krachten hebben gekost.
De volgende dag kwam Betsy zelf bij hem, om hem mede te delen,
dat zij van Oblonski had vernomen, dat Alexis Alexandrowitsj toestemde in een scheiding en dat derhalve niets hem meer belette,
Anna te zien. Zander meer te denken aan zijn voornemens, zonder
te vragen, wanneer hij haar zou kunnen zien of waar haar echtge•
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noot was — hij vergat zelfs Betsy uit te laten — snelde Wronski
naar de Karenins. Hij tilde de trap op, liep overhaast door, draafde
schier door de vertrekken, stoof de kamer van Anna binnen en, zonder zich ook maar af te vragen, of de tegenwoordigheid van een
derde hem niet diende te weerhouden, nam hij haar in zijn armen en
overdekte haar met kussen, haar handen, haar gezicht en haar hals.
Anna was er op voorbereid, hem weer te zien en had er over nagedacht, wat zij hem zou zeggen, maar zij kreeg geen tijd om te spreken — de hartstocht van Wronski sleepte haar mee. Zij had hem willen kalmeren, zichzelf kalmeren, maar dat was niet mogelijk; haar
lippen trilden, en lange tijd kon zij niets zeggen.
„Ja, je hebt mij veroverd, ik ben van jou," kon zij eindelijk uitbrengen, en zij drukte de hand van Wronski tegen haar borst.
„Dat moest zo zijni En zo lang wij leven, zal het zo zijn; dat weet
ik nu."

„Dat is waar," antwoordde zij, terwijl zij steeds bleker werd, en haar
armen om het hoofd van Wronski sloeg. „Toch Is er iets verschrikkelijks in wat er nu met ons gebeurt, na wat er reeds is geschied."
„Dat wordt allemaal vergeten, wij zullen zo gelukkig zijn! Indien
onze liefde nog groter zou moeten worden, zou zij groeien omdat zij
iets verschrikkelijks heeft," zei hij en hief het hoofd op, terwijl een
glimlach zijn witte tanden ontblootte. Zij kon hem slechts antwoorden met een blik van haar liefhebbende ogen; toen nam zij zijn hand
en streelde daarmede haar gezicht, en haar arme, kortgeknipte haren.
„Ik herken je niet meer, met je korte haren. Wat ben je mooi! Een
echt jongetje! Maar wat zie je bleek!"
„Ja, ik ben nog heel zwak," antwoordde zij glimlachend, en haar
lippen begonnen weer te trillen.
„We zullen naar Italië gaan, dan word je weer beter."
„Is het heus waar, dat wij als man en vrouw met ons beidjes alleen
zouden kunnen zijn?" zei zij en keek hem in de ogen.
„Ik ben slechts over één ding verbaasd, dat het niet altijd zo is ge-

weest."
„Stiwa zegt, dat h ij in alles toestemt, maar ik aanvaard zijn edelmoedigheid niet," zei zij, en keek peinzend over het hoofd van
Wronski heen. „Ik wil geen scheiding, ik stel er geen prijs meer op,
ik vraag mij alleen af, wat hij omtrent Serge zal beslissen."
Hoe kon zij in dit eerste ogenblik van hun hereniging denken aan
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haar zoon en aan scheiden? Wronski begreep er niets van. „Spreek
daar niet over, denk er niet aan," zei hij en keerde Anna's hand in
de zijne om en nog eens om, ten einde haar aandacht weer tot zich
te trekken, maar zij keek hem nog steeds niet aan. „Ach, waarom
ben ik niet dood, dat zou veel beter zijn," zei zij en de tranen stroomden haar over het gelaat; toch trachtte zij te glimlachen om hem
niet te ontmoedigen.
Van te voren zou Wronski het voor onmogelijk hebben gehouden,
zich te onttrekken aan de vleiende en gevaarlijke opdracht naar
Tasjkent, maar nu weigerde hij deze zonder enige aarzeling. Toen hij
hierop bemerkte, dat deze weigering van hogerhand ongunstig werd
opgenomen, vroeg hij ontslag.
Een maand later bleef Alexis Alexandrowitsj alleen in zijn woning
achter met zijn zoontje, en Anna vertrok met Wronski naar het buttenland; zij weigerde te scheiden.
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V IJ E D E HOOFDSTUK

1.
Prinses Sj tsj erbatzki achtte het onmogelijk, het huwelijk voor de
grote Vasten te vieren, wegens de uitzet, waarvan dan over vijf
weken nauwelijks de helft gereed zou kunnen zijn; zij gaf echter
toe, dat men de kans liep, indien men wachtte tot Pasen, dat een
sterfgeval uitstel zou veroorzaken, want een oude tante van de vorst
was ernstig ziek. Dus werd de middenweg bewandeld en het huwelijk voor de Vasten bepaald, waarbij dan slechts een deel van de
uitzet meteen zou worden meegegeven, en de rest na het huwelijk
volgen. Het jonge paar was van zins, onmiddellijk na de plechtigheid
naar buiten te gaan en had dus niet veel nodig. De prinses was
verontwaardigd dat Ljewin onverschillig stond tegenover al deze
kwesties -- nog steeds geloofde hij, als half buitenzinnig, dat zijn
geluk en zijn persoon het middelpunt, het enige doel van de schepping waren; aan zijn zaken dacht hij in het geheel niet, hij liet die
over aan de zorgen van zijn vrienden, overtuigd, dat zij alles het
best zouden regelen. Zijn broer Serge, Stefan Arkadjewitsj en de
prinses deden met hem wat zij wilden; hij aanvaardde tevreden, wat
men hem voorstelde.
Zijn broer leende het geld, dat hij nodig had; de prinses raadde hem
aan, na het huwelijk Moskou te verlaten, Stefan Arkadjewitsj was
van mening, dat een buitenlandse reis verkieselijk was. Hij stemde
steeds toe: Beveel, wat gij wilt, dacht hij, ik ben gelukkig, en wat
gij ook beslist, mijn geluk zal er noch groter, noch kleiner door
worden. Maar toen hij Kitty het plan van Stefan Arkadjewitsj meedeelde, ontdekte hij tot zijn verbazing, dat zij niet instemde met dit
plan, en dat zij scherp omlijnde toekomstplannen had. Zij wist, dat
Ljewin een ernstige belangstelling koesterde voor zijn thuis, in zijn
landgoederen, en deze zaken, welke zij niet begreep, noch trachtte
te begrijpen, kwamen haar toch uiterst belangrijk voor; daarom
wilde zij ook niet naar het buitenland reizen, maar stond zij er op,
haar intrek te nemen in hun werkelijke woonplaats. Dit vaste besluit
verraste Ljewin, en daarom, nog altijd even onverschillig voor
de details, en niet in staat zijnde zelf enig initiatief te nemen,
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verzocht hij Stefan Arkadjewitsj, met diens hem eigen goede
smaak, de leiding op zich te willen nemen van de verfraaiingen aan
zijn woning te Pakrowski. Daartoe scheen hem zijn vriend bijzonder
geëigend.
„o ja," zei op zekere dag Stefan Arkadjewitsj, nadat hij alles daarginds had geregeld, „heb je je biechtbriefjee al?"
„Nee, waarom?"
„Dat hoort bij een huwelijk"
„Ai, ai, ai!" riep Ljewin uit: „Maar ik heb in negen jaren niet

gebiecht! En ik heb er zelfs niet eens aan gedacht!"
„Dat is fraai!" zei Stefan Arkadjewitsj lachend: „En dan noem je
mij nog een nihilist! Maar dat gaat zo niet, je moet je godsdienstige
plichten vervullen."
„wanneer? We hebben nog maar vier dagen!"
Stefan Arkadjewitsj regelde deze zaak zo goed als de andere, en
Ljewin bereidde zich voor op de biecht. Hoewel hij zelf ongelovig
was, eerbiedigde hij toch volkomen het geloof van een ander, en
hij vond het moeilijk de godsdienstige plechtigheden bij te wonen
en er aan deel te nemen, zonder er in te geloven. In zijn vertederde
en gevoelige stemming vond hij het alleronplezierigst te moeten
veinzen. -- Wat! spotten met heilige zaken, liegen, terwijl zijn hart
open ging, terwijl hij zich zo stralend gevoelde! Was dat mogelijk?
Maar wat hij ook deed om Stefan Arkadjewitsj te overtuigen, dat
er wel een manier zou zijn te vinden, om zo'n briefje te krijgen
zonder dat hij was gedwonge n te biechten, deze bleef onverbid-

delijk: „Wat doet dat er toe? Twee dagen zijn zo voorbij, en je zult
te maken hebben met een aardige kleine grijsaard, die je deze kies
zal trekken zonder dat je het merkt."
Tijdens de eerste mis, welke hij bijwoonde, deed Ljewin zijn best
om zich de godsdienstige indrukken uit zijn jeugd te herinneren, die
tussen zijn zestiende en zijn zeventiende jaar zeer levendig waren
geweest; hij slaagde daarin niet. Hij trachtte toen de godsdienstige
vormen te beschouwen als een oud gebruik, zonder zin, bijna als de
gewoonte, om bezoeken af te leggen; dit gelukte hem evenmin, want
hij had evenals de meeste van zijn tijdgenoten, uiterst vage opvattingen inzake godsdienst, en hoewel hij niet kon geloven, kon IA
evenmin grondig twijfelen. Deze tegengestelde gevoelens vervulden

hem met een diepe schaamte en gêne in de tijd, waarin hij zijn
godsdienstige plichten vervulde — handelen zonder te begrijpen was,
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zo riep zijn geweten hem toe, een verkeerde en leugenachtige daad.
Om niet al te zeer in botsing te komen met zijn overtuigingen
trachtte hij eerst enige zin toe te kennen aan de eredienst met zijn
verschillende liturgische vormen, maar toen hij bemerkte dat hij
critiek uitoefende in plaats van te begrijpen, deed hij zijn best niet
meer te luisteren en zich te verdiepen in het gepeins, dat hem
tijdens zijn langdurige oponthoud in de kerk in beslag nam. Zo
gingen de mis, de vespers en de avonddienst voorbij; de volgende
morgen stond hij vroeger op en kwam nuchter tegen acht uur voor
de ochtendmis en de biecht. De kerk was leeg; hij zag er slechts een
bedelende soldaat, twee oude vrouwen en de geestelijke. Een jonge
diaken kwam hem tegemoet; zijn lange, magere rug tekende zich
met twee duidelijk afgescheiden helften af onder zijn schamele
soutane; hij ging naar een tafeltje bij de muur en begon de
gebeden te lezen. Ljewin, die hem haastig en eentonig de woorden:
„Heere, erbarm u onzer" hoorde herhalen als een refrein, dat hij
afkortte, stond rechtop achter hem en trachtte niet te luisteren, noch
aandacht aan hem te schenken, ten einde zijn eigen gedachten te
vervolgen: Wat een uitdrukking ligt er in haar handen, dacht hij,
en herinnerde zich, hoe hij de vorige avond met Kitty in een hoek
van de salon bij de tafel had doorgebracht. Hun gesprek was speels
geweest; zij vermaakte zich met het openen en sluiten van haar
hand, die op de tafel lag, terwijl zij lachte om dit spelletje. Hij
herinnerde zich, hoe hij die hand had gekust, en er de lijnen van
had bestudeerd. — Weer: „Erbarm u onzer!" dacht Ljewin, die zich
bekruiste, en tot op de grond boog, terwijl hem de lenige bewegingen van de diaken opvielen, die voor hem neerknielde. Toen heeft
zij mijn hand genomen en die op haar beurt bestudeerd: „Je hebt
een merkwaardige hand," heeft zij tegen mij gezegd. Hij bekeek zijn
hand, en vervolgens die van de diaken met zijn korte vingers. Nti
zal het weldra afgelopen zijn. Nee, daar begint het gebed weer. Ja,
toch, hij buigt zich tot op de grond, dat is het einde.

De diaken kreeg een biljet van drie roebels, dat discreet in zijn
mouw gleed, en snel verwijderde hij zich, terwijl zijn nieuwe schoenen weerklonken op de tegels van de verlaten kerk; hij verdween
achter het altaar, nadat hij Ljewin had beloofd, hem in te schrijven
voor de biecht. Een ogenblik later verscheen hij weer en wenkte
hem. Ljewin ging naar het oksaal. Hij liep een paar treden omhoog,
sloeg rechtsaf, en zag de priester, een kleine grijsaard met een witte
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baard en lichamelijk vermoeide ogen bij de lessenaar staan te
bladeren in een misboek. Na een lichte hoofdknik naar Ljewin
begon hij de gebeden te lezen. Ten slotte boog hij tot op de grond,
terwijl hij de laatste woorden sprak: „Christus is onzichtbaar aan •
wezig bij uw biecht", zei hij weer tot Ljewin en wees op het
kruisbeeld, „Gelooft gij in alles, wat de Heilige Apostolische Kerk
ons leert?" vervolgde hij, en kruiste zijn handen onder de stola.
„Ik heb getwijfeld, en ik twijfel nog aan alles," zei Ljewin, met een
stem, die onaangenaam in zijn oren klonk, en hij zweeg.
De priester wachtte een paar seconden, toen sloot hij de ogen, en
sprak zeer snel: „Twijfel is de menselijke zwakheid eigen, wij
moeten de Almachtige God bidden, dat hij ons sterkt. Wat zijn uw
grootste zonden?" De priester sprak onafgebroken en alsof hij
vreesde, tijd te verliezen.
„Mijn grootste zonde is de twijfel, die mij niet verlaat; ik twijfel
aan alles en bijna altijd."
„Twijfel is de menselijke ziel eigen," herhaalde de priester dezelfde
woorden, „waaraan twijfelt u het meest?'
„Aan alles, soms twijfel ik zelfs aan het bestaan van God," zei
Ljewin bijna tegen zijn wil, verschrikt door de ongepastheid dezer
woorden. Maar zij schenen op de priester niet de indruk te maken,
die hij vreesde.
„welke twijfel kunt gij wel hebben aan het bestaan van God?"
vroeg hij met een bijna onmerkbare glimlach. Ljewin zweeg. „welke
twijfel kunt gij koesteren omtrent de Schepper, wanneer ge Zijn
werken aanschouwt? Wie heeft het hemelse gewelf versierd met
zijn sterren, de aarde getooid met al haar schoonheid? Hoe zouden
deze dingen bestaan zonder hun Schepper?" En hij wierp Ljewin
een onderzoekende blik toe.
Ljewin gevoelde hoe onmogelijk het was, een filosofisch gesprek te
voeren met een priester, en antwoordde op zijn laatste vraag: „Ik
weet het niet."
„Gij weet het niet? Maar waarom twijfelt gij er dan aan, dat God
alles heeft geschapen?"
„Ik begrijp - het helemaal niet," antwoordde Ljewin, die kleurde en
voelde, hoe vreemd de antwoorden klonken, welke bij dit gesprek

slechts vreemd konden zijn.
„Bid tot God, neem uw toevlucht tot Hem; de Kerkvaders hebben

zelf getwijfeld en God gevraagd, hun geloof te versterken. De duivel
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is machtig en wij moeten hem weerstaan. Bid God, bid God," herhaalde de priester zeer snel. Toen bleef hij een ogenblik zwijgen,
alsof hij nadacht. „Gij hebt, heeft men mij gezegd, het plan te
huwen met de dochter van mijn praochiaan en geestelijke zoon vorst
Sjtsjerbatzki?" vervolgde hij glimlachend. „Zij is een voortreffelijk
meisje .'

„Ja," antwoordde Ljewin, die bloosde om der wille van de priester:
waarom moet hij bij de biecht zulke vragen stellen, vroeg hij zich af.
De priester vervolgde: „Gij denkt aan het huwelijk, en misschien
zal God u een nakomelingschap schenken. Welke opvoeding zult gij
aan uw kinderen geven, zo gij er niet in slaagt, de verleidingen te
overwinnen van de boze geest, die u de twijfel inblaast? Indien gij
uw kinderen liefhebt, zult gij hun niet alleen rijkdom, overvloed en
eer toewensen, maar als goede vader ook het heil van hun ziel en
het licht der waarheid, niet waar? Wat zult gij dan het onschuldige
kind antwoorden, dat u komt vragen: „Vader, wie heeft alles wat
mij op aarde verrukt, geschapen, het water, de zon, de bloemen,
de planten?" Zult gij het antwoorden: „Ik weet het niet?" Kunt gij
ontkennen, wat God u in zijn oneindige goedheid ontsluiert? En zo
het kind u vraagt: „Wat wacht mij aan gene zijde van het graf?"
Wat zult gij het antwoorden, zo gij het helemaal niet weet? Hoe
zult gij het antwoorden? Zult gij het ten prooi laten aan de verleidingen der wereld, aan de duivel? Dat is niet goed!" zei hij,
waarna hij ophield en het hoofd zijdelings omlaag boog, om Ljewin
aan te zien met zijn goedige, zachte en bescheiden ogen. Ljewin
zweeg: niet, omdat hij ditmaal een misplaatst twistgesprek vreesde, maar omdat niemand hem nog duidelijke vragen had gesteld en
hij meende, totdat zijn kinderen in staat zouden zijn, ze tot hem te
richten, voldoende tijd te zullen hebben, om er over na te denken.
„Gij begint een tijd van uw leven," vervolgde de priester, „waarin
men zijn weg moet kiezen en zich daaraan houden. Bid God, dat

Hij u bijstaat en u steunt in Zijn barmhartigheid; en ten slotte: onze
Heer Jezus Christus zal je vergeven, mijn zoon, in Zijn goedheid
en Zijn barmhartigheid jegens ons, mensen...." En de priester gaf
hem absolutie en liet hem gaan, nadat hij hem zijn zegen had
gegeven.
Ljewin kwam die dag opgewekt thuis, dank zij de gedachte, dat hij
uit een scheve situatie was geraakt, zonder te hebben hoeven liegen.
Hij behield trouwens van het gesprek met die goede gr ijsaard een
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vage indruk, dat hij inplaats van dwaasheden, gedachten had gehoord, die de moeite van het overdenken waard waren. — Nu
natuurlijk niet, meende hij, maar later. Ljewin gevoelde op dit
ogenblik duidelijk, dat er in zijn ziel troebele en duistere delen
waren; vooral wat de godsdienst betrof, was het bij hem precies zo
gesteld als bij Swiageski en enkele anderen, wier onsamenhangende
meningen altijd onaangenaam troffen.
De avond, die Ljewin met zijn verloofde bij Dolly doorbracht, was
zeer vrolijk; terwijl hij praatte met Stephan Arkadjewitsj, vergeleek
hij zichzelf met een hond, die wordt afgericht, om door een hoepel
te springen, en die, in zijn vreugde, dat hij eindelijk het lesje heeft
begrepen, op tafel en kwispelstaartend door het venster zou willen
springen.
-

2.
De prinses en Dolly hielden zich nauwkeurig aan de gebruiken; zij
stonden Ljewin dan ook niet toe, op de huwelijksdag zijn verloofde
te zien; hij dineerde in zijn hotel met drie vrijgezellen, die toevallig
bij hem waren: Katawasow, een oude studievriend, thans leraar in
de natuurkunde, die Ljewin was tegengekomen en die hij mee had
genomen; Tsjirikow, zijn bruidsjonker, kantonrechter te Moskou,
en zijn makker op de berenjacht, en ten slotte Serge Iwanitsj.
Het diner verliep zeer opgewekt. Serge Iwanitsj was in een uitstekend humeur en de geestigheid van Katawasow vermaakte hem
alleszins; toen deze bemerkte, dat hij in de smaak viel, deed hij zijn
best, en Tsjirikow hield de conversatie vrolijk gaande.
„Daar heb je bijvoorbeeld onze vriend Konstantin Dmitritsj," zei
Katawasow op zijn langzame, professorale toon, gewend als hij was
naar zichzelf te luisteren, „wat een begaafde jongen was dat vroeger!
Ik spreek van hem in de verleden tijd, want hij bestaat niet meer.
Hij had de wetenschap lief, toen hij de universiteit verliet en zich
voor de mensheid begon te interesseren; nu wendt hij de ene helft
van zijn gaven aan om illusies te maken en de andere, om zijn
hersenschimmen een schijn van redelijkheid te geven."
„Nooit heb ik een overtuigder tegenstander van het huwelijk ontmoet dan u," zei Serge Iwanitsj.

„Toch niet, ik ben alleen maar voorstander van arbeidsverdeling.
Zij, die tot niets deugen, zijn goed genoeg om de soort in stand te

houden. De anderen dienen bij te dragen tot de geestelijke ontwik394

keling, tot het geluk van huns gelijken. Dat is mijn opvatting. Ik
weet, dat vele mensen geneigd zijn, deze arbeidsterreinen niet scherp
uiteen te houden, maar ik behoor niet tot hen."
”Wat zou ik dan gelukkig zijn, als ik hoorde, dat jij verliefd was!"
riep Ljewin uit: „Als ik vragen mag, nodig mij uit bij je huwelijk?"
„Maar ik ben al verliefd."
„Jawel, op weekdieren. Je weet," zei Ljewin tegen zijn broer, „dat
Michaël Seminitsj een boek schrijft over de voeding en.. —"
„Verwar de amen alsjeblieft niet! Het doet er weinig toe, wat ik
schrijf, maar inderdaad houd ik van de weekdieren!"
„Daarom zou je toch wel van een vrouw kunnen houden."
„Nee, mijn vrouw zou juist in conflict komen net mijn liefde voor
de weekdieren."
„Waarom dat?"
„Dat zul je nog wel zien. Op dit ogenblik houd je nog van de jacht,
van de landbouwkunde; nu, wacht maar eens af."
„Ik ben vandaag Artsjip tegengekomen," zei Tsjrikow, „hij beweert,
dat het bij Proednow wemelt van herten, zelfs van beren."
„Die zal je dan zonder mij moeten jagen."
„Zie je wel," zei Serge Iwanitsj, de berenjacht kun je vaarwel zeggen,
je vrouw zou je niet meer laten gaan." Ljewin glimlachte. De
gedachte, dat zijn vrouw hem het jagen zou verbieden, vond hij zo
prettig, dat hij met plezier voor altijd zou hebben afgezien van het
genoegen, een beer te ontmoeten.
„Het gebruik, afscheid te nemen van zijn vrijgezellenleven, is niet
zinledig," zei Serge Iwanitsj. „Hoe gelukkig een mens zich ook
voelt, altijd betreurt hij zijn vrijheid."
„Geef je toe, dat men, evenals de verloofde van Gogol, lust gevoelt
uit het venster te springen."
„Natuurlijk, maar hij zal het niet willen bekennen," zei Katawasow
met een luide lach.
„Het venster staat open . . . . ga mee naar Tweer! De beer is op het
ogenblik te vinden in zijn hol. Warempel, wij kunnen de trein van
vijf uur nog halen," zei Tsirikow glimlachend.
„Wel, de hand op het hart," antwoordde Ljewin, eveneens met een
glimlach, „ik kan niet de geringste spijt in mijn hart bespeuren over
het verlies van mijn vrijheid."
„Het is in je hart zo'n warboel, dat je er de eerste tijd niets zult
ontdekken," zei Katawasow. „Wacht maar eens af, tot het er weer
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wat kalmer is, dan zul je het wel zien. Je laat overigens je vrienden
weinig hoop! Laten we drinken op zijn herstel."
Na het diner gingen de gasten, daar zij voor de plechtigheid nog van
kleding moesten verwisselen, uiteen. Alleen gebleven, vroeg Ljewin
zich nog eens af, of hij werkelijk de vrijheid betreurde, waarover
zijn vrienden zo juist hadden gesproken, en deze gedachte deed hem
glimlachen. De vrijheid? Waarom de vrijheid? Het geluk bestaat
voor mij in liefhebben, in het lezen van haar gedachten, van haar
eigen verlangens, zonder enige vrijheid, dat is het geluk! Maar
kan ik haar gedachten, haar verlangens, haar gevoelens kennen? —
De glimlach verdween van zijn lippen. Hij verzonk in diep gepeins
en voelde zich eensklaps gegrepen door vrees en twijfel: En als zij
niet van mij hield? Als zij mij eens alleen trouwde, om te huwen?
Als zij dat deed zonder het zich goed bewust te zijn? Misschien zal
zij haar dwaling inzien, nadat wij zijn getrouwd, begrijpen, dat zij mij
niet lief heeft en niet van mij kan houden? --- En gedachten, die
voor Kitty uiterst kwetsend zouden zijn, kwamen bij hem op; evenals een jaar tevoren ontbrandde een hevige jaloezie jegens Wronski
in zijn hart; weer stond hem, als een herinnering aan de vorige dag,
die avond voor de geest, toen hij hen beiden samen had gezien, en
meende, dat zij hem niet alles had gezegd.
Nee, dacht hij wanhopig, terwijl hij van zijn stoel opsprong, zo kan
het niet gaan; ik zal haar opzoeken, met haar spreken en haar nog
eens voor het laatst zeggen: „Wij zijn vrij; is het niet beter, hier op
te houden? Alles is verkieselijkk boven de ellende van een vals
leven, boven schande en ontrouw!" En buiten zichzelf van opwinding, een en al haat jegens de mensheid, tegen zichzelf, jegens Kitty
snelde hij naar haar toe.
Hij trof haar aan, gezeten op een grote koffer, terwijl zij bezig was
met haar kamenier toiletten van allerlei kleur na te zien, die op de
grond en ove r stoelleuningen waren uitgespreid.
„Wat!" riep zij uit, stralend van vreugde, toen zij hem zag: „Dat ben
jij, dat zijt gij?" -- Tot op deze laatste dag zei zij nu eens j ij, dan
weer u of g ij tegen hem. -- „Daar had ik niet op gerekend! Ik ben
bezig mijn meisjeskleren uit te zoeken."
„O, dat is uitstekend!" antwoordde hij en zag de kamenier somber
,

aan.
„Ga maar even heen, Doenjasja, ik zal je wel roepen," zei Kitty en
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zodra zij weg was: „Wat is er?" Zij was geschrokken van de opwinding van haar verloofde, en voelde zich diep beangst.
„Kitty, ik sterf duizend doden!" zei hij in wanhoop en bleef voor
haar staan, om met een smekende blik in haar ogen te lezen. Deze
prachtige, liefhebbende en heldere ogen deden hem meteen inzien,
hoe hersenschimmig zijn vrees was, maar hij had dringend behoefte
aan geruststelling: „Ik ben gekomen om je te zeggen dat het nog
niet te laat is, dat alles nog terecht kan komen."
„Wat? Ik begrijp je niet. Wat heb je?"
„Ik heb.... wat ik honderdmalen heb gezegd en gedacht.... ik ben
je niet waardig. Je hebt er niet werkelijk in kunnen toestemmen,
mijn vrouw te tvorden. Bedenk je goed! Je vergist je misschien.
Denk er goed over na. Je kunt niet van me houden.... Als.... het
is beter alles te zeggen...." vervolgde hij zonder haar aan te zien!
„Ik zal ongelukkig zijn, dat doet er niet toe; laat de mensen zeggen
wat zij willen; alles is beter dan de ellende!.... Nu, terwijl het
nog tijd is...."
„Ik begrijp het niet," antwoordde zij, en keek hem verschrikt aan.
„Wat wil je? Je terugtrekken, de verloving afmaken?"
„Ja, als je niet van me houdt."
„Je bent stapel!" riep zij uit, het gezicht rood van ontstemming.
Maar de wanhopige aanblik van Ljewin kalmeerde haar boosheid,
zij schoof de kleren, die over de stoelen hingen, opzij, en liep op
hem toe: „Waaraan denk je? Zeg mij alles."
„Ik denk, dat je niet van mij zou kunnen houden. Waarom zou je
van mij houden?"
„Mijn hemel wat kan ik er aan doen?" en zij brak in tranen uit.
„Wat heb ik gedaan?" riep hij meteen uit, viel op de knieën en
bedekte haar handen met kussen.
Toen de prinses vijf minuten later de kamer binnenkwam, vond zij
het tweetal totaal verzoend. Kitty had haar verloofde overtuigd van
haar liefde. Zij had hem verklaard, dat zij van hem hield, omdat
zij hem door en door veilgond, omdat zij wist, dat hij moest liefhebben, en dat alles, wat hij liefhad goed en mooi was. Ljewin,
vond haar verklaring volkomen helder. Toen de prinses binnenkwam, zaten zij naast elkander op de grote koffer, de kleren te

bekijken en te praten over hun bestemming. Kitty wilde Doenjasja
de bruine jurk geven, die zij droeg op de dag, dat Ljewin haar ten
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huwelijk had gevraagd en deze drong er op aan, dat zj aan niemand
zou worden gegeven en dat Daenjasja de blauwe zou krijgen.
„Maar begrijp je dan niet, dat zo'n donker meisje blauw niet staat?
Ik heb aan al die dingen gedacht...."
Toen zij vernam, waarom Ljewin was gekomen, werd de prinses
lachend boos en zond hem naar huis om zich te kleden, want Charles
zou aanstonds Kitty komen kappen: „Zo opgewonden is zij nu," zei
zij. „Zij eet deze dagen niets, zij wordt dan ook ziender ogea
magerder; en nu kom jij haar nog met je dwaasheden verder van
streek maken! Vooruit, schiet op, mijn jongen."
Ljewin ging terug naar zijn hotel, beschaamd in de war, maar
gerustgesteld. Zijn broer, Darja Alexandrowna, en Stiwa, in groot
tenue, wachtten hem reeds op om hem te zegenen met de ikonen.
Er was geen tijd te verliezen. Do lly moest dadelijk weer naar huis
om haar zoon op te halen, die voor deze gelegenheid door de kapper
terdege onderhanden was genomen; het kind zou de ikoon voor de
bruid uitdragen. Vervolgens moest er een rijtuig worden gestuurd
naar de bruidsjonker, terwijl het andere, waarmee Serge Iwanitsj
zou rijden, weer naar het hotel moest terugkeren. Tal van uiterste
ingewikkelde zaken moesten die dag worden geregeld. Er was haast
bij, want het was reeds half zeven.
De plechtigheid van de zegening wekte geen bijster ernstige indruk.
Stephan Arkadjewitsj stelde zich met komische deftigheid naast zijn
`rouw op, hief de ikoon omhoog, en liet Ljewin knielen, terwijl hij
met een vriendelijke en tevens ondeugende glimlach zegende: ten
slotte kuste hij hem driemalen, evenals Darja Alexandrowna, dis
grote haast had om weg te komen en helemaal in de war was

geraakt met de regeling der rijtuigen: „Dan zullen wij het zo doen,
jij gaat hem halen met ons rijtuig, en misschien wil Serge Iwanitsj
wel zo goed zijn onmiddellijk komen en het zijne terug te
sturen...."
„Uitstekend, met alle genoegen."
„Dan komen wij samen. Is de bagage al verzonden?" vroeg Stephan.
Ja," antwoordde Ljewin, en hij riep zijn bediende om zich te
verkleden.
De stralend verlichte kerk was stampvol, er waren vooral vrouwen
— zij, die niet meer binnen hadden kunnen komen, verdrongen zich
voor de ramen en betwistten elkander de beste plaatsen.
Meer dan twintig rijtuigen stonden achter elkaar in de straat onder
3CS

toezicht van politie-agenten. Een inspecteur stond, onverschillig
voor de koude, in uniform bij het portaal, waar de rijtuigen achtereenvolgens vrouwen aanbrachten in avondtoilet, die hun slepen
optilden, en mannen, die hun hoofddeksels afnamen voor zij de
heilige plaats betraden. De luchters en de kaarsen, die brandden
voor de beelden, overtroomden met hun licht de ikonen met hun
vergulde lijsten tegen de rode achtergrond, het beeldhouwwerk,
grote zilveren kandelaars, de wierookvaten, de kerkvaandels, de
altaartrappen, de oude, vergeelde misboeken en de priestergewaden.
In het voorname gezelschap, dat zichirechts in de kerk beyond, werd
levendig maar halfluid gepraat, en het gemompel van deze gesprekken weergalmde op eigenaardige wijze onder het hoge gewelf.
Telkens, als de deur klagend open knarste, hield het gemompel op,
en keerden de mensen zich om, in de hoop, eindelijk het bruidspaar
te zien verschijnen. Maar de deur was reeds meer dan tien malen
opengegaan, om een laatkomer door te laten, die zich bij de groep
rechts in de kerk ging voegen, of voor een nieuwsgierige, die de
inspecteur van politie had weten te misleiden of te vermurwen.
Vrienden en kijklustigen hadden reeds alle stadia van het wachten
doorlopen. Aanvankelijk had men geen enkele belang gehecht aan
het laatkomen van het bruidspaar; vervolgens werd er steeds meer
omgekeken en vroeg men zich af, wat er zou kunnen zijn gebeurd;
ten slotte deden verwanten en genodigden onverschillig, als verdiept
in hun gesprek, om hun stijgende onrust te verbergen.
Ten einde te doen blijken, dat hij kostbare tijd verloor, hoestte de
aartsdeken af en toe ongeduldig, zodat de ruiten rinkelden; de
zangers in de koorbanken probeerden hun stemmen; de priester liet
kosters en diakenen navraag doen, wanneer de stoet zou komen, en
zelf vertoonde h ij zich b ij een der zijdeuren in zijn paarse soutane
met een geborduurde gordel. Eindelijk zei een dame, die op haar
horloge had gekeken, tegen haar buurvrouw: „Dat wordt toch zonderling!" En meteen gaven de genodigden alle uitdrukking aan hun
verbazing en hun ontevredenheid. Een der bruidsjonkers ging eens
informeren.
In die tussentijd zat Kitty in haar witte bruidskleding, met een
lange sluier en een krans van oranjebloesem, naast haar zuster
Lwona en haar bruidsmoeder in de salon tevergeefs te wachten, tot
de bruidsjonker haar de komst van haar verloofde zou melden.
LjewIn van zijn kant, liep in zwarte broek, maar zonder vest of
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jas, heen en weer in zijn hotelkamer, waarvan hij elk ogenblik de
deur opende, om de gang af te zien, kwam dan weer wanhopig
binnen en maakte sombere gebaren tegen Stefan Arkadjewitsj, die
rustig rookte.
„Heb je ooit een man in een krankzinniger situatie gezien?"
„Inderdaad," bevestigde Stefan met zijn kalme glimlach. „Maar blijf
rustig, het zal wel zo worden gebracht."
„O jar zei Ljewin, die zijn woede met moeite bedwong: „En dan te
bedenken, dat je er niets aan kunt doen met die ellendige uitgesneden vesten. Onmogelijk!" liet hij er op volgen, en keek naar d,
gans verkreukelde borst van zijn overhemd: „En als mijn koffer.;
nu al naar de trein zijn gebracht?" riep hij buiten zichzelf uit.
„Dan doe je het mijne aan."
„Daar had ik mee kunnen beginnen."
„Wacht nu maar, het komt wel in orde."
Toen hij op last. van Ljewin alle bagage van zijn meester ha
ingepakt en naar de Sjtsjerbatzki's had laten brengen, van waar de
koffers naar de trein zouden worden gebracht, had de oude Koesma
er niet aan gedacht, een schoon overhemd opzij te leggen. He
kledingstuk, dat Ljewin reeds de hele morgen had gedragen, WPS
niet meer toonbaar; een boodschap near de Sjtsjerbatzki's sturen
vereiste te veel tijd; winkels waren er niet open, want het was
Zondag. Er werd een overhemd van Stefan Arkadjewitsj gehaald, —
dat bleek belachelijk groot en te kort te zijn. 'Ten einde raad werd
er iemand naar de Sjtjerbatzki's gestuurd om de koffers te openen.
En zo zag de ongelukkige bruidegom, terwijl men in de kerk
wachtte, zich opgesloten in zijn kamer als een wild dier in zijn kooi.
Eindelijk kwam de schuldige Koesma buiten adem de kamer binnen
rennen met een overhemd in zijn hand: „Ik kwam nog net op tijd,
de koffers werden reeds gehaald," riep hij uit.
Drié minuten later snelde Ljewin de gang af zonder op zijn horloge
te kijken, om zijn wanhoop niet nog te vergroten.
„Je verandert er toch niets aan," zei Strefan, die hem rustig en
glimlachend volgde. „Ik zeg je toch, dat alles wel in orde komt."

4.
„Daar zijn ze. Dat is hem. Welke? De jongste? En zij, kijk toch
eens, ze ziet er doodsbleek uit?" fluisterde men in de menigte, toen
Ljewin met zijn bruid binnenkwam.
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Stefan Arkadjewitsj vertelde zijn vrouw, waardoor zij zo laat waren
en een glimlachend gefluister doorliep de genodigden. Ljewin zelf
zag niets en niemand, hij keek alleen maar naar zijn bruid. Kitty
zag er lang niet zo knap als anders uit in haar bruidskleed, en
algemeen vond men haar niet op haar best; maar dat was niet de
mening van Ljewin. Hij keek naar haar hoge kapsel, haar witte
sluier, haar bloemen, het garnituur van haar toilet, dat haar lange
slanke hals zedig omsloot en van voren amper was uitgesneden,
haar opvallend slanke gestalte, en zij verscheen hem schoner dan
ooit. Toch was hij niet zo bekoord door haar Parijse toilet, noch
verhoogde haar bruidstooi in zijn ogen haar schoonheid — het was
de uitdrukking van dit bekoorlijke gezichtje, haar blik, haar lippen
met hun onschuldige en ernstige uitdrukking, ondanks deze feestdos
onveranderd, welke hem zozeer trof.
„Ik dacht al, dat je de vlucht had genomen," glimlachte zij hem toe.
„Wat mij overkomen is, klinkt zo dom, dat ik er niet over durf ta
spreken, antwoordde hij blozend en hij wendde zich tot Serge
Iwanitsj.
„Een mooie geschiedenis, met je overhemd!" zei deze en schudde
glimlachend het hoofd.
,,Ja, ja," antwoordde Ljewin zonder een woord te begrijpen van wat
men tegen hem zei.
„Kostja, nu moet je een zeer belangrijke beslissing nemen," kwam
Stefan hem zeggen, en deed, alsof hij in grote moeilijkheid verkeerde. „Het is een ernstige zaak en je zult er het belang volkomen
van inzien. Men vraagt mij, of de kaarsen nieuw moeten zijn dan
wel of reeds gebruikte kunnen dienen; het is een verschil van tien
roebels," vervolgde hij met een gezicht, dat reeds begon te glimlachen: „Ik heb maar een beslissing genomen, doch ik weet niet
je het er mee eens bent."
Ljewin begreep, dat het een grapje was, maar hij slaagde er niet in
te glimlachen.
„Nu, wat wil je, nieuwe of reeds gebruikte? Dat is de vraag."

„Ja, ja, nieuwe."
„Uitstekend, de zaak is opgelost," zei Stefan glimlachend: „Wat i3
een mens toch weinig zichzelf in dergelijke omstandigheden!" fluisterde hij Tsjirkow in, terwijl Ljewin naar zijn bruid toeging, na
haar een vurige blik te hebben toegeworpen.
”Pas op, Kitty! Zet jouw voet het eerst op het tapijt," zei gravia
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Nordston tegen haar en terwijl zij nader kwam, vervolgde zij tegen
Ljewin: „U hebt er ons mooi tussen genomen!"
„Ben je niet bang?" vroeg Maria Dmitrjewna, een oude tante.
„Heb je het niet een beetje koud? Je ziet bleek. Buk je eventjes!"
zei mevrouw Lwowa en hief haar fraaie armen op om een kleine
ongerechtigheid in het kapsel van haar zuster te herstellen.
Ook Dolly kwam er op haar beurt aan en wilde iets zeggen, maar
de ontroering verstikte haar stem, en zij begon zenuwachtig te
lachen. Kitty keek de mensen om zich heen al even afwezig aan
als Ljewin.
In die tussentijd hadden de priesters hun gewaden omgedaan en de
geestelijke kwam tezamen met de diaken naar de kansel bij het
koorgestoelte; hij richtte tot Ljewin enkele woorden, welke deze
niet begreep.
„Neem uw bruid bij de hand en ga naar voren," fluisterde hem de
bruidsjonker toe.
Niet in staat, te begrijpen, wat men van hem verlangde, deed
Ljewin het tegendeel van wat men hem zei. Toen de anderen eindelijk in wanhoop hem maar wilde laten begaan, begreep hij, dat hij
met zijn rechterhand, zonder van plaats te veranderen, de rechterhand van zijn bruid moest nemen. Hierop kwam de geestelijke een
paar passen naar voren en bleef voor de kansel staan. Familie en
genodigden volgden het jonge paar; er weerklonk een gemompel
van stemmen en het geruis van rokken. Iemand bukte zich, om de
sleep van de bruid recht te leggen, toen heerste er zo'n diepe stilte
in de kerk, dat men de druppels kaarsvet kon horen vallen. De

oude geestelijke met zijn kapje op de witte haren, die glansden als
zilver en achter de oren waren teruggestreken, haalde zijn kleine
gerimpelde handen te voorschijn van onder zijn zware zilverkleurige
misgewaad, dat was versierd met een gouden kruis, en begaf zich
naar de kansel, waar hij bladerde in het misboek.
Stefan Arkadjewitsj liep op hem toe, fluisterde hem iets in het oor,

gaf Ljenin een wenk, en trok zich weer terug. De priester stak twee
met bloemen versierde kaarsen aan en, terwijl hij deze in zijn
linkerhand hield, zonder zich te bekommeren om het was, dat er af
druppelde, wendde hij zich tot het jonge paar. Het was dezelfde
grijsaard, die Ljewin de biecht had afgenomen. Nadat hij het
bruidspaar zuchtend had aangezien met zijn droevige en vermoeide

ogen, zegende hij met de rechterhand de bruidegom, vervolgens
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legde hij zijn vingers met een bijzondere zachtheid op het gebogen
hoofd van Kitty, gaf hun de kaarsen, verwijderde zich langzaam cn
nam het wierookvat.
Is dit alles wel werkelijkheid? dacht Ljewin, die een blik wierp op
zijn bruid, wier profiel hij zag, terwijl hij aan de beweging van
haar lippen en van haar ogen bemerkte, dat zij zijn blik bespeurde.
Zij hief het hoofd niet, maar hij begreep uit de manier, waarop haar
kraag, die tot aan haar rose oortje liep, op en neer deinde, dat zij
een zucht onderdrukte, en hij zag haar hand in de lange handschoen
trillen, terwijl deze de kaars vasthield. Meteen verdween uit zijn
geheugen alles, zijn te laat komen, de ontevredenheid van zijn
vrienden, de dwaze geschiedenis met zijn overhemd, hij voelde
alleen nog maar een ontroering, die tegelijk angstig en blijde was.
De aartsdeken, een knappe man met kilulharen aan weerszijden van
het hoofd, kwam in zijn koorrok van zilverbrocaat naar voren, hief
in een gewoontegebaar met twee vingers de stola omhoog, en bleef
voor de priester staan: „Schenk ons U zegen, Heer," hief hij langzaam aan en de woorden weergalmden plechtig.
„De Here zegene u nu en tot in eeuwigheid," antwoordde met zijn
zachte en muzikale stem de oude priester, die nog steeds in zijn
misboek bladerde, en het antwoord, dat gezongen werd door het
onzichtbare koor, vervulde de kerk met een groot en vol geluid,
dat aanzwol om een seconde aan te houden en daarna zacht weg te
sterven. Er werd, zoals altijd, gebeden voor de eeuwige rust en het
heil der zielen, voor de synode en voor de czaar, vervolgens ook voor
de dienaren Gods, voor Konstantin en Katherina: „Bidden wij de
Heere, dat hij hun Zijn liefde schenkt, Zijn vrede en Zijn steun",
scheen de hele kerk te vragen in de stem van de aartsdeken. Ljewin
luisterde aandachtig naar deze woorden en was er door getroffen.
Hoe weten zij, dat ik juist vooral aan steun behoefte heb, ja, aan
steun? Wat weet ik, wat kan ik zonder steun? dacht hij en herinnerde zich zijn twijfel en zijn vrees van nog zo kort geleden.
Toen de aartsdeken zweeg, wendde de priester zich tot de jonggehuwden, een boek in zijn hand: „Eeuwige God, die met onverbreekbare band verenigt, die waren gescheiden, zegen Uw dienaar
Konstantin en Uw dienares Katherina en stort Uw weldaden over
hen uit. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, van
nu af aan tot in alle eeuwigheid ...."
„Amen," zong weer het onzichtbare koor.
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„Die met onverbreekbare band verenigt, die waren gescheiden!” --hoezeer beantwoordden deze diepe woorden aan de gewaarwordingen van dit ogenblik! Verstaat zij dit net als ik? dacht Ljewin. Uit
de blik van Kitty maakte hij op, dat het haar precies als hern
verging; maar hij vergiste zich -- meer en meer verloor zij zich in
het gevoel, dat haar hart overweldigde, en nauwelijks had zij de
plechtigheid, gevolgd. Een grote vreugde vervulde haar, nu zij
eindelijk zag geschieden, wat haar gedurende zes weken beurtelings
gelukkig en ongerust had gemaakt. Van het ogenblik af, waarop zij
in haar bruine jurk naar Ljewin was toegekomen, om zich zwijgend
helemaal te geven, was het verleden, zo voelde zij, uit haar ziel
gebannen en had dit plaats gemaakt voor een ander, nieuw, onbekend bestaan, zonder dat haar leven inmiddels uiterlijk veranderd
was. Die zes weken waren een gelukkige en tevens bewogen tijd
geweest. Hoop en verlangen, alles concentreerde zich op deze man,
die zij niet goed begreep, tot wie zij zich aangetrokken voelde op
een wijze, die zij nog minder verstond, en die haar nu eens dichtbij,
dan weer veraf scheen, terwijl hij haar voor haar eigen verleden
volkomen onverschillig maakte. Haar vroegere gewoonten, alles
waarvan zij had gehouden, tot zelfs haar ouders, die leden onder
haar gevoelloosheid, niets van dit alles was haa r gebleven; en hoewel zij zelf schrok van deze verwijdering, verheugde zij zich in het
gevoel, dat daarvan de oorzaak was. Maar bezat zij wel een helder
beeld van dit nieuwe leven, dat nog niet eens was begonnen? In het
geheel niet; het was een heimelijk en vreesachtig afwachten van het
nieuwe, van het onbekende, en deze afwachting zou nu, evenals de
spijt, dat zij over het verleden treurde, een einde nemen! Zij koesterde vrees, natuurlijk, maar het huidige ogenblik was toch niets
anders dan de bekroning van de beslissende stonde, nu zes weken
geleden.
De priester wendde zich om naar de kansel, greep onhandig de
kleine ring van Kitty en schoof die om het eerste lid van Ljewin's
vinger: „Ik verenig u, Konstantin, dienaar van God, met Katherina, de dienaresse Gods," en hij herhaalde deze zelfde formule,
terwijl hij een grote ring om het kleine vingertje van Kitty liet
glijden. Het bruidspaar trachtte te begrijpen, wat men .van hen
verlangde, maar vergiste zich telkens weer, en de priester verbeterde
hun op zachte toon. Er werd geglimlacht en gefluisterd om hen
heen, terwijl zij ernstig en plechtig bleven.
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„o, God, die in de aanvang der wereld de mens hebt geschapen,”
vervolgde de priester, „en hem de vrouw hebt gegeven tot zijn
onafscheidelijke wederhelft, zegen Uw dienaar Konstantin en Uw
dienares Katharina, verenig de zielen van deze echtgenoten en
schenk hun harten het geloof, de eendracht en de liefde."
Ljewin voelde zijn borst zwellen, tranen onwillekeurig opwellen in
zijn ogen en al zijn gedachten over het huwelijk en over de toekomst in het niet vervluchtigen. Wat er thans geschiedde had voor
hem een tot nog toe niet begrepen zin, die hij nu minder dan ooit
verstond.
5.

De gans voorname wereld van Moskou was bij het huwelijk aanwezig. In deze menigte van elegant geklede vrouwen en mannen
in witte das of in uniform, werd discreet gefluisterd vooral door de
mannen, want de vrouwen waren verdiept in de duizend détails
van deze plechtigheid, welke haar zo levendig belang inboezemden.
Een groepje intimi stond om de bruid, daarbij bevonden zich ook
haar beide zusters, Dolly en de mooie mevrouw Lwowa, die uit het
buitenland was gekomen.
„Waarom is Mary in het paars op een huwelijksfeest? Het lijkt
haast „rouw", zei mevrouw Korsunki.
„Die kleur past zo goed bij haar teint," antwoordde mevrouw Drubetzki, „maar waarom hebben ze de plechtigheid op 's avonds gezet?
Dat is zo koopmansachtig."
„Het is veel aardiger. Ik ben ook 'a avonds getrouwd," zei mevrouw
Korsunski zuchtend bij de herinnering, hoe knap zij die dag was
geweest, en hoe belachelijk verliefd haar man --- wat was er veel
veranderd!
„Het heet, dat jongelui, die vaker dan tienmaal bruidsjonker zijn
geweest, nooit meer trouwen; op die manier heb ik mij veilig willen
stellen voor het huwelijk, maar ditmaal was de plaats al bezet," zei
graaf Senjawin tegen de jonge prinses Tsjarski, die een oogje op
hem had geslagen. Zij antwoordde slechts met een glimlach, • keek
naar Kitty, en dacht, wat zij op haar beurt zou doen, wanneer zij
daar met Senjawin zou staan; wat zou zij hem dan de les lezen
over zijn plagerijen!
Sjtjerbatzki vertrouwde een bejaarde hofdame zijn plannetje toe,
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de kroon op Kitty's haardos te zetten, om haar geluk aan te brengen.
„Waarom zo'n kapsel?" antwoordde zij, vastbesloten, om, als de
weduwnaar die zij wilde trouwen zich tot een huwelijk zou lenen,
de bruiloft heel eenvoudig te houden: ..Ik mag die drukte niet."
Serge Iwanitsj maakte een grapje tegen zijn buurvrouw, en beweerde, dat het gebruikelijke huwelijksreisje zijn oorzaak hierin
vond, dat jonggetrouwden meestal beschaamd schenen te zijn over
hun keuze.
„Maar uw broer kan trots zijn. Zij ziet er betoverend uit. U moet
wel jaloers op hem zijn!"
„Die tijd heb ik al achter de rug, Darja Dmitrijewna," antwoordde
hij en plotseling stond zijn gezicht droevig.
Stefan Arkadjewitsj vertelde zijn schoonzuster een anecdote over
de scheiding.
„Haar krans zou recht gezet moeten worden," antwoordde deze
zonder te luisteren.
„Wat jammer, dat zij er zo slecht uit ziet," zei gravin Nordston
tegen mevrouw Lwowa, „ondanks alles is hij haar pink nog niet
waard, vindt u ook niet?"
„Ik ben het niet met u eens, ik mag hem erg graag, en niet alleen
als zwager," antwoordde mevrouw Lwowa. „Wat ziet hij er flink
uit! En het is anders zo moeilijk, om in dergelijke omstandigheden
niet belachelijk te schijnen. Hij is niet belachelijk en ook niet stijf,
men voelt hoe ontroerd hij is."
„Had u dit huwelijk verwacht?"
„Zo ongeveer. Hij heeft altijd van haar gehouden."
„Wel, wij zullen zien, wie van beiden het eerst de voet op het tapijt
zet. Ik heb Kitty de raad gegeven, de eerste te zijn."
„Dat was overbodig," antwoordde mevrouw Lwowa, „in onze familie
luisteren wij allemaal naar onze mannen."
„Maar ik heb er wel voor gezorgd, de leiding te nemen en jij,
Dolly?" Dolly luisterde zonder te antwoorden; zij was ontroerd;
tranen vulden haar ogen, en bij het eerste het beste woord zou zij
zijn gaan huilen. Zij voelde zich gelukkig om Kitty en om Ljewin
en dacht terug aan haar eigen huwelijksdag; terwijl zij een blik
wierp op de knappe Stephan, vergat zij de werkelijkheid en
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innerde zich alleen nog maar haar eerste onschuldige liefde. Zii
dacht ook aan andere vrouwen, haar vriendinnen, zoals deze op dit

plechtige ogenblik in hun leven vol vreugde het verleden hadden
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vaarwel gezegd, en een onbekende toekomst tegemoet waren gegaan, met hoop en vreze in het hart. Onder • deze bruiden zag zij
ook weer haar dierbare Anna, van wier scheidingsplannen zij pas
had gehoord; ook haar had zij gezien onder een witte sluier, rein
als Kitty onder haar krans van oranjebloesem. En nu? „Het is
afschuwelijk," mompelde zij.
Niet alleen de zusters en de vriendinnen volgden belangstellend de
kleinste onderdelen der plechtigheid; onbekende toeschouwsters
hielden hun adem in uit vrees, een enkele beweging van het bruidspaar te missen, en antwoordden gehinderd op de grapjes of op de
loze praatjes der mannen, die zij zelfs vaak niet eens hoorden.
„Wat maakt haar zo van streek? Wordt zij tegen haar zin uitgehuwelijkt?"
„Tegen haar zin? Zo'n knappe man. Is het een vorst?"
„Die daar in wit satijn is de zuster. Hoor de deken eens brullen:
„Gehoorzaam uw echtgenoot."
„Komt het koor uit Tsjoedow?"
„Nee, van de synode."
„Ik heb de bediende gevraagd. Hij zegt, dat de bruidegom haar
meeneemt naar zijn buitengoed. Hij schijnt bar rijk te zijn. Daarom
heeft men haar uitgehuwelijkt."
„Een knap span."
„En u zei nog wel, Maria Wasiljewna, dat er geen crinolines meer
worden gedragen. Kijk dan maar eens naar die dame in het zwartbruin, dat moet een ambassadeursvrouw zijn, hoe is zij toegetakeld!
Ziet u wel?"
„Net een vlekkeloos lam, de bruid. Wat ze ook zeggen, het is
ontroerend.
Zo spraken de toeschouwsters, die hadden weten binnen te komen.
6.
Op dit ogenblik kwam een der kerkdienaren een groot stuk rose stof
uitspreiden in het midden van de kerk, terwijl het koor een moeilijke en gecompliceerde psalm aanhief, waarbij de bas en de tenor
elkaar moesten antwoorden; de priester wees het bruidspaar op
het tapijt.
Beiden kenden zij het bijgeloof, dat wil dat van de beide echtgenoten
diegene het werkelijke gezinshoofd wordt, die het eerst de voet op
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het tapijt zet; maar noch Ljewin noch Kitty herinnerden het zich
op dit ogenblik. Ook de opmerkingen om hen heen ontgingen hun
Een nieuw deel van de plechtigheid begon. Kitty luisterde naar de
gebeden en trachtte tevergeefs die te begrijpen. Naarmate de huwelijksinzegening voortging, werd de vreugde in haar hart groter
en kon zij moeilijker haar aandacht concentreren.
Er werd tot God gebeden, dat „de echtgenoten de gave der wijsheid
mochten ontvangen en een talrijke nakomelingschap"; er werd op
gezinspeeld „dat de eerste vrouw was geschapen uit een rib van
Adam"; dat de vrouw haar vader en haar moeder moest verlaten
om haar echtgenoot te volgen"; er werd tot God gebeden „hen te
zegenen als Izaak en Rebecca, Mozes en Sephora, en dat zij hun
kinderen zouden mogen zien tot in het derde en het vierde geslacht."
Toen de priester de kronen aanbood en Sjtsjerbatzki met zijn 'handschoenen, waaraan drie knopen zaten, sidderend die van de bruid
vasthield, werd hem van alle kanten halfluid toegeroepen, die goed
op Kitty's hoofd te zetten.
„Zet haar mij op," fluisterde zij zelf, glimlachend. Ljewin keek haar
aan, werd getroffen door haar stralend gezicht en voelde zich, evenals zij, gelukkig en rustig.
Zij luisterden met een vreugdid hart naar de voorlezing van het
bijbelhoofdstuk en de rollende stem van de deken bij het laatste
vers, dat zeer in de smaak viel bij de vreemden, die er met ongeduld
op hadden gewacht Zij dronken vol vreugde de met water vermengde wijn uit de schaal, en volgden bijna vrolijk dé priester, toen hij hen
het koor rondleidde, terwijl hij hun handen vasthield. Sjtsjerbatzki

en Tsjirikow, die de kronen vasthielden, volgden het bruidspaar en
glimlachten eveneens, terwijl zij struikelden over de sleep van de
bruid. Kitty's vreugde scheen zich aan alle aanwezigen mee te delen.
Ljewin was overtuigd, dat de deken en de priester zo goed als
hijzelf er door werden aangestoken.
Toen de kronen weer waren afgenomen, las de priester de laatste
gebeden en wenste hij het jonge paar geluk. Ljewin keek Kitty aan
en meende haar nog nooit zo schoon te hebben gezien; het was de
schoonheid van haar innerlijke vreugde, welke naar buiten straalde;
hij wilde spreken, maar hield op, uit vrees, dat de plechtigheid nog
niet ten einde zou zijn. Zachtjes en met een vriendelijke glimlach
zei de priester tegen hem: „Kus uw echtgenote, en gij, kus uw
echtgenoot," en hij nam hun de kaarsen af.
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Voorzichtig kuste Ljewin zijn vrouw, gaf haar een arm en ging de
kerk uit met het nieuwe en vreemde gevoel, dat hij eensklaps veil
dichter bij haar was. Tot nog toe had hij alles, wat zich afspeelde.
niet voor werkelijkheid kunnen houden en pas nu hun verbaasde en
verlegen blikken elkander ontmoeten, begon hij er in te geloven;
thans gevoelde hij, dat zij werkelijk één waren geworden.
Noc, diezelfde avor d, na het souper, vertrok het jonge paar naar
buiten.
7.

Wronski en Anna reisden sinds drie maanden samen door Europa;
zij hadden Venetië bezocht, Rome, Napels, en waren juist aangekomen in een Italiaans stadje, waar zij enige tijd.dachten te blijven.
Een indrukwekkende maitre d' hotel, de gladde haren in lijnrechte
scheiding, in het zwart gekleed, met een groot prachtig gesteven
front en een horlogeketting op een rond buikje, antwoordde onverschillig, de handen in zijn zakken, op de vragen van een meneer.
Stappen op de trap aan de andere kant van de stoep deden de
statige maitre d'hôtel zich omkeren en toen hij de Russische graaf
zag, die de mooiste kamers van het hotel had gehuurd, haalde hij
eerbiedig de handen uit de zakken en deelde de graaf met een
beleefde groet mede, dat de bode was komen zeggen, dat de opzichter van het paleis, waarover men onderhandelde, bereid was het
contract te tekenen.
„Uitstekend," zei Wronski, „is mevrouw thuis?"
„Mevrouw was even uit, maar zij is zo juist weer thuisgekomen,"
antwoordde de maitre d'hótel.
Wronski nam zijn slappe hoed met brede rand af, veegde zich met
zijn zakdoek over het voorhoofd en de haren, die achterover gekamd
zijn reeds kaal wordende kruin bedekten, toen wilde hij doorlopen.
terwijl zijn verstrooide blik over de nieuwaangekomene gleed, die
hem aandachtig stond te beschouwen.
„Mijnheer is Rus, en heeft naar u gevraagd," zei de maitre d'hôtel.
Wronski wendde zich nog eens om; het hinderde hem, dat hij ontmoetingen niet kon vermijden en toch was enige afleiding hem
welkom -- zijn ogen en die van de vreemdeling lichtten op: Golinitsjew!"
„Wronski!" Het was inderdaad Golinitsjew, een makker van Wron409

ski, toen hij nog cadet was; in die tijd was hij liberaal en hij had
de dienst verlaten zonder enig plan te hebben voor een ambtenaarlijke loopbaan. Sindsdien hadden zij elkander slechts één keer
ontmoet. Bij die gelegenheid had Wronski menen op te merken,
dat zijn vroegere makker met zijn radicale opvattingen neerzag op
de militaire carrière; dientengevolge had hij hem koel en uit de
hoogte behandeld, wat Golinitsjew onverschillig had gelaten, maar
hen niet had doen verlangen naar een nieuwe ontmoeting. En toch
herkenden zij elkander thans met een kreet van vreugde. Misschien
vermoedde Wronski niet, dat het genoegen, waarmee hij Golinitsjew
weerzag, veroorzaakt werd door zijn grenzeloze verveling, maar hij
vergat het verleden en reikte hem de hand; de enigszins ongeruste
uitdrukking op het gezicht van Golinitsjew maakte plaats voor onmiskenbare voldoening.
„Erg blij, je te zien!" zei Wronski met een vriendelijke glimlach,
welke zijn fraaie tanden ontblootte.
„Men heeft mij je naam genoemd, maar ik wist niet, of je het wel
was; ik ben zeer, zeer verheugd...."
„Maar kom toch binnen, wat doe je hier?"
„Ik ben hier al meer dan een jaar, ik werk."
„Werkelijk?" vreog Wronski belangstellend: „Kom toch binnen." En
volgens de gewoonten van de Russen om Frans te spreken, wanneer
zij niet willen worden verstaan door hun bedienden, zei hij in het
Frans: „Je kent mevrouw Karenin? Wij reizen samen, ik wilde juist
naar haar toegaan." En terwijl hij sprak bestudeerde hij het gezicht
van Golinitsjew.
„Ach, dat wist ik niet," antwoordde deze onverschillig, maar hij wist
het heel goed: „Ben je hier al lang?"
„Sinds drie dagen," antwoordde Wronski, die zijn makker nog steeds
gadesloeg: Het is een welopgevoed mens, die de dingen In hun
werkelijke daglicht ziet; ik kan hem voorstellen aan Anna, dacht
hij en gaf een gunstige uitleg aan de manier, waarop . Golinitsjew
het gesprek afleidde.
Sinds hij met Anna reisde, had Wronski bij elke nieuwe ontmoeting
hetzelfde gevoel van aarzeling; meestal hadden de mannen de
situatie verstaan „zoals zij moet worden verstaan". Hij zou moeilijk
hebben kunnen verklaren, wat hij daarmee bedoelde. Eigenlijk
trachtten die mensen niet te verstaan, en stelden zij zich tevreden
met een discrete houding, zonder toespelingen en vragen, zoals
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welopgevoede mensen doen ten overstaan van een delicate en ingewikkelde situatie. Zeer zeker was ook Golinitsjew zo iemand, en
toen Wronski hem had voorgesteld aan Anna, was hij dubbel tevreden over deze ontmoeting, daar zijn houding zo correct was, als men
maar kon verlangen en hem kennelijk zonder moeite afging.
Golinitsjew kende Anna niet, haar schoonheid en haar eenvoud
troffen hem. Zij bloosde, toen zij de beide mannen zag binnenkomen,
en deze hinderlijke blos beviel de bezoeker bijzonder. Hij kwam
onder de bekoring van de natuurlijke wijze, waarop zij haar situatie
deed blijken, door Wronski bij zijn voornaam te noemen en te
vertellen, dat zij hun intrek wilden nemen in een huis, dat werd
vereerd met de naam van paleis, als iemand, die elk misverstand bij
een vreemde wil wegnemen. Golinitsjew, die Alexis Alexandrowitsj

kende, moest in zijn hart deze jonge, levendige en krachtige vrouw
gelijk geven; hij erkende, wat Anna zelf nog steeds niet begreep,
dat zij gelukkig en vrolijk kon zijn, ook al had zij haar echtgenoot
en haar zoon verlaten en haar goede naam verloren.
„Dat paleis staat in de gids," zei Golinitsjew, „u zult er een prachtige
Tintoretto zien uit zijn laatste tijd."
„Weet je wat, het is prachtig weer, laten we er naar toe gaan," zei
Wronski tot Anna.
„Heel graag, ik zal mijn hoed opzetten. U zegt, dat het warm is?"
zei zij bij de deur, terwijl zij zich naar Wronski omwendde en
opnieuw bloosde.
Wronski begreep, dat Anna niet precies wist, wie Golinitsjew was,
en zich afvroeg, of zij tegenover hem deed zoals het behoorde. Hij
keek haar lang en teder aan en antwoordde: „Nee, niet zo erg
warm."
Anna maakte hieruit op, dat hij tevreden over haar was, beantwoordde hem met een glimlach en verliet met haar levendige en
soepele tred de kamer.
De vrienden keken elkander ietwat verlegen aan, Golinitsjew a13
iemand, die zijn bewondering zou willen uiten, maar het niet waagt,
dit te doen, Wronski als iemand, die een compliment verwacht en
daarvoor tevens beducht is.
„Dus je hebt je hier gevestigd?" zei Wronski, om een gesprek te
beginnen: „Je bent nog altijd met dezelfde studie bezig?"
„Ja, ik schrijf het tweede deel van „D e twee b r o n n e n", antwoordde Golinitsjew, verrukt over deze vraag. „Of, orn'nauwkeuri411

ger te zijn, ik ben bezig het materiaal te verzamelen. Het wordt
veel uitvoeriger dan het eerste deel. Bij ons in Rusland wil men
niet begrijpen, dat wij de erfgenamen zijn van Byzantium .... " En
hij begon een lange uiteenzetting.
Het hinderde Wronski, dat hij niets wist van dit boek, waarover de
schrijver sprak als over een bekend werk; toen, naarmate Golinitsjew
zijn opvattingen ontwikkelde, begon hij er belangstelling voor te
koesteren, hoewel hij bezorgd zag, dat een nerveuze opwinding zich
meester maakte van zijn vriend; diens ogen begonnen te schitteren,
terwijl hij de argumenten van zijn tegenstanders weerlegde en er
kwam een geprikkelde en gekwelde uitdrukking op zijn gezicht.
Wronski herinnerde zich Golinitsjew van vroeger -- hij was toen een
kleine jongen, mager, levendig, inschikkelijk, met verheven gedachten, en altijd de eerste van zijn klas. Wat had hem zo prikkelbaar
gemaakt? En waarom, vooral, stelde hij, toch iemand uit de beste
kringen, zich op één lijn met broodschrijvers, die hem dwars zaten?
Waren zij dat waard? Wronski gevoelde bijna medelijden met hem.
Zo vol was Golinitsjew van zijn werk, dat hij niet eens bemerkte,
hoe Anna binnenkwam. In haar wandeltoilet, een parasol in de
hand, bleef zij bij de pratenden staan, en Wronski was blij, dat hij
zich kon onttrekken aan de starre en koortsige blik van de ander,

om zijn liefdevolle ogen te richten op de elegante verschijning van
zijn vriendin. Het kostte Golinitsjew enige moeite, zichzelf weer
meester te worden, maar Anna wist hem spoedig af te leiden met
haar vriendelijk en vrolijk gebabbel. Zij bracht hem allengs op het
onderwerp der schilderkunst, waarover hij als een kenner sprak;
zo bereikten zij te voet het paleis en gingen dit bekijken.
„Eén ding bevalt mij bijzonder in onze nieuwe woning," zei Anna,
toen zij binnenkwam, „namelijk dat je een mooi atelier zult hebben,"
zij tutoyeerde Wronski in het Russisch in het bijzijn van Golinitsjew, die zij reeds beschouwde als een hunner beste kennissen
in de eenzaamheid, waarin zij voortaan zouden leven.
„Houd je je met de schilderkunst bezig?" vroeg deze op levendige
toon aan Wronski.
„Ik heb er vroeger veel aan gedaan, en ben er de laatste tijd weer
een beetje mee begonnen," antwoordde Wronski, die kleurde.
„Hij heeft er werkelijk veel gevoel voor," riep Anna stralend uit.
„Ik ben geen goede criticus, maar ik weet het van echte kenners."
---
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8.

Deze eerste tijd van morele bevrijding en terugkerende gezondheid
was voor Anna een periode van uitbundige vreugde; de gedachte
aan het kwaad, dat door haar was gesticht, vermocht niet haar roes
te vergiftigen. Dankte zij aan dat ongeluk niet een geluk, dat groot
genoeg was om alle wroeging uit te bannen? Zij bleef er dan ook
niet bij stilstaan. De gebeurtenissen, die op haar ziekte waren
gevolgd, van haar verzoening met Alexis Alexandrowitsj af tot aan
haar vertrek uit de echtelijke woning, kwamen haar voor als een
ziekelijke nachtmerrie, waarvan haar reis, alleen met Wronski, haar
had bevrijd. Waarom terug te komen op die verschrikkelijke herinneringen? Ten slotte, dacht zij bij zichzelf, en deze redenering
verleende haar geweten een zekere rust, was het leed, dat ik deze
man heb berokkend, een noodlot en onvermijdelijk, maar ik zal
tenminste niet profiteren van zijn ongeluk. Omdat ik hem doe lijden,
zal ik ook zelf lijden; ik zie af van alles wat ik lief heb, van alles,
wat mij in de wereld het meest ter harte gaat, mijn zoon en mijn
goede naam. Omdat ik heb gezondigd, verdien ik noch het geluk,
noch de scheiding, en ik aanvaard de schande evenals het smartelijke verlies van mijn zoon.
Anna was oprecht, wanneer zij zo redeneerde; maar eigenlijk had
zij tot nog toe noch die smart noch die schande ondergaan, waartoe
zij zich als tot een zoenoffer bereid waande. Wronski en zij vermeden, sinds zij in het buitenland waren, allebei ontmoetingen,
welke hen in een scheve positie zou hebben kunnen brengen --- de
weinige mensen, waarmee zij hadden omgegaan, hadden gedaan,
alsof zij hun toestand nog beter begrepen dan zijzelf. En onder het
verlies van haar zoon leed Anna nog niet zo diep --- hartstochtelijk
toegewijd aan haar dochtertje, een allerliefst kind, dacht zij slechts
zelden aan Serge.
Hoe langer zij bij Wronski was, des te meer ging zij van hem
houden; zijn voortdurende aanwezigheid was steeds weer een nieuwe
vreugde. Al zijn karaktertrekken kwamen haar bewonderenswaardig voor; sinds hij geen uniform meer droeg, schepte zij in al zijn
doen en laten, zelfs in het uitkiezen van zijn kleding, behagen als
een Hi ndelings verliefd meisje. Elk woord van hem, elke gedachte,
was een toonbeeld van grootmoedigheid en zieleadel. Zij was zelfs
bijna bang voor deze buitensporige bewondering, die zij hem niet
.
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eens durfde doen blijken, uit vrees, dat hij, indien zij hem zo haar
eigen minderwaardigheid zou doen gevoelen, minder van haar zou
gaan houden, en niets scheen haar verschrikkelijker toe dan de
gedachte, zijn liefde te verliezen. Overigens werd deze angst geenszins gerechtvaardigd door het gedrag van Wronski, die nooit ook
maar de geringste spijt toonde, dat hij aan zijn liefde een carrière
had opgeofferd, waarin hij het ongetwijfeld zeer ver had kunnen
brengen; nooit ook was hij zo eerbiedig geweest, zo bezorgd, dat
Anna zou kunnen lijden onder haar toestand. Hij, die anders zo
eigenzinnig was, scheen bij haar schier willoos, en trachtte slechts
ook haar kleinste wensen te raden. Hoe zou zij dan niet dankbaar
zijn geweest en zo aanhoudende attenties niet naar waarde hebben
geschat? Soms echter voelde zij zich onwillekeurig enigszins moe
van deze voortdurende bezorgdheid.
Wronski was van zijn kant, ondanks de verwerkelijking van zijn
liefste verlangens, niet volkomen gelukkig. Het was de eeuwige
dwaling van hen, die menen, het grootste geluk te zullen vinden in
de vervulling van al hun wensen, en hij bezat slechts een schaduw
van die onbegrensde zaligheid, welke hij zich had gedroomd. Toen
hij zich vrij had gezien in zijn daden, en in zijn liefde, was hij een
ogenblik volkomen gelukkig geweest; maar weldra maakte zich een
droeviger stemming van hem meester. Bijna zonder dit te vermoeden, zocht hij een nieuw doelwit voor zijn verlangens en begon hij
vluchtige grillen aan te zien voor diepe wensen.
Elke dag in den vreemde, zestien uren bezig te zijn, ver van de
maatschappelijke verplichtingen, welke zijn leven te Petersburg
hadden gevuld, wat niet gemakkelijk. En er was geen denken meer
aan de ontspanning, waarin hij op vroegere reizen heil had gezocht;
een plannetje om met vrienden te souperen, had Anna tot een bui
van wanhoop gebracht; hij kon geen kennismakingen, aanknopen
in de kringen van Russen of van Italianen, en behalve dat hij de
bezienswaardigheden van het land reeds kende, hechtte hij daaraan
als Rus en als intellectueel, niet die buitensporige waarde, welke
een Engelsman er aan toekent. Zoals een uitgehongerd dier zich stort
op het voedsel, dat binnen zijn bereik komt, wierp Wronski zich
onbewust op alles, wat hem tot verstrooiïng kon dienen, politiek,
schilderkunst, nieuwe boeken.
In zijn jeugd had hij getoond, aanleg tot schilderen te bezitten en
had hij, niet wetend wat te doen met zijn geld, grafiek verzameld.
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Het plan om te gaan schilderen bleef hem boeien als een bezigheid
voor zijn activiteit. Smaak bezat hij en daarnaast had hij een gave
tot navolging, welke hij verwarde met artistieke begaafdheid. Hij
had geen voorkeur voor een bepaald genre: historische of godsdienstige onderwerpen, landschappen, alles meende hij te kunnen
weergeven. Hij zocht zijn inspiratie niet direct in het leven, in de
natuur, omdat hij zowel het een als het ander slechts verstond door
bemiddeling van reeds bestaande kunstwerken, maar hij vervaardigde zeer vlot aanvaardbare copiën. Daar de Franse school
met haar gracieuse en decoratieve stukken een zekere bekoring op
hem uitoefende, begon hij van Anna een portret te schilderen in
deze trant. Zij droeg een Italiaans costuum, en allen, die dit portret

zagen, schenen er even tevreden over te zijn als zijn maker zelf.
9.

Het oude, enigszins vervallen palazzo, waarin zij zich pas hadden
gevestigd, riep bij Wronski een aangename illusie op; hij meende,
dat hij een metamorfose had ondergaan, en van een Russisch grondbezitter, rustend kolonel, veranderd was in een verfijnd kunstliefhebber, die op bescheiden wijze aan schilderkunst deed en de wereld
met haar ambities opofferde aan de liefde voor een vrouw. Het oude
paleis werkte deze hersenschim in de hand, met zijn hoge beschilderde plafonds, de fresco's en mozaïeken op de muren, de grote
vazen op de schoorsteenmantels en de steunarmen, de dikke gele
gordijnen voor de vensters, de gebeeldhouwde deuren en de grote
melancholieke zalen voor schilderijen. Een tijdlang ging Wronski
in zijn nieuwe rol op; hij maakte kennis met een Italiaanse tekenleraar, met wie hij buiten ging schilderen. Terzelfdertijd begon hij
met nasporingen naar de Italiaanse middeleeuwen, waardoor hij
zo'n levendige belangstelling voor deze tijd kreeg, dat hij ten slotte
met slappe hoeden van middeleeuws model liep, en zijn plaid volgens
de oude zeden om zich heen drapeerde, wat hem overigens uitstekend stond.
„Ken je het schilderij van Michaïlow?" vroeg Wronski op een
morgen aan Golinitsjew, die zijn kamer binnenkwam, en hij reikte
hem een Russische krant toe, waarin een artikel stond over deze
kunstenaar, die zo juist een schilderij had voltooid, dat toen reeds

beroemd en reeds verkocht was. Hij leefde hier in dezelfde stad,
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zonder ruggesteun of aanmoediging. Het artikel deed een scherpe
aanval op de regering en de academie, dat zij een begaafd kunstenaar
dusdanig in de steek lieten.
„Ik ken hem," antwoordde Golinitsjew, ,,zeer zeker heeft hij verdiensten, maar zijn opvattingen zijn volkomen verkeerd. Het zij a
altijd van die voorstellingen van Christus en van het religieuse leven
net als bij Iwanof, Strauss, Renan."
„wat stelt dit schilderij voor?" vroeg Anna.
„Christus i voor Pilatus. Christus is een Jood, door en door volgens
de nieuwe realistische school." En daar deze kwestie een van zijn
lievelingsthema's uitmaakte, begon Golinitsjew zijn ideeën uiteen te
zetten: „Ik begrijp niet, dat zij zo'n grove vergissing kunnen makel.
Het beeld van Christus is . in de kunst reeds voor goed gevormd door
de oude meesters. Indien zij er behoefte aan gevoelen, een wijsgeer
of een revolutionair te verbeelden, waarom nemen zij dan niet
Socrates, Franklin, Charlotte Corday, -- wie zij maar willen, —
maar niet Christus. Dat is de enige aan wie de kunst niet zou mogen
raken, en... "
„Is het waar, dat Michaïlow armoe lijdt?" vroeg Waronski, die
meende, dat hij als Maecenas diende te overweger, de kunstenaar te
helpen, zonder zich al te zeer te verdiepen in de waarde van zijn
werk: „Zouden wij hem niet kunnen vragen, of hij een portret van
Anna Arkadjewna wil schilderen?"
„waarom van mij?" antwoordde deze: „Na dat van jou wil ik geen
ander. Dan liever een van Anny (zo noemde zij haar dochtertje) of

van haar liet zij erop volgen, en wees op de Italiaanse min,
die het kind naar de tuin bracht en een vreesachtige blik in de
richting van Wronski wierp. Deze Italiaanse, wier schoonheid en
„middeleeuws type" Wronski bewonderde en wier hoofd hij had
geschilderd, was het enige wolkje in Anna's leven. Zij vreesde
jaloers op haar te zijn en deed daarom des te vriendelijker tegen
deze vrouw en haar zoontje.
Ook Wronski keek uit het venster, toen ontmoette hij de ogen van
Anna en wendde zich tot Golinitsjew: „Je kent die Michaïlow?"
„Ik heb hem wel eens ontmoet. Een merkwaardige, onopgevoede
kerel, een van die nieuwe wilden, zoals je ze tegenwoordig zoveel
ziet, begrijp je, die vrijdenkers, die meteen atheïst, materialist, nihilist zijn. — Vroeger," vervolgde Golinitsjew, zonder Wronski en
Anna aan het woord te laten komen, „vroeger was een vrijdenker
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iemand, opgevoed bij godsdienst en moraal, die de wetten, welke de
maatschappij bestieren, kende, en pas na veel strijd tot vrijheid van
denken kwam; maar tegenwoordig bezitten wij een nieuw type, de
vrijdenker, die opgroeit zonder ooit te hebben horen spreken van
zedelijke en godsdienstige wetten, die niet weten, dat er een zeker
gezag kan bestaan en die slechts negatief gevoelen: kortom: wilden.
Zo iemand is Michaïlow. Zoon van een major domus te Moskou,
heeft hij geen enkele opvoeding genoten. Toen hij met een zekere
faam op de academie kwam, heeft hij willen leren, want het is geen
gek, en daartoe heeft hij zich gewend tot de bron van alle kennis:
kranten en tijdschriften. Wat deed in de goede oude tijd iemand —
laten we zeggen een Fransman — die van plan was, zich te ontwikkelen? Hij bestudeerde de klassieke, de kerkvaders, de dichters,
de historici, de filosofen, en je zult begrijpen, welk een geestelijk‹,*
arbeid dat betekende. Maar bij ons gaat dat veel eenvoudiger, men
wendt zich maar tot de negatieve literatuur en men maakt zich heel
gemakkelijk enige wijsheid daarvan meester. En dan nog, twintig
jaar geleden, vertoonde deze zelfde literatuur sporen van de strij1
tegen het gezag en de eeuwenoude tradities van het verleden en
deze sporen van strijd deden nog het bestaan van die dingen uitkomen. Maar thans geeft men zich zelfs niet meer de moeite, het
verleden te bestrijden ,men stelt zich tevreden met woorden: selectie,
evolutie, bestaansstrijd, nihilisme; daarmee wordt alles afgedaan. In
mijn artikel...."
„Weet je wat we moesten doen," zei Anna, en brak vastbesloten de
woordenstroom van Golinitsjew af, nadat zij een blik had gewisseld
met Wronski, „laten wij uw schilder opzoeken...."
Golinitsjew stemde hier gaarne mee in en daar het atelier van de
kunstenaar in een ver afgelegen buurt lag, lieten zij er zich heen
rijden. Een uur later kwamen Anna, Golinitsjew en Wronski per
rijtuig voor een nieuw en lelijk huis. De bezoekers lieten hun
kaartjes naar Michaïlow brengen met het verzoek, het schilderij
-

te mogen zien.
10.

Michaïlow was als altijd aan de arbeid, toen hem de kaartjes van
Graaf Wronski en Golinitsjew werden gebracht. 's Morgens had hij
In zijn atelier zitten schilderen, maar toen hij thuis kwam had hij
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ruzie gemaakt met zijn vrouw, die met een veeleisende huiseigenares
geen overeenstemming had weten te bereiken: „Ik heb je nu al
twintig keer gezegd, niet met haar te gaan redetwisten. Je bent een
volmaakte dwaas, maar dat ben je nog veel meer, wanneer je in
het Italiaans gaat onderhandelen."
„waarom zorg je dan ook niet voor de achterstand? Mijn schuld is
het niet, als ik geld had...."
„Laat mij met rust, in 's hemelsnaam," riep Michaïlow uit met
een door tranen verstikte stem, en hij trok zich terug in zijn werkkamer, door een schot afgescheiden van het gemeenschappelijke
woonvertrek, deed de deur op slot en hield zich door: „Zij heeft ook
geen verstand!" zei hij tegen zichzelf, ging zitten aan zijn tafel en
begon verwoed te werken.
Nooit werkte hij beter dan wanneer er geen geld was, en vooral
wanneer hij ruzie had gehad met zijn vrouw. Hij was begonnen met
een schets van een man in een aanval van woede; . toen hij die niet
kon vinden, kwam hij weer met een norsch gezicht bij zijn vrouw
binnen zonder haar aan te zien en vroeg aan het oudste kind de
tekening, welke hij hun had gegeven. Na heel veel gezoek werd die
gevonden, vuil en vol kaarsvetvlekken. Hij nam het onfrisse papier
mee, legde het op zijn tafel, keek er naar op een afstand met half
gesloten ogen en glimlachte toen voldaan.
„Dat is het, dat is het!" mompelde hij, greep een potlood en begon
snel te tekenen. Een der kaarsvetvlekken gaf een nieuw aspect aan
zijn schets. Terwijl hij zo tekende, herinnerde hij zich de uitstekende
kin van de man, bij wie hij sigaren zocht, en meteen kreeg zijn
tekening diezelfde energieke en vastberaden uitdrukking; nu was
de schets geen vaag, dood ding meer, maar werd zij levendig en
bezield. Hij begon te lachen van plezier. Toen hij zijn tekening zorgvuldig afwerkte, werden hem twee kaartjes gebracht.
„Ik ga er dadelijk heen," antwoordde hij. Toen liep hij naar zijn
vrouw toe. „Kom, Sasja, wees niet boos," zei hij met een tedere en
tevens vreesachtige glimlach, „jij hebt ongelijk gehad, ik heb oo k
ongelijk gehad. Ik zal dat varkentje wel wassen." En, weer verzoend
met zijn vrouw, trok hij een olijfkleurige jas met fluwelen kraag
aan, pakte zijn hoed en ging naar het atelier, geheel en al in beslag
genomen door dat voorname Russische bezoek, dat per rijtuig was
gekomen om zijn atelier te zien.
In de grond van zijn hart dacht hij over het schilderij, dat daar
418

.

stond, ongeveer aldus: Niemand was in staat, iets dergelijks te
maken. Niet, dat hij het beter waande dan een Raphaël, maar hij
was er zeker van, dat hij er alles in had gelegd, wat hij wilde, en
daagde anderen uit, hetzelfde te doen. Maar ondanks deze overtuiging, welke zich reeds bij hem had gevestigd op de dag, toen hij
met dit werk was begonnen, hechtte hij zeer groot belang aan het
oordeel van het publiek, en tot in het diepst van zijn ziel was hij
ontroerd, bij de gedachte aan dit oordeel. Zijn critici kende hij een
diepe blik toe, welke hij zelf niet bezat, en hij verwachtte van hen,
dat zij in zijn schilderij nieuwe kwaliteiten zouden ontdekken, die
hij er nog niet in had gezien. Terwijl hij zo met grote stappen
voortging, werd hij in zijn spanning getroffen door het uiterlijk
van Anna, die in het schemerige licht van het portiek stond te
spreken met Golinitsjew en naar de naderende kunstenaar keek,
van wie zij zich reeds uit de verte een scherp beeld trachtte te
vormen. Deze sloot meteen, zonder het zelf te weten, deze indruk
weg in een hoekje van zijn hersens, om die een of andere dag te
benutten, evenals de kin van zijn sigàrenwinkelier.
De bezoekers waren ten aanzien van Michaïlow reeds ontgoocheld
door de verhalen van Golinitsjew en werden dit nog meer, nu zij
de schilder zagen. Michaalow was niet groot en gedrongen van
gestalte; met zijn snelle stappen, zijn bruine hoed, zijn olijfkleurige
jas en zijn nauwe, ouderwetse pantalon, verwekte hij een indruk,
welke er door zijn lange gezicht en het mengsel van verlegenheid,
pretentie en waardigheid, welke daarop te lezen stonden, niet gunstiger op werd.
„weest u zo goed, binnen te komen," zei hij, en trachtte onverschillig te doen, terwijl hij zijn bezoekers binnen liet en voor hen
de deur van het atelier opende.
11.

Amper waren zij binnen, of Michaïlow wierp een nieuwe blik op
zijn bezoekers; het hoofd van Wronski met de even uitspringende
jukbeenderen werd meteen genoteerd in zijn verbeelding, want in
deze man werkte het kunstenaarschap, dat onophoudelijk materiaal
verzamelde, ook al was hij zelf wat van streek. Zijn scherpe en
nauwkeurige waarnemingen steunden op schier onzichtbare kentekenen. Dit (Golinitsjew) moest een Rus zijn, die in Italië woonde.
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Michaïlow wist noch hoe hij heette, noch waar hij hem had ontmoet,
en nog minder, of hij hem ooit had gesproken; maar hij herinnerde
zich zijn gezicht zo goed als alle andere, die hij zag, en was zich
bewust, dat hij dit gelaat reeds had ondergebracht bij de grote groen
gezichten, welke ondanks hun bedrieglijke schijn van oorspronkelijkheid, arm waren aan uitdrukking. Een hoog oplopend voorhoofd
en veel haren van achteren verleenden dit hoofd louter op het oog
een zekere persoonlijkheid, terwijl een uitdrukking van kinderlijke
opwinding tot uiting kwam in de smalle afstand tussen de beide
ogen. Wronski en Anna moesten, volgens Michaïlow, voorname en
rijke Russen zijn, die geen verstand hadden van kunst, gelijk alle
rijke Russen, die de liefhebber en de kenner spelen: ze hebben
natuurlijk de musea bezocht, de ateliers van een aantal charlatans
en van die domme Engelse prae-Raphaëlieten afgelopen en nu
bewijzen zij mij de eer van me een bezoek te brengen, om hun
tournée te voltooien, dacht hij. De manier, waarop dilettanten de
ateliers van moderne schilders bezichtigen, was hem welbekend; hij
wist, dat het hun enige doel is, te kunnen zeggen, dat de moderne
kunst bewijst, hoe oneindig veel grootser de oude kunst is. Hij
verwachtte dit alles en maakte het op uit de onverschillige wijze
van spreken der bezoekers onder elkaar, terwijl zij door het atelier
liepen en op hun gemak de beelden en modellen bekeken, terwijl
de kunstenaar zijn schilderij onthulde.
Ondanks deze vooringenomenheid en de innige overtuiging, dat rijke
en voorname Russen slechts domoren en dwazen konden zijn, ontrolde hij zijn etsen, trok het zonnescherm op en onthulde met
bevende hand zijn schilderij.
„Kijk," zei hij, en ging op een afstand staan van het schilderij, dat
hij zijn bezoekers aanwees, „dit is Christus voor Pilatus. Mattheüs
hoofdstuk XXVII." Hij voelde hoe zijn lippen zenuwachtig trilden
en liep terug, om achter zijn gasten te gaan staan. In de weinige
seconden van stilte, welke volgden, keek Michaïlow met een onverschillige blik naar zijn schilderij, alsof hij een van de bezoekers was.
Ondanks zichzelf verwachtte hij van deze drie mensen, die hij een
ogenblik tevoren nog had geminacht, een deskundig oordeel, een
onfeilbare uitspraak. Hij vergat zijn eigen mening evenals de onmiskenbare verdiensten, welke hij nu al drie jaren aan dit werk
toekende, en bekeek het met de koele, critische blik van een
vreemdeling, en hij zag er niets goeds meer in. Hoe welverdiend
,
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zouden de beleefd gehuichelde frazen zijn, welke hij niet kreeg te
horen, hoezeer zouden zijn gasten gelijk hebben met hem te beklagen
en te bespotten, zodra zij weer weg waren! Deze stilte, welke toch
niet langer dan een minuut duurde, kwam hem onverdragelijk lang
voor, en om Mar te bekorten en zijn opwinding te verbergen, spande
hij zich in, iets te zeggen tegen Golinitsjew:
„Ik meen de eer te hebben gehad, u al eens te ontmoeten," zei hij
en zijn onrustige blik dwaalde heen en weer tussen Anna en Wronski,
om niets te verliezen van hun gelaatsuitdrukkingen.
„Zeker, wij hebben elkaar ontmoet bij Rossi op een avond, toen die
Italiaanse juffrouw, de nieuwe Rachel, heeft voorgedragen; herinnert
u zich wel?" antwoordde Golinitsjew vluchtig en wendden zijn blik
kennelijk zonder enige spijt af, maar toen hij bemerkte, dat Michaïlow een waarderend woord verwachtte, vervolgde hij : „Ijw werk is
zeer vooruitgegaan sinds ik het de laatste keer heb gezien, en
evenals toen ben ik ook nu zeer getroffen door uw Pilatus. Dat is
echt een goedige, zwakke man tsjinownik tot in de grond van zijn
ziel, die er geen flauw besef van heeft, wat hij doet. Maar het komt
mij voor...."
Het bewegelijke gezicht van Michaïlow helderde op, zijn ogen
schitterden, hij wilde antwoorden, maar zijn ontroering maakte hem
dit onmogelijk en hij wendde een hoestbui voor. Deze opmerking
over een detail was juist, maar bezat voor hem geen enkele waarde,
omdat hij de goede smaak van Golinitsjew niet hoog schatte en toch
vervulde zij hem met vreugde. Meteen voelde hij zich aangetrokken
tot zijn gast, en sloeg zijn neerslachtigheid over in enthousiasme.
Plotseling kreeg zijn schilderij voor hem weer dat gecompliceerde
en diepe leven.
"Wronski en Anna spraken op gedempten toon, zoals men dat doet
op schilderijen-tentoonstellingen, om de kunstenaar niet te kwetsen,
en vooral om de opmerkingen, welke zo gauw dwaas klinken, wanneer men het over kunst heeft, niet aan de anderen te laten horen.
Michaïlow meende, dat zijn schilderij een gunstige indruk had
gemaakt, en kwam naar hen toe.
„Wat heeft de Christus een bewonderenswaardige uitdrukking!" zet
Anna in de mening, dat deze lofspraak den kunstenaar slechts aangenaam kon zijn, omdat de Christusfiguur het centrum van het
schilderij vormde. En zij vervolgde: „Men gevoelt, hoe hij medelijden
heeft met Pilatus." Ook dit was een van die talloze juiste en banale
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opmerkingen, welke men kon maken. Het gelaat van Christus moest
de overgave aan de dood tot uitdrukking brengen, het gevoel van
diepe ontgoocheling, van bovennatuurlijke vrede, van verheven
liefde en derhalve ook van medelijden met zijn vijanden; Pilatus.
de tsjinownik, moest noodwendigerwijze, uit tegenstelling tot de
Christus-figuur, het beeld van het geestelijke leven, een symbool
zijn van het stoffelijke bestaan, en derhalve de indruk wekken van
een willekeurige ambtenaar; maar toch begon het gezicht van
Michaïlow te stralen.
„En hoe dat is geschilderd! Wat staat die figuur in de ruimte! Je
zou er omheen kunnen lopen," zei Golinitsjew, die met deze opmerking te kennen wilde geven, dat hij niet hield van zo'n realistische
voorstelling der Christus-figuur.
„Ja, het is een meesterwerk!" zei Wronski: „Wat een perspectief in
die gestalten op de achtergrond. Dat is nu nog eens handwerk!"
vervolgde hij tot Golinitsjew en met een toespeling op een gesprek,
waarin hij had bekend, te zijn ontmoedigd door de technische vereisten der kunst.
„Het is werkelijk buitengewoon!" zeiden Golinitsjew en Anna. Maar
de laatste opmerking van Wronski had Michailow geprikkeld. Hij
fronste zijn wenkbrauwen en keek Wronski ontstemd aan; hij
begreep niet, wat deze bedoelde met „handwerk". Het was hem
dikwijls opgevallen, zelfs in de lofspraken, die hij te horen kreeg,
dat men een tegenstelling maakte tussen de techniek van het handwerk en de innerlijke verdiensten van het kunstwerk, alsof het
mogelijk zou zijn, een slechte compositie talentvol te schilderen!
„De enige opmerking, die ik zou durven maken, als u het mij tenminste toestaat...." zei Golinitsjew.
„Zegt u het alstublieft," antwoordde Michaïlow en glimlachte zonder

vrolijkheid.
„Dat is, dat u een Godmens heb geschilderd, en niet de God, die
mens is geworden. Overigens weet ik, dat dat uw bedoeling was."
„Ik kan Christus alleen schilderen, zoals ik hem zie," zei Michaïlow

op sombere toon.
„Vergeeft u mij in dat geval, dat ik een persoonlijk gezichtspunt
hierop heb; uw schilderij is zo mooi, dat deze opmerking daaraan

niets kan afdoen.... Neem Iwanow bijvoorbeeld. Waarom brengt
hij Christus terug tot de proporties van een historische figuur? Hij
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zou dan evengoed een nieuw, minder afgezaagd thema kunnen
kiezen."
„Maar indien dit thema nu het allergrootste is voor de kunst?"
„Als er gezocht werd, zou er wel iets anders worden gevonden. De
kunst verdraagt volgens mij geen discussie; en toch stelt zich deze
vraag voor het schilderij van Iwanow: Is dit een God? En de ongehinderde werkingskracht gaat daardoor verloren."
„Waarom dat? Ik meen, dat deze vraag geen vraag meer is voor
verlichte mensen," antwoordde Michaïlow.
Golonitsjew deelde deze mening niet en koppig begon hij met de
schilder te redeneren, waarbij hij deze, die zich niet wist te verdedigen, in het nauw bracht.
12.
Anna en Wronski ergerden zich aan de geleerde kletspraat van hun
vriend en wisselden verveelde blikken; zij besloten eindelijk, met
hun beiden het atelier verder rond te wandelen en bleven staan voor
een klein schilderstuk.
„Wat een juweel! Dat is alleraardigst!" zeiden zij tegelijkertijd.
Wat bevalt hun zo bijzonder? dacht Michaïlow. Hij was dit schilderstuk, dat reeds drie jaren oud was, volkomen vergeten. Als hij eenmaal een schilderij af had, keek hij er liefst niet meer naar om en
dit had hij niet meer tentoongesteld, omdat een Engelsman het wilde
kopen: „dat is niets, een oude schets", zei hij.
„Maar het is prachtig!", zei ook Golinitsjew, die oprecht werd aangetrokken door het schilderij. Twee kinderen zaten te hengelen onder
een wilg. Helemaal bij deze bezigheid, trok het oudste voorzichtig het
snoer uit het water; het jongste kind lag voorover in het gras, zijn
krullekop op de arm, met grote peinzende ogen in het water te staren. Waaraan dacht hij?
Het enthousiasme, dat deze studie wekte, deed in Michaïlow weer
iets van zijn eerste ontroering herleven, maar hij vreesde, de ijdel
gebleken verwachtingen van het verleden en wilde zijn gasten naar
een derde schilderij voeren. Wronski's vraag, of dit schilderstuk te

koop was, mishaagde hem; deze geldkwestie kwam hem op dit ogenblik voor als niet aan de orde en hij antwoordde, wenkbrauwfronsend: „Het staat daar voor verkoop."
Toen de bezoekers waren heengegaan, ging Michaïlow zitten voor
zijn schilderij van Christus en Pilatus en ging in zijn geest na, alles,
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wat zij hadden gezegd en verzwegen, vreemd genoeg verloren de
opmerkingen, die in hun bijzijn en toen hij door hun ogen keek, zo
belangrijk schenen, thans elke betekenis. Nu hij met schildersblik
zijn werk bekeek, vond hij het weer geheel volmaakt en van hoge
waarde, en zo geraakte hij weer in een stemming, waardoor hij met
zijn werk voort kon gaan. Het been van de Christus-figuur, zag hij
nu, vertoonde nog een gebrek. Hij greep zijn palet, en, terwijl hij dit
been corrigeerde, keek hij naar het hoofd van Johannes op de achtergrond, dat hijzelf beschouwde als het beste wat er te maken was, en
dat de bezoekers zelfs niets hadden opgemerkt. Hij trachtte ook hieraan te werken, maar om goed te kunnen werken moest hij minder
opgewonden zijn en de juiste middenweg vinden tussen nuchterheid
en exaltatie. Op dit ogenblik was hij te zeer van streek; hij wilde
zijn schilderij weer toedekken, maar bleef nog een ogenblik verrukt
staan glimlachen tegen zijn heilige Johannes. Eindelijk maakte hij
zich met geweld van het schilderij los, liet het doek weer zakken en
ging, vermoeid maar gelukkig, naar huis.
Wronski, Anna en Golinitsjew reden vrolijk terug naar het palazzo,.
terwijl zij praatten over Michaïlow en zijn schilderijen. Het woord
talent keerde telkens weer terug in hun gesprek; daaronder verstonden zij niet alleen een ingeschapen, bijna lichamelijke begaafdheid, die onafhankelijk was van hart en geest, maar nog iets meer,
waarvan de ware betekenis hun ontging: „Talent", zeiden zij, „zeker,
dat heeft hij, maar dit talent is nog niet voldoende tot zijn recht gekomen, doordat hij cultureel niet genoeg ontwikkeld is, een gebrek
van alle Russische kunstenaars.
13.

Wronski kocht het kleine schilderstuk en haalde Michaïlow zelfs
over, een portret van Anna te maken. De kunstenaar kwam op de
afgesproken dag en begon met een schets, die reeds bij de vijfde
zitting trof door haar gelijkenis en door een zeer fijn gevoel voor de
schoonheid van het model: „Ik vecht al zo lang zonder iets te bereiken", zei Wronski over zijn eigen portret van Anna, „En hij hoeft
maar te kijken, om haar goed weer te geven -- dat noem ik nog eens
zijn vak verstaan."
„Dat komt met de nodige oefening vanzelf", zei Golinitsjew om hem

te troosten, want in zijn ogen bezat Wronski talent en bovendien een
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ontwikkeling, welke zijn gevoel voor de kunst moest louteren. Overigens werd deze overtuiging van Golinitsjew nog versterkt door zijn
behoefte aan Wronski's lofspraak en sympathie voor zijn eigen werk;
het was een uitwisseling van vriendschappelijkheden.
Buiten zijn atelier scheen Michaïlow een ander mens te zijn; vooral
in het palazzo toonde hij zich overdreven eerbiedig, en hij vermeed
zorgvuldig alle intieme omgang met mensen, die hij ten slotte niet
hoog schatte. Hij noemde Wronski steeds „Uwe Excellentie" en ondanks de herhaalde uitnodigingen van Anna bleef hij geen enkele
keer dineren, en kwam hij alleen op de uren, waarop zij model zat.
Anna was vriendelijker voor hem dan voor anderen; Wronski behandelde hij met bijzondere beleefdheid en wilde graag zijn mening horen over zijn eigen schilderwerk; Golinitsjew verzuimde geen enkele
gelegenheid, om hem gezonde begrippen bij te brengen ten aanzien
van de kunst — Michaïlow bleef onder dit alles even koel. Toch gegevoelde Anna, dat hij graag naar haar keek, ook al vermeed hij elk
gesprek; tegenover de vraag om raad van Wronski verschanste
hij zich in een koppig zwijgen; hij keek naar de schilderijen, zonder
een woord te zeggen en verborg niet, hoezeer praatjes van Golinitsjew hem verveelden.
Dit vijandig stilzwijgen maakte een pijnlijke indruk en het werd
aan weerszijden als een opluchting gevoeld, toen het werk af was,
en Michaïlow niet meer naar het palazzo kwam, waar hij als herinnering een bewonderenswaardig portret achter liet. Het eerst
bracht Golinitsjew de gedachte onder woorden, dat de schilder
jaloers was op Wronski: „Het maakt hem woedend te zien, dat een
rijk, hooggeplaatst man, bovendien nog graaf, waar zulke mensen
nooit tegen kunnen, er zonder veel moeite in slaagt, even goed,
misschien nog beter werk te maken dan hijzelf; hij heeft zijn leven,
gewijd aan de schilderkunst, maar jij bezit een algemene ontwikkeling, welke mensen als Michaïlow nooit zullen bereiken."
Hoewel Wronski het voor de schilder opnam, gaf hij in zijn hart
zijn vriend gelijk, want eigenlijk vond hij het heel natuurlijk, dat
iemand in slechter doen hem zou benijden.
De beide portretten van Anna hadden hem wijzer moeten maken en
hem moeten doen zien, welk verschil er bestond tussen Michallow
en hemzelf; hij begreep dat ook goed genoeg, om aan het zijne niet
verder te werken, en het overtollig te verklaren, terwijl hij zich
tevreden stelde met zijn middeleeuws schilderij, waarover hij even
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voldaan was als Golinitsjew en Anna, omdat het veel meer dan
alles, wat Michallow maakte, geleek op een oud schilderstuk.
Hoezeer hij zich ook aangetrokken had gevoeld tot het portret van
Anna, toch was de schilder van zijn kant blij, dat hij nu was
bevrijd van de praatjes van Golinitsjew en van het schilderwerk
van Wronski; natuurlijk kon men deze niet beletten een beetje te
spelen, omdat de dilettanten nu eenmaal ongelukkigerwijze het recht
hebben te schilderen, wat hun goeddunkt, maar hij leed onder dit
tijdverdrijf van een amateur. Niemand kan een ander verbieden een
pop van was te maken en die te omhelzen, maar laat hij die tenminste niet gaan liefkozen in het bijzijn van een minnend paar!
Een soortgelijke indruk van tekort schieten maakte op hem het
schilderwerk van Wronski; dat kwetste hem, beledigde hem — hij
vond het belachelijk en meelijwekkend.
De bevlieging van Wronski voor de schilderkunst en de middeleeuwen was overigens niet van lange duur; hij bezat voldoende
artistiek gevoel om zijn schilderij niet af te maken en triestig te
bekennen, dat de gebreken, die aanvankelijk weinig in het oog
liepen, meer en meer begonnen op te vallen, naar mate hij vorderde.
Het was met hem als met Golinitsjew, die, hoewel hij zich de leegte
in zijn geest bewust was, liefst luchtkastelen bouwde en zich verbeeldde, dat hij zijn gedachten moest rijpen en dat hij materiaal
verzamelde. Maar terwijl deze verbitterd werd en prikkelbaar, bleef
Wronski volkomen kalm; hij kon zichzelf niet bedriegen en zei met
zijn gewone karaktervastheid de schilderkunst eenvoudig vaarwel,
zonder te trachten, zich te rechtvaardigen of zich te verklaren.
Maar weldra werd dit doelloze leventje in het kleine stadje onverdragelijk, het palazzo scheen hem eensklaps oud en vervuild; de
verkleurde gordijnen begon hij vuil te vinden, de scheuren in het
mozaïek, de aanslag op de kroonlijst, de eeuwige Golinitsjew, de
Italiaanse tekenleraar en de buitenlandse reiziger begonnen hem
allen pijnlijk te vervelen, en Wronski gevoelde een dringende behoefte aan een ander bestaan.
Anna was verbaasd over deze snelle ontgoocheling, maar stemde
er van harte in toe, naar Rusland terug te keren en daar ergens
buiten te gaan wonen. Wronski wilde over Petersburg reizen, om
daar de boedelscheiding met zijn broer te regelen, en Anna wilde
er haar zoon opzoeken. De zomer zouden zij doorbrengen op het
grote landgoed der Wronski's.
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14.
Ljewin was bijna drie maanden getrouwd. Hij was gelukkig, maar
anders, dan hij het had gedacht, en ondanks zekere onverhoopte
verrukkingen, stootte hij telkens weer op een ontgoocheling. Het
huwelijksleven was heel iets anders dan hij zich had voorgesteld;
evenals iemand, die de kalme en regelmatige loop van een schip op
een meer heeft bewonderd en dit zelf zou willen besturen, ervoer
hij het onderscheid tussen het beschouwen zonder meer en de actie
zelf. Er kon niet mee worden volstaan zonder verkeerde bewegingen
stil te blijven zitten, er moest ook worden gedacht aan het water
onder zijn voeten, de koers van het vaartuig, het roeien met de
riemen, die zijn onervaren hand dubbel zwaar gevoelden.
Toen hij nog vrijezel was, had hij bij zichzelf dikwijls gelachen
over de kleine verdrietelijkheden van het huwelijksleven: onenigheden, jalouzie, allerlei prutswerkjes. Nooit zou iets dergelijks in
zijn huishouden voorkomen, nooit zou het leven binnenshuis gelijken
op dat van anderen. En daar deden zich toch al die onbenulligheden
voor, kregen zij zelfs, wat hij ook deed, een onbetwistbaar belang.
Zoals alle mannen had Ljewin gedacht, in het huwelijk de voldoeningen der liefde te zullen smaken, zonder dat hij daarbij op
enig prozaïsch detail verdacht was geweest. De liefde diende hem
de rust na de arbeid te schenken, zijn vrouw had zich te vergenoegen met zijn aanbidding, en hij vergat geheel en al, dat ook zij
recht had op een zekere eigen activiteit. Groot was zijn verrassing,
toen hij zag, dat die poëtische en lieftallige Kitty reeds bijna de
eerste dagen van hun huwelijk kon denken aan de meubelen, aan
de bedden, aan het linnen, aan het tafelservies, aan de kok. Tijdens
hun verloving had het hem getroffen, hoe zij had geweigerd op reis
te gaan, om zich hier buiten te installeren, nu deed het hem pijnlijk
aan, vast te stellen, dat de liefde haar na verscheidene maanden
niet belette, zich bezig te houden met de stoffelijke zijde van het
leven, en daarover maakte hij grapjes tegen haar.
Ondanks alles bewonderde hij haar en zag met vermaak, hoe zij de
leiding nam bij de inrichting van het huis en de nieuwe meubelen,
die uit Moskou waren gekomen, het ophangen van de gordijnen, de
meubilering van de logeerkamer voor Dolly, hoe zij haar nieuwe
kamenier en de oude kok bevelen gaf, met Agatha Michaïlowna
redetwistte en haar het toezicht over de provisiekast ontnam. De
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oude kok glimlachte zachtaardig, wanneer hij fantastische orders
kreeg, die niet waren uit te voeren; Agathe Michaïlowna schudde
bedenkelijk het hoofd over de nieuwe regelen, welke haar jonge
meesteres voorschreef. Ljewin keek bij dit alles toe en als Kitty,
half lachend, half huilend, zich bij hem kwam beklagen, dat niemand
haar nu au serieux nam, vond hij zijn vrouw lief, maar eigenaardig.
Hij begreep niets van haar gevoelens, dat zij nu heel iemand anders
was geworden, nu zij bergen bonbons kon kopen, uitgeven en
bestellen, wat zij wilde, zij, die bij haar ouders altijd haar neigingen
had leren onderdrukken. Vol vreugde bereidde zij zich voor op de
komst van Dolly met haar kinderen, hoe zou zij de kleintjes verwennen. De huiselijke beslommeringen trokken haar onweerstaanbaar aan en alsof zij slechte tijden in het verschiet zag, bouwde zij
bij de nadering van de lente instinctief haar nestje. Deze ijver ten
aanzien van kleinigheden, volkomen in tegenstelling met het verheven geluksideaal, dat Ljewin zich had gedroomd, was in zekere
opzichten een ontgoocheling, terwijl deze zelfde activiteit, welker
doel hem ontging, maar welke zij toch niet zonder genoegen kon
aanzien, hem in andere opzichten een onverhoopte verrukking toescheen.
Ook hun twisten waren voor hem verrassingen! Nooit zou Ljewin
hebben gedacht, dat tussen zijn vrouw en hem andere betrekkingen
dan die van zachtheid, respect, tederheid, konden bestaan; en daar
waren zij nu reeds van de eerste dagen aan het kibbelen! Kitty
verklaarde, dat hij alleen van zichzelf hield, en smolt met wanhopige gebaren in tranen weg. De eerste kibbelarij ontstond naar
aanleiding van een boodschap, welke Ljewin op een nieuwe boerderij
moest doen; hij bleef een half uur langer weg, dan hij had gezegd,
doordat hij was verdwaald, toen hij de vlugste weg naar huis wilde
nemen. Kitty alleen was in zijn gedachten terwijl hij het huis
naderde, en onderweg ontgloeide hij bij de gedachte aan zijn `geluk,
zijn tedere gevoelens voor zijn vrouw. Hij snelde naar de salon in
een soortgelijke st è mming als op de dag, toen hij haar ten huwelijk
had gevraagd. Een somber gezicht, dat hij niet kende, ontving hem.
Hij wilde Kitty kussen, maar zij duwde hem terug.
„Wat is er?"
„Jij maakt maar plezier...." begon zij, zij wilde koel en verbitterd
schijnen. Maar amper had zij de mond open gedaan, of de absurde
jalouzie, welke haar tijdens het wachten in de vensterbank had
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gekweld, brak uit in verwijten. Toen begreep hij voor het eerst
duidelijk, wat hij tot nog toe slechts vaag had verstaan, dat de
afstand, welke hen scheidde, onafwijsbaar was en dat hij niet meer
wist, waar zijn eigen persoonlijkheid begon, en waar die eindigde.
Nooit kreeg hij weer zo sterk een dergelijke indruk. Hij wilde zich
vrij pleiten, Kitty haar onrechtvaardigheid bewijzen; oudergewoonte
was hij geneigd, het ongelijk aan haar te wijten, maar zo zou hij
haar nog meer hebben geprikkeld, en hun onenigheid hebben vergroot. Het was wreed, een onrechtvaardigheid te blijven dulden,
erger was het nog, haar te kwetsen met de bedoeling, zichzelf te
rechtvaardigen. Als iemand, die half in slaap, vecht met een brandende pijn, die hij kwijt zou willen zijn, en bij zijn ontwaken tot de
ontdekking komt, dat die pijn diep in zijn eigen wezen wortelt,
erkende hij, dat geduld het enige geneesmiddel was.
De verzoening volgde spoedig. Zonder zichzelf dit te bekennen
voelde Kitty, dat zij ongelijk had, en deed zij zo lieftallig, dat hun
liefde er nog groter door werd. Ongelukkigerwijze kwamen deze
moeilijkheden dikwijls voor wegens even onbenullige als onvoorziene redenen, en omdat zij over en weer nog niet wisten, wat voor
de een en de ander belangrijk was. Deze eerste maanden waren
verre van gemakkelijk; geen van beiden waren zij in een goed
humeur en over een kinderachtigheid kon reeds een misverstand
ontstaan, waarvan zij de oorzaak later niet begrepen. Beiden rukten
zij aan het eigen uiteinde van de ketting, welke hen verbond, en
deze wittebroodsweken, waarvan Ljewin wonderen verwachtte, lieten
in werkelijkheid slechts pijnlijke indrukken bij hem na. Beiden
trachtten zij later de talloze betreurenswaardige, bijna belachelijke,
incidenten uit deze tijd, waarin zij zo weinig in een normale geestestoestand hadden verkeerd, uit hun herinnering te bannen.
Hun leven werd pas regelmatiger, na hun wederkeer uit Moskou;
waar zij in de derde maand na hun huwelijk korte tijd verbleven.
15.

Zij waren weer thuis en genoten van hun eenzaamheid. Ljewin zat
voor zijn bureau te schrijven; Kitty was, in een paarse jurk, waarop
haar man erg was gesteld, omdat zij haar de eerste dagen van hun
huwelijk had gedragen, bezig met een handwerkje, en zat op de
grote leren divan, welke in Ljewin's studeerkamer stond, zoals ten
tijde van Uri grootvader en van zijn vader. Hij genoot van de
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aanwezigheid van zijn vrouw, terwijl hij nadacht en schreef aan
een nieuw hoofdstuk over de ongunstige toestand van de Russische
landbouw, welke hij thans vooral weet aan een voortijdig overnemen
van de Europese beschaving. Inmiddels peinsde Kitty over de zonderlinge houding van haar man, die avond voor hun vertrek uit
Moskou, tegenover de jonge prins Tsjarski, die, overigens met weinig
tact, haar een beetje het hof had gemaakt: Hij is jaloers, dacht zij,
mijn hemel, wat is hij lief en dom! Als hij wist, wat voor indruk
zij allen op mij maken! Precies dezelfde indruk als Peter de kok!
En zij wierp op de stevige nek en hals van haar echtgenoot een
blik, waarin het bezitsinstinct sprak: Het is jammer, hem in zij
werk te storen, maar later heeft hij nog wel tijd om te werken; ik
wil zijn gezicht zien, zal hij voelen, dat ik naar hem kijk? Ik wil,
dat hij zich omdraait.... En zij sperde haar ogen wijd open, als om
haar blik meer kracht te geven.
„Ja, zij trekken de beste krachten tot zich en wekken een valse
schijn van rijkdom," mompelde Ljewin, die zijn pen neerlei, daar
hij de blik van zijn vrouw op zich gevestigd voelde. Hij draaide zich
om: „Wat is er?" vroeg hij glimlachend en stond op.
Hij heeft zich omgedraaid, dacht zij : „Niets, ik wilde alleen maar
dat je je zou omdraaien" --- en zij keek hem aan, verlangend te
raden, of hij tevreden was, omdat zij hem had gestoord.
„Wat hebben wij het toch goed met ons beidjes! Ik tenminste," zei
hij, en kwam stralend van geluk op haar toe.
„Ik voel mij hier zo prettig, dat ik nergens meer heen wil, en in
geen geval naar Moskou."
„Waarover zat je te denken?"
„Ik? Ik dacht.... Nee, nee, ga weer zitten schrijven, laat je niet
afleiden," antwoordde zij met eventjes een pruillipje. „Ik moet nu
al deze gaatjes uitknippen, zie je wel?" en zij pakte de handwerkschaar.
„Nee; zeg mij, waarover je denkt," herhaalde hij, en ging naast haar
zitten, terwijl hij de bewegingen van haar schaartje volgde.
„Waaraan ik dacht? Aan Moskou en aan jou."
„Waarmee heb ik dat geluk verdiend? Dat is niet natuurlijk," zei
hij, en kuste haar de hand.
„Maar hoe gelukkiger ik ben, des te natuurlijker vind ik het."
„Er springt een lokje uit je haar," zei hij en draaide haar hoofd
voorzichtig om.
;

,
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„Een lokje? Laat maar zitten - wij zijn nu met ernstiger zaken bezig.”
Maar de ernstige zaken werden onderbroken en toen Koesjma kwam
zeggen dat de thee klaar was, stoven zij als betrapt uiteen.
Toen Ljewin alleen was, borg hij zijn papieren op in een nieuwe
map, die zijn vrouw had gekocht, waste zijn handen in een fraai
bekken, dat zij ook had aangeschaft, en terwijl hij bij zijn gedachten
glimlachte, schudde hij het hoofd met een gevoel, dat op wroeging
geleek: zijn leven was te zoetelijk geworden, te verwend, als van
God in Frankrijk, en hij voelde zich een beetje beschaamd -- dit
leventje deugt niet, dacht hij, ik loop nu al drie maanden rond.
Vandaag ben ik voor het eerst gaan zitten werken, en nauwelijks
ben ik begonnen, of ik houd er al weer mee op. Ik verwaarloos
zelfs mijn gewone werk, ik controleer niets meer, ik ga nergens
heen. Nu eens gpij t het mij, bij haar weg te gaan, dan weer ben ik
bang, dat zij zich verveelt, ik, die meende, dat het leven voor het
huwelijk niet meetelde, en dat het pas daarna werkelijk begon! En
nu doe ik al drie manaden helemaal niets. Daar moet een einde aan
komen. Het is niet haar schuld en er kan haar ook geen enkel
verwijt van worden gemaakt. Ik had mij flinker moeten tonen, mijn
mannelijke zelfstandigheid verdedigen, want ten slotte zou je maar
lui worden....
Een ontevreden mens laat het niet gemakkelijk na, de oorzaak van
zijn ontevredenheid bij iemand anders te zoeken. Met droefheid
bedacht Ljewin dan ook, dat, als de schuld niet bij zijn vrouw lag
(haar kon hij niet beschuldigen), deze moest worden gezocht in
haar opvoeding: dat rund van een Tsjarski bijvoorbeeld, wist zij
niet eens op een afstand te houden. Behalve de kleine beslommeringen voor haar huishouding (daar zorgde zij goed voor), van haar
toilet en van haar handwerkje, deed zij niets; helemaal geen belangstelling voor mijn werk, voor het bedrijf of voor de boeren,
zelfs geen lust in lezen of muziek, en toch kan zij goed spelen. Zij
doet helemaal niets en voelt zich toch alleszins voldaan.
Terwijl Ljewin haar zo beoordeelde, ontging het hem, dat zijn vrouw
zich voorbereidde op een tijd van activiteit, waarin zij tegelijk
vrouw, moeder, huisvrouw, min en onderwijzeres zou moeten zijn;
hij verstond niet, dat zij zichzelf deze uren van zorgeloosheid en
liefde gunde, omdat een verborgen instinct haar de taak deed kennen, welke haar wachtte, terwijl zij geleidelijk haar nestje gereed
maakte voor de toekomst.
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16.
Toen Ljewin boven kwam, vond hij zijn vrouw zitten voor haar
nieuwe theeservies, terwijl zij een brief van Dolly las, want die
twee schreven elkaar geregeld, en Agatha Michaïlowna zat met een
kop thee voor zich naast haar jonge meesteres.
„Kijk, onze mevrouw heeft mij gezegd, hier te gaan zitten," zei (V3
oude vrouw en keek vertederd naar Kitty. Deze laatste woorden
onthulden aan Ljewin het einde van een huiselijk drama tussen
Kitty en Agatha Michaïlowna; ondanks het verdriet, dat Kitty haar
had gedaan door de teugels zelf in handen te nemen, was de overwinnares er in geslaagd, zich te doen vergeven.
„Wel, hier is een brief voor jou," zei Kitty en reikte haar man een
brief toe met een foutief geschreven adres. „Hij komt, geloof ik,
van die vrouw, je weet wel...., van je broer, ik heb hem niet
gelezen. Deze komt van Dolly; stel je voor, zij is met Grischa en
Tanja naar een kinderbal geweest, bij de Sarmatzki's. Tanja was
verkleed als markiezin."
Maar Ljenin luisterde niet naar haar; hij greep met een kleur naar
de brief van Marie Nikolajewna, de voormalige geliefde van Nikolas, en las die door; zij schreef hem voor de tweede keer. In de
eerste brief zei zij, dat Nikolaj haar had weggejaagd, zonder dat zij
iets had misdaan, en liet er met ontroerende naïeviteit op volgen,
dat zij geenszins om hulp vroeg, hoewel zij thans in grote nood
verkeerde, maar dat de gedachte aan Nikolaj Dmitritsj haar niet

met rust liet. Wat zou er van hem worden, zwak als hij was? Zij
smeekte zijn broer, hem niet uit het gezicht te verliezen. De tweede
brief was op een andere toon gesteld. Thnas deelde zij mede, dat
zij Nikolaj in Moskou had teruggevonden, en samen met hem vertrokken was naar een provinciestad, waar hij een functie had gekregen; daar had hij ruzie gemaakt met een van zijn chefs en was
vervolgens naar Moskou gegaan; maar onderweg was hij ziek
geworden en hij zou waarschijnlijk niet weer herstellen. „Hij vraagt
voortdurend naar u en wij hebben trouwens geen geld meer,"
schreef zij.
„Lees eens, wat Dolly van je schrijft," begon Kitty, maar toen zij
de ontroering op het gezicht van haar man zag, zweeg zij: „Wat is
er, is er iets gebeurd?"
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„Zij schrijft mij, dat mijn broer Nikolaj op sterven ligt. Ik ga op
reis.
Kitty's gezicht veranderde -- Dolly, Tanja als markiezinnetje, alles
was vergeten. „Wanneer ga je weg."
„Morgen."
„Kan ik met je meegaan?" vroeg zij.
„Kitty, wat een idee," antwoordde hij op verwijtende toon.
„Hoe, wat voor een idee," zei zij pijnlijk getroffen, dat haar voorstel
zo onwelwillend werd ontvangen. „Waarom zou ik niet met je meegaan? Ik zou je op geen enkele wijze last bezorgen. Ik...."
„Ik ga, omdat mijn broer op sterven ligt," zeide Ljewin, „wat heb
jij daarginds te doen
„Wat jij er zelf ook gaat doen."
Op een ogenblik, dat zo ernstig is voor mij, denkt zij er alleen maar
aan, hoe vervelend het is, alleen te blijven, dacht Ljewin, en deze
gedachte stemde hem droevig. „Het is onmogelijk," antwoordde hij
streng.
Agatha Michael own a, die zag, dat het verkeerd liep, zette haar kopje
thee neer en ging de kamer uit. Kitty bemerkte dit zelfs niet. De
toon van haar man had haar des te dieper gekwetst, omdat hij
blijkbaar in het geheel geen belang hechtte aan haar woorden. „En
ik zeg je, dat als jij gaat, dan ga ik ook; ik ga beslist met je mee,"
zei zij op boze, opgewonden toon, „ik zou wel eens willen weten,
waarom dat onmogelijk is! Waarom zeg je dat?"
„Omdat de hemel mag weten, waar ik hem vind, in welke herberg,
hoe de wegen daar zijn. Je zult me alleen maar tot last zijn," zei
Ljewin, die trachtte zijn koelbloedigheid te bewaren.
„Helemaal niet. Ik heb niets nodig; waar jij heen kunt gaan, kan
ik ook heengaan, en...."
„Al was het alleen maar om die vrouw, waarmee je toch niet in
”

?"

contact kunt komen."
„Waarom niet? Ik hoef van dat alles niets af te weten, het gaat mij
niet aan. Ik weet, dat de broer van mijn man op sterven ligt, dat
mijn man hem opzoekt, en dat ik met hem meega om...."
,,Kitty, wind je niet zo op, en bedenk, dat het mij pijn doet in zo'n
ernstige zaak te zien, dat jij mijn verdriet nog komt vergroten met
een dergelijke zwakheid, de vrees om alleen te b lijven. Als je je
verveelt, ga dan naar Moskou."
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„Zo ben jij nu! Je denkt altijd, dat ik kleinzielig ben,” riep zij uit
met tranen van woede in haar stem. „Ik ben niet zwak.... Ik voel

dat het mijn plicht is, in een dergelijk ogenblik bij mijn man te
blijven, en jij wilt me kwetsen, door je opzettelijk in mij te ver-

gissen."
„Maar het is verschrikkelijk, zo'n slaaf als ik word!" riep Ljewin
uit, en stond van tafel op, niet in staat, zijn ontstemming te verbergen; hetzelfde ogenblik begreep hij echter, dat de slag hemzelf
trof.
„waarom ben je dan getrouwd? Je zou anders vrij zijn geweest -waarom, als je nu al spijt hebt?" En Kitty rende weg naar de salon.
Toen hij haar daarheen naliep, vond hij haar in snikken. Eerst
probeerde hij met woorden, niet haar te overtuigen, maar haar te
kalmeren. Zij luisterde niet naar hem en aanvaardde geen enkele
van zijn argumenten; hij bukte zich en greep een van tr weerstrevende handen, kuste die en kuste haar haren, en nog eens haar
hand; zij zweeg nog steeds. Maar toen hij eindelijk haar hoofd in
zijn handen nam en haar „Kitty" noemde, werd zij week, begon te
huilen en meteen kwam de verzoening tot stand.
Er werd besloten, dat zij samen zouden vertrekken. Ljewin verklaarde, dat hij overtuigd was, dat zij niets anders wilde, dan nuttig
zijn, en dat de aanwezigheid van Marie Nikolajewna bij zijn broer
geenszins ongepast was; maar in de grond van zijn hart nam hij
het zichzelf, en ook zijn vrouw kwalijk; merkwaardigerwijze voelde
hij, die niet had kunnen geloven in het geluk, door haar te worden
bemind, zich bijna ongelukkig doordat dit al te zeer het geval was.
Ontevreden over zijn eigen zwakheid, maakte hij zich reeds bij
voorbaat zorgen over de onvermijdelijke toenadering tussen zijn
vrouw en de minnares van zijn broer. De gedachte, deze twee in
dezelfde kamer te zien, vervulde hem met afschuw en walging.
17.

Het hotel in de provinciestad, waar Nikolaj op sterven lag, was een
van die nieuwe inrichtingen, welke de pretentie bezitten, een
publiek, dat weinig gewend is aan zulk modern raffinement, zindelijkheid te bieden, comfort en voornaamheid, maar door datzelfde
publiek spoedig worden veranderd in een slecht onderhouden her434

berg. Alles maakte er op Ljewin een onprettige indruk: de soldaat in
zijn smerige uniform, die als portier dienst deed en in de hall een
sigaret rookte, de sombere en trieste ijzeren trap, de kellner in zijn
vlekkerige zwarte jas, de table d'hote met haar afschuwelijke versiering van kunstbloemen, welke onder het stof zaten, de algemene
wanorde en onzindelijkheid en een zekere spoorwegachtige bedrijvigheid -- dit alles paste in het geheel niet bij wat hen te wachten
stond, en zij vonden het in pijnlijke tegenstelling met hun jonge
geluk.
De beste kamers waren reeds bezet. Men bood hun een onzindelijke
kamer aan en beloofde tegen de avond een andere. Ljewin bracht
er zijn vrouw heen, ontstemd, dat zijn verwachtingen zo spoedig
verwezenlijkt werden, en dat hij gedwongen was, zich eerst te
bekommeren over haar installatie, inplaats van naar zijn broer te
kunnen lopen.
„Ga maar, ga maar gauw!" zei zij met een berouwvol gezicht. Hij
liep zonder een woord te zeggen de kamer uit en botste bij de
deur bijna tegen Marie Nikolajewna, die juist had gehoord, dat hij
was aangekomen. Zij was sinds Moskou niet meer veranderd: nog
altijd dezelfde wollen jurk, waaruit haar hals en haar armen tevoorschijn kwamen, en dezelfde goedige uitdrukking op haar grof, pokdalig gezicht.
„En? Hoe gaat het met hem?"
„Erg slecht. Hij staat niet meer op en vraagt nog steeds naar u.
U. .. u bent met uw echtgenote?" Ljewin vermoedde in het begin
niet eens, wat haar zozeer opwond, maar zij legde het meteen uit:
„Ik zal naar de keuken gaan, hij zal tevreden zijn, hij herinnert zich,
dat hij haar in het buitenland heeft gezien."
Ljewin begreep, dat het over zijn vrouw ging, en wist niet, wat te
antwoorden: „Kom, kom!" zei hij.
Maar nauwelijks had hij een voet vooruitgezet, of de deur van zijn
kamer ging open en Kitty verscheen op de drempel. Ljewin kreeg
een kleur van ergernis, toen hij zijn vrouw in een scheve positie
zag, maar Marie Nikolajewna bloosde nog meer; en zij drukte zich
tegen de muur, het huilen stond haar nader dan het lachen, zij
verborg haar rode handen in haar sjaaltje, om zich een houding te
geven. Ljewin las in de blik, welke Kitty op deze voor haar onbegrijpelijke en bijna verschrikkelijke vrouw wierp, een uitdrukking
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van nieuwsgierige gretigheid; het duurde maar een oogwenk.
„Wel, wat is er?" vroeg zij aan haar man.
„We kunnen hier in de gang niet blijven staan praten!" antwoordde
Ljewin op geprikkelde toon.
„Wel, komt u binnen, " zei Kitty tegen Marie Nikolajewna, die zich
terugtrok, maar toen zij het ontstelde gezicht van haar man zag, liet
zij erop volgen: „Of ga maar liever, ga maar, en laat mij dan halen,"
en zij ging haar kamer weer binnen. Ljewin begaf zich naar zijn
broer.
Hij dacht die te zullen vinden in de eigenaardige, hoopvol gestemde
toestand, t.b.c.-patiënten eigen, welke hem tijdens zijn laatste bezoek
had getroffen en dan vermagerd en zwakker, met voortekenen van
een naderend einde, ma a r toch altijd nog zféhzelf. Hij dacht, dat
medelijden hem vervulde voor deze beminde broer, en dat de vrees,
welke hij destijds had gevoeld bij de gedachte aan zijn dood, nog
in versterkte mate zou terugkeren; maar wat hij zag, was heel iets
anders dan dat hij verwachtte.
In een vervuild kamertje, waar heel wat reizigers tegen de muur
hadden gespuwd, en dat slechts door een dun schot gescheiden was
van een andere kamer, waar mensen praatten, zag hij in een benauwde en ongezonde atmosfeer op een slordig bed een lichaam
liggen onder een dunne deken. Op die deken strekte zich een grote
hand uit, als een hark, en die op zonderlinge wijze met de pols
vastzat aan een soort lange en dunne staak. Het hoofd op het kussen
bezat enkele spaarzame haren, welke vochtig van het zweet tegen
de slapen vastgeplakt waren, en een bijna doorschijnend voorhoofd.
Hoe is het mogelijk, dat dit schier zielloze lichaam mijn broer
Nikol ii is? dacht Ljewin. Maar toen hij naderbij kwam, verdween
de twijfel, een blik op de ogen, welke hem bij zijn binnenkomst
begroetten, was voldoende, om de afgrijselijke waarheid te zien.
Nikolaj keek zijn broer met ernstige ogen aan. Deze blik maakte
alles tussen hen weer als van ouds: Konstantin voelde er iets als
een verwijt in, gevoelde schier wroeging over zijn eigen geluk. Hij
greep de hand van zijn broer; deze glimlachte, maar de flauwe
glimlach veranderde niets aan de hardheid van zijn gelaat.
„Je verwachtte niet, mij zo te zullen vinden," bracht hij er met
moeite uit.

„Ja.... nee....," antwoordde Ljewin onthutst. „Waarom heb je
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mij niet eerder gewaarschuwd? Voor mijn huwelijk? Ik heb al mijn
best gedaan, je te vinden." Hij wilde spreken, om een pijnlijke
stilte te vermijden, maar zijn broer antwoordde niet, en keek hem
aan, zonder de ogen neer te slaan, alsof hij zijn woorden een voor
een woog; Ljewin voelde zich niet op zijn gemak.'Ten slotte deelde
hij mee, dat zijn vrouw bij hem was en daarover gaf Nikolaj zijn
voldoening te kennen, al zei hij er meteen bij, dat hij vreesde, haar
te zullen doen schrikken. Er volgde een stilte — plotseling begon
Nikolaj te spreken en uit de uitdrukking op zijn gezicht leidde
Ljewin af, dat hij hem niets belangrijks had te zeggen, maar het
bleek een beschuldiging te zijn tegen de dokter en een uiting van
spijt, dat hij niet een Moskouse beroemdheid kon raadplegen. Ljewin
begreep, dat zijn broer nog steeds hoop koesterde. Na een tijdje stond
Ljewin op onder voorwendsel, dat hij zijn vrouw wilde halen, maar
in werkelijkheid, om zich althans enkele minuten te onttrekken
aan deze wrede indruk.
„Dat is goed, ik zal hier een beetje laten opruimen en luchten;
Masja, ruim de boel eens op," zei de zieke met inspanning, „en dan
ga je maar weg," liet hij er op volgen, en keek zijn broer onderzoekend aan.
Ljewin ging zonder te antwoorden de kamer uit, maar hij was nog
niet in de gang, of het speet hem al, dat hij beloofd had, zijn vrouw
te halen; bij de gedachte, aan wat hij had ondervonden, besloot hij
haar te overreden, dit bezoek maar na te laten: Waarom haar

dezelfde kwelling te bezorgen als mij? dacht hij.
„Nu? En?" vroeg Kitty bezorgd.
„Het is ontzettend! Waarom ben je meegegaan?"
Kitty keek haar man een ogenblik zwijgend aan, toen nam zij hem
bij de arm en zei verlegen: „Kostja, breng mij naar hem toe, als we
samen zijn. zal het minder zwaar vallen. Breng mij, laat mij met
hem alleen. Begrijp dan, dat het voor mij erger dan iets anders is,
je verdriet te zien en er de oorzaak niet van te kennen. Misschien kan
ik hem van dienst zijn en jou ook. Ik bid je, sta het mij toe!" Zij
smeekte er om, alsof het ging om het geluk van haar leven. Ljewin
zag zich genoopt, haar verzoek in te willigen en onderweg vergat hij
Marie Nikolajewna geheel.
Kitty liep met verende stappen voort en haar gezicht was dapper
en vol liefde, zoals zij haar man aanzag. Toen zij binnenkwam, liep
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zij. op het bed toe, zodat de zieke niet gedwongen werd, het hoofd
om te wenden; toen pakte haar jonge, frisse hand de grote hand
van de stervende en met de vrouwelijke gave om een sympathie
te kunnen doen blijken, zonder dat deze kwetst, begon zij op zachte,
doch levendige toon, tegen hem uit te spreken:
„Wij hebben elkander gezien in Soden, terwijl wij elkander niet
kenden," zei zij, „had u toen gedacht, dat ik uw zuster zou worden?"
„U zou mij niet hebben herkend, nietwaar?" zei hij ; een glimlach
verhelderde zijn gezicht sinds hij haar had zien binnenkomen.
„Co, toch wel! Wat was het verstandig van u, ons te laten komen! Er
ging geen dag voorbij, of Kostja dacht aan u en maakte zich bezorgd dat hij maar niets hoorde."
De opflakkering in de zieke duurde niet lang. Nog had Kitty niet
opgehouden te spreken, of de uitdrukking van streng verwijt van
de stervende jegens de welvarende verscheen weer op zijn gezicht.
„Ik ben bang, dat u het hier niet al te best hebt," vervolgde de
jonge vrouw en ontweek de blik, die op haar was gericht, om de
kamer rond te zien. .,We moeten een andere kamer voor hem vragen, en onze eigen kamer dichter bij hem hebben," zei zij tegen
haar man.
18.

Ljewin kon in tegenwoordigheid van zijn broer niet kalm blijven,
maar de bijzonderheden van de afschuwelijke toestand, waarin hij
geen verbetering meende te kunnen brengen, ontgingen zijn ogen
en zijn afgeleide aandacht. Zozeer was hij getroffen door de vuilheid
van de kamer, de wanorde en de benauwde lucht, die er heersten
en het steunen van de zieke, dat de gedachte niet bij hem opkwam,
te vragen, hoe diens arme lichaam daar lag, onder de deken, te
trachten, het hem iets gemakkelijker te maken, zodat hij het, indien
al niet beter, ten minste minder erg zou hebben. Reeds de gedachte
aan deze details deed hem beven, en de zieke, die instinctief gevoelde, dat hij zich onmachtig achtte, werd daardoor geprikkeld.
Ljewin deed ook niet anders, dan de kamer onder allerlei voorwendsels in- en uitgaan, ongelukkig als hij was in de nabijheid van
zijn broer, en nog ongelukkiger, wanneer hij niet bij hem was, niet
in staat om alleen te blijven.
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Kitty zag de dingen heèl anders -- zodra zij bij de zieke was
gekomen, gevoelde zij medelijden voor hem en in haar vrouwelijke
hart verwekte dit medelijden geenszins vrees of afschuw, maar deed
haar daarentegen navraag doen naar alles, wat zijn droevige toestand kan verzachten. Overtuigd als zij was van haar plicht, hem
bij te staan, twijfelde zij niet aan de mogelijkheid, hem te helpen,
en zonder aarzeling begon zij hiermee. De dingen, die bij haar man
weerzin opwekten, trokken juist haar aandacht. Zij liet een dokter
halen, stuurde iemand naar de apotheek, zette haar kamenier en
Marie Nikolajewna aan het schoonmaken, afstoffen, wassen; zelf
hielp zij hen daarbij. Zij liet het nodige aandragen of opruimen en
zonder zich te bekommeren om de mensen, die zij daarbij tegen
kwam, ging zij heen en weer van haar kamer naar die van haar
zwager, en sleepte mee, wat er ontbrak: lakens, kussenslopen, handdoeken, hemden.
De kellner, die aan de table d'hôte bediende, gaf enkele malen op
slecht gehumeurde toon antwoord, als zij zich tot hem richtte, maar
zij deelde haar bevelen zo vriendelijk doch nadrukkelijk uit, dat
hij ze desondanks ten uitvoer bracht. Ljewin keurde al deze drukte
niet goed; hij zag er het doel niet van, en vreesde zijn broer te
hinderen, maar deze bleef kalm en onverschillig, hoewel ietwat
verbaasd, en volgde met belangstelling het doen en laten van de
jonge vrouw. Toen Ljewin terugkwam van de dokter, naar wie
Kitty hem had toegestuurd, zag hij, terwijl hij de deur open deed,
dat men de zieke schoon ondergoed aantrok. De geweldige rug met
de uitspringende schouders, de uitstekende ribben en de ruggegraat
waren ontbloot, terwijl Marie Nikolajewna en de huisknecht bezig
waren met de mouwen van het hemd, waarin zij maar niet de lange,
magere armen van Nikolaj kon krijgen.
Kitty deed snel de deur dicht, zonder de kant van haar zwager uit
te zien, maar deze zuchtte luid, en snel liep zij op hem toe.
„Schiet een beetje op," zei zij.
„Laat me begaan," fluisterde de patiënt boos. „Ik zal mezelf wel

redden...."
„Wat zeg je?" vroeg Marie.
Maar Kitty verstond en begreep, dat hij zich schaamde, zich in deze

toestand te laten zien: „Ik zie niets!" zei zij en hielp hem zijn arm
in de mouw van het hemd te steken: „Marie Nikolajewna, gaat U
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naar de andere kant van het bed en help ons. Ga jij," zei zij tegen
haar man, „uit mijn tas eens dat flaconnetje halen en breng het
mij; in die tussentijd zijn wij hier dan wel klaar."
Toen Ljewin met de flacon terugkwam, lag de zieke weer en alles
om hem heen scheen thans anders. Inplaats van de benauwde lucht,
spoot Kitty thans wat eau de cologne in de kamer. Het stof was
verdwenen, onder het bed lag een kleed; op een tafeltje stonden,
netjes in de rij, de medicijnflesjes, een karaf, en daar lagen het
nodige linnengoed en Kitty's handwerkje; op een andere tafel vlak
bij het bed een kaars, het drankje en de poeders. De gewassen,
gekamde patiënt lag op heldere lakens en werd ondersteund door
een stapel kussens, hij had een wit hemd aan, waarvan de kraag
zijn buitengewoon magere hals omsloot. Een hoopvolle uitdrukking
blonk in zijn ogen, die Kitty niet verlieten.
De dokter, die Ljewin in de club had gevonden, was niet dezelfde,
z-)1s waarover Ni' -olaj zo ontstemd was; hij onderzocht de zieke
zorgvuldig, schudde het hoofd, schreef een recept en gaf nauwkeurige voorschriften omtrent het toedienen der geneesmiddelen en
de voeding. Hij schreef verse, bijna rauwe eieren voor, en seltwater
met warme melk van een bepaalde temperatuur. Toen hij was heengegaan, zei de patiënt iets tegen zijn broer, waarvan deze alleen de
laatste woorden verstond: „Je Katja", maar uit zijn blik begreep
Ljewin, dat hij haar lof zong. Toen riep hij Katja, zoals hij haar
noemde: „Ik voel me veel beter," zei hij tegen haar, „met uw hulp
zou ik er weer bovenop zijn gekomen. Alles is nu zo goed!" Hij
wilde de hand van zijn schoonzuster aan zijn lippen brengen, maar
vreesde haar onaangenaam te zijn en derhalve streelde hij ze alleen.
De jonge vrouw drukte hartelijk zijn hand tussen de hare.
mij nu op de linkerkant en gaat dan allen slapen," fluisterde hij.
Alleen Kitty begreep wat hij zei, omdat zij er onophoudelijk over
dacht, wat hem goed zou kunnen doen: „Leg hem op zijn zij," zei
zij tegen haar man, „ik kan het zelf niet doen en wil het ook niet
overlaten aan de bediende. Kunt u hem optillen?" vroeg zij aan
Marie Nikolajewna.
„Ik durf niet," antwoordde deze.
Hoewel Ljewin het ontzettend vond, dit lichaam, dat hem onder
de deken reeds schrik aanjoeg, op te tillen, onderging hij de invloed
-
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van zijn vrouw en sloeg hij de armen om de patiënt heen met een
vastbeslotenheid, welke deze heel goed van hem kende. De eigenaardige zwaarte van deze uitgeputte ledematen verbaasde hem.
Terwijl hij met grote moeite zijn broer verlegde en Nikolaj's magere
armen om zijn hals waren geslagen, schudde Kitty snel de kussens
op, opdat de patiënt beter zou liggen.
Deze hield een hand van zijn broer vast en trok hem naar zich toe;
Ljewin voelde zijn hart breken, toen de zieke die hand naar zijn
lippen bracht om haar te kussen. Hij liet hem echter geworden en
verliet toen snikkend de kamer zonder een woord te kunnen uitbrengen.
19.

Aan de eenvoudigen van geest en aan de kinderen heeft Hij geopenbaard, wat Hij de wijzen verborgen heeft, dacht Ljewin, toen hij
kort daarop met zijn vrouw zat te praten -- niet dat hij, wanneer
hij zo het Evangelie aanhaalde, zichzelf een wijze waande, maar
zonder zijn eigen verstand te onderschatten, meende hij toch, dat
de gedachte aan de dood op hem een andere indruk maakte dan op
zijn vrouw en op Agatha Michaïlowna. Evenals hij hadden ook

andere sterke geesten deze verschrikkelijke gedachte doorvorst met
alle kracht van hun gemoed; hij had hun werken gelezen, maar ook
zij schenen er niet zo'n diep besef van te hebben als zijn vrouw
en zijn oude meid. Hoe verschillend deze twee mensen overigens ook
waren, in dit opzicht . vertoonden zij een algehele overeenkomst.
Beiden kenden zij, zonder een ogenblik te twijfelen, de zin van het
leven en van de dood, en hoewel zij ongetwijfeld niet konden antwoorden op de vragen, die gistten in het brein van Ljewin, zij
zouden toch zeer zeker deze grote ogenblikken in het menselijke
lot op dezelfde wijze verstaan en hun opvattingen op dit punt delen
met millioenen menselijke wezens. Ten bewijze van hun vertrouwd
zijn met de dood, naderden zij als vanzelfsprekend de stervende en
vreesden hem niet, terwijl Ljewin en zij, die evenals hij uitvoerig
konden spreken over de dood, die moed niet bezaten en zich niet
in staat gevoelden, een stervende te helpen -- indien hij alleen bij
zijn broer zou zijn geweest, had Konstantin hem alleen maar aangezien en in angst en vrezen op zijn einde gewacht, zonder een
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hand uit te steken, om dat einde tegen te houden. De aanblik van
de zieke verlamde hem; hij kon niet meer spreken, noch zien, noch
zich bewegen. Over neutrale dingen spreken, kwam hem kwetsend
voor; over droevige dingen spreken, over de dood, onmogelijk;
zwijgen was al niet beter. Als ik hem aankijk, zal hij denken, dat
ik bang ben; als ik hem niet aankijk, zal hij denken, dat mijn
gedachten elders zijn. Op de tenen lopen, prikkelt hem waarschijnlijk, maar gewoon lopen lijkt zo bruut.
Kitty dacht aan niets van dit alles en had daartoe ook geen tijd; zij
dacht alleen aan haar patiënt en scheen precies te weten, wat zij
moest doen, en wat zij probeerde gelukte haar ook. Zij vertelde
bijzonderheden over haar huwelijk, over zichzelf, glimlachte tegen
hem, beklaagde hem, streelde hem, vertelde hem van mensen, die
hersteld waren en monterde hem zo op : hoe kwam zij aan die kunst?
En evenmin als Agatha Michaïlowna stelde Kitty zich met uitsluitend lichamelijke zorgen, of louter materiëel ingrijpen tevreden -beiden lieten zij zich aan hoger dingen gelegen liggen; toen Agatha

Michaïlowna het had gehad over de oude knecht, die was gestorven,
had zij gezegd: „code zij dank, hij heeft gebiecht en is bediend;
God geve alien zo'n dood!" Kitty zag reeds van de eerste dag
af kans, haar zwager voor te bereiden op de sacramenten der stervenden, en dat tussen al haar bezigheden met het linnengoed, de
drankjes en de omslagen door.
Toen hij aan het einde van de dag weer in zijn kamer kwam, ging
Ljewin zitten; hij boog, geheel van streek, het hoofd, en wist niet
wat te doen, hij was niet in staat, zich te bekommeren om het eten,
het uitpakken van de koffers, ook maar iets te regelen, zelfs om te
spreken met zijn vrouw; Kitty daarentegen legde een buitengewone
activiteit aan de dag; zij liet eten brengen, pakte zelf de koffers uit,
hielp de bedden opmaken en vergat niet, deze met insectenpoeder
te bestrooien. Zij verkeerde in die opwinding en bezat dat snelle
inzicht, wat begaafde mannen aan de vooravond van een veldslag,
of van een ernstig en beslissend uur in hun leven, eigen is, wanneer
de gelegenheid zich biedt om hun waarde te tonen.
Hei: had nog geen middernacht geslagen, toen alles reeds keurig in
orde was; hun hotelkamer zag er uit als een eigen thuis — naast
het bed van Kitty stond op een tafel, waarover een wit kleedje lag,
haar spiegel met haar borstel en kammen.
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Ljewin vond het ondoenlijk, te eten, te slapen, zelfs te spreken; elk
van zijn eigen bewegingen kwam hem ongepast voor. Zij echter zette
lievelingsvoorwerpen op hun plaats, zonder dat haar bezigheid iets
kwetsends of iets gedwongens had. Toch. konden zij niet eten en
bleven zij lange tijd zitten alvorens naar bed te gaan.
„Ik ben erg blij, dat ik hem er toe heb kunnen brengen, morgen
het heilig oliesel te ontvangen," zei Kitty, die in haar nachtjapon
haar haren zat te kammen voor haar reisspiegel. „Ik heb nog nooit
iemand zien bedienen, maar mama heeft mij verteld, dat er dan
gebeden worden opgezegd voor het herstel van de patiënt."
„Meen je dan, dat hij nog kan herstellen?" vroeg Ljewin, die toekeek, hoe de scheiding op Kitty's hoofdje verdween, zodra zij de
kam terugtrok.
„Ik heb de dokter gevraagd; die zegt dat hij nog hoogstens drie
dagen kan leven. Maar wat weten ze ervan? — Ik ben blij, dat ik
hem zover heb gekregen," zei zij en keek hem aan, „alles is mogelijk," liet zij er op volgen met die eigenaardige bijna sluwe uitdrukking, welke haar gezicht altijd aannam, wanneer zij over godsdienst
sprak. Nooit hadden zij meer, sinds dat gesprek in hun verlovingstijd, over religieuse aangelegenheden met elkander gesproken, maar
daarom ging Kitty niet minder geregeld naar de kerk en zij bad in
de rustige overtuiging, een plicht te vervullen; ondanks de bekentenis, welke haar man had gemeend te moeten doen, hield zij hein
voor een even goede Christen, misschien nog een betere, dan zichzelf; hij maakte, meende zij, maar grapjes, wanneer hij het tegendeel beweerde, evenals wanneer hij haar plaagde met haar handwerkje: „Fatsoenlijke mensen stoppen hun gaten," placht hij dan
te zeggen. „En jij maakt gaten voor je plezier."
„Ja, deze vrouw, Marie Nikolajewna, zou hem nooit zover hebben
gekregen," zei Ljewin, „en ik moet zeggen, dat ik erg blij ben, dat
je bent meegekomen; je hebt alles zo keurig in orde gemaakt, alles
zo opgeruimd ...." Hij greep haar hand, maar durfde die niet te
kussen (was het geen profanatie, zo'n kus in het aangezicht des
doods?) doch hij keek haar met schitterende ogen aan en drukte
berouwvol haar hand.
„Het zou jou alleen veel te zwaar zijn gevallen," zei zij, terwijl zij
haar wangen verborg, die rood waren geworden van voldoening,
door haar armen op te tillen om haar haren op te binden. „Zij kent
443

het niet zo goed, terwijl ik daar in Soden heel wat heb geleerd."
„Zijn er dan zulke ernstige patiënten daar?"
„Nog veel ernstiger."
„Je kunt je niet voorstellen, hoeveel verdriet het mij doet, hem zo
geheel veranderd te zien; in zijn jeugd was hij zo'n knappe jongen!
Maar toen begreep ik hem niet!"
„Dat geloof ik graag; ik voel, dat wij vrienden zouden zijn geweest,"
zei zij, en zij keek haar man aan met tranen in de ogen van schrik,
dat zij in de verleden tijd had gesproken.
„Jullie zoudt zijn geweest....," antwoordde hij droevig. „Hij is een
van die mensen, waarvan je inderdaad kunt zeggen, dat hij niet
voor deze wereld geschapen is."
„Maar laten we ondertussen niet vergeten, dat we nog heel wat
vermoeiende dagen in het vooruitzicht hebben; we moeten gaan
slapen," zei Kitty, die op haar minuscule horloge keek.

20.

De volgende dag werd de patiënt bediend. Tijdens de plechtigheid
bad Nikolaj hartstochtelijk; er stónd een wanhopige smeekbede en
tevens een vast vertrouwen te lezen in zijn ogen, die waren gericht
op de ikoon, welke men op een speeltafeltje, waarover een gebloemd
kleedje lag, had neergezet. Ljewin schrok ervan, hem zo te zien,
want hij wist, dat het afscheid van dit leven, waaraan hij zozeer
hing, er des te wreder door zou zijn. Hij kende trouwens de opvattingen van zijn broer en wist, dat diens scepticisme niet voortkwam uit het verlangen, zich onafhankelijk te maken van de godsdienst ten einde in groter vrijheid te leven; zijn godsdienstige overtuigingen waren geschokt door de moderne wetenschappelijke theorieën; zijn terugkeer tot het geloof was dus noch logisch, noch
normaal, maar alleen te danken aan een ongegronde hoop op beterschap, zij kon dus slechts tijdelijk en egoïstisch zijn. Kitty had
deze hoop aangewakkerd door haar verhalen over ongewone genezingen. -- Deze gedachten kwelden Ljewin, terwijl hij de hoop
op het gezicht van zijn broer zag, diens vermagerde hand moeizaam
zich zag bewegen naar zijn kale voorhoofd, om een kruis te slaan,
de ontvleesde schouders en die amechtige borst, welke het leven,
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waarom de zieke smeekte, niet meer kon omvatten. Tijdens de plechtigheid deed Ljewin, wat hij honderd malen had gedaan, zo ongelovig
als hij was: „Genees deze man, indien Gij bestaat," zei hij tot God,
„en Gij zult ons beiden redden."
Na de bediening voelde de zieke zich plotseling veel beter; het
eerstvolgende uur hoestte hij slechts een enkele maal; hij verzekerde, terwijl hij glimlachend met tranen van dankbaarheid Kitty de
hand kuste, dat hij geen pijn had, en zijn krachten en zijn eetlust
voelde terugkeren. Toen men hem zijn soep bracht, ging hij zelf
rechtop zitten en vroeg om een cotelet; hoe onmogelijk een genezing
ook was, toch brachten Ljewin en Kitty dit uur door in een soort
opgewonden en vreesachtige hoop: „Hij maakt het beter, veel
beter!"
„Het is verbazingwekkend."
„Waarom zou het verbazingwekkend zijn? Het gaat hem ongetwijfeld beter," fluisterden zij elkander glimlachend toe.
De illusie hield niet lang stand. Na een onrustig slaapje van een
half uur, werd de patiënt door een hoestbui wakker. Meteen verdween aller hoop, ook die van de patiënt zelf. Hij vergat, wat hij
een uur tevoren nog had geloofd en schaamde zich zelfs, er aan te
denken. Hij liet zich een flesje jodium aanreiken om in te ademen.
Ljewin gaf het hem aan, en zijn broer keek naar hem met dezelfde
hartstochtelijke blik, waarmee hij naar de ikoon had gekeken, om

zich de uitspraak van de dokter, die aan jodium wonderbaarlijke
krachten toeschreef, te doen bevestigen.
„Kitty is er niet?" fluisterde hij met een hese stem, toen Ljewin
met tegenzin de woorden van de dokter had herhaald: „Nee? Dan
kan ik spreken. --- Ik heb die comedie gespeeld om harentwil. —
Zij is zo lief! Maar wij beiden kunnen ons niet vergissen. Kijk,
hierin heb ik vertrouwen," zei hij en drukte het flesje met zijn
knokige handen, terwijl hij de inhoud opsnoof.
Omstreeks acht uur 's avonds zagen Ljewin en zijn vrouw, terwijl
zij in hun kamer thee dronken, Marie Nikolajewna buiten adem
binnensnellen. Zij was bleek en haar lippen beefden: „Hij sterft!"
stamelde zij. „Ik ben bang, dat hij aanstonds zal sterven!"
Beiden snelden zij naar Nikolaj; hij zat scheef overeind in bed, het
hoofd voorover, en zijn lange rug dubbel gevouwen.
„Wat is er?" vroeg Ljewin zachtjes, na een ogenblik stilte.
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„Ik ga heen!” fluisterde Nikolaj, die de klanken uiterst moeizaam
uitsprak, maar toch nog met duidelijke uitspraak. Zonder het hoofd
op te heffen keek hij zijdelings zijn broer aan, wiens gezicht hij
alleen kon zien: „Katja, ga heen!" fluisterde hij nog. Zachtjes dwong
Ljewin zijn vrouw, de kamer uit te gaan.
„Ik ga heen," herhaalde de stervende.
„waarom denk je dat toch?" vroeg Ljewin om iets te zeggen.
„Omdat ik heenga," herhaalde Nikolaj, alsof hij voor dit woord een
voorkeur had opgevat, „het is afgelopen."
Marie Nikolajewna kwam op hem toe: „Ga toch liggen, dat is beter,"
zei zij.
„Ik zal nu gauw rustig liggen, dood," fluisterde hij met een soort
geprikkelde ironie: „Goed! Leg me dan maar neer, als jullie wilt."
Ljewin legde zijn broer op de rug, ging naast hem zitten, haalde
nauwelijks adem en keek naar zijn gezicht. De stervende hield de
ogen gesloten, maar de spieren op zijn voorhoofd bewogen af en
toe, alsof hij diep nadacht. Onwillekeurig trachtte Ljewin te begrijpen, wat zich in dat hoofd afspeelde; dit strenge gezicht en de
beweging der spieren boven de wenkbrauwen schenen er op te
duiden, dat zijn broer zich verloor in geheimen, welke voor de
levenden verborgen bleven.
„Ja, ja...." fluisterde de stervende langzaam, met grote tussenpozen, „wacht, dat is het!" zei hij plotseling, alsof hem ineens een
licht opging: „O, Here!" en hij zuchtte diep.
Marie Nikolajewna legde haar hand op zijn voeten: „Hij wordt
koud," zei zij op gedempte toon.

Lange tijd bleef de zieke zo onbewegelijk liggen, maar hij leefde en
zuchtte af en toe; vermoeid van het ingespannen denken, gevoelde
Ljewin, dat hij niet meer één was met de stervende. Hij had geen
kracht meer, om aan de dood te denken; de meest uiteenlopende
ideeën kwamen in zijn geest op; hij vroeg zich af, wat hij zou
moeten doen: hem de ogen sluiten, hem kleden, de doodkist bestellen? Hij voelde zich zonderling koud en onverschillig; eigenlijk
was het een soort afgunst — zijn broer had voortaan een zekerheid,
waarnaar hij, Ljewin, niet kon talen. Lange tijd bleef hij bij hem
zitten, in afwachting van het einde, maar dit kwam niet. De deur
ging op een kier open en Kitty verscheen; hij stond op, om haar
tegen te houden, maar reeds bewoog de stervende zich: „Ga niet
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weg," zei hij en strekte zijn hand uit. Ljewin nam deze hand In de
zijne en wenkte zijn vrouw ontevreden heen te gaan.

-

Zo, steeds met deze stervende hand in de zijde, wachtte Ljewin een
half uur, een uur, toen nog een uur. Hij dacht niet meer aan de
dood, maar zijn hersens volgden Kitty; wat deed zij? Wie zou er
wonen in de kamer hiernaast? Had de dokter een eigen huis? Toen
kreeg hij honger en slaap. Zachtjes maakte hij zijn hand los, om
de voeten van de stervende man aan te raken. Zij waren koud,
maar nog altijd haalde Nikolas adem. Ljewin trachtte voorzichtig
op te staan; meteen bewoog de zieke zich en herhaalde: „Ga niet
weg."
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Een nieuwe dag verscheen en de toestand bleef dezelfde. Ljewin
stond zachtjes op, maakte zijn hand los en liep, zonder de zieke
aan te zien, naar zijn kamer, ging naar bed en sliep in; toen hij
weer wakker werd, deelde men hem mee, dat zijn broer nog geenszins was gestorven, maar weer bij kennis was gekomen, in zijn bed
rechtop was gaan zitten, om eten had gevraagd, niet meer over de

dood sprak, maar zijn hoop op herstel uitte en nog prikkelbaarder
en droefgeestiger was dan anders. Niemand slaagde er die dag in,
hem te kalmeren. Hij verweet iedereeen zijn lijden, wilde een
beroemde dokter uit Moskou laten komen en antwoordde op alle
vragen naar zijn toestand, dat hij op ondragelijke wijze leed.
Deze prikkelbaarheid nam steeds toe; Kitty zelfs was niet in staat;

hem zachter te stemmen, en Ljewin bemerkte, dat zij er geestelijk
en lichamelijk onderleed, hoewel zij dit niet wilde toegeven. De
vertedering, welke was veroorzaakt door de nadering van de dood,
had zich vermengd met andere gevoelens. Allen wisten zij, dat het
einde onvermijdelijk zou komen en zagen, dat de patiënt reeds half
dood was, zodat zij ten slotte het einde naderbij wensten -- toch
gingen zij voort met het toedienen van drankjes, het halen van de
dokter en van de medicijnen; maar het was zelfbedrog, en deze
veinzerij deed Ljewin nog smartelijker aan dan de anderen, omdat
hij inniger van Nikolaj hield en omdat niets meer in strijd was
met zijn natuur dan onoprechtheid.
Ljewin, die lange tijd de vurige wens had gekoesterd, zijn beide
broeders te verzoenen, had Serge Iwanitsj geschreven. Deze antwoordde hem en Ljewin las de zieke de brief voor: Serge kon niet
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komen, maar hij vroeg zijn broer in roerende woorden om vergiffenis. -- Nikoiaj zei niets.
„wat moet ik hem schrijven?" vroeg Ljewin: „Ik hoop, dat je niet
meer boos op hem bent?"
„Helemaal niet!" antwoordde de patiënt op geprikkelde toon:
„Schrijf hem, dat hij mij de dokter moet sturen."
Zo gingen de drie verschrikkelijke dagen voorbij ; de toestand van de
stervende bleef dezelfde. Allen, die in zijn buurt kwamen, hadden
nog slechts één verlangen, zijn einde; alleen de zieke zelf uitte deze
wens niet en bleef maar kribbig tegen de dokter, tegen zijn medicijnen, en sprak telkens weer van herstel. In de weinige ogenblikken,
dat hij, ' verdoofd door opium, een ogenb lik zichzelf vergat, beleed
hij in zijn sluimer, wat hem even zwaar op het hart lag als de
anderen: „Ach, kwam er maar een einde aan!"
Zijn lijden, dat steeds toenam, verrichtte zijn werk en bereidde
hem voor op de . dood; elke beweging was pijnlijk; alle leden van
.

dit arme lichaam waren een kwelling; zelfs de herinneringen, de
indrukken, de gedachten uit het verleden, stonden de patiënt tegen;

de aanblik van de mensen om hem heen, hun gesprekken, alles
hinderde hem -, dat voelde iedereen; men durfde zich bijna niet te
verroeren, een wens of een gedachte te uiten. Aller leven concentreerde zich op de smarten van de stervende, en op het vurig
verlangen, hem daarvan bevrijd te zien.

Hij kwam allengs in dat uiterste te verkeren, waarin de dood hem
als een laatste geluk welkom moest zijn; alles, zelfs Fie honger, de
vermoeidheid, de dorst, die gewaarwordingen, welke hem nog kort
geleden, nadat zij voor hem lijden of gebrek hadden betekend, een
zeker genoegen hadden bereid, waren thans enkel nog maar smartelijk. Hij kon nog slechts verlangen te worden bevrijd van de oorzaak
van al zijn ellende, van zijn gemarteld lichaam; zonder woorden te
vinden, om dit verlangen uit te drukken, vroeg hij, uit gewoonte,
nog steeds datgene, wat hem vroeger verlichting schonk: „Leg mij
op de andere zijde," vroeg hij, en zodra hij was verlegd, wilde hij
weer in zijn vroegere houding liggen.
„Geef mij bouillon. Breng het weg. Vertel iets inplaats van zo stil te
zijn"; en zodra men sprak, kwam er een uitdrukking van vermoeidheid, onverschilligheid en wrevel op zijn gezicht.
Kitty werd een tiental dagen na haar komst ziek en de dokter
-
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verklaarde, dat dit het gevolg was van de emoties en de vermoeidheid; hij schreef kalmte en rust voor. Na het diner stond zij echter
op, en ging, zoals gewoonlijk, met haar handwerkje naar de patiënt.
Nikolaj keek haar streng aan en glimlachte minachtend, toen zij

hem vertelde, dat zij niet lekker was geweest. De hele dag snoot
hij telkens weer zijn neus en zuchtte hij klagelijk.
„Hoe voelt ge u?" vroeg zij hem.
„Slechter," antwoordde hij moeizaam. „Ik heb zo'n pijn."
„Waar zit die pijn?"
„Overal."
„U zult zien, dat het vandaag nog afloopt," zei Marie Nikolajewna
op gedempte toon. Ljewin snoerde haar de mond, in de mening, dat
zijn broer, wiens gehoor buitengewoon verscherpt was, haar zou
kunnen verstaan; hij wendde zich tot de stervende, die het had gehoord, maar op wie deze woorden geen enkele invloed hadden
gehad, want zijn blik bleef ernstig en strak.
„Toe komt u daarbij?" vroeg Ljewin, die Marie Nikolajewna meenam naar de gang.
„Hij plukt."
„Hoe bedoelt u dat?"
„Zo," zei zij en trok aan de plooien van haar wollen jurk. Ljewin
herinnerde zich, dat de patiënt inderdaad de hele dag aan zijn
dekens had geplukt.
Marie Nikolajewna had het juist gezien. Tegen de avond had
Nikolas geen kracht meer, om zijn armen op te heffen en zijn starre
blik kreeg een uitdrukking van ingespannen afwachten, die niet
veranderde, toen zijn broer en Kitty zich over hem heenbogen, opdat
hij hen kon zien. Kitty liet de priester halen, om de gebeden der
stervenden op te zeggen.
Tijdens deze plechtigheid gaf de zieke, omringd door Ljewin, Kitty.
en Marie Nikolajewna, geen enkel teken van leven, maar voor de
gebeden ten einde waren, loosde hij plotseling een zucht, strekte
zich uit en opende de ogen. De priester legde het kruis op dat
ijskoude voorhoofd en toen hij zijn gebeden had uitgesproken, bleef
hij zwijgend naast het bed staan en raakte met zijn vingers da
grote hand van de stervende aan.

„Het is afgelopen," zei hij tenslotte, en wilde heengaan; toen begonnen de lippen van Nikolaj zachtjes te trillen, en diep uit zijn
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borst kwamen deze woorden op, die helder in de stilte weerklinken:
„Nog niet.... weldra ...."
Een minuut later helderde het gezicht op; een glimlach tekende zich
af onder de knevel, en de vrouwen begonnen meteen, hem af te
leggen.
Alle afschuw van Ljewin voor het verschrikkelijke raadsel van de
dood stond weer in hem op met dezelfde intensiteit als in die herfstnacht, toen zijn broer hem was komen opzoeken. Beter dan ooit
begreep hij zijn onmacht, dit geheim te peilen, en ervoer hij de
vreeswekkende nabijheid en onvermijdelijkheid ervan. De aanwezigheid van zijn vrouw redde hem van de wanhoop, want ondanks
zijn vrezen, had hij behoefte aan leven en liefhebben. De liefde
alleen redde hem en werd des te sterker en zuiverder, doordat zij
werd bedreigd. En nauwelijks had hij het geheim van de dood zich
zien voltrekken, of in zijn onmiddellijke nabijheid voltrok zich een
wonder van liefde en leven, al even ondoorgrondelijk.
De dokter verklaarde, dat Kitty in blijde verwachting was.
21.
Vanaf het ogenblik, dat Karenin, dank zij Betsy en Oblonski had
begrepen, dat allen, en Anna op de eerste plaats, van hem verwachtten, dat hij zijn vrouw zou bevrijden van zijn aanwezigheid,
voelde hij zich volkomen ellendig: niet in staat zelf een beslissing
te nemen, lei hij zijn lot in nanden van derden, die zich er maar al
te gaarne mee wilden bemoeien, en was hij zelf bereid, alles te
aanvaarden, wat men hem zou voorstellen.
Pas de dag na het vertrek van Anna keerde hij weer terug tot de
werkelijkheid, toen de gouvernante hem liet vragen, of zij aan
tafel zou eten dan wel in de kinderkamer.
Gedurende de eerste dagen na Anna's vertrek verleende Alexis
Alexandrowitsj audiënties, ging hij naar de ministerraad, en at hij
thuis, zoals gewoonlijk; al zijn geesteskrachten hadden slechts één
doel: kalm en onverschillig te schijnen. Hij spande zich bovenmenselijk in, om antwoord te geven op de vragen der bedienden,
wat er moest gebeuren met de kamers van Anna en haar eigendommen, als iemand, die hierop is voorbereid en er niets buitengewoons in ziet. Twee dagen lang gelukte het hem, zijn smart te
verbergen, maar toen werd het hem te machtig. De bediende liet
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een wisselloper binnen met een kwitantie, welke Anna vergeten
had te betalen:
„Uwe Excellentie wil ons verontschuldigen," zei de wisselloper, „en
ons het adres van mevrouw geven, indien wij ons tot haar dienen
te wenden."
Alexis Alexnadrowitsj scheen na te denken, draaide zich om, en
ging bij een tafel zitten; lange tijd bleef hij zo, het hoofd in de
handen, zitten, en trachtte te spreken, zonder dat dit hem gelukte.
Korneï, de bediende, verstond zijn meester en deed de wisselloper
heengaan.
Toen hij alleen was, gevoelde Karenin, dat hij geen kracht meer
bezat om te strijden. Hij liet het rijtuig inspannen, sloot zijn deur
af, en at niet aan tafel. De minachting, de wreedheid, welke hij
meende te lezen op het gezicht van de wisselloper, op dat van de
bediende, van allen, die hij ontmoette, werden hem onverdragelijk.
Indien hij door een afkeurenswaardig gedrag aller verachting zou
hebben verdiend, had hij kunnen hopen, dat een beter gedrag hem
de achting der mensen zou doen herwinnen; maar hij was niet
schuldig, hij was ongelukkig, pijnlijk, beschamend ongelukkig. En
de mensen zouden des te ongenadiger zijn, naar mate hij meer
leed; zij zouden hem afmaken, zoals de honden onderling een arm
dier afmaken, dat huilt van pijn. Om de algemene vijandigheid te

weerstaan, zou hij zijn wonden moeten verbergen -- helaas, twee
dagen van strijd hadden hem reeds uitgeput! En niemand aan wie
hij zijn smart kon toevertrouwen! In heel Petersburg niemand, die
zich voor hem interesseerde! Die enig medelijden had, niet meer
voor de hooggeplaatste, maar voor de wanhopige echtgenoot!
Alexis Alexandrowitsj had op tienjarige leeftijd zijn moeder verloren; hij herinnerde zich zijn vader niet; zijn broer en hij waren
wezen gebleven met een zeer bescheiden fortuin; hun oom Karenin,
een invloedrijk man, die bij wijlen de czaar hoog stond aangeschreven, belastte zich met de opvoeding. Nadat hij zijn studie aan het
gymnasium en aan de universiteit uitstekend had voltooid, begon
Karenin, dank zij deze oom, op schitterende wijze een ambtenaarsloopbaan en wijdde hij zich uitsluitend aan zijn werk. Nooit sloot
hij met iemand vriendschap; alleen zijn broer hield van hem,

maar deze was in de diplomatie gegaan en kort na het huwelijk
van Alexis naar het buitenland gezonden, waar hij was gestorven.
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Toen Karenin was benoemd tot gouverneur in de provincie, maakte
een aldaar wonende tante handig van zijn verlegenheid gebruik
om een toenadering tot stand te brengen tussen haar nicht en deze
gouverneur, die, hoewel niet in leeftijd, dan toch ten aanzien van
zijn positie nog jong was. Alexis Alexandrowitsj zag zich op zekere
dag voor de keuze gesteld tussen een huwelijksaanzoek en een
ontslagaanvrage. Lange tijd aarzelde hij, daar hij evenveel redenen
voor als tegen het huwelijk had; maar ditmaal kon hij zijn lijfspreuk: indien gij twijfelt, onthoudt u, niet toepassen. Een vriend
van Anna's tante gaf hem te verstaan, dat zijn attenties het meisje
hadden gecompromitteerd, en dat hij als man van eer zich diende
uit te spreken. Dit deed hij dan ook, en sindsdien wijdde hij eerst
aan zijn verloofde, later aan zijn vrouw, alle genegenheid, waartoe
zijn karakter in staat was.
Deze genegenheid sloot bij hem elke andere behoefte aan intimiteit
uit. Hij had talrijke relaties, kon voorname persoonlijkheden ten
eten nodigen, hun een dienst vragen om enige steun voor een sollicitant; hij kon zelfs vrijmoedig de daden der regering bespreken en
becritiseren in het bijzijn van een zeker aantal toehoorders, maar
daar lag ook de grens van zijn vriendschappelijkheid. De enigen,
waarmee hij in Petersburg intiemer omging, waren zijn kabinetschef
en zijn dokter. De eerste, Michaël Wasiljewitsj Sloedin, een hoffelijk
mens, eenvoudig, goed en scherpzinnig, scheen veel sympathie voor
Karenin te koesteren; maar de ambtenaarlijke hiërarchie had tussen
hen een slagboom geschapen, welke vertrouwelijkheden uitsloot.

Nadat hij de papieren had getekend, welke deze hem voorlei, vond
Alexis Alexandrowitsj, die Sloedin aanzag, het dan ook onmogelijk,
zijn hart voor deze uit te storten. Op zijn lippen lag het zinnetje:
„U weet van mijn verdriet"; maar hij kon het niet uitspreken en
liet het, terwijl hij hem deed heengaan, bij de gewone formule: , U
wilt wel zo goed zijn, dit werk voor te bereiden...."
De dokter, wiens welwillende gevoelens Karenin kende, had het
;

zeer druk, en het scheen alsof zij de zwijgende afspraak hadden

gemaakt, dat zij elkander over en weer zouden beschouwen als tot
over de oren in het werk zitten, zodat zij hun gesprekken zoveel
mogelijk moesten afkorten. Aan zijn vrouwelijke kennissen, en in
het bijzonder aan gravin Lydia, dacht Karenin niet eens. De vrouwen
boezemden hem vrees in, en hij meed haar zoveel mogelijk.
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22.

Maar indien Alexis Alexandrowitsj gravin Lydia al had vergeten,
deze dacht wel aan hem. Zij kwam juist op dat ogenblik van eenzame wanhoop, toen hij, het hoofd in de handen, onbewegelijk en
krachteloos ineen gezonken was. Zij wachtte niet, tot men haar aandiende, maar liep regelrecht naar het studeervertrek van Karenin.
„Ik heb me niet af laten schrikken", zei zij, terwijl zij met snelle
passen, buiten adem van opwinding en emotie, binnenkwam, „ik
weet alles! Alexis Alexandrowitsj, mijn vriend!" En zij sloot zijn
hand in de hare, terwijl zij hem met haar mooie, diepe ogen, aanzag.
Karenin stond op, fronste zijn wenbrauwen, maakte zijn hand los, en
schoof haar een stoel toe: „Gaat u zitten; ik ontvang niet, omdat ik
mij niet wel voel, gravin", zei hij met trillende lippen. .
„Mijn vriend!" herhaalde de gravin zonder dat haar blik hem los liet,
zij trok haar wenkbrauwen tot een driehoek omhoog, en dit gebaar
maakte haar gelige, toch al niet knappe gezicht, nog lelijker. Alexis
Alexandrowitsj begreep, dat zij bijna tranen stortte van medelijden,
en hij voelde zich vertederd; hij greep haar mollige hand en kuste
die.

„Mijn vriend!" zei zij opnieuw met bewogen stem: „Ge moet u niet
zo overgeven aan uw smart; die is groot, maar ge moet trachten
haar te kalmeren!"
„Ik ben gebroken, half dood, ik ben geen mens meer!" zei Alexis
Alexandrowitsj, die de hand van de gravin losliet, terwijl hij nog
steeds naar haar ogen vol tranen zag: „Mijn toestand is nog verschrikkelijker, omdat ik noch in mijzelf, noch buiten mijzelf, ergens
steun vind."
„Gij zult deze steun vinden, niet in mij, hoewel ik u bid, u op mijn
vriendschap te verlaten", zei zij zuchtend, „maar in H e m! Wij kunnen steunen op Z ij n liefde, Z ij n juk is zacht", vervolgde zij met die
verheven blik, welke Karenin zo goed van haar kende: „Hij zal u
horen en u bijstaan!"
Deze woorden deden Alexis weldadig aan, hoewel zij getuigden van
een mystieke exaltatie, die in Petersburg nog weinig voorkwam: „Ik
ben zwak, verslagen, ik heb van dit alles niets voorzien en ik begrijp
er ook nu nog niets van!"
„Mijn vriend!"
„Niet mijn verlies", vervolgde Alexis, „betreur ik zo. 0 nee! Maar
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ik kan een gevoel van schaamte in het oog der mensen wegens de
toestand, waarin ik ben gebracht, niet van mij af zetten! Het is verkeerd, maar ik kan er niets aan doen...."
„Niet gij hebt zo edelmoedig vergiffenis geschonken, dat het mijn bewondering heeft opgewekt, maar H ij; gij behoeft u dan ook niet te
schamen", zei de gravin, en hief bezield haar ogen ten hemel_
Karenin werd somber, sloot zijn handen ineen, en deed de gewrichten kraken: „Indien u alle bijzonderheden kende!" zei hij met zijn
doordringende stem: „De krachten van de mens zijn beperkt, en ik
heb de grens van de mijne leren kennen, gravin. De hele dag ben ik
bezig geweest met huiselijke aangelegenheden, welke voortvloeien
(hij lei de nadruk op dit woord) uit mijn eenzaamheid. De bedienden, de gouvernante, de rekeningen, al die beslommeringen knagen
aan mij ! Gisteren bij de maaltijd.... heb ik me amper kunnen goedhouden; ik kon de blik van mijn zoon niet verdragen. Hij durfde mij
niets te vragen en ik durfde hem niet aan te zien. Hij was bang voor
mij.... maar dat is nog niets...." Karenin wilde spreken over de
kwitantie, welke men hem had aangeboden, zijn stem trilde en hij
hield op. Die kwitantie op blauw papier voor een hoed en linten, was
een pijnlijke herinnering! Hij voelde medelijden met zichzelf, terwijl
hij hieraan dacht.
„Ik begrijp het, mijn vriend, ik begrijp alles", zei de gravin, „hulp en
troost zult ge niet bij mij vinden, maar toch ben ik gekomen om u
mijn diensten aan te bieden en te trachten u te bevrijden van die
kleine, vervelende zorgen, waarmee gij u niet moest inlaten; hier is
een vrouwenhand nodig. Wilt u mij mijn gang laten gaan?"
Karenin, zweeg en drukte haar dankbaar de hand.
„Wij zullen ons allebeide met Serge bezig houden. Ik heb niet erg
veel ervaring in de huishouding, maar ik zal mijn best doen en . zal
voor een goede gang van zaken zorgen. Bedank mij niet, ik doe het
niet uit mijzelf...."
„Hoe zou ik niet dankbaar zijn!"
„Maar, beste vriend, geef niet toe aan dat gevoel, waarover ge zo
juist hebt gesproken; hoe kunt ge blozen over wat zo volmaakt

christelijk is geweest? „Wie zichzelve vernedert, zal verhoogd worden." En bedank mij niet. Bedank Hem, die onze gebeden hoort. Bij

Hem alleen zullen wij vrede vinden. Troost, heil, liefde!" Zij sloeg
de ogen ten hemel en Alexis Alexandrowitsj begreep, dat zij bad.
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Deze gezwollen woorden, welke hem vroeger hinderden, kwamen
Karenin thans natuurlijk en kalmerend voor. Hij was geen bewonderaar van de exaltatie, welke in de mode was; oprecht gelovig,
interesseerde hij zich voor de godsdienst hoofdzakelijk uit een politiek gezichtspunt — de nieuwe leer was hem dan ook van nature
antipathiek. De gravin, die in deze nieuwe richting opging, vond
daarvoor dan ook bij hem geen steun, en inplaats van over dit
onderwerp te spreken, leidde hij het gesprek gewoonlijk af en
antwoordde niet. Maar ditmaal liet hij haar met genoegen zich uitspreken, zonder daartegen, ook maar in zijn innerlijk, in te gaan:
„Ik ben u zeer dankbaar voor uw woorden en beloften," zei hij, toen
zij haar gebed had beëindigd.
De gravin drukte opnieuw de hand van haar vriend: „En nu ga ik
aan de slag," zei zij en wiste de tranen van haar gezicht. „Ik ga
naar Serge toe en zal u alleen in moeilijke gevallen om raad
vragen."
Gravin Lydia stond op en ging naar het kind; daar vertelde zij,
terwijl zij baadde in tranen, het verschrikte joch, dat zijn vader een
heilige was en zijn moeder dood.
De gravin kwam haar belofte na en nam inderdaad de zorgen voor
het huishouden op zich, maar zij had haar geringe kennis op dit
terrein geenszins overdreven. Haar orders waren niet wel uitvoerbaar en zij werden dan ook niet uitgevoerd, en het bestier over het
huis geraakte ongemerkt in handen van de huisknecht Korneï. Deze

gewende er zijn meester geleidelijk aan, terwijl hij zich kleedde, te
luisteren naar het verslag, dat zijn bediende hem uitbracht, voorzover deze dit gewenst achtte. Maar daardoor werd het optreden
van de gravin toch niet minder nuttig; haar genegenheid en haar
achting waren voor Karenin een zedelijke steun, en tot haar grote
vreugde slaagde zij er bijna in, hem te bekeren; zij veranderde
althans zijn lauwheid in een ware en krachtige sympathie voor de
christelijke leer, zoals deze zich de laatste tijd in Petersburg verbreidde. Deze bekering was niet moeilijk.
Evenals de gravin en allen, die de nieuwe gedachten waren toegedaan, bezat Karenin geen sterke verbeeldingskracht, d.w.z. die
geesteseigenschap, waardoor zelfs de schimmen der verbeelding,
om aanvaardbaar te zijn, een zekere overeenkomst met de werkelijkheid vereisen. Zodoende zag hij er niets onmogelijks,
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waarschijnlijks in, dat de dood alleen zou bestaan voor de ongelovigen en niet voor hem; dat de mens niet zou bestaan in zijn ziel,
omdat hij volkomen en algeheel geloofde, wat alleen hijzelf te
beoordelen had; en dat hij zijn zieleheil in het hiernamaals als
vaststaand kon beschouwen. Toch trof men bij hem de tijden de
oppervlakkigheid, de onjuistheid van deze leerstellingen; hij gevoelde dan, hoezeer de vreugde, welke de onweerstaanbare drang,
die hem vergiffenis had doen geven. bij hem had gewekt, verschilde
van die, welke hij thans gevoelde, nu Christus zijn ziel vervulde.
Maar hoe denkbeeldig deze zielegrootheid ook mocht zijn, in zijn
huidige toestand van vernedering kon hij niet zonder haar; hij had
de dwingende behoefte, om van deze . denkbeeldige verhevenheid
neer te zien op hen, die hem minachtten, en hij klampte zich aan zijn
nieuwe overtuiging vast als aan een reddingsplank.
23.

Gravin Lydia was op zeer jeugdige leeftijd gehuwd; zelf tot dwepen
geneigd, leerde zij in haar man een goedhartig, zeer rijk mens kennen, die een hoge positie bekleedde en een los leven leidde. Reeds
in de tweede maand van hun huwelijk werd zij verlaten door haar
man, die haar aanhankelijkheidsbetuigingen beantwoordde met een
ironische, schier boosaardige glimlach, welke niemand kon verklaren, daar de goedhartigheid van de graaf algemeen bekend was
en de romantische Lydia nooit aanleiding gaf tot critiek. Sindsdien
leefden de echtgenoten, zonder te zijn gescheiden, ieder hun eigen
leventje, en de echtgenoot begroette zijn vrouw nooit anders dan
met een bittere glimlach, welke een onverklaard raadsel bleef.
Sinds lang had de gravin het opgegeven, haar man te aanbidden,
maar altijd was zij weg van iemand en zelfs van enige mensen
tegelijkertijd, mannen en vrouwen, die meestal op een of andere
wijze de algemene aandacht trokken. Zij was achtereenvolgens bijzonder gesteld op iedere nieuwe prins of prinses, die in de familie
van de czaar inhuwelijkte; daarna was zij bijzonder gesteld op een
metropoliet, op een groot-vicaris, en op een eenvoudige priester;
vervolgens op een journalist, op drie Pan-Slavisten en op Komissarow, vervolgens op een minister, een arts, een zendeling en ten
slotte op Karenin. Deze talrijke innige vriendschappen en hun
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zins, de meest ingewikkelde betrekkingen te onderhouden, zowel
aan het hof als in de voorname wereld.
Maar van de dag af, waarop zij Karenin onder haar protectie nam,
zich belastte met de leiding van zijn huishouden en het heil van
zijn ziel, gevoelde zij, dat zij nooit van iemand anders dan van hem
oprecht had gehouden; haar andere gevoelens verloren in haar ogen
alle waarde. Kon zij trouwens, wanneer zij haar vroegere gevoelens
naging en vergeleek met die, welke zij thans gevoelde, ontkennen,
dat zij nooit zou hebben gedweept met Komissarow, als hij niet het
leven van de czaar had gered, noch met Ristitsj, indien er geen
Slavisch vraagstuk had bestaan? Daartegenover hield zij van Karenin
om hem zelf, om zijn grote, onbegrepen ziel, om zijn karakter, om
de klank van zijn stem, zijn weloverwogen spreken, zijn vermoeide
blik, en zijn blanke, zachte handen met de dikke aderen. Niet alleen
stemde haar de gedachte, hem te zullen zien, verheugd, maar bovendien speurde zij op het gezicht van haar vriend naar een soortgelijke
indruk als de hare. Zij deed haar best, hem zowel door haar persoon
als door haar gesprekken te behagen; zij had nooit zoveel zorg en
onkosten aan haar toilet besteed. Meer dan eens betrapte zij zichzelf
op de gedachte, wat er zou hebben kunnen gebeuren, als zij beiden
vrij waren geweest! Wanneer hij binnenkwam bloosde zij van ontroering, en zij kon niet nalaten verrukt te glimlachen, wanneer hij
iets vriendelijks tegen haar zei.
Sinds een paar dagen verkeerde de gravin in grote opwinding -- zij
had vernomen, dat Anna en Wronski waren teruggekeerd. Hoe kon
zij Alexis de kwelling besparen, zijn vrouw weer te zien? Hoe kon
zij hem bevrijden van de pijnigende gedachte, dat die verschrikkelijke vrouw met hem onder één dak adem haalde en elk ogenblik
hem kon tegenkomen? Lydia Iwanowna liet informeren naar de
plannen van die „lage wezens", zoals zij Anna en Wronski noemde.
De jonge adjudant, een vriend van Wronski, die met deze opdracht
was belast, • had de gravin nodig, om met haar steun een verzoek
ingewilligd te krijgen. Hij kwam haar dus mededelen, dat zij van
plan waren, eerst hun zaken te regelen en dan de volgende dag
weer te vertrekken, en Lydia begon zich reeds gerust gesteld te
voelen, toen er een brief werd gebracht, waarvan zij het handschrift
aanstonds herkende: het was dat van Anna. De enveloppe, van
zwaar papier, bevatte een langwerpig, geel vel briefpapier, met een
.
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groot monogram; de brief verspreidde een verrukkelijke geur.
„Wie heeft hem gebracht?"
„Een jongen van het hotel."
Lange tijd bleef de gravin staan zonder de moed te vinden, te gaan
zitten, om de brief te lezen; van emotie kreeg zij bijna een aanval
van asthma. Toen zij eindelijk een beetje was gekalmeerd, opende
zij de brief, die in het Frans bleek te zijn gesteld:
„Mevrouw de Gravin,
„De Christelijke gevoelens, welke uw ziel vervullen, schenken
mij de, ik voel het, onvergeeflijke stoutmoedigheid, mij tot u
te richten. Ik lijd er onder, van mijn zoon te zijn gescheiden
en richt tot u het verzoek, mij te willen toestaan, hem één
keer voor mijn vertrek te zien. Indien ik mij niet rechtstreeks
richt tot Alexis Alexandrowitsj, dan geschiedt dit om deze
edelmoedige man niet te kwetsen, doordat hij zich met mij
zou moeten inlaten. Daar ik uw vriendschap voor hem ken,
heb ik gemeend, dat u mij zult verstaan: zult u Serge bij mij
laten komen? Geeft u er de voorkeur aan, dat ik kom op de
tijd, die u mij zult aanwijzen, of zult u mij doen weten, waar
en wanneer ik hem zou kunnen zien? Een weigering komt
mij uitgesloten voor, wanneer ik denk aan de zielegrootheid
van hem, die hierover heeft te beslissen. U kunt u niet voorstellen, hoezeer ik er naar verlang, mijn kind weer te zien,
noch kunt u ook derhalve begrijpen, hoe dankbaar ik u zal
zijn voor de steun, welke gij mij in deze omstandigheden wel
zult willen verlenen.
Anna."
Alles in deze brief hinderde gravin Lydia: zijn inhoud, de toespelingen op de zielegrootheid van Karenin, en bovenal de ongedwongen
toon: „Zeg, dat er geen antwoord is"; en zij opende meteen haar
schrijfmap en schreef aan Karenin, dat zij er op rekende, hem om
één uur bij het ministerie te ontmoeten; het was een feestdag, men
zou de czaar gaan gelukwensen: „Ik moet u spreken over een ernstige en droevige kwestie; wij zullen bij het paleis afspreken, waar
ik u kan aantreffen. Dit zou best kunnen bij mij thuis, waar ik uw
thee zal laten zetten. Het is strikt noodzakelijk. H ij legt ons zijn
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kruis op, maar H ij geeft ons ook de kracht om het te dragen,"
besloot zij, om hem enigszins voor te bereiden.
De gravin schreef dagelijks twee of drie brieven aan Alexis Alexandrowitsj ; deze tegelijkertijd elegante en geheimzinnige wijze, om
met hem betrekkingen te onderhouden, welke het alledaagse leven
naar haar smaak te nuchter maakte, was haar lief.
24.

De ontvangst liep teneinde. Terwijl de gasten heengingen, spraken
zij over de laatste nieuwtjes, de zo juist verleende onderscheidingen
en de mutaties van enkele hoge ambtenaren.
„wat zou u er van zeggen, indien gravin Marie Borisowna werd
benoemd bij het ministerie van oorlog en prinses Watkoski tot chef
van de Generale Staf?" zei een kleine grijsaard in een fraai uniform
tegen een grote en mooie hofdame, die zijn mening vroeg over de
jongste wijzigingen.
„In dat geval dien ik te worden benoemd tot adjudant?" zei het
meisje glimlachend.
„U? Uw plaats is duidelijk. U maakt deel uit van het ministerie
voor erediensten en men geeft u Karenin als rechterhand. Goeden
dag, prins!" zei de grijsaard en drukte iemand de hand, die op hen
toekwam.
„U sprak over Karenin?" vroeg de prins.
„Hij en Poetjatow hebben de orde van Alexander Newski gekregen."
„Ik dacht, dat hij die al had?"
„Nee, kijk, daar gaat hij," zei de grijsaard, en wees met zijn bewerkte steek naar Karenin, die in een deuropening stond te praten
met een der invloedrijke leden van de keizerlijke raad; hij was in
gala en droeg zijn nieuwe ordeband over de schouder. „Is hij niet
gelukkig en tevreden als een nieuw dubbeltje?" En de grijsaard
bleef staan, om een grote en majestueuze kamerheer de hand te
drukken.
„Nee, hij is ouder geworden," zei de kamerheer.
„Dat komt van al die zorgen. Hij doet de hele tijd niets anders dan
ontwerpen schrijven. Kijk, hij zal de ongelukkige, die hij nu te
pakken heeft, niet loslaten, voordat hij alles heeft uiteengezet, puntje
voor puntje."
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„Wat, ouder geworden? Zo'n Don Juan? Gravin Lydia moet jaloers
zijn op zijn vrouw.”
„Spreekt u alstublieft niet over gravin Lydia."
„Steekt er dan kwaad in, om weg te zijn van Karenin?"
„Is mevrouw Karenin hier werkelijk?"
„Niet hier in het Paleis, maar in Petersburg. Ik ben haar gisteren
tegen gekomen met Wronski, arm in arm, op de Morskaja."
„Het is iemand die geen...." begon de kamerheer, maar hij hield
op, om op zij te gaan voor een lid der keizerlijke familie.
Terwijl men zo de draak stak met Alexis Alexandrowitsj, versperde
deze een lid van de keizerlijke raad de weg en ontvouwde voor deze,
zonder ook maar een voet te verzetten, een financiëel ontwerp, van
a tot z. Bijna tezelfder tijd, dat hij door zijn vrouw was verlaten,
had Alexis Alexandrowitsj de voor een ambtenaar pijnlijke gewaarwording opgedaan, dat hij de stijgende lijn van zijn loopbaan zich
niet meer zag vervolgen. Misschien was hij de enige, die niet begreep, dat zij ten einde was. Zijn positie was nog belangrijk, hij
maakte nog steeds deel uit van een groot aantal comité's erf, cornmissies, maar hij scheen te behoren tot diegenen, waarvan men niets
meer, verwachtte; hij had zijn tijd gehad. Alles wat hij voorstelde,
scheen oud, zonder glans, nutteloos. Karenin zelf dacht er geenszins
zo over, maar meende daarentegen de daden der regering rechtvaardiger te kunnen beoordelen, nu hij niet onmiddellijk meer deel van
haar uitmaakte, en achtte het zijn plicht te wijzen op sommige
wenselijke hervormingen. Hij schreef kort na het vertrek van Anna
een brochure over de nieuwe rechtbanken, de eerste van de reeks,
welke hij zou schrijven over de meest uiteenlopende takken van het
bestuursapparaat en hoe vaak dacht hij, voldaan over zichzelf en
zijn arbeid, niet aan de tekst van Paulus: „De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, hoe hij de Here zal behagen;
maar die getrouwd is bekommert zich met de dingen der wereld,
hoe hij de vrouw zal behagen."
Het zichtbare ongeduld van het lid van de Raad maakte in het
geheel geen indruk op Karenin, maar hij hield op, toen een lid van
de keizerlijke familie familie voorbijkwam en zijn slachtoffer benutte deze gelegenheid om te verdwijnen.
Toen Alexis hem niet meer zag, liet hij het hoofd zakken, trachtte
zijn gedachten te verzamelen, wierp een verstrooide blik om zich
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heen, en ging naar de deur, waar hij dacht de gravin te ontmóeten.
Wat zien ze er sterk en gezond uit, dacht hij, terwijl hem in het
voorbijgaan de krachtige nek van de vorst in diens uniformkraag
en de statige kamerheer met de opgestreken knevel opvielen: het is
maar al te waar, alles is verkeerd in deze wereld.
„Alexis Alexandrowitsj!" riep de kleine grijsaard, wiens ogen boosaardig glinsterden, terwijl Karenin koeltjes groetend voorbijkwam:
„Ik heb u nog niet gelukgewenst." En hij wees op de onderscheiding.
„Ik ben u zeer erkentelijk. Het is een schone dag vandaag," antwoordde Karenin, die oudergewoonte de nadruk legde op het woord:
schoon. Hij wist, dat deze heren met hem spotten, maar daar hij van
hen slechts vijandige gevoelens verwachtte, liet hem dit volkomen

koud.
In de verte zag hij de tanige schouders van de gravin en haar mooie
peinzende ogen; glimlachend liep hij op haar toe. Het toilet van
Lydia had veel gevraagd van haar verbeelding, zoals geregeld de
laatste tijd, nu zij met zorg haar kleding uitkoos, want zij had thans
een heel ander doel voor ogen dan dertig jaren geleden. Toen was
haar enige zorg geweest, mooie kleren aan te trekken, en zij was
zichzelf nooit te elegant voorgekomen; thans trachtte zij het contrast tussen haar persoon en haar toilet aannemelijk te maken; in
de ogen van Alexis, die haar charmant vond, slaagde zij daarin. De
sympathie, de genegenheid van deze vrouw, waren voor hem de
enige toevlucht tegen de algemene vijandigheid; midden in deze
onwelgezinde menigte voelde hij zich door haar aangetrokken als
een plant door het licht.
„Ik feliciteer u," zei zij met een blik op de onderscheiding. Karenin
haalde de schouders op en kneep zijn ogen half dicht. De gravin
wist, dat deze onderscheidingen, ook al wilde hij dit niet toegeven,
hem een zeer grote voldoening schonken. „Wat doet onze engel?"
vroeg zij, zinspelend op Serge.
„Ik kan niet zeggen, dat ik erg tevreden over hem ben,' antwoordde
Alexis, die zijn wenkbrauwen optrok en de ogen opende. „Sitnikow
(dat was de leraar, belast met Serge's opvoeding) is het evenmin.
Zoals ik u al zei, bespeur ik in hem een zekere onverschilligheid
voor de wezenlijke vraagstukken, die toch elk menselijk gemoed,
zelfs dat van een kind, dienen te beroeren." En Alexis Alexandrowitsj begon te spreken over het onderwerp, dat hem, na de politiek,
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het meest ter harte ging, de opvoeding van zijn zoon. Tot nog toe
hadden paedagogische vraagstukken hem nooit geïnteresseerd, maar
nu hij de noodzaak had gevoeld, de ontwikke ling van zijn zoon te
volgen, had hij een zekere tijd besteed aan de studie van paedagogische werken en onderwijsmethoden, ten einde een studieplan op te
stellen, dat vervolgens de bèste leraar van Petersburg in practijk
zou moeten brengen.
„Ja, maar het hart? Ik meen dat dit kind het hart van zijn vader
heeft, en kan hij dan slecht zijn?" vroeg de gravin op sentimentele
toon.
„Misschien.... ik, ik doe mijn plicht, dat is alles wat ik kan doen."
„U komt bij mij ?" vroeg de gravin na een ogenblik van stilte. „wij
moeten spreken over een kwestie, die voor u zeer verdrietig is. Ik
zou alles ter wereld willen geven, om u zekere herinneringen te
besparen, maar anderen denken daar niet zo over -- ik heb een
brief gekregen van h a a r. Z ij is hier in Petersburg."
Alexis Alexandrowitsj sidderde, maar zijn gezicht herwon aanstonds
de uitdrukking van doodse onbewegelijkheid, welke zijn algehele
onmacht, een dergelijk onderwerp te behandelen, verried:
„Ik verwachtte dit," zei hij.
De gravin zag hem dwepend aan en deze zielegrootheid dreef haar
tranen van bewondering in de ogen.
25.
Toen Alexis Alexandrowitsj de kamer van gravin Lydia, welke was
versierd met portretten en oud porselein, binnenkwam, trof hij
daar zijn vriendin niet aan. Zij was zich aan het verkleden.
Op een ronde tafel stond een chinees theeservies naast een samovar
met een spiritusvlam. Alexis bekeek de talloze schilderstukken aan
de muren, ging bij een tafel zitten en nam een Bijbel ter hand. Het
geruis van zijde trof zijn oren.
„Eindelijk zullen wij het een beetje rustig hebben," zei de gravin,
die met een nerveuze glimlach tussen de tafel en de divan doorgleed, we kunnen praten, terwijl we onze thee drinken." Nadat ze
een paar woorden had gezegd om hem voor te bereiden, reikte zij
hem met een kleur de brief van Anna toe.
Hij las en bewaarde lange tijd het zwijgen: „Ik geloof niet het recht
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te hebben, haar dit te weigeren," zei hij ten slotte, en sloeg de ogen
ietwat vreesachtig op.
„Mijn vriend! Gij ziet het kwaad ook nergens!"
„Ik vind daarentegen het kwaad overal, maar zou het juist zijn
te...." Zijn gezicht drukte besluiteloosheid uit, het verlangen naar
een raad, een steun, een gids, in een zo netelige aangelegenheid.
„Nee," viel Lydia Iwanowna hem in de rede, „alles heeft zijn grenzen. Onzedelijkheid begrijp ik," zei zij zonder enige waarachtigheid, omdat zij niet wist, waarom vrouwen onzedelijk kunnen zijn,
„maar wat ik niet begrijp, dat is die wreedheid, en jegens wie?
Jegens u! Hoe kan zij in dezelfde stad als u vertoeven? Een mens is
nooit te oud om te leren en ik leer dagelijks uw grootmoedigheid
en haar laagheid beter verstaan."
„Wie van ons zal de eerste steen werpen!" zei Karenin, zichtbaar
voldaan over de rol, die hij speelde: „Kan ik, nadat ik alles heb
vergeven, haar ontnemen, wat een behoefte is van haar hart, haar
liefde voor het kind
„Is het wel liefde, mijn vriend? Is dat alles oprecht? Gij hebt
vergeven, en gij vergeeft nog, dat is voortreffelijk; maar hebben wij
het recht het zieltje van die kleine engel te verstoren? Hij waant
?"

haar dood; hij bidt voor haar en vraagt God, haar haar zonden te
vergeven; wat zou hij dan nu denken?"
„Daaraan had ik niet gedacht," zei Alexis, die de juistheid van deze
redenering erkende.
De gravin sloeg haar handen voor het gezicht en zweeg. Zij bad.
„Als u mijn mening vraagt," zei zij ten slotte, „dan geeft u uw
toestemming niet. Zie ik dan niet, hoe u lijdt, hoe uw wonde bloedt?

Goed, dat u uzelf wegcijfert, maar waar loopt dit op uit? U bereidt
uzelf op deze wijze nieuwe smarten en het kind hernieuwde onrust.
Indien zij nog toegankelijk was voor menselijke gevoelens, zou zij de
eerste moeten zijn, om dat in te zien. Nee, ik aarzel geen ogenblik,
ep indien u mij daartoe machtigt, zal ik haar antwoorden."
Alexis stemde toe en de gravin schreef in het Frans de volgende
brief:

„Mevrouw,

De herinnering aan u kan bij uw zoon vragen doen rijzen,
waarop men hem niet zou kunnen antwoorden, zonder het
463

kind te noodzaken, zich een oordeel te vormen over datgene,
wat voor hem geheiligd moet blijven.
U zult dan ook wel de weigering van uw echtgenoot wiEen
verstaan in een geest van christelijke liefde. Ik bid de Almachtige, dat hij u barmhartig moge zijn.
Gravin Lydia."
Deze brief bewerkte het heimelijke doel, dat de gravin voor zichzelf
verborgen hield — hij kwetste Anna tot in het diepst van haar ziel.
Karenin, van zijn kant, was bij zijn thuiskomst onrustig; hij kon
zijn gewone werk niet doen, noch de rust hervinden van iemand,
die in genade is aangenomen en zich uitverkoren gevoelt. De gedachte aan die vrouw, die jegens hem zo had misdreven en tegenover wie had gehandeld als een heilige, volgens het zeggen van de
gravin, zou hem niet van streek mogen brengen, en toch was hij
niet rustig. Hij begreep geen letter van wat hij las, en slaagde er
niet in, de wrede herinneringen van het verleden uit zijn geest te
bannen; als met wroeging herinnerde hij zich de bekentenis van
Anna op de thuisrit na de wedrennen. Waarom had hij toen van
haar slechts het in acht nemen der vormen verlangd? Waarom had
hij Wronski niet tot een duel uitgedaagd? Dit hinderde hem meer
dan al het andere. En de brief aan zijn vrouw, zijn nutteloze vergiffenis, zijn zorgen voor het vreemde kind, dit alles stond hem

weer voor de geest en schaamte en onrust verteerden zijn hart: Maar
wat is dan mijn schuld? vroeg hij zich af. Op deze vraag volgde
altijd een andere: Waarin bestond de liefde, het huwelijk, bij mannen
van het slag als Wronski, Oblonski, die statige kamerheren? Hij
riep zich een reeks van die krachtige gestalten voor de geest, zelfverzekerde, sterke mannen, die altijd zijn nieuwsgierigheid hadden
gewekt en zijn aandacht getrokken.
Hoeveel moeite hij zich ook gaf, om dergelijke gedachten te verjagen en te bedenken, dat het doel van zijn bestaan niet in deze
vergankelijke wereld was gelegen, maar dat alleen de vrede en
de naastenliefde in zijn ziel dienden te wonen, toch leed hij alsof
het eeuwige heil slechts een hersenschim was. Gelukkig duurde deze
beproeving niet lang, en weldra herwon Alexis zijn gemoedsrust
en de verheven geestesgesteldheid, waardoor het hem gelukte te
vergeten, wat hij uit zijn gedachten wilde bannen.
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26.
„Wel, Kapitonitsj?” zei de kleine Serge, die blozend en fris van de
wandeling thuiskwam op de dag voor zijn verjaardag, terwijl de
oude portier, hoog boven hem en glimlachend, hem uit zijn cape
hielp: „Is de tsjinownik met het verband er nog geweest? Heeft papa
hem ontvangen?"
„Ja, nauwelijks was de kabinetschef er, of ik heb hem aangediend,"
antwoordde de portier, die vrolijk knipoogde, „staat u mij toe, dat
ik u uit uw cape help."
„Serge, Serge," riep zijn leraar, die voor de kamerdeur stond, „trek
zelf die cape uit." Maar hoewel Serge de schelle stem van zijn
leraar hoorde, lette hij daar in het geheel niet op; hij stond bij de
portier, die hij bij de riem vasthield en keek hem met grote ogen
aan: „En heeft papa gedaan, wat hij vroeg?"
De portier knikte bevestigend.
De tsjinownik met zijn verband interesseerde Serge en de portier;
hij was zeven keer gekomen zonder te worden toegelaten, en Serge
had hem op een dag in de vestibule zien staan klagen bij de portier,
die hij smeekte om hem toe te laten; hij zei, dat hij met zijn zeven
kinderen honger leed; sindsdien waren de gedachten van het kind
bezig met de arme man:
„Zag hij er tevreden uit?" vroeg hij.
„Ik geloof het wel, toen hij wegging, liep hij bijna te dansen."
„Is er ook iets gebracht?" vroeg het jongetje na een ogenblik wan
stilte.
„O, ja, meneer," zei d e portier halfluid, en schudde met het hoofd,
„er is iets gekomen van de gravin."
Serge begreep, dat het een verjaarscadeau voor hem moest zijn:
„Wat zeg je, waar?"
„Korneï heeft het naar uw papa gebracht, het moet heel mooi zijn!"
„Hoe groot? Zó groot?"
„Nee, kleiner, maar het is mooi."
„Een boek?"
„Nee, het is iets.... Kom, kom, Wassili Loekitsj roept u," zei de
.

portier, die de leraar hoorde komen en zachtjes het gehandschoende
handje losmaakte van zijn riem.
„Over een minuut, Wàssili Loekitsj," zei Serg e met die aanvallige
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en beminnelijke glimlach, welke zelfs op de strenge leraar invloed
had. Serge was vrolijk en wilde zijn vriend de portier deelgenoot
maken van een familiegeluk, dat hij zo juist had vernomen van de
nicht van gravin Lydia, terwijl zij wandelden in de Zomertuin. Deze
vreugde scheen hem nog groter toe, daar hierbij nog kwamen die
van de tsjinownik en die van het cadeau; op deze mooie dag moest
iedereen gelukkig zijn, dacht hij.
„Weet je, vader heeft de orde van Alexander Newski gekregen."
„Hoe zou ik dat niet weten? Men is hem reeds komen gelukwensen."
„Is hij blij?"
„Wie zou niet blij zijn met zo'n onderscheiding van de czaar! Dat is
toch wel een bewijs, dat men het heeft verdiend," zei de oude
portier ernstig.
Serge stond de portier peinzend aan te kijken, wiens gezicht hij tot
in de kleinste bijzonderheden kende. Vooral de kin, tussen de beide
grijze knevelpunten, die niemand ooit zoals Serge van onder naar
boven had gezien.
,,Zo, en je dochter? Is zij er in lang niet geweest?" De dochter van
de portier was bij het ballet.
„Waar zou zij de tijd vandaan moeten halen cum op een werkdag te
komen? Zij hebben ook hun lessen, en u de uwen, meneer."
Toen Serge weer in zijn kamer kwam, begon hij niet met zijn studie,
maar vertelde hij aan zijn leraar, wat hij allemaal dacht van het
cadeau, dat men voor hem had gebracht — het moest een locomotief
zijn. „Wat denkt u?" vroeg hij; maar Wassili Loekitsj dacht slechts
aan de taalles, die moest worden bestudeerd, voordat om twee uur
de taalleraar kwam.
„Zeg mij alleen nog, Wassili Loekitsj," vroeg het kind, dat met het
boek in zijn handen bij de werktafel zat, „wat is er nog boven

Alexander Newski. U weet, dat papa een onderscheiding heeft gekregen?"
De leraar antwoordde, dat er nog de orde Wladimir was.

„En daarboven?"
„Boven alles het Sint Andreaskruis."
„En daarboven?"
„Dat weet ik niet."
„Wat, dat weet u niet eens?" En Serge ging met de kin in. zijn
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hand zitten nadenken. De kinderlijke gedachten waren zeer bont;
hij stelde zich voor, dat zijn vader misschien nog de onderscheidingen van Wladimir en Sint Andreas zou krijgen, en dat hij derhalve
wel wat toegefelijker zou zijn voor de les van vandaag. Toen zei hij
bij zichzelf, dat hij, als hij eenmaal groot was, zou zorgen, alle
onderscheidingen te verdienen, zelfs die men nog zou maken en die
hoger zouden zijn dan het Sint Andreaskruis. Nauwelijks zou er een
nieuwe onderscheiding worden ingesteld, of hij zou die meteen
waardig zijn.
Met deze gedachten vlood de tijd zo snel voorbij, dat hij, toen het
tijd was voor de les, niets wist, en de taalleraaar scheen niet alleen
ontevreden, maar zelfs verslagen te zijn. Dit speet Serge zeer, maar
de les wilde, wat hij ook deed, maar niet in zijn hoofd komen! Zo
lang de taalleraar er was, ging het nog, want door te luisteren en
te menen, dat hij het begreep verbeelde hij zich, het werkelijk te
begrijpen, maar toen hij weer alleen was, liep alles weer door elkaar
in zijn hoofd.
Hij benutte een ogenblik, waarop zijn leraar iets in het boek opzocht, om hem te vragen: „Michael Iwanitsj, wanneer bent u jarig?"
„U moest liever aan uw werk denken; wat betekent een verjaardag
voor een verstandig mens? Het is een dag als alle andere, waarop
moet worden gewerkt."

Serge keek zijn leraar aandachtig aan, bestudeerde diens dunne
baard, de bril, die afgegleden was op de neus, en verzonk in zo'n
diep gepeins, dat hij niets meer hoorde van de rest van zijn les: zou
zijn leraar heus menen, wat hij zei? De toon, waarop hij sprak,
maakte dat niet aannemelijk.
Maar, vroeg het kind zich af, waarom zeggen ze mij toch allemaal

op dezelfde manier de vervelendste en de onbelangrijkste dingen?
Waarom snauwt hij mij zo af en waarom houdt hij niet van mij? -En op deze vragen vond het kind geen antwoord.
27.
Na de les van de taalleraar kwam die van de vader; terwijl Serge
op hem wachtte, speelde hij, zijn ellebogen op de werktafel, met
zijn zakmes, en verloor hij zich opnieuw in gepeins.
Een van zijn lievelingsspelletjes was, op de wandeling uit te kijken
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naar zijn moeder; hij geloofde in het algemeen niet aan de dood en
vooral niet aan die van zijn moeder, ondanks de verzekeringen van
de gravin en van zijn vader. In alle grote, donkere en enigszins
forse vrouwen meende hij haar dan ook te herkennen. Zijr hart
zwol van vertedering, de tranen kwamen hein in de ogen, hij verwachtte, dat een van die dames naar hem toe zou komen en haar
voile opslaan; dan zou hij haar gezicht weerzien; zij zou hem kussen,
tegen hem glimlachen, hij zou de zachte streling van haar hand
voelen, haar parfum herkennen en tranen storten van vreugde, zoals
op die avond, toen hij had liggen rollen aan haar voeten, omdat zij
hem kietelde en toen hij zo had gelachen, terwijl hij zachtjes beet in
haar blanke hand met al de ringen. Later vertelde de oude meid
hem toevallig eens, dat zijn moeder nog leefde, maar dat zijn vader
en de gravin het tegendeel zeiden, omdat zij slecht was geworden.
Dit kwam Serge nog onwaarschijnlijker voor en van toen af verwachtte en zocht hij haar met nog meer vuur. Die dag had hij in
de Zomertuin een dame met een paarse sluier gezien, en zijn hart
was hevig gaan kloppen, toen hij zag, dat zij hetzelfde pad insloeg
als hij ; maar plotseling was de dame verdwenen. Serge voelde zich
liefdevoller jegens zijn moeder dan ooit en met schitterende ogen
keek hij voor zich uit, terwijl hij de tafel met zijn zakmes bewerkte.
„Daar komt papa!" .zei Wassili Loekitsj tegen hem. Serge sprong

van zijn stoel, liep naar zijn vader toe om hem de hand te kussen
en zocht op diens gezicht naar een blijk van voldoening wegens de
onderscheiding.
,,Heb je prettig gewandeld?" vroeg Alexis Alexandrowitsj, die in een
stoel ging zitten en de bijbel opensloeg bij het Oude Testament.
Hoewel hij dikwijls tegen Serge had gezegd, dat ieder Christen het
Oude Testament ter dege behoorde te kennen, moest hij het boek
bij zijn lessen dikwijls raadplegen en dit ontging het kind niet.
„Ja, papa, ik heb veel plezier gehad," zei Serge, die dwars ging zitten
en met zijn stoel schommelde — iets dat verboden was, -- „ik heb
Nadinka gezien (een nicht van de gravin, die zij opvoedde) en zij
heeft mij gezegd, dat u een nieuwe onderscheiding hebt gekregen.
Bent u daar blij mee, papa?"
„Om te beginnen, zit niet zo te schommelen," zei Alexis, „en ont.

houdt vervolgens, dat wij het werk moeten liefhebben om zichzelfs
wil, en niet wegens de beloning. Ik wilde, dat je dat leerde begrijpen.
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Indien je alleen de beloning zoekt, zul je het werk onaangenaam
vinden, maar indien . je van je werk houdt, ligt de beloning daarin
besloten." En Alexis herinnerde zich, hoe hij die dag bij het tekenen
van 18 verschillende stukken, bij dit ondankbare karweitje, geen
andere ruggesteun had gehad, dan het gevoel, zijn plicht te doen.
De schitterende en vrolijke ogen van Serge werden donker onder de
blik van zijn vader. Hij voelde, dat deze, wanneer hij tegen hem
sprak, een speciale toon aansloeg, als wanneer hij zich zou hebben
gericht tot een van die denkbeeldige kinderen, welke men in boeken
vindt en waarop Serge in geen enkel opzicht leek; hij was hieraan
gewend en deed zijn best, om enige gelijkenis te vertonen met die
voorbeeldige jongetjes.
„Ik hoop, dat je me begrijpt?"
„Ja, papa," antwoordde het kind geheel in zijn rolletje.
De les bestond in het opzeggen van een paar Bijbelverzen, en een
herhaling van het begin van het Oude Testament; het opzeggen
ging zo kwaad nog niet. Maar plotseling werd Serge's aandacht
afgeleid door de vorm van het voorhoofd van zijn vader, dat bij de
slapen bijna rechthoekig was, en hij zei het slot van zijn tekst
helemaal verkeerd op. Daaruit trok Alexis de conclusie, dat hij niets
begreep van wat hij zei en dit prikkelde hem; hij fronste de wenkbrauwen en begon te verklaren, wat Serge niet kon hebben vergeten, zo vaak had hij het reeds gehoord. Verschrikt keek het kind
zijn vader aan en dacht slechts aan één ding: Zou hij deze uiteenzetting straks moeten navertellen, zoals papa soms verlangde? Door
deze vrees kon hij hem niet goed volgen. Gelukkig ging zijn vader
over tot de les in bijbelse geschiedenis. De feiten zelf gaf Serge vrij
behoorlijk weer, maar toen hij hun betekenis moest uitleggen, bleef
hij steken en kreeg hij straf, omdat hij er niets van had geweten.
Het moeilijkste ogenblik kwam, toen hij de reeks aartsvaders van
voor de zondvloed moest opsommen; hij herinnerde zich alleen
Enoch; dat was zijn lievelingsfiguur in de bijbelse geschiedenis en
met de Hemelvaart van deze aartsvader verbond een lange reeks
van gedachten, waarin hij geheel opging, terwijl hij star keek naar
de horlogeketting van zijn vader en een vestknoop, die dreigde las
te gaan.
Serge, die niet geloofde in de dood van hen, die hij liefhad, gaf
evenmin toe, dat hij zelf zou moeten sterven -- deze onwaarschijn469

lijke en onbegrijpelijke gedachte van de dood was hem evenwel
bevestigd door mensen, die hem vertrouwen inboezemden; zelfs het
meisje gaf, met enige schroom toe, dat alle mensen stierven. Maar
waarom was Enoch dan niet dood? En waarom verdienden anderen
dan niet, evenals hij, levend ten hemel te varen? De slechte mensen,
die, waarvan Serge niet hield, konden wel sterven, maar de goede
mocht het vergaan zoals Enoch.
„Nu, die patriarchen?"
„Enoch .... ,Enos."
„Die heb je al genoemd. Het is slecht, Serge, heel slecht; als je niet
je best doet, om te leren, wat een Christen in elk geval moet weten,
wat zul je dan doen?" zei de vader en stond op: „Je leraar is al even
weinig tevreden als ik, ik moet je dus wel straffen."
Serge werkte inderdaad slecht, en toch was het geenszins ee n
onbegaafd kind; integendeel, hij stond ver boven degenen, die zijn
leraar hem tot voorbeeld stelden; indien hij niet wilde leren wat
men hem trachtte bij te brengen, dan kwam dit, doordat hij het niet
kon, en wel omdat zijn geest gans andere behoeften had dan zijn
leraars hem toeschreven. Op zijn negende jaar was hij nog maar
een kind, maar hij kende zijn ziel en verdedigde die tegen allen,
die daar zonder de sleutel der liefde wilden binnendringen. Hem
werd verweten, dat hij niets wilde leren, en toch brandde hij van
.

verlangen om te weten, maar hij deed zijn wijsheid op bij Kapitonitsj, bij zijn oude meid, bij Nadinka, bij Wassili Loekitsj. Serge
werd dus gestraft; hij kreeg geen verlof om naar Nadinka te gaan,
maar deze straf keerde zich te zijnen voordele. Wassili Loekitsj was
in een goede luim en leerde hem, hoe een windmolentje te bouwen.
De avond ging voorbij met deze bezigheid en met het fantaseren
over de mogelijkheid, in de lucht rond te zwieren op een van de
wieken. Hij vergat zijn moee er, maar in bed keerde de gedachte aan
haar terug, en hij bad op zijn eigen wijze, dat zij zich niet langer

verborgen zou houden en hem morgen, op zijn verjaardag, zou
komen opzoeken.
„Wassili Loekitsj, weet u wat ik God nog extra heb gebeden?"
„Beter te werken?"
„Nee."
„Dat je speelgoed krijgt?"
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„Nee, u raad het toch niet. Het is een geheim! Als het gebeurt, zal
ik het u zeggen.... Weet u het nog niet?”
„Nee, je zult het mij zeggen," zei Wassili Loekitsj glimlachend, wat
hij zelden deed, „en nu stil, en slapen gaan, ik doe de kaars uit."
„Ik zie veel beter, wat ik God heb gevraagd, als er geen licht meer
is. St! Daar heb ik bijna mijn geheim verraden!" lachte Serge
vrolijk.
Serge meende, dat hij zijn moeder hoorde en haar tegenwoordigheid
gevoelde, toen het donker was. Zij stond vlak bij hem en streelde
hem met haar tedere blik; toen zag hij `een molen, een mes, en toen
liep alles in zijn hoofdje dooreen; hij sliep in,
28.

Wronski en Anna waren afgestapt in een der voornaamste hotels
van Petersburg; Wronski nam een kamer gelijkvloers. Anna op de
eerste verdieping, met het kind, de min en haar kamermeisje, een
groot appartement van vier vertrekken.
Reeds de eerste dag na zijn terugkeer zocht Wronski zijn broer op;
bij die ontmoette hij zijn moeder, die voor zaken uit Moskou was
overgekomen. Zijn moeder en zijn schoonzuster ontvingen hem als
altijd, vroegen naar zijn reis, praatten over gemeenschappelijke
vrienden, maar maakten geen enkele toespeling op Anna. Toen zijn
broer hem de volgende dag opzocht, bracht deze haar voor het eerst
ter sprake. Alexis benutte deze gelegenheid om hem te zeggen, dat
hij zijn verhouding met mevrouw Karenin als een huwelijk beschouwde; daar hij gegronde hoop koesterde, een scheiding te verkrijgen en zo hun situatie te regelen, wilde hij, dat hun moeder en
zijn schoonzuster zijn bedoelingen zouden kennen: „De wereld keurt
misschien niet goed wat ik doe, dat laat mij koud," liet hij er op
volgen, „maar indien mijn familie met mij op goede voet wil blijven,
zal zij mijn vrouw behoorlijk dienen te behandelen."
De oudste broer, die altijd hoog had opgezien tegen de meningen
van zijn jongere, liet de wereld deze netelige kwestie oplossen en
ging zonder protest met Alexis mee naar mevrouw Karenin.
Hoe goed hij de wereld ook kende, toch vergiste Wronski zich
ditmaal zeer: hij, die beter dan een ander moest begrijpen, dat de
deuren voor hen gesloten zouden blijven, hij verbeeldde zich op een
of andere fascistische wijze, dat de publieke opinie afstand had
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gedaan van haar oude vooroordelen en de invloed had ondergaan
van de algemene vooruitgang. Zeer zeker valt er niet te rekenen op
officiële kringen, dacht hij, maar onze familie, onze vrienden, zullen
de zaken begrijpen, zoals zij zijn.
Een der eerste vrouwen uit de society, die hij ontmoette, was zijn
nicht Betsy: „Eindelijk," riep zij vrolijk uit. „En Anna, waar heb
jullie je intrek genomen? Ik kan me voorstellen, wat voor indruk
Petersburg moet m a ken na zo'n reis. En de' scheiding? Is die al
geregeld?"
Dit enthousiasme zakte, zodra Betsy hoorde, dat de scheiding nog
niet tot stand was gekomen, en Wronski bemerkte dit.
„Ik weet wel, dat men er over zal roddelen," zei zij, „maar ik kom
Anna opzoeken. Jullie blijft niet lang?"
Zij kwam inderdaad nog diezelfde dag, maar zij sprak nu op andere
toon;- zij scheen de nadruk te leggen op haar dapperheid en het
bewijs van trouw en vriendschap, dat zij Anna gaf; na een praatje
over de nieuwtjes van de dag, stond zij na tien minuten op, en zei
bij het heengaan: „Jullie hebt me altijd nog niet gezegd, wanneer de
scheiding zal plaats vinden? Ook al neem ik het luchtig op, ik
waarschuw jullie toch, dat anderen dit niet zullen doen en dat jullie
dichte deuren en afwijzende gezichten zult vinden.... En het gaat
vandaag de dag zo gemakkelijk! Als vanzelf. Dus jullie vertrekt
Vrijdag? Het spijt me, dat we elkaar in die tussentijd niet meer
kunnen zien."
De toon van Betsy had • Wronski wijzér moeten maken omtrent de
ontvangst, welke hun te wachten stond; toch wilde hij het in zijn
familie nog eens proberen. Hij was er wel op voorbereid, dat zijn
moeder, die anders over Anna bij hun eerste ontmoeting zo verrukt
was, onverbiddellijk zou staan tegenover haar, die de loopbaan van
haar zoon had gebroken, maar Wronski stelde groot vertrouwen in
Warja, zijn schoonzuster die zou zeker niet de eerste steen op
Anna werpen, maar haar gewoon en heel natuurlijk komen .opzoeken. •
Reeds de volgende dag sneed hij met haar, toen hij haar alleen trof,
dit onderwerp aan.
„Je weet, Alexis, hoe ik op je ben gesteld," antwoordde Warja nadat
ze hem had aangehoord, „en hoe ik aan je be n gehecht, maar indien
ik mij op een afstand houd, geschiedt dit, omdat ik Anna Arkád478

jewna (zij lei op de beide namen de nadruk) van geen enkel nut
kan zijn. Meen niet, dat ik mij een oordeel over haar aanmatig, ik
zou misschien in haar plaats evenzo hebben gehandeld; ik wil niet
in bijzonderheden treden," vervolgde zij op verlegen toon, toen zij
zag, hoe het gezicht van haar zwager verdonkerde, „maar laten we
de dingen toch bij hun naam noemen. Jij zoudt willen, dat ik haar
opzocht om haar vervolgens bij mij thuis te ontvangen; ten einde
haar te rehabiliteren? Maar dat k a n ik niet doen. Mijn dochters
worden groter, ik moet, ook ter wille van mijn man, in de wereld
verkeren. En ga ik nu naar Anna Arkadjewna toe, dan kan ik haar
toch niet bij mij thuis ontvangen, uit vrees, dat zij in mijn salon
mensen zou ontmoeten, die er anders tegenover staan dan ik. Zou
dat niet een grove belediging zijn? Ik kan haar niet weer
ophelpen...."
„Maar ik geef geen ogenblik toe, dat zij zou zijn gevallen, en ik zou
haar niet willen vergelijken met talloze vrouwen, die hier wel
komen!" viel Wronski haar ii de rede, en hij stond op, overtuigd,
dat zijn schoonzuster niet zou loegeven.
„Alexis, wordt alsjeblieft niet boos, het is mijn schuld niet," zei
Warja, met een vreesachtige glimlach.
,,Ik neem het je niet kwalijk, maar het doet mij des te meer pijn,"
zei hij, terwijl hij steeds somberder werd. ,,Het spijt mij voor onze
vriendschap, die nu verbroken is of tenminste een hevige schok
heeft gekregen, want je dient te begrijpen, dat dit voor ons het
onvermijdelijke gevolg zal zijn."
Met die woorden verliet hij haar en daar hij eindelijk het nutteloze
van nieuwe pogingen inzag, besloot hij te doen, als in een vreemde
stad, en elke aanleiding tot nieuwe ontgoochelingen te vermijden.
Een van de pijnlijkste dingen was voor hem, dat hij overal zijn naam
in een adem hoorde noemen met die van Alexis Alexandrowitsj; elk
gesprek liep ten slotte uit op Karenin, en wanneer hij uit ging,
kwam hij hem ook nog telkens tegen, of meende hij althans hem
tegen te komen, zoals iemand met een zere vinger meent, dat hij
die stoot tegen elk meubelstuk.
Anderszijds hinderde hem de houding van Anna; hij merkte op, dat
zij in een zonderlinge, onverstaanbare stemming verkeerde, die hip
niet van haar kende; beurtelings hartelijk en koel, was zij voort-

durend prikkelbaar en onbegrijpelijk. Er was blijkbaar iets, dat haar
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kwelde, maar inplaats van mee te leven met Wronski's pijnlijke
ontgoochelingen, welke zij met haar • anders zo fijne gevoel even
onaangenaam had moeten vinden als hij, scheen haar enige zorg te
zijn, haar eigen zorgen te verbergen, en stond zij volkomen onverschillig tegenover de rest.
29.

Bij Anna overheerste op de thuisreis naar Petersburg de gedachte,
daar haar zoon te zullen zien -- vanaf de dag, waarop zij Italië
verliet, nam haar vreugde bij dit denkbeeld toe, naarmate zij dichter
bij Petersburg kwam. Het was iets eenvoudigs en natuurlijks, meende zij, het kind weer te zien, wanneer zij in dezelfde stad was als
hij ; maar reeds bij haar aankomst gevoelde zij, dat het niet gemakkelijk zou zijn, een ontmoeting te bewerkstelligen.
Hoe dit gedaan te krijgen? Naar haar man gaan op gevaar van niet
te worden ontvangen en misschien te worden beledigd? Alexis
Alexandrowitsj schrijven? Dat was onmogelijk, en toch zou het haar
niet genoeg zijn, haar zoon op de wandeling te zien, zij had te veel
kussen, liefkozingen voor hem opgespaard, hem te veel te zeggen!
Het vroegere meisje van Serge zou haar hebben kunnen helpen,
maar zij woonde niet meer in den huize Karenin. Zo gingen twee
dagen in onzekerheid en met aarzelen voorbij; de derde dag, toen
zij had gehoord van de intimiteit van Alexis Alexandrowitsj met
gravin Lydia, besloot zij, deze te schrijven.
Een wrede teleurstelling was het voor haar, toen haar boodschapper
zonder antwoord weerkeerde. Nooit had zij zich nog zo gekwetst,

vernederd gevoeld, en toch begreep zij, dat de gravin misschien
gelijk had. Haar smart was des te groter, omdat zij die aan niemand
kon toevertrouwen. Zelfs Wronski zou haar niet begrijpen; hij zou
deze kwestie als van ondergeschikt belang behandelen, en reeds de
gedachte aan de koele toon, waarop hij hierover zou spreken, deed
haar hem bijna haten. Maar meer dan iets anders vreesde zij dit,
hem te zullen gaan haten. Derhalve besloot zij zorgvuldig, hem niets
te doen weten van haar stappen met betrekking tot het kind.
De hele dag peinsde zij over andere methoden, om haar zoon te
zien, en eindelijk besloot zij tot het allerpijnlijkste: regelrecht aan
haar man te schrijven. Op het ogenblik, waarop zij haar brief begon,
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werd haar het antwoord van gravin Lydia gebracht. Bij het zwijgen
had zij zich neergelegd, maar de vijandigheid, de ironie, welke zij
in deze brief tussen de regels doorlas, maakten haar opstandig: wat
wreed! wat huichelachtig! dacht zij; zij willen mij kwetsen en het
kind kwellen! Ik zal ze niet hun gang laten gang! Zij is erger dan
ik -- ik lieg tenminste niet!
Meteen besloot zij, de volgende dag, de verjaardag van Serge, naar
haar man te gaan, het kind te zien, door de bedienden, het koste
wat het kost, om te kopen en een einde te maken aan de krankzinnige leugens, waarmee men hem van streek maakte. Anna snelde
de deur uit om speelgoed te kopen en maakte haar plan op --- zij
zou 's morgens vroeg gaan, nog vóór Alexis Alexandrowitsj op was;
met geld kant en klaar bij zich voor de portier en de huisknecht,
dat men haar naar boven zou laten gaan, zonder haar voile op te
slaan, onder voorwendsel, dat zij op het bed van Serge cadeaux
wilde neerleggen van peet. Wat zij aan haar zoon wilde zeggen —
hoe zij daar ook over dacht, zij kon het niet bedenken.
De volgende morgen omstreeks acht uur stapte Anna uit het rijtuig
en belde zij aan bij haar vroegere woning.
„Ga eens kijken wie daar is. Het lijkt wel een dame," zei Kapitonitsj
tegen zijn hulpje, een jonge man, die Anna niet kende, toen hij
door het venster op de stoep een dame zag staan met een voile voor;
de portier was nog niet gekleed. Nauwelijks was Anna binnen, of
zij stopte de jongen een bankbiljet van drie roebel in de hand en
fluisterde: „Serge.... Serge Alexejewitsj," toen liep zij een paar
passen door.
Het hulpje van de portier bekeek dit bankbiljet en hield de bezoekster bij de tweede deur tegen: „Wie moet u hebben?" zei hij.
Zij hoorde niets en antwoordde niet.
Kapitonitsj, die de onzekerheid van de onbekende bemerkte, kwam
uit zijn loge en vroeg haar, wat zij wenste.
„Ik kom namens prins Skaradoemow, voor Serge Alexejewitsj."
„Hij is nog niet op," antwoordde de portier, die de gesluierde dame
aandachtig aanzag.
Anna had geenszins verwacht, dat zij zo van streek zou zijn bij de
aanblik van dit huis, waar zij negen jaren lang had gewoond. Liefelijke en wrede herinneringen kwamen in haar op en een ogenblik
vergat zij, waarom zij hier was.
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„Wilt u even wachten,” zei de portier, en nam haar mantel in ontvangst. Op hetzelfde ogenblik herkende hij haar, en maakte een
diepe buiging: „Uwe Excellentie gaat haar gang," zei hij.
Zij trachtte te spreken, maar de stem begaf haar; zij wierp een
smekende blik op de oude en liep snel de trap op. Kapitonitsj
trachtte haar in te halen en liep achter haar aan, waarbij hij op
elke trede zijn pantoffels opnieuw moest aandoen.
„De gouverneur is misschien nog niet gekleed, ik zal hem waarschuwen."
Anna liep nog altijd de welbekende • trap op, zonder een woord te
verstaan van wat de grijsaard zei.
„Hierheen, naar links, excuseert u, dat het zo'n wanorde is. Hij
heeft een andere kamer gekregen," zei de portier buiten adem: „Als
Uwe Excellentie ee n. ogenblik wil wachten, dan zal ik even gaan
kijken." Hij deed een grote deur open en verdween.
Anna bleef staan en wachtte.
„Hij is net wakker," zei de portier, die dezelfde deur weer uitkwam.
En terwijl hij sprak, hoorde Anna een kind geeuwen, en enkel aan
de klank van deze geeuw herkende zij haar zoon en zag hem voor
zich.
„Laat me, laat me binnengaan!" stamelde zij • en liep snel de kamer in.
Rechts naast de deur lag een kind in zijn nachtjapon voorover nog
te gapen en zich uit te rekken; zijn lippen sloten zich in een nog
slaperige glimlach, en zo glimlachend liet hij zich zachtjes weer op
zijn kussen vallen.
„Mijn kleine Serge," fluisterde zij, en kwam onhoorbaar naar het
bed toe.
Sinds zij uiteen waren gegaan, zag Anna in haar uiterste herinneringen haar zoon nog altijd op zijn vierde jaar, toen hij het lieftalligst
was geweest. Nu geleek hij zelfs niet meer op het kind, dat zij vaarwel had gezegd -- hij was groot en mager geworden. Wat leek zijn
gezicht zo lang met die korte haren! En die grote armen! Wat was
hij veranderd, maar hij was nog steeds dezelfde, dat was zijn hoofd, .
zijn lippen, zijn slanke hals en zijn brede schouders.
„Mijn kleine Serge!" herhaalde zij bij het oor van het kind.
Hij richtte zich op op zijn elleboog, draaide zijn kroeskopje om,
opende zijn ogen en trachtte te begrijpen. Een paar seconden keek
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hij vragend zijn moeder aan, die daar onbewegelijk bij hem stond:
hij glimlachte gelukzalig, en de ogen nog half dicht van de slaap,
stortte hij zich, niet weer op zijn kussen, maar in haar armen.
„Serge! Mijn li eve kleine jongen!" stamelde zij door tranen verstikt,
en drukte dit kleine lichaampje in haar beide armen.
„Mama!" fluisterde hij en schurkte zich tegen de handen van zijn
moeder, als om haar beter te voelen. Hij greep met een hand het
hoofdeinde van het bed, met de andere de schouder van zijn moeder,
en liet zich tegen haar aanvallen. Hij wreef zijn gezicht tegen de
hals en de borst van Anna, die als bedwelmd werd door de warme
geur van het nog half slapende kind.
„Ik wist het wel," zei hij, en deed de ogen half open. „Het is mijn
verjaardag -- ik wist, dat je zou komen. Ik ga meteen opstaan." En
terwijl dit zei, sluimerde hij weer in.
Anna verslond hem met haar ogen; zij merkte, hoe hij tijdens haar
afwezigheid veranderd was, herkende met moeite die benen, die zo
lang waren geworden, die magere wangen, die krulletjes in zijn nek,
waar zij hem zo vaak had gekust. Zij drukte dit alles tegen haar hart
en de tranen beletten haar te spreken.
„waarom huil je, mama?" vroeg hij plotseling klaar wakker: „waarom huil je?" herhaalde hij, op het punt zelf te gaan huilen.
„Ik? Ik zal niet weer huilen.... Dat komt van vreugde. Zo lang
heb ik je niet gezien! Het is al over," zei zij, en bedwong haar
tranen, terwijl zij zich afwendde: „Nu ga je je kleden," zei zij,
nadat zij een beetje was gekalmeerd, en zonder Serge's hand los te
laten, ging zij bij het bed zitten, op een stoel, waar de kleren van
het kind gereed lagen: „Hoe kleed je je zonder mij aan? Hoe
Zij wilde gewoon en vrolijk babbelen, maar slaagde hierin niet, en
weer wendde zij zich af.
„Ik was me niet meer met koud water, dat heeft papa verboden; heb
je Wassili Loekitsj niet gezien? Hij komt zo. Hé, je zit op mijn
kleren!" En Serge schaterde van het lachen. Zij keek hem aan en
glimlachte.
„Mama, liefste!" riep hij uit en wierp zich opnieuw in haar armen ,
alsof hij beter begreep, wat er was gebeurd, nu hij haar zag glimlachen: „Zet die af," zei hij, en nam haar haar hoed af. En toen hij
haar blootshoofds zag, begon hij haar weer te omhelzen.
?"
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„Wat heb je van me gedacht? Heb je geloofd, dat ik dood was?”
„Dat heb ik nooit geloofd."
„Je hebt het niet geloofd, lieveling?"
„Ik wist het, ik wist het wel!" herhaalde hij zijn lievelingszinnetje s
en greep de hand, die zijn haren streelde; hij lei de handpalm tegen
zijn mondje en begon die te kussen.
30.
Wassili Loekitsj verkeerde in die tussentijd in grote verlegenheid;
hij had gehoord, dat de dame, wier bezoek hem zo zonderling was
voorgekomen, de moeder van Serge was, die vrouw, die haar echtgenoot had verlaten en die hij niet kende, omdat hij hier pas in
huis was gekomen na haar vertrek. Diende hij Alexis Alexandrowitsj
op de hoogte te stellen? Na enig nadenken besloot hij, zijn plichten
strikt te vervullen en Serge op het gewone uur te gaan wekken,
zonder zich te bekommeren om de aanwezigheid van een derde, al
was dat ook de moeder. Maar de aanblik van de liefkozingen van
moeder en kind, de klank van hun stemmen en van hun woorden,
deden hem van mening veranderen. Hij schudde het hoofd, zuchtte,
en deed de deur weer zachtjes dicht: ik zal nog tien minuten wachten, dacht hij, kuchte, en veegde zich de ogen af.
Onder het personeel heerste levendige opwinding; zij wisten allen,
dat Kapitonitsj hun meesteres had binnengelaten, en dat zij in de
kinderkamer was; zij wisten ook, dat hun meester elke morgen om
negen uur bij Serge binnen placht te komen; ieder van hen gevoelde,
dat de echtgenoten elkander niet mochten ontmoeten, dat dit moest
worden voorkomen.
Kornel, de huisknecht, ging de trap af naar de portier, om te vragen,
waarom men Anna had binnengelaten en toen hij hoorde, dat Kapitonitsj haar zelf naar boven had gebracht, gaf hij hem een fikse
uitbrander. De portier bleef koppig zwijgen, maar toen de huisknecht
zei, dat hij verdiende te worden weggejaagd, sprong de grijsaard
overeind, en liep resoluut op Kornel toe:
„Ach zo, jij zou haar niet hebben binnengelaten, jij !" zei hij : „Nadat
je hier tien jaren had gediend en geen onvriendelijk woord gehoord,
zou jij nu hebben gezegd: Weest u zo goed heen te gaan! Jij bent
een slimme rot, die politiek weet te zijn. Maar je zult bijvoorbeeld
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toch niet vergeten, mijnheer te bestelen en met zijn pelsjas rond
te paraderen!"
„Soldaat!" antwoordde Kornel minachtend, en hij wendde zich tot
de meid, die op dit ogenblik binnenkwam: „Zeg u nu eens, Marie
Efimowna --, hij heeft mevrouw laten binnengaan, zonder iemand
iets te zeggen, en zo meteen gaat Alexis Alexandrowitsj, wanneer
hij zich heeft aangekleed, naar de kinderkamer."
„Wat een toestand, wat een toestand!" zei de meid: „Maar, Kornel
Wassilitsj, vind er dan iets op, om mijnheer tegen te houden, terwijl
ik haar ga waarschuwen en zal zorgen, dat ze weer weggaat. Wat
een toestand!"
Toen de meid de kinderkamer binnenkwam, vertelde Serge aan zijn
moeder, hoe Nadinka en hij van een sneeuwheuvel waren afgegleden en driemaal kopje over hadden gebuiteld. Anna luisterde naar
de klank van die stem, keek naar het gezicht, de gelaatsuitdrukkingen van haar zoon, streelde zijn armpjes, maar verstond geen woord
van wat hij zei. Zij zou hem moeten verlaten, heengaan, dat alleen
begreep zij, gevoelde zij. Zij had de stappen van Wassili Loekitsj
gehoord, en zijn discrete kuchje, en nu hoorde zij de meid er aan
komen, maar zij was niet in staat, zich te verroeren en te spreken
en bleef onbewegelijk als een standbeeld.
„Ach Njanja, mijn beste, ik wist helemaal niet, dat je hier was," zei

Anna, die een ogenblik weer tot zichzelf kwam.
„Ik woon hier niet meer, ik woon bij mijn dochter, maar ik ben
vanmorgen gekomen om Serge te feliciteren, Anna Arkadjewna, mijn
lieve mevrouwtje!" De oude vrouw begon te huilen en kuste opnieuw de hand van haar vroegere meesteres.
Serge hield met schitterende ogen zijn moeder bij de ene en zijn
meid bij de andere hand, terwijl hij met zijn blote voetjes trappelde

op het tapijt. De hartelijkheid van zijn oude vertrouwde voor zijn
moeder bracht hem in verrukking: „Mama, ze komt me dikwijls
opzoeken, en als zij komt...." Maar hij hield op, toen hij de meid
zijn moeder iets zag influisteren, terwijl er op haar gezicht een
uitdrukking van angst en als van schaamte kwam.
Anna boog zich over haar zoon: „Mijn lieveling!" zei zij tegen hem.
Nooit zou zij het woord vaar w e 1 kunnen uitspreken, maar het
kind verstond de uitdrukking op haar gezicht.
„Mijn lieve, lieve kleine Koetja!" fluisterde zij, een bijnaam, die zij
479

hem gaf, toen hij nog heel klein was: „Je zult me niet vergeten; je
moe....," zij kon niet verder.
Van hoeveel dingen betreurde zij het later, dat zij ze niet tegen hem
had kunnen zeggen, en op dit ogenblik kon zij geen woorden vinden,
niets zeggen! Maar Serge begreep alles; hij gevoelde, dat zijn
moeder hem liefhad; hij begreep zelfs, wat de meid haar had ingefluisterd, hij had de woorden verstaan: „Altijd om negen uur," hij
wist, dat dit op zijn vader sloeg, en dat die zijn moeder niet mocht
ontmoeten. Maar niet begreep hij, waarom een uitdrukking van
angst en als van schaamte op haar gezicht was gekomen. Zij was
niet schuldig, en toch bloosde zij en scheen zij bang te zijn —
waarvoor? Hij zou het haar hebben willen vragen, maar hij durfde
het niet, want hij zag het verdriet van zijn moeder en had te veel
medelijden met haar! Hij drukte zich tegen haar aan, en fluisterde:
„Ga nog niet weg, hij komt niet zo vroeg."
Zijn moeder hield hem een ogenblik van zich af, om hem aan te
zien en te raden, of hij inderdaad dacht, wat hij zei; aan het verschrikte gezicht van het kind bemerkte zij, dat hij werkelijk over
zijn vader sprak: „Serge, mijn jongen," zei zij, „houd van hem, hij
is beter dan ik, en ik heb verkeerd gedaan tegen hem. Als je groot
bent, zul je zelf oordelen."
„Niemánd is beter dan jij," riep het kind wanhopig snikkend uit en
hij klemde zich vast aan de schouders van zijn moeder, terwijl hij
haar met alle kracht van zijn bevende armpjes tegen zich aandrukte.
,,Mijn hartje, mijn lieveling!" stamelde Anna en zij begon als een
kind te huilen.
Op dit ogenblik ging de deur open en kwam Wassili Loekitsj binnen.
Reeds hoorde men andere stappen en de ontstelde meid reikte Anna
haar hoed, terwijl zij fluisterde: „Hij komt." Serge liet zich snikkend
op zijn bed vallen en verborg het gezicht in zijn handen; Anna trok
die weg, om nog eens zijn wangen, nat van tranen, te kussen, en
ging toen ijlings weg. Van de andere kant kwam Alexis Alexandrowitsj; toen hij haar zag, bleef hij staan en boog het hoofd. Hoewel
zij nog een minuut tevoren had verzekerd, dat hij beter was dan
zijzelf, . wekte de vluchtige blik, die zij over de hele gestalte van
haar echtgenoot liet glijden, in haar slechts een gevoel op van haat,
van minachting en van jalouzie met betrekking tot haar zoon. Vlug
sloeg zij haar voile neer en zij snelde als het ware naar buiten.
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In haar haast had zij in het rijtuig het speelgoed laten liggen, dat zij
de vorige dag met zoveel droefheid en liefde had uitgezocht; nu ging
het weer mee naar het hotel.
23.

Hoewel Anna zich hierop had voorbereid, waren de heftige gemoedsbewegingen welke de aanblik van haar zoon bij haar verwekte,
toch nog onverwacht voor haar; bij haar wederkeer in het hotel
vroeg zij zich af, waarom zij daar was: Ja, alles is voor goed voorbij,
ik ben alleen! dacht zij, terwijl zij haar hoed afzette en zich liet
vallen in een fauteuil naast de schoorsteen. Haar starre blik was
gevestigd op een pendule, die tussen de ramen op een commode
stond, en zo verzonk zij in diep gepeins.
Het Franse kamermeisje, dat zij uit den vreemde had meegebracht,
kwam binnen, om haar orders in ontvangst te nemen; Anna scheen
verwonderd te zijn en antwoordde: „Later wel." Een kellner, die
kwam vragen, of zij wilde ontbijten, kreeg hetzelfde antwoord.
De Italiaanse min kwam op haar beurt binnen met het kind, dat zij
zo juist had aangekleed --- toen de kleine haar moeder zag, begon
zij te glimlachen en sloeg met haar mollige knuistjes om zich heen,
zoals een vis haar vinnen beweegt; zij sloeg tegen de gesteven
plooien van haar geborduurde jurkje, en reikte naar Anna, die haar
niet weerstond. Zij kuste de frisse wangetjes en de grappige schoudertjes van haar dochtertje, zij ontlokte het kind vreugdekreten
door haar een vinger voor te houden, nam haar in de armen en liet
haar paardjerijden op de knie; maar ook de aanblik van dit liefelijke
wezentje deed haar gevoelen, hoeveel meer haar hart naar Serge
uitging dan naar deze kleine.
Al de kracht van een onbevredigde liefde had haar indertijd naar
haar zoon gedreven, het kind van een man, die zij toch niet liefhad,
en nooit had h^ar dochtcrtje, dat geboren Was in de allerdroevigste

omstandigheden, een honderdste deel gekregen van de zorgen, waarmee zij Serge had omringd. Het meisje betekende voor haar trouwens slechts hoop op de toekomst, terwijl Serge al bijna een man
was, die reeds had te strijden met zijn gevoelens en zijn gedachten;
hij had zijn moeder lief, begreep haar, vormde zich misschien een
oordeel over haar, -- zo dacht zij, nu haar de woorden van haar
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zoon te binnen schoten; en thans was zij van hem gescheiden, geestelijk al evenzeer als metterdaad, en zij wist niet, hoe hieraan iets
te veranderen!
Nadat zij de kleine aan haar min had teruggegeven en hen had
laten gaan, opende Anna een medaljon met het portret van Serge
op dezelfde leeftijd als zijn zusje nu; toen zocht zij andere portretten
van hem op in een album -- de laatste, de beste fotografie, liet
Serge zien, terwijl hij schrijlings op een stoel zat, in een witte
blouse, een glimlach om de mond, met lichtgefronste wenkbrauwen;
de gelijkenis was treffen. Met haar nerveuze vingers wilde zij het
portret uit het album halen om het met andere te vergelijken, maar
dit gelukte haar niet. Om haar uit de hoekjes los te maken, gebruikte
zij een andere, willekeurig gegrepen foto.
Het was een portret van Wronski met lange haren en een slappe
hoed, dat te Rome was gemaakt: Daar is hij, zei zij bij zichzelf,
terwijl zij hem bekeek en zich plotseling herinnerde, dat hij de
oorzaak was van haar smarten. Zij had de hele morgen niet aan
hem gedacht, maar de aanblik van dit mannelijke en edele gezicht,
dat zij zo goed kende, en waarvan zij zo veel hield, dreef een golf
van liefde naar haar hart: Waar is hij? Waarom laat hij mij zo
alleen, ten prooi aan mijn smart? vroeg zij zich bitter af en vergat
daarbij, dat zij hem zorgvuldig alles omtrent haar zoon verborgen
hield. Aanstonds liet zij hem vragen, boven te willen komen en
met een benepen hart verwachtte zij de tedere woorden, waarmee
hij zou trachten haar te troosten.
De bediende kwam terug met de boodschap, dat Wronski bezoek
had en dat hij liet vragen, of zij hem kon ontvangen met prins
Yaswin, die pas in Petersburg was aangekomen. -- Hij komt dus
niet alleen, en sinds gisteren, tegen etenstijd, heeft hij mij niet
meer gezien! dacht zij, en ik kan hem niets zeggen, omdat Yaswin
bij hem is. Toen kwam er een vreselijke gedachte bij haar op: Als
hij eens niet meer van mij hield!
Meteen ging zij in haar herinnering alle gebeurtenissen der laatste
dagen na; zij putte daaruit een bevestiging van deze wrede gedachte.
De vorige dag had hij niet samen met haar gedineerd; hij bewoonde
niet hetzelfde appartement, en nu kwam hij met gezelschap, alsof
hij vreesde voor een ontmoeting onder vier ogen: maar het is zijn
plicht, mij zo iets te zeggen, en de mijne, zekerheid te verkrijgen!
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Als het inderdaad zo is, weet ik, wat mij te doen staat, dacht zij,
hoewel zij zich geen voorstelling kon maken van wat er uit haar
zou worden, indien Wronski's onverschilligheid vast stond. Deze
angst lag zo dicht bij de wanhoop, dat zij enigszins overprikkeld
werd; zij belde haar kamermeisje, ging naar haar kleedkamer en
besteedde buitengewone zorg aan haar toilet, alsof een onverschillige
Wronski weer verliefd had moeten worden door de aanblik van
haar uiterlijk. De bel ging over, nog voor zij gereed was.
Toen zij de salon binnenkwam, was Yaswin de eerste die zij zag;
hij bekeek de portretten van Serge, die zij op tafel had laten liggen.
„Wij zijn nog oude bekenden," zei zij tegen hem, terwijl zij op hem
toeliep, en haar kleine nand lei in de geweldige greep van de reus,
die diep verlegen was (deze verlegenheid was in zonderlinge tegenstelling met de machtige gestalte en het scherp besneden gezicht van
Yaswin). ,,Wij hebben elkander het vorige jaar bij de wedrennen
gezien.... Geef eens hier," zei zij tegen Wronski, terwijl zij hem
vlug de foto's afnam van haar zoon, welke hij bekeek, en haar
schitterende ogen wierpen hem een veelbetekenende blik toe....
„Zijn de wedrennen van dit jaar nogal geslaagd? Wij hebben de
wedrennen te Rome in het Corso gezien, maar u houdt niet van
het buitenland?" liet zij er met een vriendelijke glimlach op volgen:
„Ik ken u, en hoewel wij elkander zelden hebben ontmoet, weet ik
toch, waarvan u houdt."
„Dat vind ik jammer, want mijn smaak is meestal niet te best," zei
Yaswin en beet op zijn knevel.
Het gesprek was nog maar pas aan de gang, of Yaswin, die zag,
dat Wronski op zijn horloge keek, vroeg Anna, of zij van plan was,
lang in Petersburg te blijven, nam zijn kepi en stond op, zodat zijn
indrukwekkende verschijning de kamer vulde.
„Ik `denk van niet," antwoordde zij, en keek Wronski onzeker aan.
„Dan zullen wij elkaar niet meer zien?" zei Yaswin, en tot Wronski:
„Waar eet je?"
„Komt u bij mij eten," zei Anna op resolute toon, en zij bloosde van
ergernis, dat zij haar onzekerheid niet telkens kon maskeren, wanneer haar scheve positie tegenover een vreemde bleek. „Het eten
is hier niet zo goed, maar u bent hier tenminste samen; van al zijn
regimentsmakkers bent u Alexis' uitverkorene."
„Zeer vereerd," antwoordde Yaswin met een glimlach, welke Wron483

ski duidelijk maakte, dat hij Anna erg aardig vond. Yaswin nam
afscheid en ging heen, Wronski bleef achter.
„Ja gaat ook uit?" vroeg zij hem.
„Ik ben al te laat. Ga al vast, ik kom wel," riep hij zijn vriend na.
Zij greep zijn hand en zonder dat haar ogen hem verlieten, zocht zij
iets, waarmee zij hem zou kunnen vasthouden: „Wacht even, ik
heb je iets te vragen," en terwijl zij de hand van Wronski tegen
haar wang drukte: „Het was toch niet verkeerd, hem ten eten te
vragen?"
„Dat was uitstekend van je," antwoordde hij met een rustige glimlach.
„Alexis, je bent toch niet veranderd tegenover mij?" vroeg zij en
klemde zijn hand tussen de hare: „Alexis, ik houd het hier niet meer
uit .Wanneer vertrekken we?"
„Binnenkort, binnenkort; je hebt er geen idée van, hoe moeilijk ook
ik het heb," en hij trok zijn hand terug.
„Nu, ga dan, ga maar!" zei zij op gekwetste toon en ging ijlings
de kamer uit.
32.

Toen Wronski in het hotel terugkeerde, was Anna er niet; men zei
hem, dat zij was uitgegaan met een dame; deze afwezigheid, zonder
te zeggen, waar zij heen was, en daarbij haar opgewonden ogen, de
harde toon waarmee zij hem de foto's van haar zoon in het bijzijn
van Yaswin had afgenomen, gaven Wronski te denken. Hij besloot
haar uitleg te vragen, en wachtte op haar in de salon. Anna kwam
niet alleen thuis, zij bracht een oude, ongetrouwde tante mee,
prinses Oblonski, met wie zij inkopen had gedaan — zonder te letten
op het onrustige en vragende gezicht van Wronski begon Anna
vrolijk te vertellen, wat zij die morgen had gekocht; maar hij las
een innerlijke spanning in haar schitterende blik, wanneer zij hem
vluchtig aankeek, en in haar bewegingen een koortsachtige opwinding, welke hem verontrustte en onzeker maakte.
Er was gedekt voor vier personen, en men ging juist aan tafel, toen
Toesjkewitsj werd aangediend, die namens prinses Betsy met een
boodschap voor Anna kwam. Betsy verontschuldigde zich, dat zij
geen afscheid was komen nemen; zij was niet goed en verzocht
Anna, haar tussen half acht en negen uur te komen opzoeken.
484

Wronski keek Anna aan, als om er haar aandacht op te vestigen,
dat men door een uur vast te stellen, er voor moest hebben gezorgd,
dat zij niemand zou ontmoeten; Anna scheen er geen aandacht aan
te schenken.
„Het spijt mij erg, dat ik juist tussen half acht en negen uur niet
vrij ben," zei zij, met een verstolen glimlach.
„Dat zal de prinses erg spijten!"
„Mij ook."
„U gaat zeker naar het concert van Patti?" vroeg Toesjkewitsj.
„Patti? Dat is een idée. Ik zou er zeker heengaan, als ik een loge
kon krijgen."
„Ik kan er u wel een bezorgen."
„Dat zou ik zeer op prijs stellen," zei Anna, „maar wilt u niet met
ons meeëten?"
Wronski schokschouderde even; hij begreep niets van Anna's manier
van doen. Waarom had zij de oude prinses meegebracht, waarom
noodde zij Toesjkewitsj ten eten, en bovenal, waarom wilde zij een
loge hebben? Kon zij in haar positie naar een abonnementsconcert
in de Opera gaan? Zij zou daar iedereen ontmoeten! Hij keek haar
ernstig aan, maar zij beantwoordde hem met een halfwanhopige,
halfspottende blik, waarvan de betekenis hem ontging. Tijdens de
maaltijd was Anna zeer levendig en scheen zij nu eens met de een,
dan *eer met de ander van haar gasten te coquetteren. Na tafel ging
Toesjkewitsj de loge bespreken en Yaswin hield Wronski in de
rookkamer beneden gezelschap; na een korte tijd kwam de laatste
weer naar boven; hij trof Anna aan in een lichtzijden uitgaanstoilet,
dat laag was uitgesneden en voorzien van een kanten kraag, welke
haar mooie hoofd goed deed uitkomen.
„Ca je werkelijk naar de Opera?" vroeg hij, en trachtte haar niet
aan te zien.
„Waarom vraag je me dat met zo'n verschrikt gezicht?" vroeg zij
beledigd, dat hij haar niet aanzag: „Ik zie niet in, waarom ik niet
zou gaan!" Zij scheen de betekenis der woorden niet te vatten.
„Natuurlijk, daar is geen enkele reden voor," zei hij wenkbrauwfronsend.
„Zo denk ik er precies over," zei zij, die de ironie van dit antwoord
niet wilde verstaan, en trok rustig een lange, geparfumeerde handschoen aan.
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zei hij, en trachtte haar
„Anna, in 's hemelsnaam, wat heb je
tot bezinning te brengen, zoals haar man het vroeger meer dan eens
had geprobeerd.
„Ik begrijp niet, wat je van mij wilt."
„Je weet wel, dat je er niet heen kunt gaan."
„Waarom? Ik ga niet alleen; de prinses is gaan verkleden en vergezelt mij dan."
Hij haalde mismoedig de schouders op. „Weet je dan niet
begon hij.
„Maar ik wil niets weten!" schreeuwde zij bijna. „Ik wil het niet,
ik heb geen berouw, over niets, nee, nee, en nee — als ik er opnieuw
voorstond, zou ik net zo doen. Eén ding is slechts van belang voor
jou en mij, te weten, of wij elkaar beminnen. De rest doet er niet
toe. Waarom leven wij hier elk afzonderlijk? Waarom kan ik niet
gaan waarheen ik wil? Ik houd van je, en het laat mij alles koud,"
zei zij in het Russisch met een eigenaardige en voor hem onbegrij?”

?"

pelijke blik, „als je niet veranderd bent tegenover mij; waarom kijk
je mij niet aan?"

Hij keek haar aan, hij zag haar schoonheid en hoe mooi zij zich had
gemaakt; maar deze schoonheid, en deze élégance prikkelden hem
juist zozeer: Je weet wel, dat mijn gevoelens niet kunnen veranderen, maar ik smeek je, niet uit te gaan," zei hij nog; hij sprak nu
Frans, zijn oog was koel, maar zijn stem klonk smekend.
Alleen de blik viel haar op en zij antwoordde op boze toon: „En ik
verzoek je, me uit te leggen, waarom ik niet zou gaan."
„Omdat je daardoor in...." -- hij aarzelde.
„Ik begrijp je niet: Toesjkewitsj zal mij niet compromitteren, en de
prinses is niet slechter dan een ander mens. Aha, daar is zij!"
33.
Voor het eerst van zijn leven naderde Wronski's ontstemming de
woede. Wat hem bovenal hinderde, was, dat hij Anna niet precies
kon zeggen, wat hij bedoelde, dat zij door in dit toilet naar het
concert te gaan, met iemand als de prinses, de openbare mening
uitdaagde, erkende, dat zij een gevallen vrouw was, en er dientengevolge geen aanspraak meer op maakte, weer in de society terug
te keren: Hoe kan zij dat niet begrijpen? Wat speelt zich in haar
486

af? vroeg hij zichzelf. En terwijl zijn achting voor Anna's karakter
daalde, nam zijn bewondering voor haar schoonheid toe.
Terug in zijn vertrekken, ging hij bekommerd zitten naast Yaswin,
die een mengsel van seltzwater en cognac dronk, terwijl zijn lange
benen op een stoel lagen. Wronski volgde zijn voorbeeld.
„Het paard van Loeskow, zeg je? Dat is een mooi dier, en ik raad
je aan het te kopen," begon Yaswin met een blik op het sombere
gezicht van zijn makker, „de schonken zijn niet zo fraai, maar wat
een benen en wat een kop! Je vindt ze niet beter."
„Ik denk er dan ook over, het te nemen," antwoordde Wronski.
Terwijl hij zo sprak met zijn vriend, raakte hij de gedachte aan
Anna niet kwijt en onwillekeurig luisterde hij naar wat er in de
gang gebeurde, terwijl hij op de pendule keek.
„Anna Arkadjewna laat zeggen, dat zij naar de schouwburg is
gegaan," deelde een bediende mee.
Yaswin schonk nog een klein glaasje in het spuitwater, dronk het
uit en stond op, terwijl hij zijn uniform dichtknoopte: „Nu? Gaan
we?" zei hij glimlachend onder zijn lange knevel, en gaf zo te
kennen, dat hij begreep, waarom Wronski zo ontstemd was, zonder
daaraan belang te hechten.
„Ik ga niet," antwoordde Wronski triest.

„Maar ik heb beloofd te komen, ik moet wel; tot ziens! Als je je
nog bedenkt, neem dan de stoel van Krasinsky, die is vrij," besloot
hij onder het heengaan.
„Nee, ik heb nog te werken."
Met je vrouw heb je last, maar met een maïtresse is het nog erger.
dacht Yaswin, terwijl hij het hotel uitging.
Toen Wronski alleen was, stond hij op en begon te ijsberen: Het is
vandaag het vierde abonnementsconcert — mijn broer zal er zijn met
zijn vrouw, met mijn moeder waarschijnlijk, dat wil zeggen, heel
Petersburg! Op dit ogenblik komt ze binnen, doet haar bontmantel
af en daar staat zij voor alles en iedereen! Toesjkewitsj, Yaswin,
prinses Warwara! Nu, en ik dan? Ben ik bang? Of heb ik Toesjkewitsj het recht gegeven, haar te beschermen? Van welke kant je
het ook bekijkt, het is krankzinnig, krankzinnig! En waarom brengt
zij mij in zo absurde situatie? vroeg hij zich met een wanhopig
gebaar af. Zijn arm sloeg tegen het tafeltje, waarop het serveerblad
met de cognac en het seitwater stonden, zodat het bijna omviel;
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toen Wronski het nog wilde tegenhouden, stootte hij het tafeltje
slechts geheel om; hij belde en trapte tegen het tafeltje aan.
„Als je bij mij in dienst wil blijven, vergeet dan niet, wat je hebt
te doen," zei hij tegen de huisknecht, die binnenkwam, „Iaat dit niet
weer gebeuren, waarom heb je dat niet weggehaald?"
De huiskencht voelde zich onschuldig en wilde zich rechtvaardigen,
maar een blik op zijn meester deed hem begrijpen, dat het beter
was te zwijgen; en met een haastige verontschuldiging knielde hij
op de grond neer, om de overblijfselen van de glazen en de karaffen
op te nemen.
„Dat is jouw werk niet, roep een jongen en leg mijn rok klaar."
Hij belde, liet zijn rok brengen en om half tien kwam hij de Opera
binnen. Het concert was al begonnen.
De man, die zijn pelsjas in ontvangst nam, herkende hem en noemde hem: „Uwe Excellentie". De gang was leeg, op twee lakeien na,
die met pelsmantels in de hand bij een deur stonden te luisteren;
men hoorde, hoe het orkest zorgvuldig een vrouwestem begeleidde
--- de deur ging open om een man door te laten, die de toeschouwers
hun plaatsen" aanwees, en enkele woorden drongen door tot het oor
van Wronski. Hij kon het slot niet horen, daar de deur weer dicht
viel, maar uit het applaus, dat volgde, maakte hij op, dat het lied
uit was.
Het applaus duurde nog voort, toen hij de stralend verlichte ' zaal
binnenkwam; op het toneel boog de zangeres, in haar laag uitgesne-

den japon en flonkerend van de juwelen, dankbaar glimlachend
naar de talrijke bouquetten, welke de tenor, die haar de hand gaf,
hielp oprapen. Een meneer met prachtig geplakte haren reikte haar
met uitgestrekte armen- een étui toe, en het hele publiek, loges en
parterre, juichte, klapte in de handen, en stond op om beter te
kunnen zien. Wronski liep midden door de parterre naar voren,
bleef staan en zijn blik gleed langs het publiek; minder dan ooit had
hij belangstelling voor het toneel, het geluid en al deze opeengepakte toehoorders in de zaal. Het waren in de loges dezelfde
dames met dezelfde officieren achter zich, dezelfde veelkleurige
vrouwen, dezelfde uniformen en dezelfde zwarte jassen; in de
engelenbak hetzelfde onzindelijke gezelschap; en in heel deze stampvolle zaal vertegenwoordigde slechts een veertigtal mensen, mannen
en vrouwen, de s o c i e t y. De aandacht van Wronski ging uit naar
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deze oasen. Het bedrijf was juist ten einde; Wronski liep naar de
eerste rij fauteuils en bleef vlak bij het voetlicht staan naast Serpoehowskoï, die hem uit de verte had gezien en met een glimlach
bigroet. Wronski had Anna nog niet gezien en zocht haar ook niet,
maar aan de richting, waarheen de blikken gingen, meende hij te
bemerken, waar zij zich moest bevinden. Hij vreesde nog ergere
dingen en trilde van angst, dat hij Karenin zou zien; gelukkig kwam
deze die dag niet in de Opera.
„Je ziet er zo helemaal niet meer militair uit," zei Serpoehowskoï
tegen hem, „je lijkt veel meer op een diplomaat, een kunstenaar...."
„Ja, toen ik weer thuiskwam heb ik mijn rok aangetrokken," antwoordde Wronski glimlachend, terwijl hij langzaam zijn toneelkijker
te voorschijn haalde.
„Daarop ben ik jaloers; als ik weer in Rusland kom trek ik, eerlijk
gezegd, dit met spijt weer aan," zei hij, en raakte zijn epauletten
aan, dan betreur ik mijn vrijheid." Serpoehowskoï had reeds lang
de hoop opgegeven, dat Wronski zijn militaire werkkring zou hervatten, maar hij was nog steeds op hem gesteld en was deze avond bijzonder vriendelijk jegens hem: „Het is jammer, dat je het eerste
bedrijf hebt gemist."
Wronski keek door zijn kijker naar de eerste rang en de loges
gelijkvloers; plotseling zag hij het trotse gezicht van Anna; dat
treffend schoon oprees uit de kanten kraag, naast een dame met
een tulband en een kale grijsaard, die met de ogen knipte; Anna
zat in de vijfde loge, twintig passen van hem af aan de voorzijde
met Yaswin te praten, half van hem afgewend. De houding van haar
hals en de mooie, weelderige schouders, haar krachtig stralende
ogen en gezicht, dit alles herinnerde hem er aan, hoe hij haar destijds op het bal in Moskou had gezien. Maar de gevoelens, welke
-

haar schoonheid bij hem wekte, waren niet meer dezelfde --- zij
hadden niets mysterieus; hij gevoelde zich dan ook, terwijl hij zo
haar bekoring meer dan ooit onderging, bijna gekwetst door haar
schoonheid; hij twijfelde er niet aan, of zij had hem opgemerkt,
hoewel zij dat niet deed blijken.
Toen Wronski een ogenblik later zijn kijker opnieuw op de loge
richtte, zag hij prinses Warwara met een kleur als vuur gedwongen
lachen, terwijl zij telkens keek naar de loge naast de hare; Anna
sloeg met haar gesloten waaier op de rand van de loge en keek in
,
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de verte, met de kennelijke bedoeling, niet te bemerken, wat er
naast haar gebeurde. Op Yaswin's gezicht lag eenzelfde uitdrukking,
als wanneer hij bij het spel verloor; hij beet steeds verder op de
punt van zijn knevel, fronste de wenkbrauwen en keek zijdelings
naar de andere loge.
In die loge bevonden zich de Kartasows, die Wronski wel kende, en
waarmee ook Anna had omgegaan; mevrouw Kartasow, een kleine,
magere vrouw, stond met de rug naar Anna toe en deed een schoudermanteltje om, dat haar echtgenoot haar voorhield; haar gezicht
was bleek, ontstemd; zij scheen opgewonden te spreken; de man,
een grote, kale meneer, keek telkens naar Anna en deed zijn best,
de vrouw te kalmeren. Toen deze de loge had verlaten, bleef de
man talmen, en trachtte de blik van Anna te ontmoeten, om haar
te groeten, maar zij wilde hem niet zien, en boog zich achterover,
naar het gladgeschoren gelaat van Yaswin, die naar haar over leunde.
Kartasow ging, zonder te hebben gegroet, de loge uit, die leeg bleef.
Wronski begreep niets van dit toneeltje, maar het was hem volkomen
duidelijk, dat Anna een vernedering had ondergaan; hij zag aan de
uitdrukking op haar gelaat, dat zij haar laatste krachten verzamelde,
om haar rol tot het einde uit te spelen, en om de schijn van volkomen
kalmte te bewaren. Zij, die haar geschiedenis niet kenden, die de
verontwaardigde woorden niet konden verstaan van haar vroegere
vriendinnen over deze durf, om zo hier in al haar schoonheid en in
dit prachtige toilet te verschijnen, zouden niet hebben kunnen ver.
onderstellen, dat deze vrouw dezelfde beschamende gewaarwordingen had als een misdadiger aan de schandpaal.
In grote opwinding ging Wronski naar de loge van zijn broer, in de
hoop, iets naders te vernemen. Met opzet liep hij door het pad aan
de andere kant dan waar de loge van Anna was, en toen hij de zaal
uitging, kwam hij zijn vroegere kolonel tegen, die met twee heren
praatte. Wronski hoorde de naam van Karenin uitspreken en bemerkte, dat de kolonel hem vlug en luid bij zijn naam riep, terwijl
hij de beide anderen veelbetekenend aankeek: „Aha, Wronski! Wanneer zien we je bij ons in het regiment? Zonder een afscheidsfeest
kom je er niet vanaf. Je behoort met huid en haar bij ons," zei de
kolonel.
„Ik zal er ditmaal geen tijd voor hebben, het spijt mij heel erg,"
antwoordde Wronski, die snel het trapje naar de loge van zijn broer
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opliep. Daar zat de oude gravin, zijn moeder, met haar metalen
beugeltas. Warja en de jonge prinses Sarokina wandelden in de
gang; toen zij haar zwager zag, geleidde Warja haar gezellin naar
haar moeder, nam Wronski in de arm en begon over het onderwerp,
dat hem interesseerde, met een opgewondenheid, welke hij zelden
bij haar had opgemerkt:
„Ik vind het laag en gemeen; mevrouw Kartasow had helemaal geen
recht het te doen. Mevrouw Karenin...."
„Maar wat is er? ik weet van niets."
„Wat, heb je dan niets gehoord?"
„Je begrijpt toch wel, dat ik het laatst er iets van te horen zou
krijgen."
„Bestaat er een boosaardiger schepsel ter wereld dan die mevrouw
Kartasow!"
„Maar wat heeft ze dan toch gedaan?"
„Mijn man heeft het mij verteld; ze heeft mevrouw Karenin beledigd. Haar man sprak haar van de andere loge uit aan; het heet,
dat zij hem een scène heeft gemaakt, hardop iets beledigends heeft
gezegd, en toen is weggegaan."
„Graaf, uw moeder vraagt naar u," zei de jonge prinses Sarokina
door de halfopen deur van de loge.
„Ik verwacht je nog steeds," zei de moeder met een ironische glimlach tegen hem. „Je vertoont je nergens meer."
De zoon gevoelde, dat zij haar ontstemming niet kon verbergen.
„Dag, mama, ik kwam juist naar u toe," antwoordde hij koeltjes.
„Wat? Ga je mevrouw Karenin niet het hof maken?" vervolgde zij,
toen het meisje zich had verwijderd: „Zij maakt grote indruk. Patti
wordt voor haar vergeten."
„Mama, ik heb u verzocht, daarover niet met me te spreken," antwoordde hij met een somber gezicht.
„Ik zeg alleen wat ieder zegt."
Wronski antwoordde niet, en nadat hij een paar woorden had gewisseld met de jonge prinses, verliet hij de loge weer. Bij de deur
kwam hij zijn broer tegen.
„Ah, Alexis!" zei zijn broer. „Wat een laagheid! Ze is gek, anders
niets.... Ik wou naar mevrouw Karenin gaan. Ga mee."
Wronski luisterde niet, hij liep snel het trapje af, met het gevoel,
dat hij iets moest doen, maar wat? Blind van woede, nijdig over de
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scheve positie, waarin Anna hen beiden had gebracht, voelde hij
toch diep medelijden met haar. Toen hij door de parterre op de loge
van Anna toeliep, zag hij daar Stremow staan praten met haar:
„Er zijn geen goede tenoren meer," zei. hij, „dat is voorbij."
Wronski groette en bleef staan om met Stremow te spreken.
„U bent, dunkt me, laat gekomen, en u hebt het mooiste deel gemist," zei Anna tegen Wronski op een toon, welke hem spottend
toescheen.
„Ik kan dat niet zo goed beoordelen," antwoordde hij en keek haar
streng aan.
„Net als prins Yaswin," zei zij glimlachend, „die vindt, dat Patti te
hard zingt. Merci," besloot zij, en nam met haar kleine, gehandschoende hand het programma aan, dat Wronski haar toereikte; en
op hetzelfde ogenblik liep er een trilling over haar schone gelaat;
zij stond op en trok zich terug achter in de loge.
Nauwelijks was de laatste acte begonnen, of Wronski, die zag, dat
de loge van Anna leeg was, stond op, verliet de zaal en ging naar
het hotel.
Ook Anna was thuisgekomen; Wronski trof haar aan precies zoals
zij naar de schouwburg was gegaan; zij zat op de eerste . de beste
stoel, vlak bij de muur, voor zich uit te kijken. Toen zij Wronski zag
binnenkomen, wierp zij zonder zich te verroeren, hem een blik toe.
„Anna," zei hij.
„Jij, jij bent de schuld van alles!" riep zij uit en stond op, tranen
van woede en wanhoop in haar stem.
„Ik heb je gebeden, gesmeekt, er niet heen te gaan, ik wist, dat je
jezelf een beproeving op de hals haalde, die alleronplezierigst .... "
„Alleronplezierigst!" riep zij uit. „Afschuwelijk! Al zou ik hondepd
jaar worden, ik zou het niet vergeten. Zij heeft gezegd, dat een
fatsoenlijke vrouw niet naast mij kan zitten."
„Dat zijn de woorden van een gek wijf, maar waarom heb je geriskeerd, die te horen, waarom je daaraan bloot te stellen
9"
„Ik haat die rust van jou. Je had me hiertoe niet mogen brengen;
als je van mij hield...."
„Anna! Wat heeft mijn liefde hiermee uit te staan?"
„Ja, als je van me hield, zoals ik van jou houd, als je leed, zoals
ik....," zei zij, terwijl zij hem met angstige ogen aanzag.
Zij boezemde hem medelijden in en hij betuigde zijn liefde, omdat
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hij wel zag, dat dit de enige manier was, haar te kalmeren; maar
diep in zijn hart nam hij haar dit kwalijk. Zij daarentegen dronk
die geloften van liefde in, welke hem allengs banaal in de oren
klonken, en langzamerhand werd zij weer kalm.
Twee dagen later vertrokken zij naar buiten, weer geheel verzoend.
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ZESDE HOOFDSTUK

1.

Darja Alexandrowna nam de uitnodiging van Ljewin aan, om de
zomer bij hen door te brengen, want haar huis te Jergoesgowo verviel meer en meer. Stefan Arkadjewitsj, wiens bezigheden hem in
Moskou hielden, stemde met deze regeling van harte in, en betuigde
zijn levendige spijt, dat hij slechts af en toe kon komen. Behalve
van de Oblonski's en van hun kinderschaar kregen de Ljewins nog
bezoek van de oude prinses, die meende, dat zij onmisbaar was bij
haar dochter wegens de toestand van deze laatste; zij kregen ook nog
Warinka te logeren, de vriendin van Kitty uit Soden, en Serge
Iwanitsj, die onder de gasten te Pakrowsky de enige Ljewin was, en
clan nog maar een halve Ljewin. Hoewel Konstantin zeer gesteld
was op al zijn logé's, bemerkte hij tot zijn verbazing, dat hij zijn
oude gewoonten pijnlijk miste en dat het „element Sjtsjerbatzki",
zoals hij het noemde, wel wat veel ruimte in beslag nam. Het oude

huis, dat zo lang verlaten was geweest, had bijna geen lege kamer
meer; wanneer zij aan tafel ging, telde de prinses elke dag de gasten,
opdat men niet met zijn dertienen zou zijn en als een goede huisvrouw was Kitty steeds bezorgd over kippen en eenden, welke de
eetlust van haar gasten, opgewekt door de buitenlucht, zouden
moeten bevredigen. De familie zat aan tafel, en de kinderen waren
van plan met de gouvernante en Warinka champignons te gaan
zoeken, toen tot ieders grote verwondering Serge Iwanitsj zei, dat
ook hij mee wilde gaan:
„Staat u mij toe, met u mee te gaan," zei hij tot Warinka.
„Met genoegen," antwoordde deze, en kleurde. Kitty wisselde een
blik met Dolly. Dit voorstel bevestigde een vermoeden, dat hen
reeds geruime tijd bezig hield.
Na het diner zaten de broers bij de koffie te praten, maar Serge Iwanitsj lette scherp op de deur, waardoor de wandelaars naar buiten
moesten gaan, en zodra hij Warinka zag in een zomerjurk met een
witte doek om haar hoofd geknoopt, onderbrak hij het gesprek, dronk
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zijn kop leeg en riep hij uit: „Hier ben ik al, Warwara Andrejewna,
hier ben ik al."
„Wat zeg je van mijn Warinka? Is ze niet allerliefst?" zei Kitty
tot haar man en haar zuster, zodat Serge Iwanitsj het wel moest
verstaan.
„Je vergeet telkens je positie, Kitty. Het is onvoorzichtig om zo te
schreeuwen," viel de prinses haar in de rede, terwijl zij ijlings uit
de salon aan kwam lopen. Warinka, die hoorde, dat haar vriendin
een standje kreeg, keerde op haar passen terug, zij was opgewonden,
nerveus en ietwat van streek; Kitty omhelsde haar en gaf haar in
gedachten de zegen:
„Ik zou innig verheugd zijn, als het gebeurde," fluisterde zij haar toe.
„Gaat u met ons mee?" vroeg het meisje aan Ljewin, om haar verlegenheid te verbergen.
„Ja, tot de schuren, daar moet ik nieuwe kruiwagens gaan zien. En
jij, wat ga jij doen?" vroeg hij aan zijn vrouw.
„Ik blijf op het terras."
2.
Op dit terras, waar de dames na de maaltijd graag bijeen zaten, was
men deze dag met een moeilijk karweitje bezig. Behalve allerlei
verstelwerk, werd er jam gemaakt volgens een recept van de Sjtsjerbatzki's, dat de oude Agatha Michaïlowna nog niet kende. Met een
rode kleur, verwarde haren en opgestroopte mouwen roerde deze, in
een zeer slecht humeur, in de pan, welke op een klein, draagbaar
fornuis stond, terwijl zij in stilte vurig hoopte, dat de frambozen
zouden aanbranden. De oude prinses, die met dit nieuwtje voor de
dag was gekomen en zich dientengevolge de gebeten hond voelde,
volgde tersluiks de bewegingen der huishoudster, maar praatte inmiddels rustig door met haar dochters. Het gesprek kwam op Warinka, en Kitty uitte in het Frans, om niet te worden begrepen door
Agatha Michaïlowna, de hoop, dat Serge Iwanitsj zich zou verklaren:

„Wat dunkt u er van, mama?"
„Mij dunkt, dat je zwager alle recht heeft op een uitstekende partij,
al is hij niet zo jong meer; en zij, ze is een heel flink persoontje...."
„Maar bedenkt u wel, mama, dat Serge, met zijn positie, helemaal
niet een vrouw behoeft te trouwen om haar relaties of om haar
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fortuin; wat hij nodig heeft, is een zacht, verstandig, lief meisje...
0, het zou zo goed zijn! Als ze terugkomen van hun wandeling, zal
ik het aan hun ogen zien! Wat zeg jij ervan, Dolly?"
„Wind je toch niet zo op, dat is niet goed voor je," hernam de

prinses.
„Mama, hoe heeft papa u ten huwelijk gevraagd?" vroeg plotseling
Kitty, die er trots op was, dat zij als getrouwde vrouw over dergelijke belangrijke onderwerpen als een gelijke met haar moeder kon
beginnen.

„Maar heel eenvoudig," antwoordde de prinses, wier gezicht bij
deze herinnering verhelderde.
„U hield van hem nog voor hij zich had verklaard?"
„Zeker. Dacht je soms, dat je iets nieuws had uitgevonden? Het ging
als altijd, met blikken en glimlachen — heeft Kostja jou dan zo iets
bijzonders gezegd?"
„0, hij, hij heeft het met een stuk krijt opgeschreven. Wat is dat
al weer lang geleden!" En nadat de drie vrouwen een tijd lang
zwijgend aan dezelfde onderwerpen hadden gedacht, hernam Kitty:
„Daar bedenk ik, zou Serge er niet op moeten worden voorbereid,
dat Warinka een eerste liefde heeft gehad?"
„Jij verbeeldt je maar, dat alle mannen daaraan evenveel belang
hechten als jouw echtgenoot," antwoordde Dolly, „ik ben er van
overtuigd, dat de gedachte aan Wronski hem nog altijd een kwel-

ling is!"
„Inderdaad," zei Kitty peinzend.
„Waarom zou hij daar nog aan denken?" vroeg de prinses, gevoelig,
zodra haar moederlijke waakzaamheid in het geding scheen te
komen: „Wronski heeft je het hof gemaakt, maar welk meisje overkomt dat niet?"
„Wat een geluk voor Kitty, dat Anna op het toneel verscheen,"
merkte Dolly op. „En hoe zijn de rollen thans omgekeerd. Anna was
toen gelukkkig, terwijl. Kitty zich beklagenswaardig voelde. Ik heb
daar dikwijls aan gedacht!"
„Wat hoeven we aan die harteloze vrouw te denken," riep de prinses
uit, die het nog steeds spijtig vond, dat zij Ljewin inplaats van
Wronski tot schoonzoon had.
„Zeker, en ik wil er ook helemaal niet meer aan denken," hernam
Kitty, die de welbekende stap van haar man op de trap hoorde.
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„waaraan wil je niet meer denken?” vroeg Ljewin, die op het terras
verscheen. Niemand antwoordde hem, en hij herhaalde zijn vraag
niet. „Het spijt me, dat ik jullie stoor," zei hij, gehinderd door het
gevoel, dat hij een gesprek onderbrak, dat men in zijn bijzijn niet
wilde voortzetten, en een ogenblik leefde hij met de bejaarde meid
mee, in gezamenlijke woede over de overheersing der Sjtsjerbatzki's.
Glimlachende evenwel liep hij op Kitty toe: „Ga je mee de kinderen
tegemoet! Ik heb de wagen laten inspannen."
„Je wilt Kitty toch zeker niet blootstellen aan dat schokkende
rijtuig?"
„^ ^ e zullen stapvoets rijden, prinses." Ljewin had er niet toe kunnen
komen, haar, net als zijn zwagers, mama te noemen, hoewel hij
van haar hield, en eerbied voor haar had; hij zou dan het gevoel
hebben gehad, dat hij de herinnering aan zijn moeder geweld aandeed. Maar de prinses voelde zich erdoor gekwetst..
„Dan ga ik te voet," zei Kitty, die opstond, en haar man een
arm gaf.
„En, Agatha Michallowna, wordt de jam goed, dank zij het nieuwe
recept?" vroeg Ljewin glimlachend aan de huishoudster, om haar
gezicht uit de strenge plooi te brengen.
„Het heet, dat ze goed is, maar volgens mij is ze te hard gekookt."
„Ze zal tenminste niet bederven, Agatha Michallowna," zei Kitty,
die de bedoeling van haar man raadde. „En u weet, dat er geen ijs
meer in de ijskasten is. V an uw salade zegt mama, dat zij ze nooit
zo lekker heeft gegeten," vervolgde zij, en maakte glimlachend de
halsdoek van de huishoudster, die was losgegaan, weer vast.
,,Probeert u me niet te troosten, mevrouw," antwoordde Agatha
Michaïlowna, die Kitty aanzag met een nog boos gezicht. „Als ik u
met h e m zie, ben ik al tevreden."
Deze familiaire wijze, om haar meester aan te duiden, ontroerde
Kitty: „Gaat u mee en wijs ons, waar wij het best champignons

kunnen vinden." De oude vrouw schudde glimlachend het hoofd:
het is onmogelijk kwaad op u te zijn, scheen deze glimlach te
zeggen.
„Volgt u nu mijn raad, en leg bovenop elke pot jam een rond
papiertje, gedrenkt in rum, en u zult geen ijs nodig hebben om
ze goed te houden," zei de prinses.
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3..
Kitty had de vluchtige ontstemming bespeurd, welke zich zo duidelijk had verraden op het gelaat van haar man; het was haar dan
ook zeer welkom, een ogenblik met hem alleen te zijn. Zij liepen
vooruit over de stoffige weg, die vol strohalmen en graankorrels
lag, en weldra vergat Ljewin zijn onplezierige indruk om te genieten
van het zuivere en nog zo nieuwe gevoel, dat de geliefde vrouw bij
hem was. Zonder dat hij haar iets had te zeggen, wenste hij de
klank van Kitty's stern te horen, haar ogen te zien met die eigenaardige zachte en ernstige uitdrukking, welke deze in haar gezegende omstandigheden bezaten: „Leun op mij, dan word je minder
moe."
„Ik ben zo blij, dat we een ogenblik alleen zijn! Ik houd van mijn
familie, maar het spijt me van onze winteravondjes, met ons beidjes.
Weet je waarover we spraken, toen je kwam?"
„Over jam?"
„Ja, maar ook over huwelijksaanzoeken, over Serge en Warinka.
Heb je ze gezien? Wat vind je ervan?" liet zij er op volgen, terwijl
zij zich naar hem toekeerde om hem goed in het gezicht te zien.
„Ik weet niet, wat ik ervan denken moet. Serge is voor mij altijd
een raadsel geweest. Je weet, dat hij vroeger verliefd is geweest op
een meisje, dat gestorven is; het is een van mijn jeugdherinneringen;
sindsdien bestaan, geloof ik, de vrouwen niet meer voor hem."
„Maar Warinka?"
„Misschien.... ik weet het niet.... Serge is een al te zuiver mens
die alleen met zijn ziel leeft...."
„Bedoel je daarmee, dat hij niet verliefd zou kunnen worden?" zei
Kitty, die zo de gedachte van haar man vertolkte.
„Dat zeg ik niet, maar hij kent geen zwakheden, en daarom benijd
ik hem, ondanks mijn geluk. Hij leeft niet voor zichzelf, de plicht is
zijn gids, en hij heeft dan ook het recht, rustig en voldaan te zijn."
„En jij dan? Waarom zou jij ontevreden zijn over jezelf?" vroeg zij
glimlachend; zij wist, hoe zijn overdreven bewondering voor Serge
Iwanitsj en zijn wanhopen aan zichzelf allebei voortsproten uit zijn
overdadig geluksgevoel en uit een voortdurend verlangen, een beter
mens te worden.
„Ik ben al te gelukkig, ik heb op deze wereld niets meer te wensen,
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tenzij dat jou niets overkomt; en wanneer ik mij met anderen
vergelijk, vooral met mijn broer, dan voel ik, hoeveel minder ik
ben."
„Maar denk jij niet altijd aan je naaste, in je bedrijf, in je boek?"

„Ik doe dat oppervlakkig, als een plicht, waarvan ik mij tracht te
kwijten. Ach, kon ik van mijn werk houden als van jou — daarvan
ben jij de schuld!"
„Zou je met Serge willen ruilen? Alleen nog maar van je plicht en
van het algemene welzijn houden?"
„Zeker niet. Overigens ben ik te gelukkig, om helder te kunnen
redeneren .. Dus je meent, dat hij vandaag een aanzoek zal doen?"
vroeg hij na een ogenblik stilte: „Kijk, daar komt het rijtuig ons
achterop."
„Kitty, ben je niet vermoeid?" riep de prinses.
„Helemaal niet, mama," en zij wandelden verder.
4.
Warinka kwam die dag Serge Iwanitsj buitengewoon bekoorlijk voor;
terwijl hij naast haar liep, herinnerde hij zich, wat hij over haar
verleden had gehoord, en hoe hij zelf haar goedheid en beminnelijkheid had opgemerkt. In zijn hart kwam een eigenaardig gevoel op,
dat hij eens, vroeger, in zijn eerste jeugd, had gekend, en de vreugde,
welke de aanwezigheid van het meisje bij hem verwekte, was een
ogenblik zo sterk, dat, toen hij in haar mand een reusachtige champignon neerlei, welke hij zo juist had gevonden, hun ogen elkander
met al te veel nadruk zochten.
„Ik ga op mijn eentje champignons zoeken," zei hij uit vrees, dat
hij als een kind zou bezwijken voor de verleiding van het ogenblik
„want ik zie, dat mijn vondsten helemaal niet opvallen." -- Waarom
zou ik tegenstand bieden, dacht hij, terwijl hij de rand van het bos
verliet, om zich verder in het woud te begeven, waar hij een sigaar
opstak en zich overgaf aan zijn gedachten: Deze gevoelens zijn niet
hartstochtelijk van aard, het is een wederzijdse genegenheid, zo
komt het mij voor, welke mijn leven in geen enkel opzicht zou
bemoeilijken. Mijn enige ernstige bezwaar tegen het huwelijk is de
belofte, welke ik mijzelf heb gedaan toen ik Marie verloor, dat ik
haar herinnering trouw zou blijven. --- Maar Serge Iwanitsj gevoelde
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wel, dat dit bezwaar slechts voortkwam uit de poëtische rol, welke
hij in de ogen der mensen speelde. Geen vrouw, geen meisje, dan
zij, beantwoordde beter aan datgene, wat hij zocht in haar, die hij zou
huwen. Zij bezat de bekoorlijkheid der jeugd, zonder te kinderlijk te
zijn; de ervaring der wereld, zonder enig verlangen, daarin te schitteren; een verheven godvruchtigheid, gegrondvest op een ernstige
overtuiging. Bovendien was zij arm, zonder verwanten, en zou zij niet,
zoals Kitty haar echtgenoot, het hem lastig maken met een uitgebreide familie. En dit meisje .hield van hem. Hoe bescheiden hij ook
was, dit zag hij toch wel. Het leeftijdsverschil tussen hen zou geen
bezwaar zijn; had Warinka niet eens gezegd, dat een man van vijftig
jaren alleen in Rusland voor een grijsaard gold; in Frankrijk was
zo iemand in de kracht van zijn jaren. Dus was hij op zijn veertigste
jaar nog „een jonge man". Toen hij de lenige en sierlijke gestalte
van Warinka tussen de oude berken zag schemeren, trok vreugde
zijn hart samen en, besloten zich te verklaren, wierp hij zijn sigaar
weg, en liep hij op het meisje toe.
5.

„Warwara Andrejewna, in mijn jeugd had ik mij het beeld gevormd
van de vrouw, die ik mij tot levensgezellin droomde; mijn leven
is tot nu toe verlopen, zonder dat ik haar heb ontmoet; gij alleen
beantwoordt aan mijn droom .Ik heb u lief, en ik bied u mijn naam
aan." Met deze woorden op de lippen keek Serge Iwanitsj naar
Warinka, die tien passen van hem af in het gras lag geknield en
een champignon verdedigde tegen de aanvallen van Grischa, om die
te bewaren voor de nog kleineren.
„Hierheen, hierheen, hier zijn er hopen," riep zij met haar heldere,
fraaie stem. Zij stond bij de nadering van Kosnusjew niet op, maar
alles in haar wezen sprak van vreugde, dat zij hem terug zag: „Hebt
u iets gevonden?" vroeg zij hem, en wendde met een glimlach op
haar lieftallig gezicht zich naar hem toe.
„Helemaal niets," antwoordde hij.
Nadat zij de goede plaatsjes aan de kinderen had gewezen, stond zij
op en liep naar Serge toe; zwijgend liepen zij een paar passen op;
Warinka, een en al emotie, vermoedde, wat Kosnusjew op het hart
had. Plotseling, hoewel zij geenszins lust had te spreken, verbrak zij
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de stilte en zij zei, bijna ongewild: „Als u niets hebt gevonden, komt
dat, doordat er altijd minder champignons midden in het bos groeien
dan aan de kant."
Kosnusjew zuchtte zonder te antwoorden, dit onbetekende zinnetje
mishaagde hem. Zij liepen door, steeds verder van de kinderen weg.
Het was een geschikt ogenblik voor een verklaring, en Serge Iwanitsj, die de verwarring en de neergeslagen ogen van het meisje
opmerkte, begreep, dat hij haar met zijn zwijgen Wondde; hij
trachtte zich zijn gedachten over het huwelijk te binnen te brengen,
maar inplaats van de woorden, welke hij had overdacht, vroeg hij:
„Wat voor verschil bestaat er tussen een eekhoornbroodje en een
plaatzwam?"
De lippen van Warinka trilden, toen zij antwoordde: „Aileen van
onderen is er verschil." Beiden gevoelden zij, dat het was geschied;
de woorden, welke hen tot elkander moesten brengen, zouden niet
worden uitgesproken, en de hevige emotie, welke hem beheerste,
nam geleidelijk af.
„Het onderstuk van de zwam doet denken aan een slecht geschoren
zwarte baard," zei Serge Iwanitsj rustig.
„Inderdaad," antwoordde Warinka glimlachend. Toen wandelden zij
onwillekeurig weer terug naar de kinderen. Warinka was van streek
en gekwetst, maar toch opgelucht. Serge Iwanitsj ging in gedachten
zijn meningen over het huwelijk na, en beyond die onjuist. Hij kon
de herinnering aan Marie niet ontrouw zijn.
„Zachtjes, kinderen, zachtjes," riep Ljewin, die zag, hoe de kinderen
met vreugdekreten op Kitty toestormden. Achter de kinderen doken
Serge Iwanitsj en Warinka op. Kitty behoefde niets te vragen; zij
begreep uit hun kalme en enigszins beschaamde toon, dat de hoop,
welke zij koesterde, niet zou worden verwezenlijkt.
„Het klopt niet," zei zij op weg naar huis tegen haar man.
6.

Het gezelschap kwam bijeen op het terras, terwijl de kinderen thee
dronken; het gevoel, dat er iets belangrijks, zij het dan ook in negatieve zin, was gebeurd, drukte op iedereen, en om de algemene
stemming te maskeren, werd er met gedwongen levendigheid gepraat. Serge Iwanitsj en Warinka geleken twee scholieren, die voor
hun examen zijn gezakt; Ljewin en Kitty voelden zich verliefder
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dan ooit op elk an der, verlegen met hun geluk, als was dit een
indiscrete toespeling op de onhandigheid van hen, die niet in staat
waren, gelukkig te zijn.
Met de avondtrein zouden Stefan Arkadjewitsj en misschien ook
de oude vorst, komen.
„Alexander komt vast niet, geloof me," zei de prinses. „Hij zegt, dat
je de vrijheid van een jong paar niet moet verstoren."
„Papa verwaarloost ons; door die redenering zien wij hem niet
meer," zei Kitty. „En waarom beschouwt hij ons als een jong paar,
terwijl wij al lang getrouwd zijn?"
Het geratel van een rijtuig in de laan deed het gesprek stoppen.
„Dat is Stiwa," riep Ljewin, „en ik zie nog iemand naast hem, dat
moet papa zijn; Grischa, loop hen eens tegemoet."
Maar Ljewin vergiste zich; de reisgenoot van Stefan Arkadjewitsj
was een grote, knappe jongen, met op zijn hoofd een Schotse mute,
waarvan de lange linten fladderden in de wind; hij heette Wassia
Weslowski, een verre neef van de Sjtsjerbatzki's en een sieraad van
de voorname kringen in Moskou en Petersburg. Weslowski trok zich
niets aan van de ontgoocheling, welke hij veroorzaakte; vrolijk begroette hij Ljewin, herinnerde hem er aan, dat zij elkander reeds
eerder hadden ontmoet, en tilde Grischa op om hem in het rijtuig
te zetten. Ljewin volgde hem te voet — ontstemd, dat hij de vorst,
op wie hij zeer was gesteld, niet zag, hinderde hem de volkomen
overbodige aanwezigheid van deze indringer nog meer; deze onprettige indruk nam nog toe, toen hij zag, dat Wassia ten overstaan van
de mensen op de stoep, Kitty galant de hand kuste.
„Wij zijn neef en nicht, uw vrouw en ik, en oude bekenden," zei de
jongeman, terwijl hij Ljewin opnieuw de hand drukte.
„Wel," vroeg Oblonski, terwijl hij zijn schoonmoeder begroette en
zijn vrouw en kinderen omhelst had, „is er nog wild? We komen hier
met moordzuchtige bedoelingen, Weslowski en ik. Je ziet er goed
uit Dolly", zei hij toen tot zijn vrouw en kuste haar nogmaals de
hand.
Ljewin, even tevoren nog zo gelukkig, keek met een scheef oog naar
dit toneeltje. Wie hebben deze lippen gisteren gekust, dacht hij, en
waarover is Dolly zo tevreden, terwijl zij toch niet meer aan zijn
liefde gelooft? De hoffelijke ontvangst, welke de prinses Weslowski
bereidde, prikkelde hem; de beleefdheid van Serge Iwanitsj jegens
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Oblonski scheen hem gehuicheld toe, want hij wist, dat zijn broer
Stefan niet bijster hoog schatte. Warinka maakte op hem de indruk
van een schijnheilige, die zich op haar best zou voordoen aan de
vreemdeling, terwijl zij slechts dacht aan trouwen. Maar zijn ontstemming bereikte haar hoogtepunt, toen hij zag, hoe Kitty de glimlach van die vent, die zijn bezoek als een geluk voor iedereen scheen
te beschouwen, beantwoordde; dat was hem nog stijven in zijn eigendunk.
Hij benutte het ogenblik, toen het gezelschap levendig pratend, weer
naar binnenging, om te onsnappen. Kitty was het niet ontgaan, dat
haar man ontstemd was, en zij liep hem na, maar hij poeierde haar
af met de bewering, dat hij nog moest werken, en verdween. Nooit
had zijn werk in zijn ogen belangrijker geschenen dan die dag.
'7.

Toen men hem liet waarschuwen, dat het avondmaal gereedstond,
leerde Ljewin terug naar huis; Kitty en Agatha Michaïlowna
stonden op de trap te overleggen, welke wijnen er moesten worden
geschonken.
„Waarom al die drukte? Schenk de gewone wijn."
„Nee, die drinkt Stiwa niet. Wat .is er, Kostja?" vroeg Kitty, en
trachtte hem tegen te houden; maar hij luisterde niet, en liep met
grote passen door naar de salon, waar hij aanstonds deelnam aan
het gesprek.
„Nu, gaan wij morgen op jacht?" vroeg Stefan hem.
„Laten we alstublieft gaan," zei Weslowski, die met zijn ene been
onder zich op een stoel zat.
„Met plezier; hebt u dit jaar al gejaagd?" antwoordde Ljewin Wassia

met een voorgewende hartelijkheid, welke Kitty herkende: „Ik weet
niet, of wij snippen zullen vinden, maar wilde eenden zijn er in
overvloed. Dan moeten we vroeg op stap; is dat niet te vermoeiend
voor jou, Stiwa?"
„Nooit; ik ben desnoods bereid, vannacht niet te slapen."
„O ja, daartoe ben je in staat," zei Dolly, niet zonder ironie, „en
ook om anderen uit de slaap te houden. Ik ga vast naar boven, ik
soupeer toch niet meer mee."
„lee, Dolly," riep Stefan . uit, en hij ging naast zijn vrouw zitten,
„blijf nog een ogenblik, ik moet • je nog zoveel vertellen, weet je,
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dat Weslowski Anna heeft gezien? Zij woont hier maar zeventig
mijlen vandaan; hiervandaan gaat hij naar haar toe; ik ben van plan,
er ook heen te gaan."
„Bent u heus bij Anna Arkadjewna geweest?" vroeg Dolly aan
Wassia, die op de dames toe was gekomen en naast Kitty aan tafel
was gaan zitten.
Ljewin bemerkte, terwijl hij met de prinses en Warinka praatte, hoe
druk het daar in dat hoekje toeging; hij dacht aan een complot, en
het gezicht van zijn vrouw scheen hem, terwijl zij naar het knappe
gelaat van Wassia keek, zeer uitdrukkingsvol toe.
„Ze hebben zich prachtig ingericht," vertelde deze op levendige toon,
,en het is erg plezierig bij hen. Het staat niet aan mij, hen te beoordelen."
„Wat zijn hun plannen?"
,,De winter in Moskou door te brengen, denk ik."
„Het zou alleraardigst zijn, daar bijeen te komen. Wanneer ben je
er," vroeg Obonski aan de jonge man.
Juli."
„En jij?" vroeg hij aan zijn vrouw.
„Wanneer je weg bent; ik ga alleen, dat hindert niemand, en ik wil
Anna zien; ik heb medelijden met haar en ik houd van haar."
„Uitstekend," antwoordde Stefan, „en jij, Kitty?"
„Ik? Wat moet ik bij haar doen?" zei Kitty, die bij deze vraag rood
werd van ergernis.
,,U kent Anna Arkadjewna?" vroeg Weslowski. „Het is een zeer
aantrekkelijke vrouw."
„Ja," antwoordde Kitty, die nog roder werd; ze wierp een blik op
haar man, stond op en ging naar hem toe: „Dus je gaat morgen op
jacht?" vroeg zij hem. Ljewin's jalouzie kende, toen hij Kitty zag
blozen, geen grenzen meer, en haar vraag scheen hem een bewijs

ervoor, dat zij belang stelde in die jonge man, onder wiens bekoring
zij blijkbaar was geraakt en die zij graag aangenaam zag beziggehouden.
„Zeker," antwoordde hij op een gedwongen toon, die hem zelf
hinderde.
„Blijf liever morgen bij ons; Dolly heeft nog niets aan haar man
gehad." Ljewin vertaalde deze woorden aldus: Haal h e m niet bij
mij weg, jij kunt wel gaan, maar laat mij genieten van de betove504

ring, welke van deze aardige gast uitgaat. — Wassia was, zonder te
vermoeden, wat zijn aanwezigheid zo al aanrichtte, van tafel opgestaan, om met een vriendelijke glimlach naar Kitty toe te komen.
— Hoe durft hij haar zo aan te kijken, dacht Ljewin, bleek van
woede.
„Dus morgen op jacht, nietwaar?" vroeg Wassia onschuldig, en weer
ging hij achterste voren op een stoel zitten, met, zoals zijn gewoonte
was, een been onder zich. Meegesleept door zijn jalouzie zag Ljewin
zichzelf reeds als een bedrogen echtgenoot, die een vrouw en haar
minnaar trachtten uit te buiten ten bate van hun genoegens. Toch
praatte hij met Weslowski, informeerde naar zijn jachtuitrusting, en
beloofde hem welwillend hun vertrek voor de volgende morgen voor
te bereiden. De oude prinses maakte ten slotte een einde aan de
kwelling van haar schoonzoon, door Kitty de raad te geven, naar
bed te gaan; maar als om Ljewin nog bozer te maken, trachtt.-?.
Wassia, toen hij de gastvrouw welterusten wenste, haar de hand te
kussen.
„Dat is hier geen gebruik," zei Kitty bruusk en trok haar hand
terug. Hoe had zij die jonge man het recht kunnen geven, zich
dergelijke vrijheden te veroorloven? En hoe kon zij hem zo onhandig
haar misnoegen kenbaar maken?
Oblonski voelde zich, na een paar glazen goede wijn, in een poëtisch?, stemming: „Waarom ga je met dit prachtige weer slapen, Kitty?
Kijk eens, hoe de maan opgaat, het is nu de tijd voor een serenade.
Wassia heeft een uitstekende stem, en hij heeft twee nieuwe romances meegebracht, die hij met Warwara Andrejewna voor ons zou
kunnen zingen."
Nog lang nadat iedereen zich had teruggetrokken, zat Ljewin weggedoken in een fauteuil, koppig zwijgend, te luisteren naar zijn
gasten, die de nieuwe romances zongen buiten in de tuin. Nadat
Kitty hem tevergeefs had gevraagd, wat hem zo had ontstemd,
raadde zij ten slotte met een glimlach, dat Weslowski er misschien
de oorzaak van was. Dit opende hem de mond. Hij stond voor zijn
vrouw met flikkerende ogen onder gefronste wenkbrauwen, de
handen gebald op de borst alsof hij zijn woede wilde bedwingen, en
met trillende stem zei hij op een toon, die hard zou zijn geweest, als
zijn gelaatsuitdrukking niet een even hevige smart had verraden:

„Geloof niet, dat ik jaloers ben, dat woord staat mij tegen — zou
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ik tegelijkertijd in jou kunnen geloven en jaloers zijn? Maar ik voel
mij gekwetst, vernederd, dat men jou op die wijze durft aanzien!"
„Hoe heeft men mij dan aangezien?" vroeg Kitty en trachtte te
goeder trouw zich de avond tot in de kleinste bijzonderheden t
binnen te brengen. Zij had de houding van Wassia aan het souper
een beetje familiair gevonden, maar durfde dat niet goed zeggen:
„Kan een vrouw in mijn toestand dan nog aantrekkelijk zijn?"
„Houd op," riep Ljewin uit en greep met beide handen naar zijn
hoofd, „je zou dus, als je jezelf aantrekkelijk voelde, in staat
zijn ...."

„wel nee, Kostja," zei zij, droevig gestemd, toen zij hem zo zag
lijden, „je weet wel, dat er geen ander voor mij bestaat dan jij. Wil
je, dat ik mij voor iedereen opsluit?" Eerst was zij gekwetst door
deze jalouzie, die haar ook de onschuldigste genoegens vergalde,
thans echter was zij bereid, alles op te geven, om hem te kalmeren.
„Probeer te begrijpen, hoe belachelijk mijn situatie is; die jongen is
mijn gast, en behalve die idiote galanterie en zijn gewoonte om op
één been te gaan zitten, heb ik niets op hem aan te merken; hij
meent ongetwijfeld, dat zijn optreden uiterst verfijnd is. Ik dien me
derhalve wel beminnelijk jegens hem te tonen en...."
„En terwijl jij door mij wordt vereerd, terwijl wij zo gelukkig zijn,
zou die ellendeling het recht hebben.... Overigens, het is misschien niet eens een ellendeling; maar waarom zou ons geluk van
hem moeten afhangen?"
„Maar, Kostja, je overdrijft," viel Kitty hem in de rede, diep hi
haar hart gevleid, dat zij zo hartstochtelijk werd bemind.
„Luister, Kostja, ik geloof, dat ik weet, wat je zo heeft ontstemd."
„Wat?" vroeg Ljewin onthutst.
„Je hebt onder het eten naar ons zitten kijken," en zij vertelde hem,
waarover zij hadden zitten praten, terwijl hij hen argwanend had
gadegeslagen.
„Kitty!" riep hij uit, toen hij het bleke en opgewonden gezicht van
zijn vrouw zag, „ik maak je moe, doodmoe. Ik ben een idioot. Hoe
heb ik mij over zo'n kleinigheid kunnen opwinden!"
„Ik voel me verdrietig!"
„Verdrietig? Om mij? Ik ben een dwaas, en om mezelf te straffen,
zal ik die jongen overstelpen met vriendelijkheden," zei Ljewin,
terwijl hij de handen van zijn vrouw kuste, „let maar eens op!"
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8.
Twee jachtwagens stonden de volgende morgen voor de deur te
wachten, nog voor de dames waren opgestaan. Laska zat bij de
koetsier in opgewonden afwachting van haar meester, en keurde het

laatkomen der jagers af. Als eerste verscheen Wassinka Weslowski,
in een groen jachtbuis, met om het middel een leren riem, nieuwe
laarzen aan zijn voeten en de muts met linten op, een geweer in de
hand. Laska sprong op hem toe om hem te begroeten en hem op
haar manier te vragen, of de anderen er al aankwamen; maar toen
zij bemerkte, dat hij haar niet begreep, keerde zij terug naar haar
plaats en wachtte daar verder met gebogen hoofd en waakzame
oren. Eindelijk ging de deur met veel lawaai open om Krak, de
pointer van Stefan Arkadjewitsj, door te laten, die voor zijn meester
uitsprong.
„Toe maar, toe maar," riep Oblonski vrolijk uit, en trachtte de poten
van de hond te ontwijken, die zich in zijn vreugde op de weitas
wierp. Hij droeg grof schoeisel, een versleten broek, een kort jasje
en een vormloze hoed; zijn geweer daarentegen was van het laatste
model, en zijn kleine weitas en zijn patroontas tartten elke kritiek,
Wassinka begreep, dat voor een jager het summum van élégance

te vinden is in een zo practisch mogelijke uitrusting; hij nam zich
voor, een ander maal deze les ter harte te nemen, en wierp een
bewonderende blik op Stefan Arkadjewitsj: „Onze gastheer is te
laat," merkte hij op.
„Hij heeft een jonge vrouw," zei Oblonski met een glimlach.
„En wat een aardige vrouw!"
„Hij zal nog weer naar haar zijn toegegaan, want ik heb hem al
kant en klaar gezien."
Stefan had goed geraden. Ljewin was teruggekeerd naar Kitty, om
haar nog eens te laten zeggen, dat zij hem zijn dwaasheid van de

vorige dag vergaf, en om haar te laten beloven, dat zij voorzichtig
zou zijn. Kitty moest zweren, dat zij hem een afwezigheid van twee
dagen niet euvel duidde, en beloven, dat zij de volgende dag zou
laten weten, hoe zij het maakte. Dit vertrek beviel de jonge vrouw
geenszins, maar zij legde zich er opgewekt bij neer, nu zij zag, hoe
vol jachtlust haar man was.
„Duizend excuses heren!" riep Ljewin, terwijl hij op zijn jachtge507

noten toeliep: „Is het ontbijt ingepakt? Vooruit Laska, op je plaats!"
Terwijl hij in de wagen stapte, sprak de koeherder hem aan, wat
hij moest doen met de vaarzen; toen kwam de timmerman nog iets
vragen over een ladder. Eindelijk reed men heen en Ljewin was in
zijn vreugde, dat hij thans was ontslagen van huiselijke zorgen, zo
opgewekt, dat hij liefst had gezwegen en slechts gedacht aan de
opwinding, welke hem wachtte. Zou men wild aantreffen? Wat voor
figuur zou Laska naast Krak slaan? En hijzelf, zou hij als jager
naast deze vreemdeling zich kunnen handhaven? Oblonski was van
soortgelijke gedachten vervuld; alleen Weslowski roerde duchtig
zijn mond, en Ljewin verweet zichzelf, terwijl hij hem zo hoorde
snappen, dat hij hem de vorige dag onrechtvaardig had beoordeeld.
Het was heus een goede jongen, wie men slechts kwalijk kon nemen,
dat hij zijn welverzorgde nagels en zijn elegante kleding voor evenveel bewijzen van zijn onbetwistbare superioriteit aanzag. Overigens
was hij eenvoudig, opgewekt, welopgevoed, en sprak hij uitstekend
zijn vreemde talen — vroeger zou Ljewin hem een aardige makker
hebben gevonden.
Ze hadden nog geen drie mijlen afgelegd, toen Wassia zijn portefeuille en zijn sigaren miste; daar er in de portefeuille nogal een
flink geldbedrag zat, wilde hij zich gerust stellen, dat hij haar thuis
had vergeten: „Laat mij op een van uw voorpaarden (het was een
kozakkenpaard, waarop hij in verbeelding door de steppen stoof),
gaan kijken, en ik zal zo terug zijn."
„Doet u geen moeite, mijn koetsier zal het wel in orde maken,"
antwoordde Ljewin, die uitrekende, dat Wassinka zeker zes poed
moest wegen. De koetsier werd achter de portefeuille aangestuurd,
en Ljewin nam zelf de teugels.

9.
„Vertel ons nu eens, wat je van plan bent," vroeg Stefan.
„Kijk, wij gaan regelrecht naar de moerassen van Gwosdew, twintig
mijlen van hier, waar wij vast en zeker wild vinden. We komen daar
tegen de avond aan en kunnen dan meteen bij koele lucht gaan
jagen; we slapen bij een boer, en morgen gaan wij het probere n
in het grote moeras."
„Komen we onderweg niets tegen?"
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„Jawel, er zijn twee goede plaatsen, maar dat zou ons te veel
ophouden, en het is te warm.”
Ljewin wilde deze plekjes, zo dicht bij huis, voor zijn eigen gebruik
houden, maar niets ontging aan Oblonski's geoefende oog, en toen
zij voorbij een klein moeras reden, riep hij uit: „Laten we hier stilhouden."
„0, ja, laten we hier stilhouden, Ljewin," vroeg ook Wassia.
Hij moest wel toegeven. De honden stoven meteen weg en Ljewin
bleef op de paarden passen. Een watereend en een kievit, die
Weslowski schoot, waren alles, wat men vond, en Ljewin voelde
zich een weinig getroost.
Toen de jagers weer in de wagen stapten en Wassinka zijn geweer
en zijn kievit ietwat links in één hand hield, ging er een schot af,
en de paarden steigerden; Weslowski had per ongeluk de haan
overgehaald, maar het schot trof gelukkig niemand en de kogel
boorde zich in de grond. Zijn metgezellen vonden niet de moed, hem
onder handen te nemen, zo wanhopig deed hij; maar weldra week
deze wanhoop voor een opgewonden vrolijkheid bij de gedachte aan
hun schrik en aan de bult, welke Ljewin had opgelopen, toen hij
zich stootte aan zijn geweer. Ondanks het tegenstribbelen van zijn
gastheer, stapten zij ook bij het tweede moeras uit. Ditmaal kreeg
Wassinka, nadat hij een snip had geschoten, medelijden met Ljewin
en bood hij aan, in diens plaats op te passen bij de wagens. Ljewin,
verzette zich hiertegen niet, en Laska, die jankte om de onrechtvaardigheid van het lot, schoot meteen naar de wildrijke plekken
met een ernst, welke niet werd geschokt door het opvliegen van
onbetekenende moerasvogels. Zij liep een paar maal rond, op zoek
naar een spoor, bleef toen plotseling staan en Ljewin volgde haar
met voorzichtige passen, terwijl zijn hart onstuimig klopte.
„Vooruit!" riep hij.
Er vloog een snip op; hij nam haar reeds op de korrel, toen er in
het water zware stappen klonken, en de kreten van Weslowski hem
deden omdraaien. Het schot ging mis! Tot zijn grote onthutsing
zag Ljewin toen de wagens en de paarden halverwege weggezonken
in de modder; Wassinka had hen van de grote weg af naar het
moeras laten gaan, om de jacht beter te kunnen volgen.
„De duivel hale hem!" mompelde Ljewin. „Waarom zo ver door gegaan?" vroeg hij de jonge man op droge toon, nadat hij de koet,
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sier had geroepen, om hem te helpen bij het uitspannen van de
paarden. Niet alleen bedierf men hem zijn jacht en stelde men zijn
paarden aan ziekte bloot, maar zijn metgezellen lieten hem de arme
dieren uitspannen en weer op het droge helpen, zonder een hand
uit te steken; weliswaar hadden noch Stefan noch Weslowski enig
benul ervan, hoe paarden werden ingespannen; daarentegen deed de
schuldige al zijn best, om de ene wagen weer aan de kant te brengen, en in zijn ijver rukte hij er een paneel af. Deze goede wil
vertederde Ljewin, die zichzelf zijn slechte humeur kwalijk nam,
en om dit te verbergen, gaf hij last, het ontbijt uit te pakken.
„Let smakelijk, en met een goed geweten. Dit kippetje zal mij best
smaken," zei Wassia, weer geheel de oude, terwijl hij met zijn
tweede kip begon, „onze ellende is achter de rug, heren; voortaan
zal ons alles gelukken, maar als straf voor mijn misdrijven verzoek
ik op de bok te mogen zitten en u te mogen dienen als automedon."
Ondanks de protesten van Ljewin, die voor zijn paarden vreesde,
moest hij hem laten begaan en Weslowski, die maar romances zong
stak met zijn vrolijkheid ten slotte ook de anderen aan. Lachend en
vrolijk bereikten zij Gwosdew.
10.

Toen zij het doel van hun tocht naderden, hadden Ljewin en Oblonski
éénzelfde gedachte, en wel, om hun onbruikbare tochtgenoot kwijt
te raken.
„Wat een prachtig moeras," riep Stefan uit, toen zij na een dolle
rit aankwamen, terwijl hij nog meer dan warm was, „zie je die roofvogels? Dat betekent altijd, dat er wild is."
„Het moeras begint bij dit eilandje, heren," legde Ljewin uit, terwijl
hij zijn geweer nakeek; en hij wees hun op een donkere plek midden
in de vochtige, hier en daar afgemaaide vlakte. „Wij gaan hier,

indien u het goed vindt, in twee groepen uiteen en begeven ons
naar dat groepje bomen; vandaar leidt onze weg naar de molen. Ik
heb hier wel eens zeventien snippen geschoten."
„Goed, ga jij dan rechts," zei Stefan op onverschillige toon, „daar
is meer ruimte voor twee mensen, dan ga ik wel links."
„Dat is goed," antwoordde Wassia, „u zult zien, dat wij het winnen."
Ljewin was wel gedwongen, deze schikking te aanvaarden, maar na
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het avontuur met het geweerschot, wantrouwde hij zijn jachtgezel
en spoorde hem aan, niet achter te blijven.
„Maakt u zich geen zorg over mij, ik wil u niet tot last zijn," zei
deze.
De honden gingen er op uit, liepen op elkaar toe, toen weer uiteen,
en volgden ieder het eigen spoor; Ljewin kende de gewoonten van
Laska, en meende reeds de kreet van een snip te horen.
Pief, paf!
Wassinka schoot op eendvogels; een half dozijn snippen vloog, de een
na de ander, op, en Oblonski benutte dit ogenblik, om er twee neer
te leggen. Ljewin was minder gelukkig. Met een tevreden gezicht
raapte Stefan zijn buit op en verwijderde zich, terwijl hij zijn hond
floot, naar links, terwijl Ljewin zijn geweer opnieuw laadde, en
Weslowski maar in het wilde weg liet schieten. Wanneer Ljewin
zijn eerste schot miste, was hij geneigd, zijn koelbloedigheid te
verliezen en de jacht te bederven; dat overkwam hem ditmaal. De
snippen waren zo talrijk, dat niets gemakkelijker zou zijn geweest.
dan de eerste onhandigheid te herstellen, maar hoe verder hij ging,
des te minder kalm werd hij. Laska keek de jagers weifelend en
verwijtend aan, zij zocht slordig. In de verte scheen elk schot van
Oblonski raak te zijn, en zijn stem: „Krak, apport!" drong tot hen
door, terwijl de weitas van Ljewin, toen zij een weide midden in
het moeras bereikten, welke aan boeren toebehoorde, pas drie kleine
beesten bevatte, waarvan het ene nog toekwam aan Wassia.
„Ha, die jagers!" riep een boer, die bij een uitgespannen kar zat en
boven zijn hoofd zwaaide met een fles wodka, die schitterde in de
zon: „Kom een glaasje met ons drinken!"
„Wat zeggen ze?" vroeg Weslowski.
„Ze nodigen ons uit, met hen te drinken: ze zullen de weiden hebben
verdeeld. Ik zou de uitnodiging maar aannemen," vervolgde Ljewin,

niet zonder bijgedachte, in de hoop Wassia te verleiden.
„Maar waarom wil hij ons tracteren?"
„Als een uiting van vreugde waarschijnlijk; ga er maar eens heen,
het is wel eens grappig."
„Toe dan maar, het is eens iets anders."
„Ge vindt dan de weg wel naar de molen," riep Ljewin, blij, dat hij
Wassinka zag heengaan; hij liep zwaar gebogen en struikelde met
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zijn vermoeide voeten over de aardhopen, terwijl hij het geweer
moeizaam op zijn verstijfde schouder hield.
„Kom ook, jij daar," riep de boer tegen Ljewin. Een glas wodka zou
geen weelde zijn geweest, want Ljewin was moe en worstelde met
de moerassige grond, maar hij zag Laska speurend stilstaan en
vergat zijn vermoeidheid om haar in te halen. Het gezelschap van
Wassinka had hem ongeluk gebracht, zo meende hij, maar nu hij
deze kwijt was, bleek hij niet gelukkiger te zijn, en toch ontbrak het
niet aan wild. Toen hij de brug bereikte, waar Oblonski hem zou
ontmoeten, had hij vijf armzalige vogeltjes in zijn weitas.
Met het air van een overwinnaar kwam Krak er aangelopen; achter
de hond dook Stefan op, onder de modder, met slepende trek, maar
zijn weitas was vol wild: „Wat een moeras!" riep hij uit: „Je hebt
natuurlijk last gehad van Weslowski. Niets is beroerder dan gezamenlijk te jagen met één hond," liet hij er op volgen, om de
indruk van zijn overwinning te verzachten.
11.
In de boerenwoning, waar zij zouden avondmalen, troffen Ljewin
en Oblonski Weslowski reeds aan. Hij zat op een bank, waaraan hij
zich met beide handen vast klemde, terwijl een soldaat, de broer
van hun hospita, zijn modderige laarzen uittrok.
„Ik ben er net," zei hij met een aanstekelijke lach, „die boeren zijn
aardige kerels. Stel je voor, dat ze mij te eten en te drinken hebben
gegeven, en toen niets wilden hebben. En wat een brood! Wat een
wodka!"
„Waarom zouden . ze u hebben laten betalen?" merkte de soldaat
op. „Zij verkopen hun wodka niet."
De jagers lieten zich niet storen door de modder, welke hun laarzen
en de poten der honden de woning hadden binnengebracht, en aten
met een eetlust, als slechts de jacht kan opwekken; daarna wasten
zij zich, alvorens te gaan slapen in een hooischuur, waar de koetsier
hun legersteden had toebereid. De nacht viel, maar geen slaaplust
bekroop hen, en de geestdrift van Wassinka- voor de gastvrijheid der
boeren, de heerlijke geur van het hooi, en de speurzin der honden,
die aan hun voeten lagen, hielden hen wakker. Oblonski vertelde van
een jachtpartij, waaraan hij het vorige jaar had deelgenomen bij
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Malthus, spoorwegondernemer en millionnair. Hij beschreef de geweldige moerassen van het gouvernement Twer, de dogcars, de
tenten, waarin zij hadden gegeten.
„Vind je zulke mensen dan niet afschuwelijk?" zei Ljewin en richtte
zich op: „Hun weelde staat mij tegen, zij worden rijk, net als de
wodka-verbouwers van vroeger, en spotten met de algemene verachting in het besef, dat hun geld niet stinkt."
„Zo is het!" riep Weslowski uit: „Oblonski neemt hun uitnodigingen
uit vriendelijkheid aan, maar anderen volgen zijn voorbeeld na."
„Jullie vergist je," hernam Oblonski. „Ik ga naar hen toe, omdat ik
hen beschouw als rijke kooplui of rijke landeigenaars, die hun rijkdom te danken hebben aan hun arbeid en aan hun inzicht."
„Noem je dat arbeid? Zich een concessie laten geven en die dan
weer verkopen?"
„Zeker, in deze zin, dat, als niemand zich die moeite gaf, wij geen
spoorwegen zouden hebben."
„Kun je zulk werk vergelijken met dat van een boer die ploegt en
van een geleerde, die studeert?"
„Nee, maar het heeft toch evengoed zijn uitwerking -- de spoorwegen. Ik weet, dat jij daar niet van houdt."
„Dryt is een andere kwestie, maar ik houd vol, dat arbeid, die in
geen verhouding staat tot de beloning, niet eerbaar is. Die fortuinen
zijn schadelijk. De koning is dood, leve de koning; wij hebben
geen wodka-boeren meer, maar daarvoor in de plaats zijn de spoorwegen en de banken gekomen."
„Dat kan allemaal wel waar zijn, maar wie kan precies de grens
trekken tussen recht en onrecht? Waarom is mijn salaris bijvoorbeeld hoger dan dat van mijn chef de bureau, die de zaken beter
kent dan ik?"
„Dat weet ik niet."
„Waarom verdien jij, laten we zegzgen, vijfduizend roebels, terwijl
onze gastheer, die boer, met meer werk er vijftig verdient? En
waarom zou Malthus niet meer verdienen dan zijn grondwerkers?

Ik kan het eigenlijk niet anders zien, dan dat die . haat jegens millionnairs voortspruit uit afgunst."
„Dat is overdrijving," viel Weslowski hem in de rede, „men misgunt
hun die rijkdommen niet, maar het valt niet te ontkennen, dat eg
een luchtje aan zit."
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„3e hebt gelijk,” hernam Ljewin, „met mijn inkomen van vijfduizend
roebels onbillijk te achten — ik lijd dan ook daaronder."
„Maar niet genoeg, om je grond aan de boer te geven," zei Oblonski,
die de laatste tijd nog al eens stekelig deed tegen zijn zwager; sinds
zij familie waren geworden, was er iets vijandigs gekomen in hun
verhouding.
„Ik geef die grond niet, omdat ik niet zou weten, hoe het te moeten
aanleggen, om mijzelf te onteigenen, en omdat ik plichten heb
jegens mijn gezin, en mij niet gerechtigd acht, dit in armoede te
storten.
„Indien je deze ongelijkheid voor onrechtvaardig houdt, dien je er
een einde aan te maken."
„Ik tracht dit te bereiken door niets te doen, om haar te vergroten."
„Wat een paradox!"
„Ja, dat klinkt als een sofisme," vervolgde Weslowski: „Hela, kameraad!" riep hij tegen een boer, die de krakende deur op een kier
opende, „slapen jullie dan nog niet daarginds?"
„0 nee, maar ik dacht, dat u al sliep; kan ik even een hark pakken,
die ik nodig heb?" zei hij, en wees op de honden, terwijl hij naar
binnen gleed.
„Waar slapen jullie?"
„Wij passen op de paarden in de wei."
„Wat een prachtige nacht!" riep Wassinka uit, die door de deuropening het huis en de uitgespannen wagens zag stralen in het
maanlicht: „Waar komen die vrouwestemmen vandaan?"
„Dat zijn de meisjes van hiernaast."
„Laten we een eindje gaan wandelen, Oblonski; we kunnen toch
niet slapen."
„Ik lig hier zo lekker!"
„Dan ga ik alleen," zei Wassinka, stond op, en trok haastig zijn
kleren aan. „Tot ziens heren, als ik wat aardigs ontdek, zal ik
komen waarschuwen. U bent op de jacht te vriendelijk geweest, om
u nu te vergeten."
„Het is een beste jongen, vind je ook niet?" zei Oblonski tegen
Ljewin, toen Wassinka en de boer waren verdwenen.
„Ja," antwoordde Ljewin, nog steeds bezig met zijn gedachten; hoe
konden twee eerlijke en scherpzinnige mannen hem beschuldigen
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van een sofisme, terwijl hij zijn gevoelens zo duidelijk mogelijk
onder woorden bracht?
„Hoe je het ook bekijkt," hernam Oblonski, „je moet hem gelijk
geven en erkennen, of dat de samenleving gelijk heeft, of dat je
profiteert van onrechtvaardige privileges, en in dit geval kun je
niet beter doen, dan net als ik; er met plezier van profiteren."
„Nee, indien je de onrechtvaardigheid van die privileges gevoelde,
zou je er niet van genieten; ik tenminste zou dat niet kunnen."
„Waarom gaan wij eigenlijk ook niet een ommetje maken?" zei
Stefan, dit gesprek beu: „Kom ga mee, wij slapen toch niet."
„Nee, ik blijf liggen."
„Ook al uit principe?" vroeg Oblonski, die rondtastte naar zijn hoed.
„Nee, maar wat zou ik daarginds moeten doen?"
„Je bent op de verkeerde weg," zei Stefan, die had gevonden wat

hij zocht.
„Waarom dat?"
„Omdat je het verkeerd aanpakt met je vrouw. Het is mij opgevallen, hoeveel belang je er aan hechtte, dat zij het goed zou vinden,
dat je twee dagen weg bleef. Dat is misschien heel aardig in de
eerste tijd van verliefdheid, maar dat houdt geen stand. De man
moet zijn onafhankelijkheid bewaren; hij heeft zijn eigen belangen,"
zei Oblonski en deed de deur open.
„Welke belangen? De boerenmeiden na te lopen?"

„Als hij daar zin in heeft. Mijn vrouw zal er geen last van hebben,
mits ik de heiligheid van mijn huis respecteer; maar in elk geval
moet je je niet zelf de handen binden."
„Misschien," antwoordde Ljewin droogjes en keerde zich om, „morgen stap ik op met het krieken van de dag en ik zal niemand wakker
maken, dat beloof ik je."

„Heren, kom snel!" kwam Wassinka hen waarschuwen: „Allerliefst!
Ik heb haar ontdekt, een echte Gretchen," liet hij er aanprijzend
op volgen.
Ljewin deed alsof hij sliep en liet hen gaan; lange tijd bleef hij nog
wakker liggen luisteren naar de paarden, die hun hooi aten, de boer,
die met zijn oudste zoon op het vee in de weide ging passen; toer
ging de soldaat liggen in het hooi aan de andere kant van de
schuur, samen met zijn neefje. Het kind vroeg op gedempte toon
naar de honden, waarvoor het bang scheen te zijn -- de oom bracht
515

het kind weldra tot zwijgen en de stilte werd alleen nog maar
verbroken door zijn gesnurk.
Ljewin dacht, hoewel hij nog onder de indruk van zijn gesprek met
Oblonski verkeerde, reeds aan de volgende dag: Ik sta op met de
zon, ik zal mijn zelfbeheersing bewaren; er zijn snippen bij de vleet;
als ik terugkom is er misschien een briefje van Kitty. Heeft Oblonski
geen gelijk, als hij mij verwijt, dat ik bij haar verwekelijk? Wat
daartegen te doen? -- Hij werd even uit zijn slaap wakker, toen
zijn metgezellen weer binnenkwamen, en een seconde opende hij
de ogen en zag hij hun gestalten bij het maanlicht in de deuropening.
„Morgen, met zonsopgang, heren," zei hij, en sliep weer in.
12.

De volgende morgen was Wassia niet te wekken; hij lag voorover
met gebalde vuisten te slapen; ook Oblonski wilde niet opstaan, en
zelfs Laska, die in het hooi lag opgerold, strekte lui haar achterpoten
uit, alvorens er toe te kunnen besluiten, haar meester te volgen.
Ljewin kleedde zich aan, nam zijn geweer en ging voorzichtig naar
buiten. De koet pers lagen bij de rijtuigen te slapen, de paarden
waren ingedut; het was amper dag.
„Waarom zo vroeg op de been, vadertje?" vroeg een oude vrouw,
die de boerenwoning uitkwam en hem vertrouwelijk als een goede
kennis aansprak.
„lk ga op jacht; wat is de korste weg naar het moeras?"
„volg het pad maar achter onze schuren," zei de oude vrouw, en
wees hem zelf, waarlangs hij moest gaan.
Laska draafde vooruit, en Ljewin volgde haar opgewekt, terwijl hij
naar de lucht keek in de hoop, nog voor zonsopgang het moeras te
bereiken. De maan, die nog zichtbaar was geweest, toen hij de schuur
had verlaten, verbleekte allengs; de morgenster was nauwelijks te
zien, en aan de horizon kregen punten, die eerst vaag waren geweest,
nu duidelijker omlijning; het waren hooioppers. De lichtste geluiden
waren in de volkomen heldere lucht duidelijk waarneembaar, en
een bij, die Ljewin's oren voorbij zoemde, floot, meende hij, als een
kogel.
Witte nevels hingen boven het moeras aan welks rand mannen en
-
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kinderen in diepe slaap verzonken lagen, in hun kaftans gewikkeld,
nadat zij hadden gewaakt. De paarden graasden nog en deden hun
kettingen rinkelen. Opgeschrikt door Laska, sprongen zij terzijde
naar het water toe en plasten met hun saamgebonden benen in de
modder. De hond wierp hun een spottende blik toe en keek toen
zijn baas aan.
Toen Ljewin de slapende boeren was gepasseerd, keek hij zijn
geweer na en floot Laska ten teken dat de jacht nu begon. Meteen
schoot zij verrukt weg en liep over de drassige grond te snuiven
naar die vogelreuk, welke haar meer dan alle andere geuren
opwond. Weldra verlangzaamde zij haar vaart, want zij zocht geen
spoor meer, zij had het wild zelf gevonden; het was er in overvloed,
maar waar? De stem van de baas klonk van de andere kant: „Laska,
hier." Aarzelend bleef zij staan, deed of zij gehoorzaamde, maar
keerde terug naar de plek, welke haar zo aantrok, liep in kringen
rond om eindelijk, zeker van haar zaak, trillend stil te blijven staan
voor een klein heuveltje. Haar lage poten beletten haar het uitzicht,
maar haar reuk bedroog haar niet. Onbewegelijk stond zij daar, met
open bek, gespitste oren, nauwelijks ademhalend, bij voorbaat
genietend, en terwijl zij uitkeek naar haar baas zonder de kop te
durven omwenden. Die kwam, vond zij, veel te langzaam; in werkelijkheid rende hij, strompelde over de aardkluiten en keek met een
blik welke haar vrees inboezemde; want het bijgeloof van de jager
deed hem boven alles vrezen, dat zijn eerste schot mis zou zijn.
Toen hij er aankwam, zag hij, wat Laska slechts kon ruiken: een
snip neergedoken tussen twee heuveltjes. „Pak ze!" riep hij.
Vergist hij zich niet? dacht Laska; ik ruik ze, maar ik zie ze niet;
als ik beweeg, weet ik niet meer waar ik ze moet vinden. — Doch
aangemoedigd door een kniestoot van haar baas, sprong zij blindelings vooruit, zonder meer te weten wat zij deed. Meteen vloog er
een snip op, en men hoorde het geluid van haar vleugels; Ljewin
schoot; de vogel stortte omlaag, sloeg met haar blanke borstje neer
op het natte gras; een tweede snip trof hetzelfde lot.
„Goed gedaan, Laska", zei Ljewin en stopte het nog warme wild in
zijn weitas.
De zon was opgegaan, toen Ljewin het moeras inging; de maan was
nog slechts een wit vlekje in de ruimte, alle sterren waren verdwenen. De eerst zilverkleurige plassen weerkaatsten nu goudachtig,
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het gras werd amberkleurig; de moerasvogels ritselden in de strui.
ken. Gieren keken van hun hooioppers ontevreden uit over de
vlakte, en de raven scheerden over het veld. De kruitdamp slierde
als een scheut melk over het groene gras. Een der slapers had zijn
kaftan weer aangedaan en kinderen brachten de paarden terug naar
de weg.
„Oompje," riep een der dreumesen Ljewin toe, „er zijn hier ook
eenden, wij hebben ze gisteren gezien." Ljewin had er een zeker
plezier in, voor de ogen van het kind nog twee snippen te schieten.
13.
Het bijgeloof in het eerste schot bleek niet ijdel te zijn; tegen tien
uur kwam Ljewin vermoeid, uitgehongerd, maar geestdriftig thuis,
nadat hij een dertig mijl had afgelopen en negentien snippen
benevens een eendvogel had gedood, die hij, daar alles niet in zijn
weitas kon, aan zijn riem had opgehangen. Zijn metgezellen, die
reeds lang op waren, waren schier van honger gestorven en hadden
niet langer met ontbijten om hem gewacht. De afgunst van Stefan
bij de aanblik van zijn buit, die dode diertjes met hun gebogen kopjes, zo heel anders dan toen zij boven het moeras vlogen, gaf Ljewin
een zekere voldoening. Tot overmaat van geluk was er een briefje
van Kitty.
„Het gaat mij uitstekend," schreef zij, „en als je meent, dat er niet
voldoende op me gelet wordt, laat het je dan gerust stellen, dat
Maria Wlasjewna (de vroedvrouw, een nieuwe en zeer belangrijke

verschijning in het gezin) hier is. Haar oordeel luidt, dat ik volkomen
gezond ben, en zij zal een paar dagen bij ons blijven; haast je dus
maar niet, indien je geniet."
De jachtbuit en dit briefje wogen in Ljewin's geest ruimschoots op
tegen twee minder aangename dingen: dat het ene voorpaard na de
vermoeienis van de vorige dag niet wilde eten, en dat hij niets meer
aantrof van de royale mondvoorraad, die Kitty had meegegeven.
Ljewin had zich veel voorgesteld van de pasteitjes, die hij reeds
meende te ruiken — toen hij thuiskwam, waren zij alle verdwenen,
evenals de kippen en het vlees; de beenderen hadden de honden op-

geknaagd.
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„van eetlust gesproken,” zei Oblonski, en wees op Wassinka, „ik kan
mij niet over de mijne beklagen, maar die van deze jonge man is
nog heel wat anders."
Ljewin kon in zijn geprikkeldheid en ontstemming niet nalaten uit
te roepen: „Er had toch warempel wel iets voor mij mogen overblijven!" Hij moest zich tevreden stellen met melk, die zijn koetsier
voor hem haalde, maar toen zijn honger was gestild, schaamde hij
zich over zijn luidruchtige ergernis en spotte zelf het eerst met
zijn woede.
Nadat zij nog eens op jacht waren geweest en Wassinka zijn beste
beentje had voorgezet, vingen de drie makkers diezelfde avond de
thuisreis aan, waar zij 's nachts arriveerden. De terugkeer was zeer
vrolijk; Weslowski lachte en grapte in enen door over zijn avonturen
met de meisjes en de boeren; Ljewin voelde zich verzoend met zijn
gast en droeg hens nu geen kwaad hart meer toe.
14.
Nadat hij zijn morgenronde over de boerderij had gemaakt, klopte
Ljewin tegen tien uur op de deur van Wassinka.
„Binnen," zei deze, „excuseer mij, dat ik verder ga met mijn toilet."
„Laat ik u niet storen. Goed geslapen?"
„Als een os."
„Wat drinkt u 's morgens gewoonlijk, koffie of thee?"
„Het een noch het ander, ik ontbijt op zijn Engels. Ik schaam me,
dat ik zo laat ben! De dames zijn zeker al op? Is het geen tijd voor
een wandelingetje? Als u mij uw paarden eens liet zien?"
Ljewin voldeed gaarne aan dit verzoek; zij liepen de tuin rond,
bezochten de paardenstal, deden een beetje gymnastiek en gingen
naar de salon.
„We hebben zo'n plezier op jacht gehad," zei Weslowski, en liep op
Kitty toe, die bij de samowar zat, „wat jammer, dat de dames dit
genoegen hebben gemist!"
Hij moet wel iets zeggen tegen de gastvrouw, dacht Ljewin, reeds
weer gehinderd door het optreden van de jonge man.
De prinses praatte met de vroedvrouw en met Serge Iwanitsj over
de noodzaak, haar dochter voor de bevalling in Moskou onder te
brengen, en zij riep haar schoonzoon, om deze ernstige zaak met
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hem te bespreken. Niets kwetste Ljewin dieper, dan deze banale
behandeling van een zo buitengewone gebeurtenis als de geboorte van
zijn zoon, want het moest een zoon zijn. Hij kon het niet verdragen,
dat dit ongelooflijke geluk, voor hem zd geheimzinnig, als een
doodgewoon feit werd besproken door die vrouwen, die de datum
op hun vingers uitrekenden; hun gesprekken wonden hem evenzeer op ais hun werkjes voor de luiermand en hij luisterde even
slecht als vroeger, toen men hem wilde onderhouden over de voorbereidingen van zijn huwelijk. De prinses begreep niets van die gevoelens en zag deze schijnbare onverschilligheid aan voor onbedachtzaamheid en zorgeloosheid. Zij liet hem dan ook niet met rust;
zij had Serge Iwanitsj opgedragen, een geschikte woning te zoeken,
en stond er op, dat Konstantin zijn mening zou zeggen.
„Doet u maar, wat u goeddunkt, prinses; ik heb er geen verstand
van."
„Maar we moeten afspreken, wanneer jullie naar Moskou gaat.
„ik weet het niet; ik weet alleen, dat er millioenen kinderen geboren
worden buiten Moskou."
„In dat geval...."
„Kitty zal wel doen, wat zij wil."
„Kitty mag niet worden lastig gevallen met bijzonderheden, waarvan
zij zou kunnen schrikken, herinner je maar, hoe Nathalia Galizin
dit voorjaar in het kraambed is gestorven, bij gebrek aan een goede
arts."
„Ik zal doen wat u wilt," zei Ljewin nog eens, met een somber
gezicht, en hij luisterde niet meer naar zijn schoonmoeder; zijn
gedachten waren elders. Dat kan zo niet voortgaan, dacht hij, terwijl

hij af en toe een blik wierp op Wassinka, die over Kitty heengebogen stond en op zijn vrouw, die verlegen bloosde. De manier
van doen van Weslowski kwam hem ongepast voor, en evenals een
paar dagen geleden, viel hij uit de hemel van het geluk neer in een
afgrond van haat en opstandigheid. De wereld werd hem onuitstaanbaar.
„Wat ben je laat," zei op dit ogenblik Oblonski, die het gezicht van
Ljewin gadesloeg, tegen Dolly, die de salon binnenkwam.
„Masja heeft slecht geslapen en dat heeft mij vermoeid," antwoordde
Darja Alexandrowna.
Wassinka sprong overeind, en begroette haar en ging weer zitten
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om zijn gesprek met Kitty voort te zetten; hij sprak weer met haar
over Anna en over de kansen der liefde in dergelijke onwettige
verhoudingen; hoewel het gesprek de jonge vrouw niet beviel, was zij
te onervaren en te naïef, om er een einde aan te kunnen maken en
haar gevoelens, tegelijkertijd van ergernis en van een zeker plezier,
dank zij de attentie van de jonge man, te verheimelijken. Ook de
vrees, dat haar man jaloers zou worden, wond haar op, want zij
wist bij voorbaat, dat hij elk van haar woorden, elk van haar
gebaren, ongunstig zou uitleggen.
„Waar ga je heen, Kostja?" vroeg zij hem met een schuldbewust
gezicht, toen hij met resolute stap de salon uitging.
„Ik moet even spreken met een monteur, die tijdens mijn afwezigheid is gekomen," antwoordde hij zonder haar aan te zien, in de
overtuiging, dat zijn vrouw huichelde.
Nauwelijks was hij in -zijn studeervertrek, of hij hoorde de welbekende stap van Kitty voorzichtig, doch snel de trap af. komen. Zij
klopte op zijn deur: „Wat wil je? Ik ben bezig," zei hij droogjes.
„Excuseert u," zei Kitty, die binnenkwam, tegen de monteur: „Ik
moet even iets tegen mijn man zeggen."
De monteur wilde de kamer uitgaan, maar Ljewin hield hem tegen:
„Laat u niet storen."
„Ik zou de trein van drie uur niet willen missen," merkte de monteur op.
Zander hem te antwoorden ging Ljewin met zijn vrouw naar de
gang: „Wat wilt ge?" vroeg hij haar koel en in het Frans, en hij
wilde niet zien, hoe haar gezicht van emotie vertrok.
ik wilde je zeggen, dat dit leven een kwelling is fluisterde zij.
,.Er zijn mensen in de keuken, maak geen scène," zei hij op boze
toon.
Kitty wilde hem meetronen naar een zijkamer, maar daar kreeg
Tanja les in het Engels; zij nam hem mee naar de tuin. Hier harkte
een tuinman de paden; Kitty stoorde zich niet aan de indruk, die
haar behuild gezicht op deze man kon maken, maar ging haar man
snel voor, die evenals zij behoefte had aan een uiteenzetting onder
vier ogen, ten einde dit kwellende misverstand grondig op te
helderen.
„Maar het is een marteling, zo'n leven! Waarom is alles zo ellendig,
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wat heb ik gedaan?" zei zij, toen zij een bank hadden bereikt in
een stil laantje.
„Geef je dan toe, dat zijn houding kwetsend, onbehoorlijk was?"
vroeg Ljewin haar en drukte, evenals hij een paar dagen tevoren
gedaan had, beide handen tegen zijn borst.
„Ja....," antwoordde zij met trillende stem. „Maar zie je dan niet,
Kostja, dat het mijn schuld niet is? Ik had hem vanmorgen meteen
op zijn plaats willen zetten.... Mijn hemel, waarom zijn ze allemaal
gekomen! Wij waren zo gelukkig!" En de tranen verstikten haar
stem.
Toen de tuinman hen even later weer zag met kalme en gelukkige
gezichten, begreep hij niet, welk geluk hun daar op die eenzame
bank ten deel was gevallen.
15.
Toen zijn vrouw weer naar haar kamer was gegaan, zocht Ljewin
Dolly op en trof haar aan, terwijl zij opgewonden in haar kamer
heen en weer liep en op de kleine Masja knorde, die in een hoek

hete tranen stond te huilen: „Je blijft daar de hele dag, zonder eten,
zonder speelgoed, en je krijgt geen nieuwe jurk," zei zij, die geen
andere straffen meer wist te verzinnen.
„Wat heeft zij gedaan?" vroeg Ljewin, geërgerd, dat hij zo ongelegen kwam, want hij wilde zijn schoonzuster raadplegen.
„Iet is een ondeugend kind! 0, wat mis ik miss Elliott; deze gouvernante is enkel een machine! Verbeeld je...." En zij vertelde, wat
de stoute Masja had misdreven.
„Maar is dat zo iets ergs; het is een kinderstreek...."
„Maar wat is er met jou? Je ziet er zo opgewonden uit, wat is er
gebeurd?" vroeg Dolly. En aan de toon, waarop zij deze vragen
stelde, hoorde Ljewin, dat zij hem zou begrijpen.

,,Wij hebben net weer gekibbeld, Kitty en ik, dit is al de tweede
keer, nadat Stiwa is gekomen."
Dolly keek hem met haar begrijpende ogen aan.
„Zeg mij met de hand op het hart, of die jonge man niet een toon
aanslaat, welke niet alleen hinderlijk, maar zelfs onverdragelijk is
voor een echtgenoot?"
„Wat zal ik je zeggen.... Volgens gangbare opvattingen gedraagt
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hij zich als alle jongelui, hij maakt een jonge vrouw het hof, en
een man van de wereld zou hierdoor gevleid zijn."
„Juist, dus het is jou ook opgevallen?"
„Niet alleen mij, maar Stiwa heeft mij na de thee hetzelfde gezegd."
„Dan ben ik gerust gesteld, ik jaag hem het huis uit," zei Ljewin.
„Heb je je verstand verloren?" riep Dolly verschrikt uit: „Waar
denk je aan, Kostja? Vooruit," viel zij zichzelf in de rede tegen
het kind, dat op het punt stond uit de hoek weg te lopen. „Ga naar
Fanny toe.... Laat me asjeblieft met Stiwa spreken; hij kan hem
dan meenemen, we zullen zeggen, dat er bezoek wordt verwacht...."
„Nee, nee, ik zal dat varkentje zelf wassen, daar heb ik nu echt
plezier in.... Kom Dolly, vergeef haar," zei hij, en wees op de
kleine ondeugd, die met gebogen hoofd naast haar moeder stond en
niet naar Fanny durfde gaan. Toen het kind de vertedering op het
gezicht van haar moeder zag, wierp zij zich snikkend in haar armen,
en Dolly streelde haar met de magere hand over het hoofd.
Wat hebben wij met die jongen te maken, dacht Ljewin, die op zoek
ging naar Wassinka. In de vestibule gaf hij last, het rijtuig in te
spannen.
„De veren zijn gisteren gebroken," antwoordde de bediende.
„Dan de karrewagen maar, doch snel."
Wassinka, zijn been op een stoel, trok zijn slobkousen aan, om te
gaan paardrijden, toen Ljewin binnenkwam met een eigenaardige
uitdrukking op zijn gezicht; en Weslowski begreep dat zijn „klein
beetje hofmakerij" in deze familie niet op haar plaats was; hij voelde
zich zo slecht op zijn gemak, zoals dit een voorname jonge man maar
overkomen kan.
„U rijdt paard met slobkousen aan?" vroeg Ljewin hem en greep
een tak, welke hij die morgen tijdens de gymnastiek had afgesneden.
„Ja, dat is zindelijker," antwoordde Wassinka, en knoopte zijn slobkous verder dicht. Eigenlijk was hij geen kwade jongen, en Ljewin
schaamde zich, nu hij de plotselinge verlegenheid van zijn gast
opmerkte:
„Ik wilde....," hij zweeg verlegen, maar vervolgde, toen hij zich
het toneeltje met Kitty herinnerde, „.... ik wilde u zeggen, dat ik
heb laten inspannen."
„Waarom? Waar gaan we heen?" vroeg Wassinka verwonderd.
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„Om u naar het station te brengen,” zei Ljewin met een somber
gezicht.
„Gaat u weg? Is er iets gebeurd?"
„Alleen maar, dat ik bezoek verwacht," ging Ljewin verder en brak
telkens weer stukjes van de tak af. „Of eigenlijk verwacht ik
niemand, maar ik verzoek u heen te gaan -- legt u mijn onbeleefdheid maar uit, zoals u goeddunkt."
Met waardigheid richtte Wassinka zich op: „Wilt u mij verklaren...."
„Ik verklaar niets, en u deed beter mij geen vragen te stellen," zei
Ljewin langzaam, terwijl hij trachtte kalm te blijven en de zenuwtrekkingen in zijn gezicht te doen ophouden, maar voortging met
stukjes af te breken van de tak. Dit gebaar en de gespannen spieren,
wier kracht Wassinka die morgen nog tijdens de gymnastiek had
ervaren, overtuigden deze beter dan woorden: Hij haalde de schouders op, glimlachte laatdunkend, knikte en zei:
„Kan ik Oblonski nog zien?"
„Ik zal hem naar u toesturen," antwoordde Ljewin, die zich niet
beledigd voelde door dit schouderophalen: Wat kan hij ook anders
doen? dacht hij.
„Maar dat is waanzin, dat is volkomen belachelijk!" riep Stefan
uit, toen hij Ljewin in de tuin opzocht, nadat hij van Weslowski had
gehoord, dat deze was weggestuurd: „Wat zijn dat voor kuren?
Als die jonge man...."
Die kuren waren zo koppig, dat Ljewin zijn zwager in de rede viel
bij het betoog, dat deze wilde aanvangen: „Doe geen moeite die
jonge man vrij te pleiten; het spijt mij evenzeer voor jou als voor
hem, maar hij zal zich gemakkelijk weten te troosten, terwijl voor
mijn vrouw en voor mij zijn aanwezigheid onverdragelijk werd."
„Nooit had ik je tot zo iets in staat geacht; een mens kan jaloers
zijn, maar niet in die mate!"
Ljewin keerde hem de rug toe en liep verder de laan door, in afwachting van het vertrek. Weldra hoorde hij het geratel van wielen,
en zag hij tussen de bomen door Wassinka voorbijrijden; hij zat op
wat stro (de karrewagen had zelfs geen zitplaats), de linten van
zijn muts fladderden bij elke schok achter hem aan.
Wat is er nu weer? dacht Ljewin, toen hij de bediende het huis uit
zag snellen om het voertuig aan te houden: Het was de monteur, die
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mee zou rijden, maar die men had vergeten. Hij groette en ging
naast Wassinka zitten.
Serge Iwanitsj en de prinses waren verontwaardigd over het optreden van Ljewin, zelf voelde hij zich volkomen belachelijk. Maar toen
hij bedacht, wat Kitty en hij hadden uitgestaan, besefte hij, dat hij
dit zo nodig opnieuw zou hebben gedaan. Des avonds heerste er in
de huiselijke kring een buitensporige vrolijkheid, als van kinderen
nadat zij zijn gestraft, of in een huishouding de dag na een onplezierige officiële receptie. Iedereen voelde zich opgelucht, en Dolly
deed Warinka huilen van het lachen door haar voor de derde keer
en telkens weer met tal van uitweidingen te vertellen van haar eigen
emoties. Zij had, zei zij, ter ere van hun gast nog een paar prachtige,
splinternieuwe schoenen achter gehouden, en daarmee zou zij nu
voor de dag zijn gekomen; zij kwam de salon binnen, toen het
geratel van een rijtuig haar naar het venster lokte. En wat zag zij
daar! Wassinka zelf, die met zijn mutsje, zijn wapperende linten, zijn
romances en zijn slobkousen, zielig op het stro zat! Als er tenminste
nog een rijtuig voor hem was ingespannen...., maar nee! Plotseling
houdt de wagen stil.. Gode zij dank, men is tot inkeer gekomen,
men heeft medelijden met hem gekregen.... Helemaal niet: die
dikke monteur komt er aan, om zijn ongeluk nog te vergroten!
Heus, de nieuwe schoenen hadden hun effect gemist!
16.
Hoewel zij vreesde, de Ljewins, die een toenadering met Wronski
duchtten, onaangenaam te zijn, stond Darja Alexandrowna er op
naar Anna toe te gaan, om haar te bewijzen, dat zij haar nog altijd
evenzeer genegen was. Het reisje, dat zij in de zin had, bood zekere
moeilijkheden, en om haar zwager niet lastig te vallen, wilde zij in
het dorp paarden huren. Zodra Ljewin dit aan de weet kwam, richtte
hij bittere verwijten tot zijn schoonzuster: „Hoe kom je erbij, dat
ik het onprettig zou vinden, als je naar Wronski gaat? En ook al
zou dat zo zijn, dan zou je me nog meer verdriet doen, door andere
paarden te gebruiken dan de mijne; die, welke je hier kunt huren,
leggen in geen geval zeventig mijlen in één ruk af."
Ten slotte gaf Dolly toe, en op de vastgestelde dag — Ljewin had
halverwege voor wisselpaarden gezorgd -- reisde zij af onder be.
;
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scherming van de boekhouder, die men voor alle zekerheid als
livreiknecht naast de koetsier had doen plaats nemen. De paarden
waren niet bijster mooi, maar konden het een lange rit volhouden,
en Ljewin bespaarde zo, behalve dat hij zijn gastheerlij ke plichten
nakwam, Dolly een aanzienlijke uitgave bij de huidige staat van
haar financiën.
Met het krieken van de dag vertrok Darja Alexandrowna; door de
regelmatige loop der paarden werd zij in slaap gewiegd, en zij werd
pas bij de wisselplaats wakker; daar dronk zij thee bij de rijke boer,
waar ook Lewin indertijd, toen hij naar Swiageski ging, had aangelegd, en nadat zij onder een babbeltje met de grijsaard en de
jonge vrouwen had uitgerust, reed zij weer verder. In haar drukke
en bezige leven als huismoeder, had Dolly weinig tijd om na te
denken; deze eenzame rit van vier uren bood haar dan ook een
zeldzame gelegenheid om na te denken over haar verleden en dit
van verschillende kanten te bezien.
Eerst dacht zij aan haar kinderen, die zij had achtergelaten onder de
hoede van haar moeder en van haar zuster (vooral op deze laatste
rekende zij hierbij) : Als Masja nu maar geen domheden uithaalt, en
Grischa geen trap van een paard krijgt en Lily zich niet overeet! zei
zij tegen zichzelf. Andere, belangrijker zorgen, volgden op deze ogenblikkelijke beslommeringen: Zij moest in Moskou een andere woning
zoeken, de salon diende te worden opgeknapt, haar oudste dochter
zou deze winter een pelsmantel moeten hebben! Hierna kwamen
andere ernstige vraagstukken: hoe moest zij verder zorgen voor een
passende opvoeding der kinderen; de meisjes baarden haar weinig
zorg, maar de jongens? Zij had zich deze zomer zelf met Grischa
kunnen bezig houden, omdat bij wijze van uitzondering haar gezondheid dit had toegelaten; maar als er een nieuwe baby zou worden
verwacht .... En zij voelde het als een onrechtvaardigheid, dat de
barensweeën werden beschouwd als een teken van de vloek, die op
de vrouw rust: Dat is een kleinigheid, vergeleken bij de ellenden
tijdens de zwangerschap! En zij herinnerde zich, hoe het de laatste
keer was gegaan, en het verlies van haar kind! Deze gedachte riep
haar weer het gesprek met de jonge vrouw, de dochter van de oude
boer, bij wie zij thee had gedronken, voor de geest; op de vraag,
hoeveel kinderen zij had, antwoordde de boerin, dat haar enige
dochter in de vastentijd was gestorven.
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„Was dat niet droevig?”
„0 nee, grootvader heeft kleinkinderen genoeg, en zij betekende
slechts een zorg meer. Wat kun je doen met een zuigeling op de arm?
Het is te allen tijde een lastpost."
Dit antwoord was Dolly weerzinwekkend voorgekomen uit de mond
van een vrouw, wier gezicht getuigde van goedhartigheid: alles welbeschouwd, dacht zij bij de herinnering aan haar vijftienjarig huwelijksleven, is mijn jeugd niet bijster plezierig geweest; ik voelde me
niet in mijn humeur, had nergens plezier in, zag er niet voordelig uit,
want als onze knappe Kitty op het ogenblik al verre van mooi is, hoe
heb ik er dan niet moeten uitzien! En zij rilde bij de gedachte aan
haar lijden, aan haar slapeloosheid, aan de moeilijkheden met de
zuigelingen, aan de nerveusheid en de geprikkeldheid, die daarvan
het gevolg waren! En toen waren de kinderen ziek geworden, moesten hun verkeerde neigingen worden bestreden, de opvoeding kostte
geld, het gymnasium en de rapporten, en ten slotte, erger dan al het

andere, de dood! Haar moederhart bloedde nog van het verlies van
haar jongste, die de kroep had weggerukt; zij herinnerde zich, hoe zij
eenzaam was geweest in haar leed bij dat bleke gezichtje, met die
krullen, dat verwonderde en half open mondje, op het ogenblik, dat
het deksel van de rose doodkist met het zilveren beslag werd dichtgeschroefd. Alleen had zij geweend, en de onverschilligheid om haar
heen had haar smart nog vergroot.
En waarom dat alles? Wat zou er voortkomen uit dit leven vol zorgen, tenzij een arm en slecht opgevoed gezin? Wat zou ik deze zomer
zijn begonnen, als de Ljewins mij niet hadden uitgenodigd bij hen
te komen? Maar hoe hartelijk en bezorgd zij ook zijn, zij kunnen dit
niet weer doen, want op hun beurt zullen zij kinderen hebben, die
het huis vullen. Papa heeft bijna alles voor ons uitgegeven, ook hij
zal me niet meer kunnen helpen; hoe moet ik van mijn zonen
mannen maken? Ik zal om protectie moeten smeken, mij vernederen,
want op Stiwa kan ik niet rekenen; geen groter geluk mag ik hopen
dan dat zij op de rechte weg blijven; en hoeveel ellende staat mij
daarvoor nog te wachten! De woorden van de jonge boerin hadden in
hun naïef cynisme een eerlijke klank.
„Zijn we er al haast, Philips?" vroeg zij de koetsier, om deze sombere
gedachten te verdrijven.
„V•n het dorp af is het nog zeven mijlen."
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Het rijtuig reed over een bruggetje, waar boerendeernen de zeis over
de schouder, bleven staan, om haar voorbij te zien rijden. Al die
gezichten schenen vrolijk, tevreden, vol levenskracht en gezondheid
te zijn: Iedereen leeft en geniet van zijn bestaan, overwoog Dolly,
ter % ijl het oude rijtuig langzaam opklom tegen een lage helling, ik
alleen schijn wel een gevangene te zijn, die voor een ogenblik is
losgelaten. Mijn zuster Nathalia, Warinka, die vrouwen, Anna, zij
allen weten, wat het leven is, ik alleen weet het niet. En waarom valt
men Anna zo hard? Als ik niet van mijn man had gehouden, zou ik
hetzelfde hebben gedaan. Zij heeft willen leven, heeft God ons niet
die behoefte ingeschapen? Heb ik er zelf geen spijt van gehad, dat
ik haar raad heb opgevolgd, inplaats van te scheiden van Stiwa? Wie
weet? Ik zou een nieuw leven hebben kunnen beginnen, beminnen,
bemind zijn! Is, wat ik doe, zoveel eervoller? Ik verdraag mijn ma n
omdat ik hem nodig heb, en daarmee uit! Toen bezat ik nog een rest
.

.

.

van schoonheid! - En zij wilde uit haar tas een reisspiegeltje halen,
maar liet dit na uit vrees, dat de beide mannen op de bok het zouden
zien; zonder dat zij zich in de spiegel hoefde te bekijken, wist zij, dat
zij mannen kon behagen, en zij dacht aan de vriendelijkheid van
Serge Iwanitsj, aan de toewijding van. die goede Toerowtzin, die, uit
liefde voor haar, haar had geholpen, de kinderen tijdens het roodvonk te verplegen; zij herinnerde zich zelfs een nog zeer jonge man,
vtaarmee Stiwa haar plaagde. En de wi'''ste, de onwaarschijnlijkste
romans drongen zich op aan haar verbeelding.
Anna heeft gelijk gehad, zij is gelukkig, zij is het geluk van een

ander; zij moet mooi zijn, brillant, belangstellend in alles, gelijk
vroeger. Er verscheen een glimlach om Dolly's lippen, terwijl zij in
gedachten voortspon aan een roman als die van Anna, maar waarvan
zij zelf de heldin zou zijn; zij stelde zich voor, hoe zij haar man alles
zou bekennen, en begon te lachen bij de gedachte aan Stiwa's verblufte gezicht.

17.
De koetsier schreeuwde naar boeren, die aan de kant van een roggeveld zaten naast hun uitgespannen karren: „Kom eens hier, luilak!"
De boer, die op zijn geroep kwam toelopen, was een grijsaard met
gebogen rug; een dunne leren band hield zijn haren achter het hoofd
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bijeen: „Het huis van de heer? Van de graaf?" herhaalde hij: „De
eerste weg links in, dan komt u in de laan, die er naar toe gaat. Maar
wie moet u hebben? De graaf zelf?"
„Zijn ze thuis, mijn vriend?" zei Dolly, die niet goed wist, hoe zij
over Anna moest spreken.
„Ze moeten er zijn, want er komt elke dag bezoek," zei de oude, die
het gesprek graag wilde voortzetten, „en jullie, wie zijn jullie?"
„Wij komen van ver," antwoordde de koetsier. „Dus we zijn er
haast?"
Juist zette hij zijn paarden weer in beweging, toen er werd geroepen: „Stop, stop; daar zijn ze zelf." Men zag vier ruiters en een
tilbury de weg afkomen.
Het waren Wronski, Anna, Weslowski en een jockey te paard; prinses
Warwara en Swiageski volgden in het rijtuig; ze waren samen komen
kijken naar een stoommaaimachine.
Anna zat ongedwongen op een Engelse ponney; op haar mooie hoofd
had zij een herenhoed, waaronder haar zwarte krullen uitsprongen.
Eerst was Dolly geschandaliseerd door_ haar zo te paard te zien zitten,
omdat zij dit aanzag voor een weinig passende coquetterie in haar
scheve positie, maar zij werd zo getroffen door de natuurlijke eenvoud van haar vriendin, dat haar vooroordeel verdween. Weslowski
begeleidde Anna op een vurig cavalleriepaard. Toen Dolly hem zag,
kon zij een glimlach niet bedwingen. Wronski reed achter hen aan
op een donkerbruine volbloed en de jockey sloot de stoet.
Anna's gezicht straalde, toen zij de kleine vrouw in een hoek van het
oude rijtuig herkende; zij stootte een kreet van vreugde uit, zette
haar ponny in galop, sprong luchtig, zonder iemands hulp, van het
paard, toen zij Dolly zag uitstappen, hield haar rok op en snelde haar
tegemoet:
„Dolly! Wat een onverwacht geluk!" zei zij, en kuste de reizigster,
die zij met een erkentelijke glimlach aankeek: „Je weet niet hoe goed
mij dat doet! Alexis," zei zij en wendde zich tot de graaf, die eveneens was afgestegen. „Wat een verrassing!

Wronski nam zijn grijze hoed af en kwam dichterbij : „We zijn zeer
verheugd over uw bezoek," zei hij met nadrukkelijke voldoening:
Wassinka zwaaide van zijn paard af met zijn muts.
„Dat is prinses Warwara," zei Anna als antwoord op een vragende
blik van Dolly, die de tilbury zag naderen.
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„Ach zo,” antwoordde deze, en onwillekeurig verscheen er een ontevreden trek op haar gezicht. Prinses Warwara, een tante van haar
man, had geen goede naam in haar familie; haar luxueuze neigingen
hadden haar in vernederende afhankelijkheid van rijke verwanten
gebracht en het fortuin van Wronski was oorzaak, dat zij zich thans
zo nauw had aangesloten bij Anna. Deze bemerkte Dolly's afkeuring
en bloosde, terwijl zij struikelde over haar rok.
De begroeting van Darja Alexandrowna en de prinses was tamelijk
koel; Swiageski vroeg naar zijn vriend Ljewin, dat originele type, en
naar diens jonge vrouw; toen wierp hij een blik op het oude rijtuig
en bood de dames aan, in de tilbury te stappen: „Ik rijd dan wel
terug met dat vehikel, en de prinses kan mennen; zij verstaat dat
vak heel goed."
„O nee," viel Anna hem in de rede, „blijft u rustig zitten, ik rijd wel
met Dolly mee."
Nooit had Darja Alexandrowna zo iets prachtigs gezien als deze
paarden en die tilbury; maar meer nog trof haar de verandering in
Anna's wezen, welke een minder hartelijk belangstellend oog dan het
hare wellicht zou zijn ontgaan; voor haar straalde Anna die vergankelijke schoonheid uit, welke een vrouw verleend wordt door de
zekerheid van een wederzijdse liefde; heel haar persoon, van de
kuiltjes in de wangen en de lijn van haar lippen af tot aan de bruuske
toon van cameraderie, waarmee zij Weslowski verlof gaf, haar
paard te bestijgen, ademde een aantrekkingskracht uit, welke zij zich
scheen bewust te zijn.
Een ogenblik waren de beide vrouwen ietwat verlegen, toen zij alleen
waren. Anna voelde zich weinig op haar gemak onder de speurende

blik van Dolly, en deze was na de opmerking van Swiageski beschaamd over de armoedigheid van haar rijtuig. De mannen op de
bok deelden in dit gevoel, maar Philips, de koetsier, was koppig, hij
keek naar de zwarte draver voor de tilbury en glimlachte ironisch:
Dat dier is misschien goed voor een wandelritje, maar het legt bij
deze warmte geen veertig mijlen af, besloot hij in stilte, bij wijze
van troost.
De boeren lieten hun wagen in de steek, om de ontmoeting der
vrienden gade te slaan.
„Ze zijn wat blij, dat ze elkaar weerzien," merkte de oude op.
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„Kijk eens naar die vrouw in die broek,” zei een ander, en wees op
Weslowski in het dameszadel.
„Zeg, jongens, we gaan niet meer slapen."
„Dat hebben we gehad," zei de oude en keek naar de hemel, „de
schafttijd is voorbij, aan het werk."
18.

Toen Anna Dolly zo vermoeid, gerimpeld en onder het stof zag,
stond zij op het punt te zeggen, hoe vermagerd zij haar vond, maar
de bewondering voor haar eigen schoonheid, welke zij in de ogen
van haar schoonzuster las, deed haar hierover zwijgen. „Wat kijk je
me aan," zei zij met een zucht, „je vraagt je af, hoe ik in mijn
positie zo gelukkig kan lijken? Ik geef toe, dat ik dat ben op een
onvergeeflijke wijze. Wat er met mij is gebeurd, lijkt wel toverij ; al
mijn ellende is voorbij, als was het een nachtmerrie. En wat een
ontwaken! Vooral sinds wij hier zijn!" En zij keek Dolly aan met
een vreesachtige glimlach.
„Het doet mij plezier, je zo te horen spreken; het verheugt me voor
jou," antwoordde Dolly koeler dan zij wel zou hebben gewild, „maar
waarom heb je me niet geschreven?"
„Daartoe heb ik niet de moed gehad."
„Geen moed, tegenover mij? Als je wist hoe....," en Dolly wilde
haar. gaan vertellen van haar overpeinzingen tijdens de tocht, toen
zij bedacht, dat het ogenblik daartoe weinig geëigend was: „We
zullen later wel eens praten," vervolgde zij. „Wat is dat voor een
verzameling gebouwen, het lijkt wel een stadje?" vroeg zij, en wees
on de groene en rode daken, die tussen de bomen doorschemerden.
„Vertel mij eens, wat je van mij denkt," hernam Anna, zonder op
haar vraag te antwoorden.
,,Ik denk niets. Ik houd van je en ik heb altijd van je gehouden;
wanneer men zo van iemand houdt, neemt men die, zoals zij is, en
niet, zoals men haar zou wensen."
Anna wendde haar ogen af en kneep ze half dicht, als om beter na
denken over de zin dezer woorden: „Als jij er zonden op na hield,
dan zouden die je vergeven worden wegens je bezoek en deze goede
woorden," zei zij, die het antwoord van haar schoonzuster in gunstige
zin opvatte, terwijl zij haar een blik, vochtig van tranen, toewierp;
Dolly drukte haar zwijgend de hand.
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„Dat zijn de daken van de bijgebouwen, de paardenstallen, de stoeterij,” antwoordde zij op een herhaalde vraag van de reizigster.
„Kijk, hier begint het park. Alexis houdt van dit land, dat schandelijk verwaarloosd was, en tot mijn grote verbazing werpt hij zich op
de landbouwkunde. Hij is zo veelzijdig! Waarmee hij ook begint, hij
munt er in uit; hij zal een uitstekende landbouwkundige zijn, zuinig,
bijna gierig; dat is hij alleen als hereboer, want als het om iets
anders gaat, let hij op geen duizend roebels. Zie je dat grote gebouw?
Dat is een ziekenhuis, zijn stokpaardje op het ogenblik," zei zij met
de glimlach van een vrouw, die spreekt over de zwakheden van een
geliefde man: „Weet je, hoe hij er toe gekomen is, dit te bouwen?
Door een verwijt van mij, dat hij gierig was, wegens een twist van
boeren over een weide, welke zij opeisten. Het ziekenhuis moet mij
overtuigen van de onrechtvaardigheid van mijn verwijt; het is een
kleinigheid, als je wilt, maar het doet mij nog meer van hem houden.
Daar is het kasteel, dat heeft zijn grootvader laten bouwen, en er is
van buiten niets aan veranderd."
„Dat is prachtig!" riep Dolly onwillekeurig uit bij de aanblik van
een gebouw, dat was versierd met een zuilengang en omgeven door
eeuwenoude bomen.
„Nietwaar? Van de eerste verdieping heb je een schitterend uitzicht."
Het rijtuig rolde over de vlakke weg het voorplein op, dat was
versierd met heesterperken, waaromheen arbeiders bezig waren
grove kiezelstenen te strooien; de wagen hield stil onder een galerij.
„De heren zijn er al," zei Anna, die de rijpaarden zag wegbrengen.
„Zijn het geen aardige dieren? Die ponny is mijn lieveling.... Waar
is de graaf?" vroeg zij aan twee lakeien in livrei, die naar buiten
kwamen om hen te ontvangen. „Aha, daar zijn ze," vervolgde zij,
toen zij Wronski en Weslowski hen tegemoet zag komen.
„Waar zullen wij de prinses logeren?" vroeg Wronski en wendde
zich tot Anna, nadat hij Dolly de hand had gekust: „In de balconkamer?"
„o nee ,dat is te ver weg; in de hoekkamer, dan zijn wij dichter bij
elkaar. Ik hoop, dat je een tijdje bij ons blijft," zei zij tegen Dolly.
„Maar één dag? Dat kan niet."
„Ik heb het beloofd in verband met de kinderen," antwoordde deze
verlegen met haar arme reistas en haar stoffig uiterlijk.
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„O, dat kan niet, Dolly, liefste; enfin, we praten er nog wel over.
Laten we eerst naar je kamer gaan.”
Het vertrek, dat haar met veel verontschuldigingen werd aangeboden, omdat het niet de mooiste logeerkamer was, bezat een luxueus
ameublement, dat Dolly deed denken aan de weelderigste hotels in
het buitenland.
„Wat ben ik blij, je hier te. zien, liefste," zei Anna nog eens, terwijl
zij in haar rijcostuum naast haar schoonzuster ging zitten, „vertel
mij van je kinderen; Tanja moet al een hele meid zijn?"
„O ja," antwoordde Dolly verbaasd, dat zij zo koel over haar kinderen kon spreken. „Wij zijn met ons allen bij de Ljewins, en hebben
het er erg plezierig."
„Als ik had geweten, dat jullie mij niet veracht, zou ik jullie allemaal hebben uitgenodigd hier te komen; Stiwa is een oude vriend
van Alexis," zei Anna met een kleur.
„Ja, maar we hebben het daar zo naar onze zin," antwoordde Dolly
verlegen.
„Van blijdschap, dat ik je zie, sla ik er onzin uit," zei Ana, en omhelsde haar teder, „maar beloof mij, dat je eerlijk zult zeggen, wat
je van mij denkt, nu je ziet, hoe ik leef. Weet je, ik wil alleen maar
leven zonder iemand kwaad te doen dan mijzelf, en dat mag ik toch
nog wel! We zullen over dat alles nog wel eens rustig praten; nu ga
ik mij verkleden, en ik zal het kamermeisje naar je toesturen."
19.

Toen Dolly alleen was, bekeek zij haar kamer met de ogen van een
vrouw, die weet, wat de dingen kosten. Nooit had zij zo'n weelde
gezien als die, waarvan zij getuige was, sinds haar ontmoeting met
Anna; hoogstens wist zij door de lectuur van romans, dat men zo in
het buitenland leefde; maar in Rusland, in de provincie, bestond dat
nergens. Het bed met de verende matras, de marmeren toilettafel,
de bronzen vazen op de schoorsteen, de tapijten, de gordijnen, alles
was nieuw en naar de laatste mode. Het kittige kamermeisje, dat
haar diensten kwam aanbieden, was veel smaakvoller gekleed dan
Doily, die met een gevoel van verlegenheid haar toiletbenodigdheden
uit haar tas haalde, met name een versteld nachthemd, bij vergissing
tussen de oudste weggenomen. Thuis had dergelijk verstelwerk zin,
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want het betekende enige bezuiniging, maar in het bijzijn van dit
elegante kamermeisje schaamde zij zich er over. Gelukkig werd zij
weggeroepen door haar mevrouw, en tot grote voldoening van Dolly
kwam in haar plaats Annoesjka, het oude kamermeisje van Anna,
die indertijd met haar mee was gegaan naar Moskou. Annoesjka was
verrukt, dat zij Darja Alexandrowna weer eens zag, en praatte
honderd uit over haar lieve mevrouw en over de liefde van de
graaf, hoe Dolly ook haar best deed, haar te doen ophouden.
„Ik ben met Anna Arkadjewna opgegroeid en houd meer van haar
dan van iemand anders; het staat niet aan mij, haar te beoordelen,
en de graaf is een echtgenoot ...."
De binnenkomst van Anna in een zijden kleed van kostbare eenvoud
maakte een eind aan deze ontboezemingen; Anna had haar zelfbeheersing herkregen en scheen zich te verschansen achter een kalme
en enverschillige toon.
„Hoe gaat het met je dochtertje?" vroeg Dolly haar.
„Annie? Uitstekend, wil je haar zien? We zullen er straks heengaan.
We hebben heel wat moeite gehad met haar Italiaanse min, een beste
vrouw, maar zo dom! Toch hebben we haar moeten houden, omdat
de kleine erg aan haar is gehecht."

„Maar wat heb je gedaan begon Dolly, die wilde vragen, welke
naam het kind droeg; zij zweeg toen zij zag, hoe Anna's gezicht
versomberde: „Heb je haar niet zelf gevoed?"
„Dat wilde je niet zeggen," antwoordde deze, die de aarzeling van
?"

haar schoonzuster had begrepen. „Je dacht aan de naam van het

kind, is het niet? Alexis vindt het verschrikkelijk, dat zij geen andere
naam heeft dan die van Karenin," en zij kneep de ogen half dicht.
een gewoonte, die Dolly nog niet van haar kende, „we praten over
dat alles r og wel, ga mee, dan zal ik je haar laten zien,"
De kinderkamer was hoog, ruim en helder verlicht, ingericht met
dezelfde weelde als het verdere huis. De nieuwste methoden, om

kinderen te leren kruipen en lopen, de badkuip, de schommel, kleine
wagentjes, alles was er nieuw, uitheems en kennelijk kostbaar. Het
kind zat in haar hemdje op een stoel, terwijl een Russisch dienstmeisje, dat waarschijnlijk haar maaltijd deelde, haar soep voerde:
haar hele borstje was volgemorst; noch de kinderjuffrouw, noch de
min waren aanwezig; in de aangrenzende kamer klonk het Franse
jargon, waarin zij van gedachten wisselden.
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De gouvernante verscheen, zodra zij de stem van Anna hoorde, en
vloeide over van verontschuldigingen, hoewel haar niets werd verweten. Het was een grote vrouw met blonde lokken, waarmee zij
schudde, wanneer zij sprak; haar gezicht beviel Dolly niet; op elk
gezegde van Anna antwoordde zij : „Yes, mylady."
Maar het kind veroverde met haar zwarte haren, haar gezonde uiterlijk en haar grappige manier van kruipen meteen Dolly's hart; haar
jurkje zat van achteren omhoog, haar mooie ogen keken de bezoeksters voldaan aan, als om hun te bewijzen, dat zij gevoelig was voor
hun bewondering; het meisje kroop op handen en voeten energiek
vooruit, als een grappig diertje.
Maar de atmosfeer in de kinderkamer had iets, dat mishaagde; hoe
kon Anna een gouvernante houden, die er zo weinig „respectabel"
uitzag? Kwam dit, doordat geen fatsoenlijk mens in een dergelijk
gezin zou hebben willen werken? Ook meende Dolly op te merken,
dat Anna hier bijna een vreemdeling was; zij kon geen enkel stuk
speelgoed van het kind vinden en, zonderling genoeg, wist zij zelfs
niet, hoeveel tanden het had!
„Ik voel me hier overbodig," zei Anna, toen zij weer heengingen, en
hief de sleep van haar japon op, om niet aan een stuk speelgoed te
blijven haken. „Wat een verschil met de oudste!"
„Ik zou daarentegen hebben gedacht....," begon Dolly beduusd.
„O nee! Je weet, dat ik Serge heb weergezien?" zei zij en keek strak
voor zich uit, alsof zij in de verte iets zocht: „Maar ik voel mij als
iemand, die uitgehongerd aanzit bij een feestmaal, en niet weet,
waarmee te beginnen. Dat feestmaal voor mij, ben jij! Met wie zou
ik zo openhartig kunnen spreken als met jou? Ik zal je dan ook
alles vertellen, zodra wij rustig kunnen praten. Ik moet je nog duidelijk maken, wie je hier zoal aantreft. Allereerst pripses Warwara:
ik weet hoe jij en Stiwa over haar denken, maar zij heeft goede
eigenschappen, geloof me, en ik ben haar veel verschuldigd. Zij is
mij een grote steun geweest in Petersburg, waar ik een chaperone
bepaald nodig had; je hebt geen idée, hoe moeilijk mijn positie was!
Maar om terug te komen op onze gasten; je kent Swiageski, het
districtshoofd? Hij heeft Alexis nodig, die met zijn fortuin een grote

invloed kan krijgen, als wij hier buiten komen wonen. Dan heb je
Toesjkewitsj, die je bij Betsy hebt gezien, maar die zijn ontslag heeft
gekregen; volgens Alexis is het een heel prettige man, als je hem
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neemt, zoals hij zich voordoet; prinses Warwara vindt hem zeer
comme ii faut. Ten slotte Weslowski, die je ook kent, een beste jongen; hij heeft ons over de Ljewins een onmogelijk verhaal verteld,'
vervolgde zij glimlachend, „hij is heel aardig en heel naïef. Ik ben
op zoveel mensen gesteld, omdat mannen afleiding nodig hebben, en
Alexis behoefte heeft aan gezelschap, zodat hij geen tijd heeft, iets
anders te willen. Wij hebben ook nog de opzichter, een Duitser, die
zijn taak verstaat, de architect, de dokter, een jonge man, die niet
helemaal nihilist is, maar je weet wel, iemand die met zijn mes
eet.... Kortom, een kleine hofhouding."
20.
,,En dat is nu die Dolly, die u zo ,graag wilde zien," zei Anna tegen
prinses Warwara, die met een handwerkje op het grote terras zat,
dat afdaalde naar de tuin. , „Zij wil voor het diner niets meer eten,
maar probeert u haar nog te laten lunchen, terwijl ik de heren ga
zoeken."
De prinses ontving Dolly vriendelijk en lichtelijk beschermend;
zij vertelde meteen, waarom zij Anna had geholpen in deze zo moeihike tijd, en dat zij altijd op haar gesteld was geweest. „Zodra haar
man in de scheiding zal hebben toegestemd, trek ik mij weer terug
in mijn eenzaamheid, voor het ogenblik blijf ik, hoe penibel het ook
is, en doe niet als de ander en (daarmee bedoelde zij haar zuster.
de tante, die Anna had opgevoed, en die zij als haar rivaal beschouwde). Het is een voortreffelijk paar, en het gaat hier zo prettig toe.
Iedereen doet wat hij wil. Om zeven uur is het diner. Stiwa heeft
gelijk gehad, je hierheen te sturen; hij zal verstandig doen, als hij
op goede voet met hen blijft. De graaf heeft door zijn moeder veel
invloed. En hij is bovendien zeer edelmoedig. Je hebt gehoord van
het ziekenhuis? Dat wordt iets prachtigs; alles komt uit Parijs."
Het gesprek werd onderbroken door Anna, die terugkwam met de

heren; zij had hen in de biljartzaal aangetroffen. Het was stralend
weer; er was vermaak genoeg, en er waren nog verscheidene uren
voor etenstijd.
„Een partijtje tennis?" stelde Weslowski voor.
„Daarvoor is het te warm; laten we liever een wandeling door het
park maken, en met Darja Alexandrowna gaan varen, om haar de

omgeving te laten zien," zei Wronski.
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Teslowski en Toesjekwitsj gingen de boot gereed maken, en de beide
dames wandelden met de graaf en Swiageski door de lanen van het
pag .
I--FA was ver van Dolly, de eerste steen op Anna te willen werpen,
zij was geneigd om haar gelijk te geven en, zoals het vrouwen vergaat, waarop niets valt aan te merken en die soms genoeg hebben
van haar eentonig bestaan, zij was zelfs een beetje jaloers op dit
leven, zoals zij het op een afstand had gezien; maar nu zij in dit
zonderlinge milieu verkeerde, had zij onder de indruk van deze, haar
onbekende, geraffineerde élégance een gewaarwording van afkeer .
Bovendien hinderde haar, hoewel zij Anna, van wie zij oprecht hield,
vrij pleitte, de tegenwoordigheid van de man, die haar van haar
plichten had afgebracht, en de c h a p er o n n a g e van prinses Warwara, die alles vergaf, omdat zij deelde in de luxe van haar nicht,
stond haar tegen. Wronski had zij nooit sympathiek gevonden; zij
vond hem trots en zag geen andere reden voor die trots dan zijn
rijkdom; ondanks alles maakte hij als heer des huizes indruk op
haar, en zij voelde zich in zijn bijzijn beschaamd, als toen het kamermeisje haar het verstelde nachthemd uit haar tas zag halen. Daar
zij het niet waagde, hem een nietszeggend compliment te maken over
de prachtige inrichting, zocht zij vergeefs naar een onderwerp van
gesprek, terwijl hij naast haar liep; bij gebrek aan beter zeide zij
echter toch een paar • waarderende woorden over het kasteel.
„Ja, het is stijlvol gebouwd," antwoordde de graaf.
„Was de oprijplaats vroeger al zo aangelegd?"
„O nee, u had het van 't voorjaar moeten zien!" en eerst koeltjes,
toen geleidelijk met geestdrift, maakte hij Dolly opmerkzaam op de
verfraaiingen, die hij had laten aanbrengen; de loftuigingen van zijn
gast deden hem kennelijk plezier: „Als u niet vermoeid bent, zouden
we tot het ziekenhuis kunnen gaan?" zei hij en keek Dolly aan, om
er zeker van te zijn, dat dit voorstel niet in verkeerde aarde viel:

„Wat dunk je er van, Anna?"
,,Zeker," antwoordde deze, maar ondertussen mogen we de heren in
de boot niet vergeten, dan moeten we hen waarschuwen. Dit wordt
een monument voor zijn glorie," zei zij tegen Dolly met dezelfde
glimlach als toen zij haar voor het eerst over het ziekenhuis had
gesproken.
„Een grootscheepse stichting," zei Swiageski, en meteen liet hij er op
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volgen, om niet de indruk van vleierij te wekken: „Het verbaast
mij, dat u met uw interesse voor de hygiëne nooit aandacht hebt
besteed aan de scholen."
„Och, dat doet iedereen al!" antwoordde Wronski: „En ik ben hiervoor nu eenmaal warm gelopen. Deze kant uit, dames," en hij leidde
hen een zijlaan in.
Toen Do lly de tuin uitkwam, stond zij voor een groot gebouw van
rode baksteen en vrij gecompliceerde architectuur; het dak schitterde
in de zon, een ander gebouw verrees er naast.
„Het werk vordert snel," merkte Swiageski op, „de laatste keer, dat
ik het heb gezien, was er nog geen dak."
„Voor de herfst zal het gereed zijn, want van binnen is het al bijna
klaar," zei Anna.
„Wat is dat nieuwe gebouw?"
,Een woning voor de dokter en een apotheek," antwoordde Wronski;
en toen hij de architect zag, verontschuldigde hij zich bij de dames
en liep naar hem toe. Toen hij terugkwam, bood hij Dolly aan, het
gebouw van binnen te gaan bezien.
„Dit ziekenhuis zal enig zijn in Rusland," merkte Swiageski op; hij
kon de inrichting beoordelen.
Dolly interesseerde zich voor alles. Wronski maakte op haar, gelukkig
als hij was, met de waardering, en oprecht geestdriftig, een uitstekende indruk. Hij is werkelijk goed en haar liéfde waardig, dacht zij,
en zij verstond Anna.
21.

„D? prinses moet vermoeid zijn, en de paarden interesseren haar
misschien niet zozeer," merkte Wronski op tegen Anna, die voorstelde, Dolly de stoeterij te laten zien, waar Swiageski naar een
hengst wilde kijken. „Gaan jullie er maar heen, dan breng ik de
prinses naar huis; en als u het toestaat," wendde hij zich tot Dolly,
„dan keuvelen we een beetje onderweg."
„Heel graag, want ik heb geen verstand van paarden," antwoordde
deze, die aan Wronski's gezicht zag, dat hij onder vier ogen met haar
wilde spreken. En inderdaad begon hij, toen Anna was heengegaan,
terwijl hij met zijn glimlachende ogen Dolly aankeek:
„Ik vergis mij toch niet, wanneer ik u beschouw als een oprechte
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vriendin van Anna?" en hij nam zijn hoed af, om zich het voorhoofd
af te wissen.
Dolly werd door een zekere onrust bekropen; wat ging hij haar
vragen? Met haar kinderen bij hem te komen? Voor Anna een kring
kennissen te vormen, wanneer zij in Moskou zou komen? Misschien
zou hij met haar beginnen over Kitty en Weslowski?
„Anna is bijzonder op u gesteld," zei de graaf na een korte stilte.
„Helpt u mij met uw invloed op haar." -- Dolly keek naar het ernstige en energieke gezicht van Wronski zonder te antwoorden. --„Als u van al Anna's vriendinnen de enige bent, die haar is komen
opzoeken, — prinses Warwara tel ik niet mee -- dan weet ik heel
goed, dat dit niet is te danken aan de omstandigheid, dat u onze
situatie normaal zoudt vinden, maar omdat u voldoende van Anna
houdt om te trachten deze toestand voor haar verdragelijk te maken.
Heb ik gelijk?"
„Ja, maar...."
„Niemand lijdt meer onder de moeilijkheden van ons leven dan ik,"
zei Wronski, die bleef staan, en Dolly dwong hetzelfde te doen. „En
dit zult u wel gemakkelijk inzien, indien u zo goed wilt zijn te
geloven, dat het mij niet aan hart ontbreekt."
„Zeker, maar overdrijft u voor u zelf de moeilijkheden niet?" zei
Dolly, getroffen door de oprechtheid, waarmee hij tegen haar sprak:
„In de stad kan het misschien lastig zijn...."
„Het is de hel! Niets kan u een idée geven van de geestelijke kwel-

ling, welke Anna in Petersburg heeft uitgestaan."
,,Maar hier? En als noch zij noch u behoefte hebt aan verkeer in de
wereld?"
, at voor behoefte kan ik daaraan hebben?" riep Wronski minachtend uit.
„U kunt daar gemakkelijk zonder en u zult het misschien nooit
missen; en Anna, af te gaan op wat zij mij terloops kon zeggen, voelt
,

zich volkomen gelukkig." En terwijl zij dit zei, kwam plotseling bij
Dolly de gedachte op, dat Anna mogelijkerwijs niet vrijuit had ge-

sproken.
„Ja, maar zal dit geluk stand houden?" zei Wronski. „Ik ben bang
voor wat ons in de toekomst wacht. Hebben wij goed of slecht
gehandeld' Het lot is geworpen, wij zijn voor het leven verbonden. Wij hebben een kind en kunnen er nog meer krijgen, welke
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de wet kan treffen op een wijze, die Anna niet wil zien, omdat zij,
na al haar verdriet, er behoefte aan heeft, vrijer te ademhalen. En
ten slotte is mijn dochter die van Karenin!" zei hij en bleef staan
voor een zitbank, waarop Dolly had plaats genomen....
„Als ik morgen een zoon krijg, zal dat weer een Karenin zijn, die
noch mijn naam, noch mijn bezittingen kam erven! Begrijpt u, hoe
vreselijk dat voor mij is? En Anna wil niet naar mij luisteren. Ik
irriteer haar.... En bedenkt u nu, wat daarvan het gevolg is. Ik heb
hier bezigheid een doel, welke mij interesseren, waarop ik trots
ben; het is geen surrogaat, integendeel, maar om met overtuiging te
werken, moet men werken voor anderen dan voor zichzelf, en ik
kan geen nakomelingen hebben! Denk u in, in de gevoelens van een
man, die weet, dat zijn kinderen en die van de vrouw, die hij aanbidt, niet. hem toebehoren, dat zij tot vader zullen hebben iemand,
die hen haat en die hen nooit zal willen kennen. Is het niet afschuwelijk?" Hij zweeg, ten prooi aan een hevige ontroering.
„Maar wat kan Anna daaraan doen?"
,,Nu raakt u de hoofdzaak van ons gesprek aan," zei de graaf, die
trachtte zijn kalmte te herwinnen. „Anna kan scheiden. Uw man had
de toestemming van mijnheer Karenin verkregen, en ik weet, dat hij
niet zou weigeren, zelfs nu niet, als Anna hem schreef. Deze voorwaarde is blijkbaar een van die farizese wreedheden, waartoe alleen
wezens zonder hart in staat zijn, want hij weet, welk een kwelling

dit voor haar betekent, maar Anna zou over die gevoeligheid moeten
heenstappen, het gaat om haar geluk, om dat van haar kinderen,
zonder nog te spreken van mij. En daarom wend ik mij tot u, prinses,
als tot een vriendin die ons kan redden. Helpt u mij, Anna te overtuigen van de noodzaak, om een scheiding te verzoeken."
,.Van harte gaarne," zei Dolly, en herinnerde zich haar gesprek met
Karenin; maar waarom bedenkt zij dit niet uit zichzelf? vroeg zij
zich af. En zij zag ineens weer in haar geest Anna de ogen dicht
knijpen; deze nieuwe gewoonte scheen haar toe samen te hangen met
zorgen, welke zij wellicht trachtte te verdrijven, indien enigszins
mogelijk geheel uit haar gezichtskring te bannen.
„Ja, 'ik zal zeker met haar spreken," zei Dolly nog eens, in antwoord
op de erkentelijke blik van Wronski. En zij liepen naar het huis.
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22.
„We gaan dadelijk aan tafel, en we hebben elkaar nog maar nauwelijks gezien," zei Anna, toen zij binnenkwam, en zij trachtte uit de
ogen van Dolly te lezen, wat er tussen haar en Wronski was voorgevallen. „Ik reken op vanavond; en nu moet ik mij verkleden, want
we zijn bij ons bezoek aan het ziekenhuis zo vuil geworden."
Dolly glimlachte — zij had slechts één japon meegebracht; maar om
toch iets aan haar uiterlijk te veranderen bevestigde zij een bloem
aan haar corsage, deed een kanten doekje om haar haren en liet
zich afschuieren: „Meer heb ik niet kunnen doen," zei zij lachend
tegen Anna, toen deze haar kwam halen, nu al in haar derde toilet.
„Wij houden ons hier erg aan de vormen," zei Anna, om haar 616gance te verontschuldigen. „Alexis is enthousiast over je komst, ik
geloof, dat hij weg is van je."
De heren wachtten in rok in de salon, evenals prinses Warwara, en
men ging aanstonds naar de eetkamer. Dolly was benieuwd naar het
diner en de bediening; als huisvrouw wist zij, dat zelfs in een bescheiden huishouding niets goed gaat zonder goede leiding, en aan
de manier waarop de graaf haar liet kiezen tussen twee soepen,
begreep zij, dat deze leiding bij hem berustte. Anna bekommerde
zich alleen om het gesprek, en kweet zich met haar gewone tact van
deze taak; zij had voor iedereen een woord, wat niet gemakkelijk is

bij een zo uiteenlopend gezelschap. Nadat terloops verschillende
kwesties waren aangeroerd, waaraan de dokter, de architect en de
opzichter konden deelnemen, werd het gesprek intiemer, en Dolly
voelde zich hevig ontstemd, toen Swiageski de draak stak met de
eigenaardige opvattingen van Ljewin over het belang van machines
voor dé landbouw: „Misschien heeft mijnheer Ljewin zelfs wel nooit
de machines gezien, waarop hij smaalt, anders kan ik mij zijn standpunt niet verklaren."
„Het standpunt van een Turk," zei Anna glimlachend tegen Weslowski.
„Ik kan geen opvattingen verdedigen, die ik niet ken," antwoordde
Dolly met een hoge kleur, „maar ik kan u verzekeren, dat Ljewin
een man van inzicht en ervaring is, en dat hij zijn mening zou
kunnen toelichten als hij hier was."
„0, wij zijn uitstekende vrienden," hernam Swiageski glimlachend,
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„maar hij heeft zo zijn tics. Zo acht hij de Semstwo's volkomen onnutte instellingen, waaraan hij niet meer wil doen.”
„Dat is nu weer echt onze Russische zorgeloosheid!" riep Wronski
uit: „Liever dan ons moeite te geven om onze nieuwe plichten te
verstaan, ontkennen wij ze doodeenvoudig."
„Ik ken niemand, die zijn plichten nauwgezetter vervult," zei Dolly,
geprikkeld door de toon van superioriteit van haar gastheer.
„Wat mij betreft, ik ben zeer erkentelijk voor de eer, die men mij
dank zij Nikolas Iwanitsj bewijst, door mij tot landrechter te verkiezen; de plicht, om de zaak van een boer te beoordelen, komt mij
even belangrijk voor als elke andere — dit is de enige wijze waarop
ik de gemeenschap mijn voorrechten als landeigenaar vergeld."
Dolly vergeleek de zelfverzekerdheid van Wronski met de twijfel
van Ljewin over dezelfde onderwerpen, en daar zij van de laatste
hield, gaf zij hem in gedachte gelijk.
„Dus kunnen wij op u rekenen voor de verkiezing," zei Swiageski,
„het zal misschien verstandig zijn, voor de achtste te vertrekken.
Indien u mij de eer wilt bewijzen, bij mij te komen, graaf?"
„Wat mij betreft," merkte Anna op, „ik deel de neiging van mijnheer
Ljewin, zij het wellicht op andere gronden; ik geloof, dat de verplichtingen jegens de gemeenschap op overdreven wijze toenemen;
in de zes maanden, dat wij hier zijn, zit Alexis nu al in de voogdijraad, de jury, de gemeenteraad, wat niet al? En waar de functies za
talrijk worden, moeten ze noodgedwongen louter formaliteit worden.
U hebt zeker wel twintig verschillende functies," zei zij tot
Swiageski.
Onder deze plagerige toon meende Dolly enige geprikkeldheid te
bespeuren en toen zij bemerkte, dat de graaf zich op de lippen beet
en hoe prinses Warwara ijlings het gesprek op een ander onderwerp
bracht, begreep zij, dat er een teer punt was aangeraakt.
Na het diner, dat luxueus was, maar tevens conventioneel en onpersoonlijk, zoals Dolly het vaker had gezien bij officiële gelegenheden, ging men naar het terras. Er werd een partijtje tennis
gespeeld. Dolly probeerde het eens, maar hield er gauw mee op, en
om niet de indruk te wekken, dat zij zich verveelde, trachtte zij zich
te interesseren voor het spel der anderen. Wronski en Swiageski
waren ernstige spelers, Weslowski daarentegen speelde zeer slecht,
maar lachte voortdurend en slaakte uitroepen; zijn vertrouwelijke
--
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toon tegen Anna mishaagde Dolly, die dit gehele toneeltje van een
kinderachtige aanstellerigheid vond. Het gaf haar een gevoel alsof zij
toneelspeelde met acteurs, die allen beter waren dan zijzelf. Een

hartstochtelijk verlangen, haar kinderen weer te zien, het huiselijk
juk weer op te nemen, waarover zij die morgen nog zo onvriendelijk
had gedacht, maakte zich van haar meester; zij besloot dan ook, de
volgende dag weer te vertrekken, hoewel zij was gekomen met de
bedoeling, een paar dagen te blijven. Toen zij na de thee en een
boottochtje weer op haar kamer was, voelde zij zich waarlijk opgelucht, nu zij weer alleen was, en zou zij Anna liefst niet meer
hebben gezien.
23.
Op het ogenblik, dat zij naar bed wilde gaan, ging de deur open en
kwam Anna binnen in een witte peignoir. Alle beide hadden de
schoonzusters in de loop van de dag, als zij op een punt waren, intieme aangelegenheden te gaan bespreken, gezegd: „Later, wanneer
wij alleen zijn"; en nu scheen het, alsof zij elkander niets hadden te
zeggen.
„Hoe gaat het met Kitty?" vroeg Anna ten slotte, terwijl zij Dolly
benepen aankeek van het venster, waar zij was gaan zitten: „Zeg
mij de waarheid, neemt zij het mij kwalijk?"
„O nee!" antwoordde Dolly met een glimlach.
„Zij haat mij, zij veracht me?"
„Niet meer; maar je weet, dat er dingen zijn, die niet worden
vergeten."
„Dat is waar!" zei Anna, en wendde zich om naar het open raam:
„Is dit alles verkeerd geweest van mij? Ben ik schuldig, en wat is
dat, schuldig zijn? Had het anders kunnen gaan? Zou jij je kunnen
voorstellen, niet de vrouw van Stiwa te zijn?"
„Ik weet niet, wat ik je moet antwoorden, maar jij...."
„Is Kitty gelukkig? Haar echtgenoot moet een voortreffelijk man
zijn."
„Dat is te weinig gezegd; ik ken geen betere man."

„Des te beter."
„Maar vertel mij eens van jezelf," zei Dolly. „Ik heb gesproken
met...." -- zij wist niet hoe zij Wronski moest aanduiden.
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„Met Alexis, ja, en ik kan wel denken, waarover jullie hebben
gesproken. Toe, zeg mij eens wat je denkt over mij, over mijn
leven.”
„Dat is niet zo maar met één woord te zeggen."
,,Je kunt er niet helemaal over oordelen, omdat je ons tussen zoveel
mensen ziet, terwijl wij van het voorjaar alleen waren. Dat zou voor
mij het hoogste geluk zijn, zo met zijn beiden te leven! Maar ik ben
bang, dat hij dan te vaak de deur uit zou lopen, en stel je voor, hoe
eenzaam ik mij dan zou voelen! 0, ik weet, wat je wilt zeggen,"
vervolgde zij, en kwam naast Dolly zitten. „Ik zou hem zeker niet
met geweld tegen houden, maar vandaag zijn het de wedrennen,
morgen de verkiezingen, terwijl ik in die tussentijd. Waarover
hebben julle samen gesproken?"
„Over een onderwerp, waarover. ik ook zonder dat hij mij er over
had gesproken, toch al met je had willen praten: over de mogelijkheid, je toestand wettelijk te regelen. Je weet, hoe ik hierover denk,
maar een huwelijk zou ten slotte toch beter zijn."
„Dat wil zeggen, een scheiding? Betsy Twerskoï heeft hetzelfde
tegen mij gezegd. 0, meen niet, dat ik jullie wil vergelijken, -- zij
is de meest gedepraveerde vrouw, die er bestaat. Maar wat heeft hij
gezegd?"
„Dat hij lijdt om jou en om zichzelf; indien het egoïsme is, dan
stamt het toch nog uit een gevoel van eer; de graaf zou zijn dochtertje willen wettigen, je echtgenoot zijn, zijn rechten jegens jou
kunnen laten gelden."
„Welke vrouw kan haar man vollediger toebehoren dan ik het hem
doe? Ik ben zijn slavin!"
„Maar hij zou je niet zo willen zien lijden."
„Hoe is het mogelijk! En verder...."
„En verder zijn kinderen wettigen, hun zijn naam geven."
„welke kinderen?" — En Anna kneep de ogen half dicht.
„Wel, Annie, en • die je misschien nog krijgt...."
„O, hij kan gerust zijn, ik krijg er geen meer."
„Hoe kan je daarvoor instaan?"
„Omdat ik er geen meer wil hebben," en ondanks haar emotie
glimlachte Anna om de uitdrukking van verwondering, van naïeve
nieuwsgierigheid en van afgrijzen, welke op het gezicht van Dolly
te lezen stond, „na mijnn ziekte heeft mijn dokter me gezegd .... "
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„Dat is onmogelijk,” riep Dolly uit, terwijl zij Anna met grote ogen
van verbazing aanzag. Wat zij zo juist had gehoord, schokte al haar
opvattingen, en wat zij er uit afleidde wierp een licht op heel wat
punten, die tot nu toe een raadsel waren geweest. Had zij tijdens
haar reis niet aan iets dergelijks gedacht? En nu schrok zij van
dit al te eenvoudige antwoord op een zo gecompliceerd vraagstuk!
„Is dat niet immoreel?" vroeg zij na een ogenblik van stilte.
„Waarom? Vergeet niet, dat ik de keuze heb tussen een ongezonde
toestand en de mogelijkheid, een kameraad te zijn voor mijn man,
want zo beschouw ik hem; indien het voor jou een vraag is, het is
dat niet voor mij. Ik ben slechts zijn vrouw, voorzover hij mij
liefheeft, en ik moet die liefde in leven houden."
Dolly was ten prooi aan de talloze gedachten, welke door deze confidentie bij haar opkwamen: Ik heb het geprobeerd, Stiwa te :weerhouden, dacht zij, maar de vrouw, die mij hem heeft ontroofd, is z
daarin geslaagd? En toch was zij jong en knap, maar desondanks
heeft Stiwa ook haar verlaten. En zal de graaf weerhouden worden
door de middelen, die Anna aanwendt? Zal hij niet, wanneer het
hem past, een nog verleidelijker vrouw vinden? Zij zuchtte diep.
„Je zegt, dat het immoreel is," hernam Anna, met het gevoel, dat
Dolly haar woorden afkeurde, „maar bedenk dan, dat mijn kinderen
niet anders kunnen zijn dan de ongelukkige schepsels, die zullen
moeten blozen over hun ouders, over hun geboorte."
„Juist daarom moet je om scheiding vragen."
Anna luisterde niet naar haar, zij wilde haar redenering geheel uitspreken: „Het verstand is mij geschonken om geen ongelukken voort
te brengen; indien zij niet bestaan, kennen zij ook het ongeluk niet;
maar indien zij bestaan om te lijden, rust de verantwoordelijkheid
daarvan op mij."
Hoe kan een mens schuldig zijn jegens schepselen die niet bestaan?
dacht Dolly, en schudde het hoofd om de zonderlinge gedachte te

verjagen, dat het voor Grischa, haar lieveling, misschien beter zou
zijn geweest, niet te worden geboren: „Ik geef toe, dat het volgens
mijn mening verkeerd is," zei zij met afgrijzen op het gelaat.
„Maar bedenk dan, welk verschil er tussen ons beiden bestaat —
voor jou kan het er alleen om gaan te weten, of je nog kinderen
wilt hebben; voor mij gaat het er om, te weten, of ik ze nog mag
hebben."
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Dolly zweeg en zij zag plotseling de afgrond voor zich, welke haar
van Anna scheidde; tussen haar beiden konden zekere kwesties niet
worden besproken.
24.
„Reden te meer, om de toestand, indien mogelijk, te regelen."
„Ja, indien m o g e 1 ij k," antwoordde Anna op een heel andere
toon, kalm en zacht.
,,Ik heb me laten vertellen, dat je echtgenoot er in toestemde."
„Dolly, laten we daar niet over spreken."
„Zoals je wilt," antwoordde deze, getroffen door de diepe ,smart.
welke sprak uit Anna's gezicht, „zie je de dingen niet al te zwart?"
„Geenszins, ik ben gelukkig en tevreden. Je fais même des passions;
— heb je op Weslowski gelet?"
„De toon van Weslowski bevalt me, eerlijk gezegd, helemaal niet."
„Waarom? De eigenliefde van Alexis wordt er door gestreeld, dat is
alles, en ik, ik doe met het kind wat ik wil, zoals jij met Grischa;
nee, Dolly, ik zie alles niet zwart, maar ik probeer niets te zien,
zo verschrikkelijk vind ik het allemaal."
„Je hebt ongelijk, je zou de nodige stappen moeten doen."
„Wat? Met Alexis trouwen? Meen je dan heus, dat ik daar niet over
denk? Maar wanneer deze gedachte bij mij opkomt, raak ik helemaal
van streek, en slechts met behulp van morfine kan ik dan weer kalm
worden," zei zij, stond op en liep toen op en neer, waarbij zij af en
toe bleef staan: „Maar in de eerste plaats zal h niet toestemmen
in de scheiding, omdat hij onder invloed staat van gravin Lydia."
„Het moet worden geprobeerd," zei Dolly zacht, terwijl zij, het hart
vol medegevoel, Anna met de ogen volgde.
,.Aangenomen, dat ik het probeer, dat ik als een schuldige hem
smeek, aangenomen, dat hij toestemt." Anna was het venster genaderd en bleef staan om de gordijnen recht te schikken: „En mijn
zoon? Zal men mij die teruggeven? Nee, hij zal opgroeien bij die
vader, die ik heb verlaten en daar leren mij te verachten! Begrijp
je, dat ik bijna evenveel, zeker meer dan van mijzelf, houd van die
beide wezens, die elkander uitsluiten, Serge en Alexis?" Zij keerde
terug naar het midden van de kamer, drukte de handen tegen haar
borst en boog zich over naar Dolly, die onder deze blik vol tranen
beefde van ontroering. „Ik houd op de wereld alleen van hen en
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kan hen niet verenigen! De rest laat mij koud! Op een of andere
manier konit er een einde aan, maar ik kan, ik wil, dat punt niet
aansnijden. Je kunt je niet voorstellen, wat ik lijd!"
Zij ging naast Dolly zitten en greep haar hand: „Veracht mij niet,
dat verdien ik niet; maar beklaag mij, want er is geen ongelukkiger
vrouw...." en zij begon te wenen.
Toen Anna haar had verlaten, bad Dolly en ging toen naar bed; haar
gedachten gingen onwillekeurig uit naar huis, naar de kinderen;
nooit had zij zo levendig gevoeld, hoe lief en dierbaar haar dit eigen
wereldje was! Zij besloot, dat niets haar langer van huis zou houden,
en dat zij de volgende dag zou vertrekken.
In haar badkamer nam Anna een glas en goot er enkele droppels
van een morfinedrank in; toen zij weer kalm was, ging zij rustig
naar haar slaapkamer.
Wronski keek haar nauwlettend aan en trachtte op haar gezicht enig
spoor te vinden van het gesprek, dat zij met Dolly had gehad; maar
niets anders zag hij er dan die verleidelijke bekoorlijkheid, welker
charme hij altijd onderging. Hij wachtte, tot zij zou spreken.
„Ik ben blij, dat Dolly je bevalt," zei zij eenvoudig.
„Maar ik ken haar al lang, het is een voortreffelijke vrouw, hoewel
maar excessivement terre á terre. Toch stel ik haar bezoek zeer op
prijs." Weer keek hij Anna onderzoekend aan en greep haar hand;
zij glimlachte hem toe en wilde deze vraag niet verstaan.
Ondanks de herhaalde aandrang van gastvrouw en gastheer maakte
Dolly zich de volgende dag gereed voor het vertrek en het oude
rijtuig met de ongelijke paarden kwam aangereden voor de stoep.
Darja Alexandrowna nam koel afscheid van prinses Warware en de
heren; de gemeenschappelijk doorgebrachte dag had hen niet nader
tot elkander gebracht. Anna alleen was droevig gestemd; niemand
zou, zij wist het, nog weer de gevoelens, welke Dolly in haar ziel had
gewekt, tot leven komen roepen, en toch waren zij haar beste kant:
weldra zou het leven, dat zij leidde, er de laatste sporen van verdrijven.
Dolly ademde bevrijd op, toen zij midden door de velden reed, en
benieuwd, hoe de bedienden het hadden gevonden, wilde zij hen
ondervragen, toen Philips, de koetsier, zich omwendde: „Ja, rijk zijn
ze wel," zei hij met een minder somber gezicht dan bij hun vertrek,
„maar de paarden hebben alles samen amper drie schepels haver
547

gekregen, net genoeg om niet van honger om te komen. Dat zou bij
ons niet gebeuren."
„Het is een gierige baas," bevestigde de boekhouder.
,,Maar de paarden zijn mooi?"
„Ja, daar valt niets van te zeggen, en het voedsel is ook goed; maar
ik weet niet, of het u net zo is gegaan, Darja Alexandrowna, maar
ik heb me verveeld," en hij wendde zijn eerlijke gezicht naar haar
toe.
„Ik heb me ook verveeld. Geloof je, dat we er vanavond nog
komen?"
,,Dat zal wel moeten."
Toen Dolly haar kinderen gezond en wel aantrof, werd haar indruk
van de reis er beter op; zij beschreef op levendige toon de weelde
en de goede smaak in Wronski's woning, de hartelijke ontvangst, en
maakte geen enkele kritische opmerking: „Om ze te begrijpen moet
je ze thuis zien," zei zij, en vergat opzettelijk haar onrustgevoelens
„En ik weet nu, dat het goede mensen zijn."
25.
Wronski en Anna brachten het laatste deel van de zomer en een
deel van de herfst buiten door zonder enige stap te ondernemen om
hun toestand te regelen, maar vastbesloten om thuis te blijven. Niets
scheen er aan hun geluk te ontbreken; zij waren rijk, jong, gezond,
zij hadden een kind, aangename bezigheden, en toch gevoelden zij na
het vertrek van hun gasten, dat hun leven noodzakelijkerwijze enige
verandering diende te ondergaan.
Anna bleef bijzonder veel zorg besteden aan zichzelf en aan haar
kleren; zij las veel en liet uit het buitenland de belangrijkste boeken
komen, welke in de tijdschriften werden besproken; geen enkel
onderwerp, dat Wronski kon interesseren, liet haar onverschillig; met
haar voortreffelijke geheugen verbaasde zij hem door haar kennis
van de landbouwkunde en de architectuur, die zij had geput uit
boeken of vaktijdschriften, en zo wendde zij hem er aan, haar over
alles te raadplegen, zelfs op het gebied van sport of paarden. Zij
stelde ernstig belang in de inrichting van het ziekenhuis, en zij
kwam daarbij voor de dag met eigen idéeën, welke zij in toepassing
wist te brengen. Een levensdoel was het, Wronski te behagen en
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hem te vergoeden voor wat hij om harentwil had verlaten; hij was
getroffen door deze toewijding en wist haar naar waarde te schatten.
Op de duur echter begon hem de atmosfeer van jaloerse liefde,
waarmee zij hem omgaf, te benauwen en hij kreeg behoefte aan
meer zelfstandigheid; zijn geluk zou, meende hij, volmaakt zijn
geweest, indiener niet elke keer, dat hij het huis wilde verlaten, van
Anna's zijde hevige tegenkanting was gekomen.
De rol van grootgrondbezitter, die hij trachtte te spelen, viel zeer bij
hem in de smaak, en hij ontdekte bij zichzelf goede kwaliteiten voor
het beheer van zijn bezit. Hij verstond het in bijzonderheden af te
dalen, koppig zijn belangen te verdedigen, zijn opzichter aan te
horen en te ondervragen, zonder zich door hem te laten meeslepen
tot buitensporige uitgaven, soms nuttige verbeteringen te aanvaarden, vooral wanneer deze geëindigd waren, om opzien te baren; maar
nooit ging hij de eens gestelde grenzen te buiten. Dank zij deze
voorzichtige handelwijze, en ondanks de aanzienlijke geldsommen
voor zijn gebouwen, de aankoop van machines en andere verbeteringen, bracht hij zijn fortuin niet in gevaar.
Het gouvernement van Kasjin, waarin de gronden lagen van Wronski, van Swiageski, van Oblonski, van Kosnusjew en gedeeltelijk die
van Ljewin, zou in de maand October zijn provinciale vergadering

hebben en overgaan tot de verkiezing der districtshoofden. Omdat
aan deze verkiezingen een aantal bekende persoonlijkheden zou deelnemen, trokken zij de algemene aandacht; hiervoor zouden mensen
overkomen uit Moskou, uit Petersburg, zelfs uit het buitenland. Ook
Wronski had beloofd, aanwezig te zijn.
De herfst was gekomen, somber, regenachtig, en het was buiten
bijzonder triest. De dag voor zijn vertrek kondigde de graaf koel en
kortaf aan, dat hij een paar dagen afwezig zou zijn; hij was geheel
voorbereid op een strijd, waaruit hij als overwinnaar tevoorschijn
wilde komen; groot was zijn verrassing. toen hij zag, dat Anna dit
nieuws zeer kalm opnam en hem alleen vroeg, wanneer hij precies
terugkwam.
„Ik hoop, dat je je niet zult vervelen," zei hij, terwijl hij Anna's
gezicht bestudeerde, vol argwaan jegens haar eigenaardigheid, zich
volkomen af te sluiten, wanneer zij een belangrijk besluit nam.
„O nee! Er is zo juist een kist met boeken uit Moskou gekomen, die
houden me wel bezig."
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Dit is de nieuwe toon, die zij wil aanslaan, dacht hij, en deed, alsof
hij oprecht geloofde in haar redelijkheid. Hij vertrok dus zonder
dat zij nog verder spraken en dit was hun nog nooit overkomen;
hoewel hij hoopte, dat zijn vrijheid ook voortaan door Anna zou
worden gerespecteerd, bleef er een vage onrust in hem achter.
Beiden behielden zij een pijnlijke indruk van dit toneeltje.
26.

Ljewin was in September teruggekeerd naar Moskou in verband
met de bevalling van zijn vrouw, en had daar al een maand gewoond,
toen Serge Iwanitsj hem uitnodigde, mee te gaan naar de verkiezingen, die hij wilde bijwonen. Konstantin aarzelde, hoewel hij voor
zijn zuster in het gouvernement van Kasjin voogdijzaken had te
regelen; maar Kitty, die wel zag, dat hij zich in de stad verveelde,
drong er op aan, dat hij zou meegaan, en om hem er definitief toe
over te halen, liet zij hem een uniform van afgevaardigde van de
adel maken -- deze uitgaaf bracht de beslissing.
Nadat hij zes dagen in Kasjin had rondgelopen, waren de voogdijzaken nog geen stap verder gekomen, omdat zij ten dele afhingen
van het districtshoofd, wiens verkiezing aan de orde was. De tijd
verstreek met lange gesprekken, met aardige mensen, die hem zeer
gaarne van dienst wilden zijn, maar die er ook niets aan konden
doen, terwijl het districtshoofd onbereikbaar bleef; dit heen en weer
geloop zonder resultaat geleek op de nutteloze pogingen in een
droom; maar Ljewin, die in het huwelijk geduldiger was geworden,
deed zijn best, zich niet op te winden; met ditzelfde geduld trachtte
hij de verkiezingsmanoeuvres te begrijpen, welke in zijn omgeving
zoveel fatsoenlijke en eerbare mannen in opwinding brachten, en
deed hij zijn best om iets te leren van wat hij vroeger zo luchtig
had behandeld.
Serge Iwanitsj spaarde zich geen moeite om hem de zin en de
betekenis der nieuwe verkiezingen, waarvoor hij zich bijzonder
interesseerde, uit te leggen. Snetkow, het huidige districtshoofd, was
een man van de oude stempel, trouw aan de tradities, die op allerfatsoenlijkste wijze een aanzienlijk fortuin had verspild, en wiens
conservatieve opvattingen niet pasten bij de behoeften van het
ogenblik; als districtshoofd beheerde hij grote geldsommen en zeer
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belangrijke takken van dienst, zoals de voogdijraden, het openbare
onderwijs, enzovoort. Het ging er nu om, voor hem in de plaats een
nieuwe man te krijgen, die actief moest zijn, doordrenkt van moderne
inzichten, en in staat uit de Semstwo die elementen van zelfbestuur
naar voren te brengen, welke hij kon vinden, inplaats van daar een
kastegeest te doen heersen. Het rijke gouvernement van Kasjin kon,
indien men de krachten wist te benutten, die daar waren verzameld,
het overige Rusland tot voorbeeld dienen, en zo zouden de nieuwe
verkiezingen van groot belang zijn. In de plaats van Snetkow zou
Swiageski komen, of liever nog Newedowski, een voortreffelijke
kracht, voormalig professor en intiem vriend van Serge Iwanitsj.
De provinciale staten werden geopend met een rede van de gouverneur, die de adel uitnodigde, de verkiezingen slechts te zien uit een
oogpunt van algemeen belang en van toewijding aan de czaar, zoals
het gouvernement van Kasjin, dit altijd had gedaan. De rede werd
zeer gunstig opgenomen; de afgevaardigden van de adel omringden
de gouverneur, toen hij de zaal verliet, en men begaf zich naar de
kathedraal, om daar de gelofte af te leggen. De godsdienstige plechtigheid maakte altijd veel indruk op Ljewin, die ontroerd was, toen
hij de menigte grijsaards en jonge lieden plechtig de eedformule
hoorde afleggen.
Verscheidene dagen gingen voorbij met vergaderingen en discussies
betreffende begrotingsposten, welke de partij van Serge Iwanitsj het
districtshoofd bitter scheen te verwijten. Ljewin vroeg zijn broer
ten slotte, of men Snetkow verdacht van geldverspilling.
„Helemaal niet, het is een voortreffelijk man, maar er moet een
einde komen aan die patriarchale methode om de zaken te besturen."
De zitting, waarin de districtshoofden werden verkozen, was stormachtig; zij eindigde met de herkiezing van Swiageski, die dezelfde
avond nog een groot diner aanbood.
27.

De voornaamste verkiezing, die van het gouvernementshoofd, had
pas de zesde dag plaats. De menigte verdrong zich in de beide zalen,
waar de debatten werden gevoerd onder het portret van de czaar. De
afgevaardigden van de adel waren verdeeld in twee kampen, de
oude en de nieuwe; de oude herkende men aan hun uniformen, die
geheel uit de mode waren; de nieuwe daarentegen droegen unifor551

men met brede schouders, witte vesten, en zelfs zag men onder hen
enkele uniformen van het hof.
Ljewin was zijn broer gevolgd naar het zaaltje, waar men voor een
buffet stond te roken; hij trachtte het gesprek te volgen, waarvan
Kosnusjew de ziel was, en te begrijpen, waarom twee districtshoofden, die Snetkow vijandig gezind waren, er op gesteld waren, dat hij
de kandidatuur aanvaardde. Oblonski kwam in zijn uniform van
kamerheer na de lunch bij deze groep:
„wij beheers enhet veld," zei hij, en streek zijn knevel op, nadat hij
naar Swiageski had geluisterd en hem gelijk had gegeven, „één district is genoeg, en als Swiageski zich er in mengde, zou dat slechts
vertoon zijn.
Iedereen scheen hem te begrijpen, behalve Ljewin, die er geen steek
uit wijs werd; derhalve greep hij Stefan Arkadjewitsj bij de arm en
gaf hem zijn verwondering te verstaan, dat vijandige districten het
oude districtshoofd aanzochten, om zich kandidaat te stellen.
„O, heilige onnozelheid!" antwoordde Oblonski: „Begrijp je dan niet
dat Snetkow, nu onze maatregelen zijn genomen, zich kandidaat
moet stellen, want indien hij zich onthield, zou de oude partij een
kandidaat kunnen kiezen en onze plannen in de war sturen. Daar
het district van Swiageski oppositie biedt, zal er. in elk geval ballotage zijn, en dat zullen wij benutten om onze kandidaat voor te
stellen."
Ljewin begreep het maar half, en zou nog verder hebben gevraagd,
indien niet een geroep in de grote zaal zijn aandacht had getrokken.
..

28.
Het debat onder het portret van de czaar scheen zeer levendig te
zijn, maar Ljewin, die werd gehinderd door zijn buren, onderscheid-

de alleen de zachte stem van het oude districtshoofd, die van
Kosnusjew en het scherpe geluid van een afgevaardigde van de adel
In antwoord op deze laatste en om de algemene opwinding te doen
bedaren, vroeg Serge aan de secretaris de letterlijke tekst van de
wet, welke hij voorlas, om iedereen duidelijk te maken, dat men bij
verschil van mening diende te stemmen.
Een groot heer met geverfde knevel, wiens uniform zijn gestalte
nauw omsloot, viel hem in de rede, liep op de tafel toe, en riep:
„Stemmen! Stemmen! Geen discussies!"
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Hij verlangde dus hetzelfde, maar zijn vijandige toon deed het
geschreeuw nog toenemen; het districtshoofd riep om stilte, van alle
kanten klonk geroep, en zowel de gezichten als de woorden schenen
oververhit te zijn. Ljewin begreep, met behulp van zijn broer, dat
het er om ging, het stemrecht te doen gelden van een afgevaardigde,
die er van werd beschuldigd, dat hij een vonnis te zijnen laste had;
één stem minder kon de meerderheid verplaatsen — daarom was de
opwinding zo groot. Ljewin was zo pijnlijk getroffen door deze
verbitterde twisten tussen mannen, die hij hoog achtte, dat hij boven
dit droevige schouwspel de aanblik verkoos van de bedienden, die
hielpen bij het buffet in het zaaltje. Hij richtte het woord tot ee n
oude maitre d'hôtel met grijze knevel, die iedereen in het gouvernement kende, toen men hem kwam roepen om te stemmen.
Toen hij de grote zaal weer binnenkwam, werd hem een wit balletje
in de handen geduwd, en werd hij naar voren geschoven, naar de
tafel, waar Swiageski met een gewichtig en ironisch gezicht de
stemming leidde. Ljewin was onthutst, wist niet, wat hij met zijn
balletje moest doen en vroeg hem halfluid: „Wat moet ik doen?"
De vraag kwam al zeer ongelegen, en werd gehoord door omstaanders, van Swiageski kreeg hij dan ook dit _strenge antwoord: „Wat
uw overtuiging u voorschrijft."
Rood en verlegen deponeerde Ljewin zijn stem op goed geluk.
De n i e u wen behaalden de overwinning; het oude districtshoofd
stelde zich kandidaat, sprak op bewogen toon een redevoering uft en
trok zich onder toejuichingen van zijn partij terug, met tranen in
de ogen. Ljewin, die bij de zaaldeur stond, zag hem als een gebroken
man, maar haastig, voorbij gaan naar buiten; de vorige dag had hij
hem,Qpgezocht In verband met de voogdijkwestie, en hij herinnerde
zich hoe eerbiedwaardig en indrukwekkend de grijsaard er had uitgezien in zijn grote patriciërswoning, met de oude meubelen, de oude
bedienden, de aardige oude mevrouw, die een mutsje met linten
ophz.xl en een Turkse sjaal om de hals; zijn jonge zoon, de Benjamin,
was bij zijn vader binnengekomen om hem goeden dag te zeggen en
hem hartelijk de hand te kussen. Het was diezelfde man, de borst
vol decoraties, die nu vluchtte als een opgejaagd dier.
„Ik hoop, dat wij u zullen houden," zei Ljewin met de bedoeling,
iets vriendelijks tegen hem te zeggen.
„Ik twijfel het," antwoordde de grijsaard, terwijl hij een troebele
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blik om zich heen wierp. „Ik ben oud en vermoeid, laten jongeren
mijn plaats innemen." En hij verdween door een deurtje.
29.
De lange, nauwe zaal, waarin het buffet stond, liep vol en de span-

ning nam toe, want het beslissende ogenblik naderde; de hoofden der
partijen, die wisten waar zij aan toe waren ten aanzien van de
stemmenverhouding, waren het meest opgewonden; de anderen zochten verstrooiing en bereidden, zich, etend, drinkend en ijsberend,
voor op de strijd.
Ljewin rookte niet en had geen honger; ten einde zijn vrienden,
waaronder hij Wronski in het uniform van kolonel had ontdekt, te
ontwijken, zocht hij zijn toevlucht bij een raam, en terwijl hij de
groepen, welke zich vormden, bestudeerde, luisterde hij naar wat
men in zijn omgeving zei. Temidden van die menigte ontdekte hij in
een ouderwetse uniform van lid van de Generale Staf de bejaarde
grondeigenaar met zijn grijze knevel, die hij vroeger bij Swiageski
had gezien; hun ogen ontmoetten elkander en zij begroetten elkander
hartelijk.
„Zeer verheugd u weer te zien," zei de grijsaard, „zeker, ja, ik
herinner mij, dat ik het genoegen had u te ontmoeten bij Nikolas
Iwanitsj."
„Hoe gaat het met uw zaken daar op het land?"
„Ach, nog altijd verliezen," antwoordde de grijsaard zachtjes en alsof
het vanzelfsprekend was. „En u, hoe komt u er toe, deel te nemen
aan onze coup d' E t a t? Het lijkt wel alsof heel Rusland hier heeft
afgesproken; we hebben zelfs kamerheren, misschien wel ministers,"
en wees op Oblonski, wiens hoge, indrukwekkende gestalte de aandacht trok.
„Ik moet bekennen," antwoordde Ljewin, „dat ik niet veel begrijp
van het belang, dat deze verkiezingen van de adel hebben."
De grijsaard zag hem verwonderd aan: „Maar wat valt er te begrijpen? En welk belang kunnen zij hebben? Het is een instelling in
haar nadagen, die haar bestaan nog wat voortsleept. Kijk maar naar
al die uniformen -- u hebt hier landrechters, ambtenaren, geen
edellieden."
„Waarom komt u dan naar deze vergaderingen?"
„Uit sleur, om relaties te onderhouden, uit een soort morele ver554

plichting; bovendien heb ik er ook een zeker persoonlijk belang bij;
mijn schoonzoon kan wel enige ruggesteun gebruiken, hij moet...."
„Zo ongeveer gaat het ons allen!" zei Ljewin. „Ik ben erg blij u te
hebben ontmoet," besloot hij — hij had Swiageski zien naderen.
„Wij zien elkaar voor het eerst weer, nadat wij elkander bij u
hebben leren kennen," zei de grijsaard tot Swiageski.
„En u hebt ongetwijfeld kwaad gesproken van de nieuwe richting,"
antwoordde deze glimlachend.
„Men moet zijn hart wel eens luchten."
30.

Swiageski nam Ljewin in de arm en liep met hem naar een groep
vrienden, waaronder het onmogelijk was, Wronski te vermijden, die
tussen Oblonski en Kosnusjew instond en de nieuw aankomenden
zag naderen.
„Zeer verheugd," zei hij en reikte Ljewin de hand. „We hebben
elkaar bij prinses Sjtsjerbatzki ontmoet, meen ik?"
„Ik herinner mij onze ontmoeting nog heel goed," antwoordde
Ljewin, die purperrood werd, en zich aanstonds tot zijn broer wend-

de om met hem te spreken.

Wronski glimlachte en richtte zich tot Swiageski zonder enig verlangen te tonen om zijn gesprek met Ljewin voor te zetten; maar
deze zocht, verlegen met zijn lompheid, een middel, om dit te
herstellen.
„Hoe staat het er nu voor?" vroeg hij aan zijn broer.
„Snetkow schijnt te aarzelen."
„En welke kandidatuur zal men stellen, als hij zich terugtrekt?"
„De eerste de beste," antwoordde Swiageski.
„De uwe misschien?"
„Zeker niet," antwoordde Nikolas Iwanitsj, en wierp een ongeruste

blik op de persoon wiens scherpe stem naast Kosnusjew klonk.
„Als het de uwe niet is, zal het die van Newedowski zijn," vervolgde
Ljewin, hoewel hij gevoelde, dat hij op gevaarlijk terrein kwam.
„In geen geval," antwoordde de onaangename mijnheer, die bleek
Newedowski zelf te zijn; snel stelde Swiageski Ljewin aan hem voor.
Er volgde een stilzwijgen, waarin Wronski verstrooid Ljewin aanzag;
en om een paar nietszeggende woorden tot hem te richten, vroeg hij
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hem, hoe het kwam, dat hij, die voortdurend op zijn landgoed woonde,
geen landrechter was.
„Omdat . de landrechters in mijn ogen een absurde instelling zijn,"
antwoordde Ljewin,
„Ik zou het tegendeel hebben gedacht," zei Wronski verwonderd.
„Waartoe dienen die landrechters? Het is mij in acht jaren slechts
eenmaal overkomen, dat ik hen niet een verkeerd oordeel zag uitspreken," en hij begon op onhandige wijze enkele voorbeelden aan
te halen.
„Ik begrijp je niet!" zei Serge Iwanitsj, toen zij na deze uitval het
buffet verlieten om te ga an stemmen.' „Je mist werkelijk elke politieke tact; ik zie je vriendschappelijk omgaan met onze tegenstander
Snetkow, en nu maak je je een vijand in graaf Wronski! Niet, dat
ik op zijn vriendschap gesteld ben, want ik heb zijn uitnodiging om
mee te gaan dineren afgeslagen, maar het heeft geer.. zin hem tot
vijand te maken! Voorts stel je Newedowski onbescheiden vram
• gen .... "
„Ik kan dat allemaal niet uit elkaar houden, en ik hecht er geen
enkele waarde aan," zei Ljewin met een somber gezicht.
„Dat is wel mogelijk, maar zodra je je er mee bemoeit, bederf je
alles."
Ljewin zweeg en zij gingen de grote zaal binnen. Het oude gouvernementshoofd had besloten, zijn kandidatuur te stellen, hoewel hij
voelde, dat het succes onzeker was, en hij wist, dat één district in de
oppositie zou gaan. Bij de eerste stemming had hij een grote meerderheid en. kwam hij binnen om de algemene gelukwensen in
ontvangst te nemen temidden van het gejuich der menigte.
„Nu is het afgelopen?" zei Ljewin tegen zijn broer.
„Integendeel, het begint pas," antwoordde deze glimlachend, •„de
kandidaat van de opopsitie kan nog meer stemmen hebben.".
Deze eigenaardigheid was Ljewin ontgaan; hij verzonk in een melancholisch gE.peins; in de mening, dat hij hier overbodig was, en dat
niemand hem opmerkte, keerde hij terug naar het zaaltje, vroeg er
iets te eten en ging, om niet weer in de menigte verzeild te geraken,
de tribunes rond. Zij waren vol dames, officieren, professoren, advocaten; Ljewin hoorde er de welsprekendheid van zijn broer roemen;
"maar ook daar trachtte hij tevergeefs te begrijpen, wat eerbare lieden
zo kon meeslepen en opwinden. Vermoeid en triest daalde hij de trap
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af, wilde zijn pelsjas bij de vestiaire ophalen en heengaan, toen men
hem nog eens kwam halen voor de stemming. De kandidaat, die men
tegenover Snetkow stelde, was dezelfde Newedowski, wiens weigering hem zo categorisch in de oren had geklonken. Hij behaalde
echter de overwinning, waarover sommigen verrukt, en anderen
geestdriftig waren, terwijl het oude gouvernementshoofd met moeite
zijn spijtigheid verborg. Toen Newedowski in de zaal verscheen, werd
hij ontvangen met hetzelfde gejuich, dat zoeven nog de gouverneur
en het oude gouvernementshoofd zelf had begroet.
31.

Wronski bood de nieuwgekozene en de partij, die met hem triomfeerde, een groot diner aan.
Toen de graaf naar de verkiezingen toe was gegaan, had hij in Anna's
ogen zijn onafhankelijkheid willen tonen en Swiageski aangenaam
willen zijn; eveneens had hij zijn plichten als grootgrondbezitter
willen vervullen. Maar hij had niet verwacht, dat hij zo hartstochtelijk deel zou nemen aan de verkiezingen en daarbij zo'n glansrijke
rol zou spelen. Allereerst was hij er in_ geslaagd, de algemene sympathie te verwerven, en hij vergistte zich niet in zijn mening, dat
hij reeds vertrouwen inboezemde. Deze plotselinge invloed was ten
dele te danken aan het fraaie huis, dat hij - in de stad bewoonde, en
dat een oude kameraad, de directeur van de bank te Kasjin, hem
afstond, aan een voortreffelijke kok, aan zijn vertrouwelijke omgang
met de gouverneur, maar bovenal . aan zijn eenvoudig en hartelijk

optreden, dat de harten voor hem innam, hoezeer men hem ook trots
heette te zijn. Allen, die deze dag met hem in aanraking waren
gekomen, behalve Ljewin, schenen geneigd hem eer te bewijzen en
hem het succes van Newedowski toe te schrijven. Hij gevoelde een
zekere trots bij de gedachte, dat over drie jaren, als hij getrouwd
was, niets hem zou beletten, zelf kandidaat te zijn, en onwillekeurig
herinnerde hij zich de dag, waarop hij, nadat hij de triomf van zijn.
jockey had bijgewoond, het besluit had genomen, zelf aan wedrennen
deel te nemen. Aan tafel deed hij de gouverneur plaats nemen aan
zijn rechterhand, als de man, wie de adel respecteerde, wiens bijval
hij met zijn rede had verworven, maar die toch voor Wronski niet
meer was dan Maslow Katka, een makker uit zijn cadettentijd, die
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zijn protegé was geweest en die hij op zijn gemak had gesteld; aan
zijn linkerhand had hij Newedowski doen plaats nemen, een jonge
man met een ondoorgrondelijk en laatdunkend gezicht, jegens wie
hij een en al voorkomendheid was.
Hoewel zijn eigen succes verre van groot was geweest, genoot
Swiageski toch van de overwinning van zijn partij, en hij vertelde
tijdens de maaltijd met levendige kleuren verschillende voorvallen
tijdens de verkiezingen, waarbij het arme gouvernemenstshoofd een
lachwekkende rol speelde. Tevreden met de algemene voldoening,
vermaakte Oblonski zich van ganser harte; toen men dan ook na
het feestmaal links en rechts telegrammen verzond, stuurde hij er
een naar Dolly, „om hun allen plezier te doen", zoals hij zijn tafelburen toevertrouwde. Maar toen Dolly dit telegram ontving, zuchtte
zij spijtig om de roebel, die het had gekost, en begreep, dat haar
man goed had gedineerd, want het was een van zijn zwakheden,
daa rn a met de telegraaf te spelen.
Er werden toasten uitgebracht met voortreffelijke wijnen, die niets
Russisch hadden, men sprak het nieuwe gouvernementshoofd toe met
E x c e 11 e n t i e, een titel, waardoor hij, ondanks zijn onverschillig
gezicht, evenzeer werd bekoord als een pasgetrouwde vrouw, wanneer zij m e v r o u w wordt genoemd. Ook werd er geklonken op de
gezondheid van „onze beminnelijke gastheer", evenals op die van
de gouverneur.
Nooit had Wronski gedroomd, nog eens in de provincie het middelpunt te zijn van zo'n uitgelezen gezelschap. Tegen het einde van het
diner steeg de vrolijkheid ten top, en de gouverneur nodigde Wronski
uit op een concert, dat zijn vrouw voor een liefdadig doel had
georganiseerd. „Daarna wordt gedanst, en je zult onze beauté zien,
zij is de moeite waard."
„Not in my line," antwoordde Wronski glimlachend, maar hij beloofde te komen.
Toen men van tafel opstond en de sigaren opstak, kwam Wronski's
lijfknecht op hem toe met een briefje op een schaal: „Van het buiten;
het is zo juist gebracht."
De brief was van Anna, en nog voor hij hem opende, wist Wronski
reeds, wat er in stond; hij had beloofd, Vrijdags thuis te zullen
komen, maar daar de verkiezingen langer hadden geduurd, was hij
's Zaterdags nog afwezig; de brief zou vol verwijten staan en moest
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de zijne hebben gekruist, waarin hij zijn later komen verklaarde.
De inhoud van de brief was nog onaangenamer dan hij verwachtte:
Annie was ernstig ziek, en de dokter vreesde een ontsteking: „Ik
raak hier in mijn eentje het hoofd kwijt; prinses Warwara is, inplaats
van een hulp, slechts een blok aan het been. Ik verwachtte je eergisteravond en stuur je een boodschapper, om te weten, hoe het je
gaat. Ik zou zelf zijn gekomen, indien ik niet had gevreesd, onwelkom
te zijn. Geef in elk geval een antwoord mee, opdat ik weet, wat ik
moet doen."
Het kind was ernstig ziek en zij had zelf willen komen! De tegens ,eiiing tussen deze veeleisende liefde en de onderhoudende bijeenkomst, welke hij zo juist had meegemaakt, trof Wronski onaangenaam -- toch vertrok hij nog diezelfde nacht met de eerste trein.
32.

Voordat Wronksi in verband met de verkiezingen afreisde, had Anna
zich voorgenomen al haar best te doen, om de scheiding gelaten te
verdragen; maar de koele heersersblik, waarmee hij haar zijn reisplan meedeelde, kwetste haar, en haar goede voornemens werden er
door geschokt: Toen zij alleen was, dacht zij over die blik na en lei
hem uit als een vernedering: Zeker, hij heeft het recht heen te gaan,
wanneer en zoals het hem goeddunkt; heeft hij trouwens niet alle
rechten, terwijl ik er geen enkele heb; het is niet bijster edelmoedig
van hem, mij dat zo te laten merken. Maar op welke wijze heeft hij
mij dat doen gevoelen? Door een koude blik? Dat is wel een erg

vage grief.... Toch keek hij mij vroeger niet zo aan, en dit bewijst,
dat hij jegens mij verkoelt.
Zij zocht afleiding door haar dagen met allerlei bezigheden steeds
meer te vullen; 's nachts nam zij morfine. In haar gepeins kwam de
scheiding haar voor als een middel, om Wronski te beletten, haar in
de steek te laten, want de scheiding sloot het huwelijk in, en zij
besloot op dit punt de eerstvolgende keer, dat hij er weer over zou
spreken, minder weerstand te bieden dan voorheen.
Zo gingen vijf dagen voorbij; om de tijd te doden, maakte zij wandelingen met de prinses, bezocht het ziekenhuis, en vooral las zij
veel. Maar toen Wronski de zesde dag nog niet thuis kwam, verzwakte haar flinkheid; haar dochtertje werd inmiddels ziek, echter
niet zo ernstig dat de bezorgdheid haar in beslag nam. Trouwens,
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wat Anna zichzelf ook voorpraatte, zij kon voor dit kind geen gevoelens huichelen, welke zij niet bezat.
Op de avond van de zesde dag werd haar angst, dat Wronski haar
in de steek had gelaten, zo groot, dat zij hem na wilde reizen, maar
zij zond hem enkel met een bode de brief. Reeds de volgende morgen
had zij spijt van deze opwelling, toen een brief van Wronski haar
kwam berichten, waarom hij later kwam. En meteen bekroop haar
vrees, hem terug te zien; hoe zou zij zijn strenge blik kunnen verdragen, wanneer hij hoorde, dat zijn dochtertje niet ernstig ziek was
geweest? Ondanks alles was zijn thuiskomst een geluk; hij zou misschien zijn vrijheid betreuren en zijn ketenen zwaar vinden, maar
hij zou er weer zijn, zij zou hem zien en niet uit haar ogen laten
gaan.
Onder de lamp zat zij te lezen in een nieuw boek van Taine, terwijl
zij buiten de wind hoorde woeden en haar oor gespannen wachtte op
de geluiden, welke de komst van de graaf zouden aankondigen. Nadat zij zich enkele malen had vergist, hoorde zij duidelijk de stem
van de koetsier en het ratelen van de rijtuigwielen. Ook prinses
Warwara, die patience speelde, hoorde het. Anna stond op; zij durfde
niet, wat zij reeds twee malen had gedaan, naar beneden gaan, en
rood van verlegenheid, ongerust over de bejegening, die haar wachtte, stond zij stil. Al haar argwaan was verdwenen, zij vreesde nog
slechts Wronski's ontstemming en herinnerde zich haast met verbittering, dat de kleine het uitstekend maakte, nadat zij vrijwel op hetzelfde ogenblik, dat de brief werd verzonden, was opgeknapt. Maar
bij de gedachte, dat zij hem zou weerzien, h e m, verbleekte elke
andere gedachte, en toen de klank van z ij n stem tot haar doordrong,
vervulde haar vreugde — zij snelde haar geliefde tegemoet.
„Hoe gaat het met Annie?" vroeg hij ongerust reeds onder aan de
trap, terwijl hij haar schielijk naar beneden zag komen; hij was gaan
zitten, om zijn overschoenen uit te doen.
„Veel beter."
„En jij?"
Zij greep zijn beide handen en trok hem naar zich toe, zonder hem
met haar ogen los te laten.
„Daar ben ik blij om", zei hij koeltjes en bekeek de japon, welke
zij, wist hij, voor hem had aangetrokken. Hij hield van dergelijke
attenties, maar hij hield er reeds veel te lang van; en de onbewege-
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bike strenge blik, welke Anna duchtte, bleef op zijn gezicht: „Hoe
maak je het?" vroeg hij en kuste haar de hand, nadat hij zijn baard,
die vochtig was van de koude, had afgeveegd.
Ook al weer goed, dacht Anna. Als hij hier maar is, laat het mij
alles koud, en als ik er ben, • moet hij mij wel liefhebben.
De avond ging vrolijk voorbij in gezelschap van de prinses, die er
over klaagde, dat Anna morfine gebruikte.
„Ik kan er niets aan doen, mijn gedachten houden mij uit de slaap,
als hij er is neem ik het bijna nooit."
Wronski vertelde, hoe het met de verkiezingen was gegaan, en Anna
wist hem handig uit te horen en hem te laten vertellen van zijn
succes; op haar beurt verhaalde zij, wat er tijdens Wronski's afwezigheid was voorgevallen en sprak enkel over die dingen, welke
hem prettig konden stemmen.
Toen zij weer alleen waren, wilde Anna de onaangename indruk, die
haar brief had gemaakt, wegnemen, en thans zekerder van zichzelf,
zei zij: „Zeg maar eerlijk, dat je ontstemd was over mijn brief en
die niet hebt geloofd?"
„Ja", antwoordde hij — en hoe hartelijk hij ook tegen haar deed, zij
begreep dat hij haar niet vergaf —, „je brief was zonderling: je
schreef me, dat je je ongerust maakte over Annie, en toch wilde je
zelf komen?"
„Het was allebei waar."
„Daaraan twijfel ik niet."
„Toch wel, je twijfelt er aan; ik zie dat je boos bent."
„Helemaal niet; maar het hindert mij, dat je maar niet wilt inzien.
dat er plichten bestaan...."
„Welke plichten? Naar het concert te gaan?"
„Laten we er liever niet verder over spreken."
„Waarom er niet verder over spreken?"
„Ik bedoel, dat sommige plichten onontkoombaar zijn; zo zal ik bij
voorbeeld voor zaken naar Moskou moeten.... Maar Anna, waarom
wind je je zo op, terwijl je weet, dat ik niet zonder jou kan leven?"
„Als het zo is", zei Anna plotseling op veranderde toon, „Als je de
ene dag komt, om de andere morgen weer te vertrekken, als je dit
leven moe bent...."
„Anna, hoe kun je zo spreken; je weet, dat ik alles voor je wil opofferen."
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Zij vervolgde zonder naar hem te luisteren: „Wanneer je naar Moskou gaat, ga ik met je mee — ik blijf hier niet alleen. Laten we
samen leven of uiteengaan."
„Ik wil niets liever dan met jou leven, maar daarvoor is het nodig .. "
„De scheiding? Ik zal schrijven. Ik geef toe, dat ik zo niet langer
kan leven; ik ga met je mee naar Moskou."
„Je zegt dat op een dreigende toon, maar ik wil niets liever», zei
Wronski met een glimlach. Terwijl hij deze hartelijke woorden
sprak, bleef de blik van de graaf echter ijskoud als die van iemand,
die zich vervolgd gevoelt: Wat een ramp, zei die blik, en zo verstond
zij hem ook. Nooit verdween de indruk, die zij op dit ogenblik kreeg,
meer uit haar geest.
Anna schreef Karenin een brief, waarin zij hem verzocht, te scheiden, en tegen het einde van November kwam zij, nadat zij prinses
Warwara, wier zaken haar weer naar Petersburg riepen, vaarwel
had gezegd, zich met Wronski in Moskou vestigen.
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ZEVENDE DEEL

1.

De Ljewin waren nu twee maanden in Moskou, en de datum waarop Kitty volgens de deskundigen had moeten bevallen, was reeds
verstreken, zonder dat er iets wees op een naderende ontknoping;
er begon onrust te ontstaan in de omgeving van de jonge vrouw.
Terwijl Ljewin de gebeurtenis vreesachtig tegemoet zag, bleef Kitty
volkomen kalm; dit kind dat zij verwachtte, bestond reeds voor haar;
het demonstreerde zelfs al zijn onafhankelijkheid door haar somtijds
te doen lijden; maar die vreemde, ongekende pijn riep slechts een
glimlach op haar lippen te voorschijn; zij voelde hoe in haar hart
een nieuwe liefde werd geboren. Nooit nog was haar geluk haar zo
compleet voorgekomen, nooit had zij zich nog meer verwend gevoeld,
zo gekoesterd door al haar verwanten -- waarom zou zij het einde
naderbij wensen van een toestand, die men haar zo zoet wist te
maken? Als enige schaduwkant van hun leven in Moskou zag zij
de verandering in het gedrag van haar man, -- zij vond hem onrustig, bekommerd, nergens mee bezig, en toch druk van doen; was dat

de man die zij daarbuiten altijd zo nuttig zijn tijd had zien besteden,
wiens rustige waardigheid en hartelijke gastvrijheid zij bewonderde?
Zij herkende hem niet meer en deze verandering riep bij haar iets
als medelijden op. Overigens was zij de enige die dit medelijden gevoelde, want zij moest toegeven dat haar man zelf daartoe geenszins
aanleiding gaf, en wanneer zij soms naging, welke indruk hij in
gezelschap maakte, dan zou veeleer haar jalouzie moeten ontwaken.
Doch terwijl zij zo Ljewin in gedachten verweet, dat hij zich hier
niet een nieuw bestaan wist te scheppen, erkende zij tevens dat
Moskou hem daartoe weinig gelegenheid bood. Welke bezigheid kon
hij zich hier scheppen? Hij hield noch van kaarten noch van zwaar
uitgaan, zoals Oblonski, waarvoor zij de hemel dankte; visites maken
vond hij vervelend — om zich daarmee te vermaken zou hij het
gezelschap van vrouwen hebben moeten zoeken; wat bleef hem dan
over buiten de eentonige familiekring? Ljewin had er wel over gedacht zijn boek af te maken, en te dien einde in de openbare lees563

zalen gesnuffeld, maar hij bekende Kitty dat hij zijn plezier aan het
werk verloor, wanneer hij erover praatte, en de tijd ontbrak hein
trouwens om werkelijk degelijk aan te pakken.
De eigenaardigheden van- hun leven in Moskou hadden evenwel het
onverwachte gevolg, dat hun kibbelarijen ophielden; beider vrees,
dat de jaloerse scènes zich zouden herhalen, bleek ijdel, nog wel bij
een onvoorziene gebeurtenis, een ontmoeting met Wronski. Kitty
kwam hem op zekere dag in gezelschap van haar vader_ tegen bij
haar petemoei, prinses Marie Borissowna. Toen zij die eens zo wel
bekende trekken weer terugzag, voelde zij haar hart gaan bonzen,
en haar gezicht werd vuurrood; maar meer behoefde zij zich ook niet
te verwijten, want haar ontroering duurde slechts een seconde. De
oude vorst ving ijlings . een levendig gesprek met Wronski aan, en
voor zij waren uitgepraat, zou Kitty zelf hieraan hebben kunnen
deelnemen zonder dat haar glimlach of haar stembuigingen haar
echtgenoot aanleiding tot critiek zouden hebben gegeven. Zij wisselde een paar woorden met Wronski, glimlachte toen hij de gemeenteraad van Kasjin „ons parlement" noemde, om te doen blijken dat
zij het grapje begreep, wendde zich toen tot de oude prinses en keek
pas weer op, toen Wronski zich verhief om afscheid te nemen — zij
groette hem toen gewoon en beleefd terug.
„Het speet me dat je er niet bij was," zei zij tegen haar man toen
zij hem van deze ontmoeting vertelde, „of tenminste dat je me niet
,

door het sleutelgat hebt kunnen zien, want als jij er bij was geweest,
zou ik nog veel roder zijn geworden en mezelf misschien niet de
baas zijn gebleven; kijk maar eens hoe ik nu al bloos!"
En Ljewin, die aanvankelijk nog roder was dan zij en haar met een
somber gezicht aanhoorde, werd onder de open blik van zijn vrouw
kalm, en stelde haar, zoals zij het graag had gewild, een paar vragen. Hij verklaarde zelfs, dat hij zich in de toekomst niet weer zo
dwaas zou gedragen als bij de verkiezingen, en Wronski niet meer
zou ontlopen: „Het is zo'n onaangenaam gevoel, iemand niet te willen zien en hem als een vijand te beschouwen", - zei hij.
2.

„Vergeet niet bij de Bohis op bezoek te gaan", herinnerde Kitty haar
man, toen deze tegen elf uur 's morgens haar kamer binnenkwam,
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voor hij uitging, „ik weet dat je met Papa in de club dineert, maar
wat doe je vanmorgen?"
„Ik ga naar Katawasow."
„Waarom zo vroeg?"
„Hij heeft beloofd me in kennis te brengen met een geleerde uit
Petersburg, Metrow, met wie ik over mijn boek wil praten."
„En daarna?"
„Naar de rechtbank, voor de zaak van mijn zuster."
„Ga je niet naar het concert?"
„Wat moet ik daar moederziel alleen doen?"
„Toe, ga er heen, er staan twee nieuwe werken op het programma,
die je zeker zullen boeien."
„Dan kom ik voor het eten nog even naar je kijken."
„Doe je overjas aan, voor als je langs de Bohis gaat."
„Is dat heus nodig?"
„Zeker, de graaf is zelf bij ons geweest."
„Ik ben het zo afgewend, op visite te gaan, dat ik me helemaal niet
op mijn gemak voel; ik ben aldoor bang dat ze mij zullen vragen,
met welk recht een vreemdeling als ik, die niet voor zaken komt, een
huis binnendringt."
Kitty begon te lachen: „Je ging in je vrijgezellentijd toch wel op
visite?"
„Jawel, maar toen voelde ik me precies zo." Hij kuste de hand van
zijn vrouw en wilde heengaan, toen zij hem tegenhield:
„Kostja, weet je, dat ik nog maar vijftig roebels heb? Ik doe geen
onnutte uitgaven, geloof ik", liet zij erop volgen, toen zij het gezicht
van haar man zag betrekken, „maar het geld loopt me tussen de
vingers door, ergens moet een lek zitten."
„Welnee," antwoordde Ljewin met een kuchje, dat zij kende als een
teken van ontstemming, „ik loop even bij de bank langs. Ik heb
trouwens de opzichter geschreven, het koren te verkopen en de
huur voor de molen vast te innen. Wij zullen niet zonder geld zitten."
„Soms spijt het mij dat ik moeders raad heb gevolgd; ik verveel
jullie maar, nu het zolang duurt, wij geven wild veel geld uit --waarom zijn wij niet buiten gebleven? Wij hadden het er zo goed!"
„Maar ik heb van niets spijt, sinds we zijn getrouwd."
„Heus?" vroeg zij en keek hem recht in het gelaat: „A propos, weet
-
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je, dat het voor Dolly onhoudbaar wordt? Wij hebben er gisteren
over gesproken met Mama en met Arsène (de man van haar zuster
Nathalia) en zij hebben gezegd, dat jij eens ernstig met Stiwa moest
praten, want Papa doet er toch niets aan."
,,Ik wil met plezier doen wat Arsène zegt, maar wat kunnen wij er
eigenlijk aan doen? In elk geval zal ik bij de Lwows aangaan, en
misschien ga ik dan wel met Nathalia naar het concert."
De oude Koesma, die in de stad als majordomus fungeerde, liet zijn
meester uit en deelde hem mee, dat een der paarden hinkte. Toen
hij zich in Moskou installeerde, had Ljewin geprobeerd zonder te
veel kosten zijn koetshuis behoorlijk in te richten; maar weldra zag
hij in dat huurrijtuigen goedkoper waren in het gebruik, want om
zijn eigen paarden te sparen, nam hij elk ogenblik een aapje. Dat
deed hij ook nu weer, er allengs aan gewend, met een enkel woord
die moeilijkheden op te lossen, welke een uitgave betekenden. Alleen
het eerste honderd-roebelbiljet had hij met een zwaar hoofd uitgegeven, voor de livreien der bedienden; en terwijl hij uitrekende, dat
honderd roebels het jaarloon van twee arbeiders was, of genoeg voor
driehonderd dagloners, had Ljewin gevraagd, of die livreien beslist
nodig waren. De stomme verbazing van de prinses en van Kitty bij
die vraag had hem de mond gesnoerd. Bij het tweede honderd-roebelbiljet — voor de aankopen ten behoeve van een groot familiediner — aarzelde hij reeds minder, al rekende hij in gedachten nog
na hoeveel schepels graan dit betekende. Sindsdien stoven de biljetten weg, als vogeltjes in de lucht; Ljewin vroeg zich niet meer af,
of de genoegens met zijn geld gekocht, wel opwogen tegen de moeite
om het te verdienen, hij vergat zijn oude stelregel, dat het graan tegen de hoogste prijs diende te worden verkocht, hij dacht er zelfs
niet meer over, dat deze levenswijze hem onvermijdelijk in de
schulden zou steken.
Geld op de Bark hebben om te kunnen voorzien in de dagelijkse behoeften van zijn huishouding, dat was voortaan zijn enige doel; totnutoe had hem dit geen moeite gekost, maar de vraag van Kitty
stemde hem zorgelijk! Waar moest hij het later vandaan halen? In
zulke gedachten verzonken, stapte hij in het huurrijtuig en reed

naar Katawasow.

566

3.
Ljewin had de banden met zijn oude studievriend nauw aangehaald;
hoewel hij diens inzicht bewonderde, schreef hij de scherpomlijnde
opvattingen van Katawasow toe aan een zekere geestesarmoede;
Katawasow dacht op zijn beurt, dat Ljewins onsamenhangende
ideeën voortkwamen uit een gebrek aan geestelijke discipline; maar
het heldere oordeel van Katawasow beviel Ljewin, die met zijn
tomeloze rijkdom aan ideeën de ander aantrok. De professor had
Ljewin overgehaald hem een deel van zijn boek voor te lezen; getroffen door de oorspronkelijkheid van sommige gezichtspunten,
stelde hij Ljewin voor hem in aanraking te brengen met een beroemd geleerde, professor Metrow, die juist in Moskou was en met
wie hij had gesproken over het werk van zijn vriend.
De kennismaking die dag was zeer hartelijk. Metrow, een beminnelijk en welwillend man, sneed het onderwerp van de dag aan: de
opstand in Montenegro; hij sprak over de politieke toestand, en haalde een veelbetekenende uitlating van de Tsaar aan, afkomstig uit
betrouwbare bron; waarop Katawasow met precies de tegengestelde
mening voor de dag kwam, ook op grond van inlichtingen uit goede
bron; zo kreeg Ljewin de keuze tussen de beide standpunten.
„Meneer is de schrijver van een boek over de landbouwhuishoudkunde, waarvan de grondgedachte mij als physicus bijzonder aantrekt. Hij houdt rekening met de omgeving, waarin de mens leeft en
zich ontwikkelt, gaat niet buiten de natuurkundige wetten, en bestudeert hem in verband met de natuur."
, Dat is zeer interessant", zei Metrow.
„Mijn bedoeling was alleen maar een boek over de agronomie te
schrijven", zei Ljewin en kreeg een kleur, „maar mijns ondanks ben
ik, bij de studie van het belangrijkste onderdeel, de werkkrachten,
tot volkomen onvoorziene gevolgtrekkingen gekomen." En Ljewin
zette zijn meningen uiteen, waarbij hij voorzichtig het terrein verkende, want hij wist dat Metrows opvattingen lijnrecht stonden tegenover de heersende staatshuishoudkundige school, en twijfelde er
aan, dat hij bij de man sympathie voor zijn werk zou kunnen vinden.
„Waarin verschilt volgens u de Rus als arbeider van de andere volken? In zoologisch opzicht, zoals u dat noemt, of ten aanzien van zijn
materiele omstandigheden?" De wijze waarop deze vraag werd ge,
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steld, maakte het Ljewin reeds duidelijk, dat hun inzichten volkomen
uiteen liepen; toch lichtte hij zijn stelling nader toe: dat het Russische volk van nature niet op dezelfde wijze als de andere volken
tegenover de grond kan staan, omdat het zich instinctief acht voorbestemd om reusachtige, nog onbebouwde ruimten in exploitatie te
brengen.
„Men vergist zich licht in de algemene bestemming van een volk,
wanneer men voorbarige conclusies trekt", viel Metrow Ljewin in de
rede, „en de levensvoorwaarden van de arbeider hangen af van zijn
verhouding tot de grond en tot het kapitaal". En zonder Ljewin tijd
te gunnen o m te antwoorden, begon hij hem uiteen te zetten, waarin zijn opvattingen verschilden van de gangbare. Ljewin begreep er
niets van, en trachtte zelfs niet te begrijpen; zijns inziens bestudeerde Metrow, net als alle economen, de toestand van het Russische
volk uitsluitend in verband met het kapitaal, het inkomen en de
rente, hoewel. hij toegaf dat de rente voor het grootste deel van het
land nihil was, het inkomen bestond uit niet de hongerdood te sterven, terwijl het kapitaal slechts in primitief gereedschap bestond.
Metrow verschilde van de andere vertegenwoordigers der school
slechts door een nieuwe theorie over het inkomen, die hij uitvoerig
toelichtte. Eerst trachtte Ljewin te luisteren, de ander te onderbreken om zijn eigen opvattingen duidelijk te maken en zo te bewijzen,
hoe slecht zij elkander konden verstaan, maar tenslotte liet hij Metrow maar praten, en voelde hij zich eigenlijk gevleid, dat een zo
geleerd man hem zijn theorie toevertrouwde en hem zo voorkomend
behandelde; hij wist niet dat de grote geleerde dit onderwerp in de

kring zijner vertrouwden reeds had uitgeput en niet ontevreden was,
dat hij een nieuwe toehoorder vond, en dat hij bovendien graag sprak
over de vraagstukken welke hem bezighielden, daar hij bij een mondelinge uiteenzetting zelf sommige punten duidelijker ging zien.
„wij komen nog te laat", merkte Katawasow eindelijk op, terwijl hij
zijn horloge raadpleegde; •„er is vandaag een buitengewone senaatsvergadering in verband met het vijftigjarig jubileum van Swintitsj",
verklaarde hij aan Ljewin, „ik heb beloofd te spreken over zijn
zoologische arbeid. Ga met ons mee, het zal interessant zijn."
„Je, gaat u mee", zei Metrow, ,,en doet u mij dan het genoegen, na
de zitting bij mij thuis uw werk voor te lezen; ik wil het graag
eens horen."
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„Het is nog maar een eerste schets en die moeite niet waard, maar ik
wil graag meegaan.”
Toen zij bij de Universiteit kwamen, was de zitting reeds begonnen;
er zaten zes mensen om een tafel, waarop een kleed lag, en een van
hen las voor; Ljewin ging naast een student zitten en vroeg wat er
werd voorgelezen.
„De biographie."
Ljewin luisterde werktuigelijk naar de biographie, en vernam een
reeks interessante bijzonderheden over het leven van de geleerde die
men herdacht. Na dit stuk werd er een gedicht voorgedragen, en toen
las Katawasow met luide stem een bijdrage voor over de arbeid van
Swintitsj. Ljewin bemerkte met schrik hoe laat het reeds was, verontschuldigde zich bij Metrow dat hij niet meer mee zou kunnen
gaan en maakte zich weg; tijdens de zitting had hij ruimschoots
gelegenheid gehad om na te denken over het nutteloze van een nadere kennismaking met de Petersburgse econoom; indien beiden
waren voorbeschikt om vruchtbaar werk te verrichten, dan kon dit
slechts geschieden, indien elk voor zich zijn studie voortzette.
4.
Lwow, de echtgenoot van Nathalie, naar wiens huis Ljewin van de
Universiteit ging, was kort geleden in verband met de opvoeding van
zijn zoons in Moskou komen wonen; zelf had hij in het buitenland
gestudeerd en zijn leven gesleten in de Europese hoofdsteden, waarheen hij als diplomaat werd gezonden. Ondanks een vrij groot leeftijdsverschil en hun zeer uiteenlopende opvattingen, hadden deze
beide mannen vriendschap voor elkander opgevat.
Ljewin trof zijn zwager aan, terwijl deze in kamerjas met een lorgnet op stond te lezen bij een lezenaar; het nog jeugdige gezicht van
Lwow, dat met zijn zilvergrijze lokken een aristocratische indruk
maakte, werd verlicht door een glimlach, toen hij Ljewin, die zich
niet had laten aankondigen, zag binnenkomen: „Ik wilde juist eens
naar Kitty laten informeren", zei hij, „hoe gaat het met haar?" En
hij schoof een schommelstoel aan: „Hier, dat zit gemakkelijker. Heb
je de circulaire van het Dagblad van Sint Petersburg gelezen? Uitstekend", zei hij met even een Frans accent.
Ljewin vertelde wat hij had gehoord over de geruchten te Peters569

burg en nadat zij waren uitgepraat over de politiek, verhaalde hij
van zijn onderhoud met Metrow, en de Senaatszitting.
„Wat benijd ik je om je relaties met die kring van professoren en
geleerden!" zei Lwow, die met de grootste aandacht had geluisterd:
„Het is waar, ik zou er niet zoveel aan hebben als jij, omdat ik daarvoor niet genoeg tijd heb en niet voldoende ontwikkeld ben."
„Omtrent dat laatste punt waag ik het, twijfel uit te spreken", antwoordde glimlachend Ljewin, getroffen door deze bescheiden eenvoud.
„Je weet niet, hoezeer ik dit merk, nu ik mij bezighoud met de opvoeding van zijn zoons; niet alleen moet ik mijn geheugen opfrissen,
maar ik moet ook mijn studie overdoen. Lach je daarom?"
„Integendeel, je bent me een voorbeeld voor mijn eigen toekomst, en
als ik je zo met je kinderen zie, leer ik hoe ik mijn plichten tegenover de mijne zal moeten nakomen."
„O, dat voorbeeld is niets bijzonders."
„Toch wel, want nooit heb ik beter opgevoede kinderen gezien dan
die van jou."
Lwow kon niet nalaten, voldaan te glimlachen. Op dit ogenblik
kwam de knappe mevrouw Lwow, in wandeltoilet, hen storen: „Ik
wist niet, dat je hier was," zei zij tegen Ljewin, „hoe gaat het met
Kitty? Je weet dat ik vandaag met haar eet?"
De echtgenoten bespraken hun verdere plannen, en Ljewin bood
aan met zijn schoonzuster naar het concert te gaan. Toen hij weer
wilde weggaan, herinnerde hij zich de boodschap van Kitty in verband met Stiwa.
„Ja, ik weet het", zei Lwow, „Mama wil dat wij hem de les lezen,
maar wat moet ik hem zeggen?"
„Goed, dan doe ik het wel", riep Ljewin glimlachend uit, en hij
snelde zijn schoonzuster achterna, die hem onder aan de trap opwachtte in haar witte pelsmantel.
5.

Er werden die dag op de matinee in de Vergaderzaal twee nieuwe
werken uitgevoerd: een fantasie over Koning Lear in de steppen,
en een kwartet gewijd aan de nagedachtenis van Bach. Ljewin wilde
zich graag een mening vormen over deze werken, die waren geschreven in een nieuwe stijl, en om niemands invloed te ondergaan,
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ging hij tegen een zuil staan leunen, nadat hij zijn schoonzuster naar
haar plaats had gebracht; hij had zich voorgenomen aandachtig te
luisteren. Hij liet zich niet afleiden door de gebaren van de dirigent,
door de toiletten der dames, door de aanblik van al die nietsnutten,
die voor heel iets anders dan voor de muziek naar het concert waren
gegaan. Hij ontweek vooral de liefhebbers en de kenners, die zo
graag willen praten, en hij stond, de ogen in de verte, in diepe aandacht verzonken. Maar hoe meer hij hoorde van de fantasie over
Koning Lear, des te onmogelijker werd het hem er zich een helder
en duidelijk oordeel over te vormen. Toen het stuk plotseling uit
was, verbaasde Ljewin zich, dat deze geestesinspanning hem zo moe
had gemaakt, hij wilde zijn indrukken vergelijken met die van deskundige mensen.
Overal stonden mensen op om elkaar te ontmoeten en in de pauze
tussen de beide stukken te praten; hij zag Pestzow staan praten met
een der beste muziekkenners.
„Het is verbazingwekkend!" zei Pestzow met zijn basstem. Goedendag, Konstantin Dmitritsj. De kleurrijkste passage, ik zou willen
zeggen: die waar het meeste perspectief in zit, is als Cordelia verschijnt, waar de vrouw, „dat ewig Weibliche", de strijd met het
noodlot aanbindt. Niet waar?"
„Waarom Cordelia?" vroeg Ljewin schuchter, hij was helemaal vergeten, dat er sprake was van Koning Lear.
„Cordelia verschijnt, ziet ge?" zei Pestzow en wees Ljewin op het
programma, waar aan de achterkant de tekst van Shakespeare in
het Russisch stond afgedrukt: „Daarzonder is het niet te volgen".
De pauze ging voorbij met discussies en debatten.
Ljewins aandacht was uitgeput; hij luisterde niet meer naar het
tweede stuk, welks kunstmatige eenvoud Pestzow vergeleek met een

praeraphaëlitisch schilderij, en meteen na het concert zocht hij met
spoed zijn schoonzuster op. Bij de uitgang, nadat hij allerlei bekenden had gezien en met hen dezelfde opmerkingen over de politiek en
de muziek had gewisseld, zag hij graaf Bohl, en het schoot hem te

binnen dat hij hem nog moest opzoeken.
„Ga er dan maar vlug heen", zei Nathalia, toen hij haar zijn zorgen
toevertrouwde: „Misschien ontvangt de gravin niet. En haal me
daarna af." Hij had met haar mee zullen gaan naar de openbare
vergadering van een Slavisch comité.
571

6.
„Ontvangt mevrouw misschien niet?" vroeg Ljewin, toen hij het
portaal binnenkwam.
„Zeker wel, gaat u maai naar binnen", antwoordde de portier en
nam de bezoeker resoluut diens jas af.
Wat een pech! dacht Ljewin, die zuchtend zijn ene handschoen uittrok en melancholiek met zijn hoed in zijn handen stond te draaien:
wat moet ik ze zeggen? En wat ben ik hier komen doen!
In de eerste salon ontmoette hij de gravin die met een streng gezicht
orders gaf aan een bediende; haar gezicht ontspande zich, toen zij
Ljewin zag, en zij verzocht hem een kamer binnen te gaan waar haar
beide dochters praatten met een hooggeplaatste officier. Ljewin
kwam binnen, groette, ging bij een canapé zitten en legde zijn hoed
op zijn knieën.
„Hoe gaat het met uw vrouw? Komt u van het concert? Wij konden
er niet heengaan", zei het ene meisje.
De gravin verscheen, ging op de canapé zitten, wendde zich tot Ljewin, herhaalde dezelfde reeks vragen: de gezondheid van Kitty, het
concert, en voegde er bij wijze van afwisseling enkele opmerkingen
over de plotselinge dood van een vriendin aan toe.
„Was u gisteren in de Opera?"

„Ja".
„Lucca was prachtig."
Enzovoorts, totdat de officier opstond, groette en heenging. Ljewin
maakte aanstalten, dit voorbeeld te volgen, maar een verbaasde blfk
van de gravin weerhield hem — het ogenblik was nog niet gekomen.
Hij ging weer zitten, verlegen met zijn droevige figuur, en steeds
minder in staat een onderwerp van gesprek te vinden.
„Gaat u naar de vergadering van het comité?" vroeg de gravin: „Het
heet dat het interesant moet zijn."
„Ik heb beloofd, er mijn schoonzuster op te zoeken."
Nieuwe stilte, waarin de drie dames een blik wisselden. Het zal tijd
zijn om te vertrekken, dacht Ljewin, en hij stond op. De dames hielden hem nu niet meer tegen, drukten hem de hand en gaven hem
mille c h o s e s mee voor zijn vrouw.
Terwijl de portier hem weer in zijn jas hielp, vroeg deze naar zijn
naam en adres, en schreef die vol waardigheid op in een prachtig
ingebonden boek.
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Och, eigenlijk kan het me ook niet schelen, dacht Ljewin, maar
grote genade, wat is het stompzinnig! En wat is dat alles nutteloos
en belachelijk.
Hij ging zijn schoonzuster afhalen, bracht haar naar zijn huis, trof
daar Kitty gezond en wel aan, en begaf zich naar de club, waar hij
zijn schoonvader zou treffen.
7.
Ljewin was niet weer in de club geweest, sinds hij na zijn studietijd
een winter in Moskou had doorgebracht, maar zijn verflauwde herinneringen werden weer waker, toen hij voor de grote stoep stond op
het uitgestrekte ronde plein en de portier hem buigend opendeed,
terwijl deze hem verzocht zijn jas en overschoenen uit te doen, alvorens hij naar de eerste verdieping ging. Evenals vroeger schonk
het hem een behagelijk gevoel, waar nog bijkwam het besef in goed
gezelschap te zijn.
„Dat is lang geleden dat wij het genoegen hebben gehad u te zien",
zei de tweede portier, die hem boven aan de trap ontving en wie
alle leden der club met hun verwanten bekend waren. „De vorst
heeft u gisteren ingeschreven, Stefan Arkadjewitsj is er nog niet."
Toen Ljewin de eetzaal binnenkwam, waren reeds bijna alle tafeltjes bezet; onder de gasten herkende hij bekende gezichten; de oude
vorst, Swiageski, Serge Iwanitsj, Wronski; en jong en oud, schenen
zij met hun jassen hun zorgen bij de vestiaire te hebben achtergelaten, om nog slechts te denken aan de aangename zijden des levens.
„Je bent laat", zei de vorst, die over zijn schouder heen met een
glimlach zijn schoonzoon de hand reikte, „hoe gaat het met Kitty?"
liet hij er op volgen en stak de punt van zijn servet in een knoopsgat van zijn vest.
„Het gaat goed met haar, zij eet met haar beide zusters."
„Des te beter, ga daarginds maar vlug zitten, hier is alles bezet", zei
de vorst en nam omzichtig een bord soep aan uit handen van een
kellner.
,,Hierheen, Ljewin", riep een joviale stem achter uit de zaal. Het was
Toerowtzin die naast een jonge officier zat en twee plaatsen had
vrijgehouden voor Oblonski en Ljewin. Deze ging grif op een der
gereserveerde stoelen zitten en liet zich voorstellen aan de jonge
officier.
„Die Stiwa is ook altijd te laat."
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„Daar is hij.”
„Je bent er nog maar net, is het niet?" vroeg Oblonski aan Ljewin,
toen hij hem had bereikt: „Laten we eerst een glas wodka drinken."
En alvorens te gaan eten, begaven de beide vrienden zich naar een
grote tafel, waarop een zeer uitgebreide z a k o e s k a gereed stond;
toch zag Stefan nog kans een speciale hors d'oeuvre te verlangen,
welke hem aanstonds door een bediende in livrei werd gebracht.
Onmiddellijk na de soep werd er champagne besteld; Ljewin had
honger, hij at en dronk gretig, genoot van ganser harte van de gesprekken zijner tafelburen. De grapjes waren een tikje lichtzinnig
en over en weer dronk men elkander champagne toe, en de ene fles
na de andere leeg; er werd gesproken over paarden, wedrennen, en
Wronski's draver, Atlas, werd genoemd, die pas een prijs had gewonnen.
„En daar heb je de gelukkige eigenaar zelf", zei Stefan tegen het
einde van het diner, terwijl hij achteroverleunde in zijn stoel om
Wronski de hand te reiken, die in gezelschap was van een gardekolonel, een reus van een man; Wronski boog over tot Oblonski, fluisterde hem met een monter gezicht -een paar woorden in het oor en
strekte met een beminnelijke glimlach zijn hand uit naar Ljewin:
„Blij u te zien", zei hij, „na de verkiezingen heb ik u in de hele
stad gezocht, maar u was verdwenen."
„Inderdaad, ik ben er dezelfde dag nog vandoor gegaan. Wij spraken
juist over uw draver, ik maak u mijn compliment."
„Houdt u er zelf ook niet renpaarden op na?"
„Ik niet, maar mijn vader had een paardenstal, en zodoende weet ik
er wel iets van."
„Waar heb je zitten eten?" vroeg Oblonski.
„Aan de tweede tafel achter de zuilen."
„Hij werd bedolven onder de gelukwensen; het is geen kleinigheid,
de tweede keizerlijke prijs! Ach, als ik eens hetzelfde geluk had bij
het spel!" zei de grote kolonel.
„Dat is Yaswin", zei Toerowtzin tegen Ljewin, toen hij de reus naar
de zogenaamde H e 11 e p o or t zag gaan. Wronski ging bij hen aan
tafel zitten, en onder de invloed van de wijn en de prettige atmosfeer
in de club praatte Ljewin gezellig met hem; blij dat hij geen wrok
meer koesterde jegens zijn vroegere rivaal, maakte hij zelfs een toespeling op de ontmoeting bij prinses Marie Borisowna.
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„Marie Borisowna? Wat een vrouw!” riep Stefan Arkadjewitsj uit,
en hij vertelde over de bejaarde dame een anecdote, waarom iedereen, en vooral "Wronski lachte.
„Kom heren, als wij klaar zijn, laten wij dan opstappen", zei
Oblonski.
8.
Ljewin verliet de eetzaal met een bijzonder licht gevoel in het hoofd
en liep in de naburige salon tegen zijn schoonvader aan.
„Wat zeg je van deze tempel der luiheid?" vroeg de oude vorst en
nam zijn schoonzoon in de arm: „Loop eens mee rond."
„Ik wil niets liever, want het interesseert mij,"
„Mij ook, maar anders dan jou. Wanneer jij hier zulke heertjes ziet",
zei hij en wees op een oude, gebogen heer met een hangende lip, die
moeizaam op fluwelen schoenen voortschuifelde, „dan wil jij graag
geloven dat zij van hun geboorte af zo kinds zijn, en daar glimlach
je om; terwijl ik naar ze kijk en tegen mezelf zeg dat ik binnenkort
me net zo zal voortslepen!"
Pratend en terloops hun kennissen groetend, liepen de beide mannen
door de salon, waar men kaart en schaak speelde, naar de biljartzaal,
waar een groep om een paar flessen champagne heen stond — zij
wierpen een blik door de Hellepoort en zagen daarbinnen Yaswin
reeds zitten temidden van een gezelschap gokkers. Voorzichtig gin-

gen zij de leeszaal binnen — een jongeman zat bij de leeslamp onge-

duldig te bladeren, naast een kale generaal die in zijn lectuur was
verdiept. Zij gingen ook een vertrek binnen, dat de vorst had betiteld als „de genieënzaal", en vonden er die heren, die zaten te praten
over de politiek.
„Vorst, men wacht op u", kwam een der kaartspelers waarschuwen,
nadat hij hem overal reeds had gezocht.
Nu hij alleen was, bleef Ljewin nog wat luisteren naar de drie heren;
toen herinnerde hij zich hoe vaak hij nu reeds sinds die morgen hetzelfde had gehoord, en grenzeloos verveeld ging hij weer heen op
zoek naar Toerowtzin en Oblonski, met wie hij zich tenminste niet
verveelde. Zij waren nog in de biljartzaal, waar Stefan Arkadjewitsj en Wronski in een hoek stonden te praten.
„Niet dat zij zich verveelt, maar dat onzekere vooruitzicht maakt
haar nerveus", ving Ljewin in het voorbijgaan op. Hij wilde doorlopen, maar Stiwa riep hem naderbij.
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„Ga niet weg, Ljewin”, zei hij met vochtige ogen, zoals altijd na een
ogenblik van vertedering of wanneer hij had gedronken, en ditmaal
was het het een en het ander.
„Hij is mijn beste, mijn liefste vriend", zei hij tegen Wronski, „en
daar jij mij ook dierbaar bent, zou ik jullie dichter bij elkander
willen brengen en willen zien dat jullie vrienden werden, dat verdienen jullie allebei."
„Wij behoeven elkander alleen nog maar te omhelzen", antwoordde
Wronski vrolijk en bood Ljewin een hand, welke deze hartelijk
drukte.
„Zeer verheugd!"
„Champagne!" riep Oblonski tegen een keilner.
„Evenzeer", zei Wronski; toch wisten zij ondanks deze wederzijdse
voldoening niet recht, wat te zeggen.
„Je weet dat hij Anna niet kent", merkte Oblonski op, „en ik wil
hem aan haar voorstellen."
„Dat zal haar verheugen," antwoordde Wronski, „ik zou voorstellen
het meteen te doen, als ik mij geen zorgen maakte over Yaswin en
een oogje in het zeil wilde houden."
„Is hij bezig te verliezen?"

„Zoveel hij maar kan; ik alleen heb enige invloed op hem," zei
Wronski, die hen een ogenblik later verliet om zijn vriend op te
zoeken.
„Waarom zouden wij niet zonder hem naar Anna toe gaan?" zei
Oblonski en greep Ljewin, toen zij alleen waren, bij de arm, „ik heb
haar al. zo lang beloofd je eens mee te brengen. Wat doe je vanavond?"
„Niets bijzonders; laten we er heengaan, als je het wilt."
„Voortreffelijk. Laat mijn rijtuig voorkomen," zei Oblonski tegen
een lakei. En de beide mannen gingen weg van het biljart.
9.
„Het rijtuig van vorst Oblonski!" riep de portier met stentorstem.
Het rijtuig reed voor, de beide vrienden stapte in en L j ewins gevoel

van lichamelijk en geestelijk welbehagen sinds zijn binnenkomst op
de club, duurde voort, zolang zij op het plein waren; maar het geschreeuw van de huurkoetsiers op straat, het schokken van het rijtuig en de aanblik van het rode uithangbord van een clandestiene
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kroeg, brachten hem terug tot de werkelijkheid; hij vroeg zich af of
hij wel verstandig deed, naar Anna toe te gaan. Wat zou Kitty ervan
zeggen? Alsof Stefan had geraden wat er in zijn metgezel omging,
sneed hij diens gepeins af:
„Wat ben ik blij, je met haar in kennis te kunnen brengen! Je weet
dat Dolly er al lang naar heeft verlangd. Lwow komt ook bij haar
thuis. Ook al is zij mijn zuster, toch moet ik zeggen dat Anna een
buitengewone vrouw is; ellendig genoeg, ziet de toestand er voor
haar somberder uit dan ooit."
„Hoe dat zo?"
„Wij waren bezig over een scheiding, haar man stemt er in toe,
maar er ontstaan moeilijkheden over het kind, en sinds drie maanden zit er nu al geen schot in de zaak. Zodra de scheiding zal zijn
uitgesproken, trouwt zij met Wronski, en dan is haar positie even
normaal als die van jou of vani mij."
„Waarin bestaan die moeilijkheden?"
„Dat zou te omslachtig zijn om je te vertellen. Hoe dan ook, zij is nu
al drie maanden in Moskou, waar iedereen haar kent, en zij ziet er
geen andere vrouw dan Dolly, omdat zij zich aan niemand wil opdringen. Had je ooit gedacht, dat die gekke prinses Warwara haar
heeft doen weten, dat zij fatsoenshalve bij haar weggaat? Een andere
vrouw dan Anna zou wanhopig zijn, maar je zult zien hoe zij daarentegen haar leven waardig heeft ingericht en gevuld. — Links tegenover de kerk," riep Oblonski tegen de koetsier; hij hing uit het
raampje en wierp zijn bontjas naar achteren, ondanks de twaalf
graden vorst.
„Heeft zij dan geen dochtertje, waarvoor zij moet zorgen?"
„Jij kunt de vrouw ook niet anders zien dan als kindersloof! Ja zeker, zij zorgt voor haar dochtertje, maar daar maakt zij geen ophef
van. Haar bezigheden zijn van intellectuele aard — zij schrijft. ik
zie je glimlachen, maar je hebt ongelijk; wat zij schrijft, is bestemd
voor de jeugd; zij spreekt er tegen niemand over, behalve tegen mij,
omdat ik het manuscript heb laten lezen aan Varkowew, de uitgever.
Daar hij zelf schrijft, heeft hij er verstand van, en hij zegt, dat het
zeer de moeite waard is. Denk nu niet meteen, dat zij de blauwkous
uithangt. Anna is voor alles een vrouw met een hart. Zij heeft ook
de zorg op zich genomen voor een klein Engels meisje en voor de
familie daarvan."
„Uit philanthropie?"
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„Waarom het belachelijk te maken? Het is het gezin van een Engelse pikeur, die zijn vak voortreffelijk verstond en bij Wronski .in
dienst is geweest; de rampzalige is te gronde gegaan aan de drank en
heeft vrouw en kinderen in de steek gelaten; Anna is zich voor die
ongelukkige vrouw gaan interesseren en is tenslotte voor haar en
voor haar kinderen gaan zorgen, maar niet alleen met geld, want
zelf geeft zij een van de jongens les in 't Russisch om hem klaar te
maken voor het gynasium, en zij heeft het meisje bij zich genomen.”
Op dit ogenblik reed het rijtuig een plein op; Stefan belde aan de
deur waarvoor zij hadden stilgehouden, zonder te vragen of mevrouw
wel ontving, ontdeed hij zich in de vestibule van zijn pelsjas. Hoewel
Ljewin zich steeds meer begon af te vragen of het wel gepast was,
wat hij deed, volgde hij toch dit voorbeeld na. Toen hij zichzelf in
de spiegel bekeek, zag hij dat zijn gezicht een hoogrode kleur had,
maar in de zekerheid dat hij niet teveel had gedronken, volgde hij
Oblonski de trap op. Op de eerste verdieping werden zij ontvangen
door een bediende, die op de familaire vragen van Stefan Arkadjewitsj antwoordde, dat mevrouw met meneer Varkowew in de studeerkamer van de graaf was.
Zij gingen door een kleine eetkamer naar een schemerig verlicht
vertrek, waar een reflector voor een groot portret een zacht licht
wierp op het beeld van een vrouw met forse schouders, zwarte krul•.
len, een nadenkende glimlach en een betoverende blik. Ljewin stond

als vastgenageld -- zo'n schoon wezen kon in werkelijkheid niet
bestaan.... Het was het portret van Anna, dat Michaïlow in Italië
had geschilderd.
„Het verheugt me zeer....," zei een stem klaarblijkelijk tot de
nieuw aangekomenen. Het was Anna die achter een gordijn van
klimplanten vandaan kwam om haar bezoekers welkom te heten. En
in het schemerduister van het vertrek herkende Ljewin het origineel
van het portret, in een eenvoudige, tot aan de hals gesloten japon,
welke haar schoonheid niet onderlijnde, maar wel de majestueuze
bekoring deed uitkomen, welke de kunstenaar zo goed had verstaan.
10.
Zij liep op hem toe en ontveinsde het genoegen niet, dat zijn bezoek
haar bereidde; met ongedwongen eenvoud van een vrouw uit de
beste kringen reikte zij hem een kleine, energieke hand, stelde hem
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voor aan Varkowew en noemde hem de naam van het meisje dat met
haar werk bij de tafel zat: „Ik stel het zeer op prijs kennis met u te
maken, want dank zij Stiwa en uw vrouw bent u allang geen
vreemde meer voor mij. Ik zal nooit de indruk vergeten, die zij op
mij heeft gemaakt; zo'n bevallig wezen is slechts te vergelijken met
een mooie bloem; en ik hoor dat zij weldra moeder zal zijn?" Zij
sprak zonder haast, zag beurtelings Ljewin en haar broer aan, en
zette haar nieuwe bezoeker op zijn gemak, alsof zij elkander sinds
hun kinderjaren hadden gekend.
Oblonski vroeg haar, of er kon worden gerookt.
„Daarom zijn wij juist naar de studeerkamer van Alexis gevlucht,"
antwoordde zij en schoof Ljewin een sigarenkoker van schildpad toe,
terwijl zij er zelf een sigaret uit nam.
„Hoe gaat het vandaag met je?" zei Stiwa.
„Gaat wel, een tikje nerveus, als altijd."
„Is het niet mooi?" vroeg Stiwa, die bemerkte hoe Ljewin het portret bewonderde.
„Ik heb nooit iets gezien dat zo af was."
„En dat tevens zozeer gelijkt," vulde Varkowew aan.
Er verscheen een zeer merkwaardige glans op Anna's gezicht, toen
Ljewin, om het portret met het origineel te vergelijken, haar aandachtig gadesloeg; hij kleurde en om zijn verlegenheid te verbergen

;

vroeg hij mevrouw Karenina, wanneer zij voor het laatst Dolly had
gezien.
„Dolly? Ik heb haar eergisteren gezien; zij was ten hoogste gebelgd,
over de leraars op het gymnasium van Grisja, zij noemt hen onrecht-

vaardig; wij praatten zojuist met meneer Varkowew over de schilderijen van Votsjenko — kent u die?"
„Ja," 'antwoordde Ljewin en nu begon een gesprek over de nieuwe
richtingen in de schilderkunst en over de illustraties, welke een
Frans schilder kort geleden bij de Bijbel had gemaakt. Anna sprak
met veel begrip, maar zonder enig snobisme, waarbij zij de anderen
volgaarne te haren koste liet pralen, en in plaats van, zoals die morgen, met zijn houding geen raad te weten, vond Ljewin het even
aangenaam en gemakkelijk om te luisteren als om te spreken. Toen
Varkowew de Franse schilderkunst een overdreven realisme verweet, merkte Ljewin op, dat dit realisme een reactie was op de verstoning van de kunst, die nergens zo'n omvang had aangenomen als
in Frankrijk: „Niet meer liegen wordt langzamerhand poëzie", be579

sloot hij, en het stemde hem gelukkig, toen hij Anna met instemming
zag lachen.
„Wat u daar zegt, geldt ook voor de litteratuur", hernam zij, „Zola,
Daudet, misschien gaat het altijd zo: men vangt aan met het bedenken van denkbeeldige figuren, een versteend ideaal, maar als het
werk af is, lijken die gestalten vervelend en doods, en men keert
terug tot de natuur."
„Zo is het," zei Varkowew.
„Dus je komt van de club?" vroeg Anna aan haar broer en zij boog
naar hem over om op gedempte toon tegen hem te spreken.
Wat een vrouw! dacht Ljewin, gans verzonken in de beschouwing
van dat levendige gezicht, dat in het gesprek met Stiwa achtereenvolgens nieuwsgierigheid, woede en trots uitdrukte; maar Anna's
opwinding was van voorbijgaande aard; zij kneep de ogen half dicht
als om haar gedachten te verzamelen, en wendde zich toen tot het
Engelse meisje:
„Please, order the tea in the drawing-room", zei hij. Het kind stond
op en ging de kamer uit.
„Is zij goed geslaagd voor haar examen?" vroeg Stefan.
„Uitstekend; het is een zeer begaafd meisje met een erg aardig karakter."
„Je zult straks nog meer om haar geven dan om je eigen dochtertje."
„Dat is weer echt iets voor een man! Zijn dat gevoelens om te vergelijken? Ik houd van mijn dochtertje op de ene, van haar op een
andere manier."
„Ach, indien Anna Arkadjewna aan de Russische kinderen een honderdste deel besteedde van de aandacht, die zij aan dit Engelse kind
wijdt, wat zou dat niet betekenen! Zij zou iets groots tot stand brengen."
„Wat wilt ge? Dat gaat niet op bevel. Graaf Alexis Kyrilowitsj" —
schuchter keek zij naar Ljewin, en deze knikte bij die naam goedkeurend en eerbiedig --- „heeft mij ten zeerste aangespoord, de
scholen op het land te bezoeken; ik heb het geprobeerd, maar het
heeft mij nooit kunnen boeien. U spreekt over aandacht? Maar de
grondslag daarvan is de liefde, en de liefde laat zich niet bevelen.
Het zou mij niet gemakkelijk vallen, als ik u moest zeggen, waarom
ik zo ben gehecht aan dat Engelse meisje, ik weet het heus niet."
En weer keek zij Ljewin aan als om hem te doen blijken, dat zij
slechts sprak met de bedoeling zijn instemming te verwerven en dat
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zij er bij voorbaat van overtuigd was, dat zij elkander begrepen.
„Hoe geheel ben ik het met u eens," riep deze uit, „in die onderwijsaangelegenheden kan een mens zijn ziel niet leggen; de philantropische instellingen blijven meestal dan ook slechts een dode letter."
„Ja," zei Anna na een ogenblik stilte, „ik heb nooit kunnen houden
van een hele school ondeugende meisjes, daarvoor is mijn hart niet
ruim genoeg; zelfs nu niet nu ik wat bezigheid zo goed zou kunnen
gebruiken!" besloot zij met een somber gezicht, terwijl zij zich tot
Ljewin wendde, hoewel zij met haar broer sprak. Toen fronste zij de
wenkbrauwen, alsof zij zich deze halve vertrouwelijkheid euvel
duidde, en veranderde van onderwerp: „U hebt de naam, niet bijster
te hechten aan uw burgerplichten," zei zij glimlachend tegen Ljewin,
„maar ik heb u altijd verdedigd."
„Op welke wijze?"
„Dat hing van de aanvallen af. Maar als wij eens gingen theedrinken," zei zij, stond op en nam een ingebonden boek van de tafel.
,,Geef let mij, Anna Arkadjewna," zei Varkowew en wees op het

.

boek.
,,Nee, het is niet de moeite waard."

„Ik heb er met hem over gesproken," fluisterde Stefan Arkadjewitsj
en duidde op Ljewin.
,,Daar heb je niet verstandig aan gedaan, mijn schrijverij lijkt op

die boekjes van gevangenen, welke men ons vroeger verkocht; het is
geduldwerk ." Ljewin werd getroffen door de behoefte aan oprechtheid van deze merkwaardige vrouw, als was dit nog een bijzondere charme. Zij trachtte geenszins de pijnlijke kanten van haar
situatie te verheimelijken, en er kwam een ernstige uitdrukking op
het mooie gezicht, dat hierdoor nog schoner werd. Ljewin wierp een
laatsté blik op het prachtige portret, terwijl Anna haar broer in de
arm nam, en een gevoel van teder medelijden kwam in hem op.
Mevrouw Karenin liet de beide mannen naar de salon gaan en bleef
achter om met Stiwa te praten. Waarover sprak zij met hem? Over
de scheiding? Over Wronski? Ljewin hoorde in zijn ontroering niets
van wat Varkowew hem vertelde over het boek, dat de jonge vrouw
had geschreven. Onder het theedrinken werd er gepraat; de boeiende
onderwerpen raakten niet uitgeput, en alle vier schenen zij over te
vloeien van ideeën; maar men wachtte zijn beurt af, en alles wat er
werd gezegd, kreeg voor Ljewin een bijzondere betekenis. Hij luisterde naar Anna, bewonderde haar scherpzinnigheid, haar kennis,
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haar tact, haar natuurlijkheid, en trachtte door te dringen in haar
innerlijk leven, in haar gevoelens. Hij, die haar vroeger zo gemakkelijk en streng had beoordeeld, zocht alleen nog maar verontschuldigingen voor haar, en de gedachte dat zij niet gelukkig was en dat
Wronski haar niet verstond, beklemde hem. Het was over elven toen
Stefan opstond om heen te gaan; Varkowew was reeds enige tijd te
voren vertrokken. Ook Ljewin stond op, maar met een spijtig gevoel;
het was hem alsof hij hier nog maar uiterst kort was.
„Vaarwel," zei Anna tegen hem en hield een van zijn handen in de
hare met een blik die hem verwarde, „ik ben blij, dat het ijs is gebroken. Zegt u tegen uw vrouw, dat ik haar graag mag, evenals
vroeger, en indien zij mij mijn situatie niet kan vergeven, zeg haar
dan hoe ik verlang, dat zij die nooit zal leren verstaan. Om te vergeven moet men hebben geleden, en daarvoor behoede haar God."
„Ik zal het haar zeggen," antwoordde Ljewin en kleurde.

Die ongelukkige en lieftallige vrouw! dacht Ljewin, toen hij weer
op straat in de koude nachtlucht stond.
„Wat heb ik je gezegd?" vroeg Oblonski hem, nu hij zag dat de
ander was overwonnen: „Had ik geen gelijk?"
„Ja," antwoordde Ljewin peinzend, „deze vrouw is werkelijk buitengewoon, en haar bekoringskracht is niet uitsluitend het gevolg van
haar geest --- men gevoelt, dat zij hart heeft. „Zij gaat iemand aan
het hart!"
„Gode zij dank, zal alles, naar ik hoop, voor elkaar komen; maar laat
dit je een les zijn, niet te vlug te oordelen, Vaarwel, hier moeten we
elk een andere kant op."
Ljewin kwam thuis, nog steeds onder de bekoring van Anna, trachtte zich de kleinste details van de avond te herinneren, en was er van
overtuigd, dat hij dit verheven wezen verstond.
Koesma, die hem de deur opendeed, deelde zijn meester mee, dat
Katharina Alexandrowna het goed maakte, en dat haar zusters p.ss
waren vertrokken; tegelijkertijd gaf hij hem twee brieven, welke
Ljewin meteen doorvloog. De ene was van zijn opzichter, die voor
het koren geen koper vond tegen een behoorlijke prijs; de andere
van zijn zuster, die hem verwijten maakte, dat hij haar voogdijkwestie verwaarloosde; goed, wij zullen beneden onze prijs verkopen,
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dacht hij en deed zo simpelweg de eerste kwestie af; mijn zuster -zij heeft gelijk, dat zij mij beknort, maar de tijd gaat zo vlug om, dat
ik geen gelegenheid heb gehad vandaag naar de rechtbank te gaan.
en toch was ik dit van plan. Hij nam zich vast voor er de volgende
dag heen te gaan en wierp, terwijl hij naar de kamer van zijn vrouw
ging, een blik terug op de afgelopen dag: wat had hij anders gedaan
dan praten, telkens weer praten? Geen der besproken onderwerpen
zou hem buiten in beslag hebben genomen, zij hadden alleen hier
betekenis, en hoewel er niets afkeurenswaardigs in die gesprekken
school, voelde hij toch een vaag verwijt in zijn binnenste, nu hij
zich zijn gemakkelijke vertedering over Anna herinnerde.
Kitty was triest en dromerig gestemd; de maaltijd der drie zusters
was vrolijk geweest, maar toen Ljewin niet thuis kwam, had hun de
avond lang toegeschenen: „Wat is er met jou?" vroeg zij hem, toen
zij een eigenaardig licht in zijn ogen zag, maar zij hoedde zich er
wel voor dit te zeggen.
„Ik heb Wronski ontmoet in de club en ik ben daar blij om; het
ging heel gewoon, en voortaan zullen er geen moeilijkheden meer
tussen ons bestaan, hoewel ik niet van plan ben zijn gezelschap op
te zoeken. „Terwijl hij dit zei, kleurde hij, want om „zijn gezelschap
niet te zoeken" was hij uit de club naar Anna toegegaan: „Wij klagen over het drankmisbruik bij het volk, maar ik geloof dat de mannen van standing niet minder drinken, en niet eens alleen op de
feestdagen."
Kitty stelde veel meer belang in de oorzaak van het plotselinge kleuren van haar man dan in het drankmisbruik bij het volk; zij begon

dan ook weer te vragen: „Wat heb je na het diner gedaan?"
„Stiwa heeft mij aan het hoofd gezeurd om mee te gaan naar Anna
Arkadjewna", antwoordde hij met een steeds hoger kleur en ditmaal
niet meer twijfelend aan het weinig passende van zijn bezoek.
De ogen van Kitty schoten bliksemflitsen, maar zij beheerste zich
en zei eenvoudig: „Ach zo!"

,,Je bent toch niet boos? Stiwa drong er zo op aan, en ik wist dat
Doily het ook graag wilde."
„Wel nee!" antwoordde zij met een blik die niets goeds voorspelde.
„Het is een alleraardigste vrouw, die medelijden verdient," vervolgde
Ljewin en hij vertelde van Anna's levenswijze, terwijl hij zijn in-

drukken aan Kitty mededeelde.
„Van wie heb je een brief gekregen?"
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Hij zei het haar en misleid door haar kalme manier van doen, ging
hij naar zijn kamer om zich te ontkleden. Toen hij weer binnenkwam, zat Kitty nog steeds op dezelfde plaats, zij zag hem aan en
brak uit in tranen.
„Wat is er?" vroeg hij verontrust en verstond meteen waarom zij
huilde.
„Je bent onder de bekoring van die afschuwelijke vrouw, ik heb het
gezien aan je ogen, ze heeft je reeds betoverd. En hoe zou het ook
anders kunnen. Je bent in de club geweest, je hebt teveel gedronken, waar kon je dan nog heen gaan, tenzij naar een vrouw als zij?
Nee, zo kan het niet voortgaan -- morgen reizen wij weer af."
Ljewin had grote moeite om zijn vrouw zachter te stemmen, en
slaagde hierin slechts door haar te beloven niet weer naar Anna toe
te gaan, wier verderfelijke invloed, tezamen met een overmatig
drinken van champagne, zijn oordeel had vertroebeld. Met meer oprechtheid bekende hij, dat dit leven van leeglopers die niets anders
doen dan drinken, eten en kletsen, op hem een slechte indruk had
gemaakt. Zij praatten tot laat in de nacht en sliepen pas tegen drie
uur 's morgens in, toen zij zich voldoende hadden verzoend om de
slaap te kunnen vinden.
12.

Nadat zij afscheid had genomen van haar bezoekers, begon Anna
door haar kamers op en neer te lopen. Zij ontveinsde zich niet dat
sedert enige tijd haar omgang met mannen bijna onwillekeurig een
zekere coquetterie vertoonde, en beleed bij zichzelf dat zij haar best
had gedaan om Ljewin het hoofd op hol te brengen; maar hoewel hij
haar aanstonds en zij, evenals Kitty, een onnawijsbare overeenkomst
ontdekte tussen hem en Wronski, hoezeer zij in menig opzicht uiter-

lijk ook mochten verschillen, zij dacht toch niet aan hem. Slechts
één gedachte hield haar voortdurend bezig:
Waarom oefen ik, die toch zoveel aantrekkingskracht blijk te bezit-

ten voor een gehuwd man, die houdt van zijn vrouw, die niet sterker uit op hem? Wat doet hem zo koud zijn? Hij houdt nog wel van
mij, maar er is iets dat ons scheidt! Hij is vanavond niet thuis gekomen, naar hij zegt, om Yaswin in het oog te houden. Is Yaswin
dan een kind? En toch liegt hij niet; hij wil mij alleen bewijzen, dat
hij onafhankelijk blijft; dat bestrijd ik niet, maar waarom moet hij
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daarop zo de nadruk leggen? Kan hij dan niet begrijpen, hoe verschrikkelijk dit leven voor mij is? Dit eeuwig afwachten van een
ontknoping, die maar niet komt? Steeds maar geen antwoord! En
wat kan ik doen? Wat kan ik ondertussen beginnen? Niets, alleen
maar me beheersen, verteren van ongeduld, afleiding verzinnen! En
wat betekent dit alles, dit pikeursgezin, dit lezen, dit schrijven, wat
anders dart evenveel pogingen om mezelf te verdoven, zoals des
nachts de morphine! Zijn liefde alleen zou mij redden! zei zij, en
tranen van medelijden met haar eigen lot welden op in haar ogen.
Er weerklonk een welbekend belletje, en meteen veegde Anna haar
ogen af, wendde algehele kalmte voor en ging bij de lamp zitten met
een boek; zij stond er op haar ontstemming te tonen, niet haar smart
te laten zien. Wronski mocht er niet toe komen haar te beklagen —
zo lokte zij zelf de strijd uit, die zij haar geliefde verweet. Wronski
kwam met een tevreden en opgewekt gezicht binnen, liep op haar
toe en vroeg haar vrolijk of zij zich niet had verveeld.
„Welnee, dat heb ik afgeleerd. Stiwa en Ljewin zijn op bezoek geweest."
„Dat wist ik; vind je Ljewin aardig?" vroeg hij en ging naast haar
zitten.
„Er aardig; ze zijn net weg. Wat heb je met Yaswin gedaan?"
„Wat een afschuwelijke hartstocht toch, dat spel! Hij had 17000 roebels gewonnen en ik was erin geslaagd hem mee te tronen, toen hij
mij weer is ontsnapt; op het ogenblik is hij bezig alles weer te
verliezen."
„Waarom hem dan in het oog gehouden?" zei Anna, die bruusk haar
hoofd ophief en de ijzige blik van Wronski ontmoette: „Nadat je
tegen Stiwa heb gezegd, dat je bij hem wilde blijven om hem van
het spel af te houden, heb je hem per slot van rekening in de steek
gelaten?"
„In de eerste plaats heb ik Stiwa geen boodschap meegegeven, en
in de tweede plaats heb ik niet de gewoonte te liegen," antwoordde
hij vastbesloten tegen haar in te gaan, „en tenslotte heb ik gedaan,
wat mij lustte. — Anna, Anna, waarom die verwijten?" vervolgde
hij na een ogenblik van stilte, terwijl hij haar zijn open hand toestak, in de hoop dat zij er de hare in zou leggen. Een boze genius
weerhield haar daarvan.
„Ongetwijfeld heb je gedaan wat je lustte, wie twijfelt daaraan;
maar waarom leg je daarop zo de nadruk?" antwoordde zij, terwijl
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Wronski zijn hand terugtrok met nog meer koppigheid op zijn gelaat: „Het is voor jou een kwestie van volharding, van hardnekkigheid," zei zij, „je wilt zien wie van ons beiden het zal winnen. Als je
wist hoe ik mij, wanneer ik jou zo vijandig zie, aan de rand van een
afgrond voel. Hoe bang ben ik voor mijzelf!" En een en al medelijden met haar droevig lot, wendde zij het hoofd af om haar tranen
voor hem te verbergen.
„Maar waar slaat dit alles op?" zei Wronski onthutst door deze wanhoop. En hij boog naar Anna toe om haar hand te grijpen en die te
kussen: „Kun je me verwijten, dat ik buitenshuis verstrooiing zoek?
Mijd ik dan niet het gezelschap van vrouwen?"
„Dat ontbreek er nog maar aan?"
„Kom, zeg mij wat ik moet doen om je gelukkig te maken, ik ben
tot alles bereid om jou leed te besparen!" zei hij, ontroerd nu hij
haar zo rampzalig zag.
„Het is niets," antwoordde zij, „de eenzaamheid, de zenuwen; laten
we er niet meer over spreken. Vertel mij wat er op de wedrennen
is gebeurd; je hebt er nog geen woord over gezegd," zei zij en trachtte de trots te verhullen, welke zij gevoelde nu zij dat ijzeren karakter had gedwongen voor haar te buigen.
Wronski vroeg nog wat te eten en terwijl hij at, vertelde hij haar
van de wedrennen; maar uit de klank van zijn stem, uit zijn steeds
ijziger blik begreep Anna, dat zij de zo even behaalde overwinning
duur moest betalen, en dat hij haar die woorden: „Ik ben bang voor
mijzelf, ik voel mij op de rand van een afgrond," niet vergaf. Het
was een gevaarlijk wapen, dat zij niet weer mocht aanwenden; het
stond tussen hen in als een oorlogsgod, zo voelde zij, en was evenmin
als Wronski, in staat die kracht te beteugelen.
13.

Enkele maanden tevoren zou Ljewin het niet voor mogelijk hebben
gehouden, vredig in te slapen na een dag, zo besteed als deze; maar
men went aan alles, vooral wanneer men de anderen evenzo ziet
doen. Hij sliep dus rustig, zonder zorgen over zijn buitensporige
uitgaven, zijn verspilde tijd, zijn uitspattingen op de club, zijn dwaze
toenadering tot iemand die vroeger verliefd was geweest op Kitty,
en over zijn nog dwazere visite bij iemand die tenslotte toch slechts
een gevallen vrouw was. Het geluid van een opengaande deur deed
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hem met een schok ontwaken; Kitty lag niet naast hem, en achter
het kamerscherm zag hij een licht.
„Wat is er? Kitty, ben jij dat?"
„Het is niets," antwoordde deze, terwijl zij met een kaars in de hand
verscheen en veelbetekenend tegen hem glimlachte, „ik voel me niet
helemaal goed."
„Wat? Begint het?" riep hij ontsteld uit en tastte naar zijn kleren
om zich ijlings aan te kleden.
„Nee, nee, het is niets, het is alweer over," zei zij en hield hem met
haar beide handen tegen; zij liep weer naar het bed, blies de kaars
uit en ging liggen. Ljewin was zo vermoeid, dat hij ondanks zijn
schrik, toen hij zijn vrouw met een licht in de hand zag verschijnen,
meteen weer insliep; later pas zou hij denken aan de gedachten, die
in dit ogenblik in zijn vrouw waren omgegaan. Tegen zeven uu r
raakte Kitty, in tweestrijd tussen de vrees hem te wekken en het
verlangen met hem te spreken, zijn schouder aan.
„Kostja, schrik niet, het is niets, maar ik geloof dat het beter is
Lisabeth Petrowna te halen." Zij stak de kaars weer aan, en Ljewin
zag haar met een handwerkje rechtop zitten in bed: „Schrik alsjeblieft niet, ik ben helemaal niet bang," zei zij, toen zij het ontstelde
gelaat van haar man zag, en zij greep zijn hand om die tegen haar
hart te drukken en naar haar lippen te brengen.
Ljewin sprong uit het bed, schoot zijn kamerjas aan, en overlaadde
zichzelf zonder een oog van zijn vrouw af te slaan, met de bitterste
verwijten bij de herinnering aan de scène van de vorige avond. Dit
dierbare gezicht, deze blik, deze lieftallige uitdrukking welke hij zo
diep beminde, verschenen hem thans in een nieuw daglicht. Nooit
nog had deze tedere en doorzichtige ziel zich zo algeheel voor hem
onthuld, en in wanhoop dat hij haar moest verlaten, kon hij zich niet
losmaken van de aanblik dier trekken, waaruit een verheugde vastbeslotenheid sprak.
Ook Kitty zag hem aan; maar plotseling fronsten zich haar wenkbrouwen; zij trok haar man naar zich toe, en drukte zich tegen zijn
borst aan, als in hevige pijn. Ljewins eerste gedachte, toen hij deze
stomme smart zag, was wederom een gevoel van schuld; maar Kitty's
tedere blik stelde hem gerust; verre van hem te beschuldigen, scheen
zij hem hierdoor nog meer te beminnen, en, tijdens haar geweeklaag,
trots te zijn op haar smarten; hij gevoelde dat zij verkeerde op een
geesteshoogte, welke hij niet kon begrijpen.
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„Ga nu,” zei zij een ogenblik later, „de pijn is voorbij; breng Lisabeth Petrowna bij me, ik heb al een boodschap naar mama gestuurd."
En tot zijn grote verbazing zag Ljewin haar het handwerkje weer
opnemen, nadat zij had gebeld om het kamermeisje. Toen hij zich
haastig had aangekleed en de wagen had laten inspannen, vond hij
baar, terwijl hij afscheid kwam nemen, heen en weer lopen in haar
kamer, waar zij nog haar laatste aanwijzingen gaf.
„Ik ga naar de dokter, ik heb de vroedvrouw laten waarschuwen,
is er anders niets meer nodig? 0 ja, Dolly."
Zij zag hem aan zonder te luisteren en maakte een gebaar met haar
hand: „Ja, ja, ga nu," zei zij. En terwijl hij de salon in liep, meende
hij een kreet van pijn te horen.
Dat is zij, ze kreunt! dacht hij, sloeg zich met beide handen tegen
het hoofd en snelde heen: „theere, erbarm u onzer, vergeef ons, sta
ons bij!" zei hij uit het diepst van zijn hart; en hij, de ongelovige,
kende geen scepsis meer noch twijfel, en riep Hem aan in wiens
macht zijn ziel en zijn liefde berustten.
Het paard was nog niet ingespannen; om geen tijd te verliezen en
zijn krachten en zijn gedachten bezig te houden, ging hij te voet

vooruit -- de koetsier zou hem volgen.
Op de hoek van de straat kwam hij een huurkoets tegen, waarvoor
het magere paardje draafde en waarin Lisabeth Petrowna zat in haat'
fluwelen mantel met een sjaal om het hoofd.
„code zij dank!" mompelde hij vol geluk, dat hij het blonde hoofd
der vroedvrouw zag, die nu ernstig en plechtig keek. Hij liep de
huurkoets tegemoet en hield die aan.
„Nog maar twee uren?" zei Lisabeth Petrowna: „Jaagt u de dokter
dan niet te erg op en haalt u terloops wat opium bij de apotheek."
„Gelooft u, dat alles goed zal gaan?" vroeg hij: „God sta ons bij!"
Zijn eigen koets kwam er aan, hij stapte in en reed naar de dokter.
14.

De dokter sliep nog en een knecht, die bezig was met het poetsen
van de lampen, verklaarde dat zijn heer laat naar bed was gegaan
en verboden had hem te wekken. Aanvankelijk wond dit Ljewin op,
toen besloot hij naar de apotheek te gaan en beloofde zichzelf kalm
te blijven, maar niets te zullen verzuimen om zijn doel te bereiken,
namelijk om de dokter mee te brengen. In de apotheek weigerde
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men eerst hem opium te geven, met evenveel onverschilligheid als
de knecht van de dokter had betoond om zijn heer te wekken;
Ljewin hield aan, noemde de naam van de dokter, de vroedvrouw ,
kreeg eindelijk het geneesmiddel, maar rukte ongeduldig het flesje
uit de handen van de apotheker, die er een etiket op plakte, het
inpakte en dichtbond met een irriterende nauwgezetheid.
De dokter sliep nog steeds, en ditmaal klopte de knecht de tapijten.
Vastbesloten zijn zelfbeheersing niet te verliezen, haalde Ljewin toen
een biljet van tien roebels uit zijn portefeuille te voorschijn, drukte
dit de onverstoorbare bediende in de handen, verzekerde hem dat
Peter Dmitritsj niet zou brommen, daar hij had beloofd op elk uur
van de dag of van de nacht te zullen komen. Wat werd 'deze Peter
Dmitritsj, anders zo onbeduidend, thans een belangrijke personage
in de ogen van Ljewin!
De bediende, overtuigd door deze argumenten, deed toen een wachtkamer open, en weldra hoorde men in de kamer daarnaast de dokter
kuchen en antwoorden dat hij zou opstaan. Er waren nog geen drie
minuten verlopen of Ljewin klopte, buiten zichzelf, aan de slaapkamerdeur:
„Peter Dmitritsj, in 's hemelsnaam, vergeef me, maar ze heeft al
meer dan twee uren pijn!"
„Hier ben ik al, hier ben ik al," antwoordde de dokter, en aan de
klank van zijn stem hoorde Ljewin, dat hij glimlachte.
Die mensen hebben geen hart, dacht hij, terwijl hij de geluiden
hoorden van de dokter die zich waste en aankleedde: Hij staat zich
rustig te kammen en te wassen, terwijl op dit ogenblik misschien
wordt beslist over leven en dood!
„Goedenmorgen, Konstantin Dmitritsj," zei de dokter, die rustig de
kamer binnenkwam, „wat is er dan wel aan de hand?"
Ljewm begon aanstonds een omstandig verhaal met een menigte
nutteloze details, dat hij telkens weer onderbrak om de dokter aan
te sporen heen te gaan; hij dacht dan ook dat deze de draak met
hem stak, toen hij voorstelde eerst koffie te drinken.
„Ik begrijp u wel," voegde de dokter er glimlachend aan toe, „maar
gelooft u mij, er is in het geheel geen haast hij, en wij echtgenoten
slaan in zulke omstandigheden toch maar een triest figuur. De man
van een van mijn patiënten vlucht dan altijd naar de stal."
„Maar gelooft u, dat het goed gaat?"
„Ik heb alle reden om dat aan te nemen."
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„U gaat toch mee nietwaar?” zei Ljewin, toen de knecht met een
schotel binnenkwam.
„Over een uurtje."
„In 's hemelsnaam!"
„Goed dan, laat gij mij mijn koffie drinken en ik ga meteen mee."
Maar toen hij de dokter rustig zijn ontbijt zag gebruiken, hield
Ljewin het niet meer uit: „Ik ga," zei hij, „zweer mij met een
kwartier te komen."
„Geef mij een half uurtje."
„Op uw erewoord?"
Bij de deur van zijn huis trof Ljewin zijn schoonmoeder; zij omhelsden elkander en gingen met tranen in de ogen naar Kitty.
Sinds hij bij zijn ontwaken de toestand had begrepen, had Ljewin
vastbesloten de moed van zijn vrouw te schragen, zichzelf voorgenomen zijn gevoelens te beheersen; daar hij de mogelijke duur van
deze beproeving niet kende, meende hij een ruime termijn te hebben
vastgesteld, toen hij besloot zich vijf uren lang goed te houden.
Maar toen hij een uur later thuis kwam en Kitty nog steeds in weeën
aantrof, maakte zich van hem de vrees meester dat hij deze marteling
op de duur niet zou kunnen aanzien, en hij begon de hemel aan te
roepen om niet te bezwijken. Vijf uren verstreken, de toestand bleef
dezelfde en met een verscheurd hart zag hij zijn vrees toenemen
tegelijk met de smarten van Kitty; allengs verdwenen de normale
levensomstandigheden, het begrip van tijd hield op te bestaan, en al
naar zijn vrouw zich koortsig aan hem vastklemde of dat zij hem
kreunend van zich wegduwde, schenen de minuten hem uren, of de
uren hem minuten toe. Toen de vroedvrouw om licht vroeg, was hij
een en al verbazing, dat het reeds avond was; hoe was deze dag
voorbij gegaan? Hij zou het niet hebben kunnen zeggen; nu eens
had hij zichzelf gezien naast een Kitty, die wanhopig klaagde, vervolgens weer hem kalm en bijna glimlachend trachtte gerust te
stellen; dan was hij bij de prinses, die rood van opwinding met haar
grijze haren in de war zich op de lippen beet om niet in tranen uit
te barsten; ook had hij Dolly gezien, de dokter die grate sigaretten
rookte, de vroedvrouw met een ernstig maar geruststellend gezicht,
de oude prins, die met een somber gelaat in de eetkamer ijsbeerde.
Hun komen en gaan, alles liep in zijn gedachten dooreen; de prinses
en Dolly bevonden zich met hem in de kamer van Kitty, dan waren
zij plotseling weer in een salon waar een gedekte tafel opdook. Men
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stuurde hem op boodschappen uit; hij versleepte omzichtig divans,
tafels, en kreeg te horen dat hij zijn eigen bed voor de nacht gereedmaakte. Men liet hem iets aan de dokter vragen, en deze antwoordde
hem en sprak hem over de onvergefelijke wanorde in de Doema; hij
ging naar de prinses, haalde samen met een kamenier een ikoon uit
zijn kamer, brak er een lampje, en hoorde hoe de oude meid hem
over dit ongelukje troostte en hem ten aanzien van zijn vrouw moed
insprak. Hoe had zich dit alles toegedragen? Waarom greep de prinses
met een blik vol medelijden zijn hand? Waarom trachtte Dolly hem
met alle geweld te doen eten? Waarom bood de dokter zelf hem
pillen aan en keek hem daarbij ernstig aan?
Hij voelde zich in een zelfde geestestoestand als een jaar tevoren,
aan het sterfbed van Nikolas; zo als toen de verwachting van smart.
verhief thans die van geluk hem boven het normale levensniveau,
naar hoogten waar hij nog verhevener toppen ontdekte, en zijn ziel
kreet tot God met dezelfde eenvoud, hetzelfde vertrouwen als in zijn
kinderjaren. Tijdens deze lange uren kwam zijn leven hem als verdubbeld voor; de ene helft speelde zich af bij het bed van Kitty, de
ander in zijn studeerkamer, waar hij over onverschillige onderwerpen sprak; en voortdurend had hij een gevoel van schuld, wanneer
het kreunen tot hem doordrong; dan stond hij op, snelde naar zijn
vrouw, herinnerde zich halverwege dat hij er niets tegen kon doen,
wilde haar helpen, haar ondersteunen, en ving weer aan te bidden.
15.

De kaarsen flakkerden voor het laatst in hun kandelaars, en Ljewin
zat bij de dokter te luisteren naar diens betoog over die charlatans
van magnetiseurs, toere er een kreet weerklonk, welke niets menselijks meer had; versteend, zonder te durven bewegen, bleef hij zitten
en keek de dokter ontsteld aan. Deze neigde het hoofd als om beter
te luisteren en glimlachte goedkeurend. Ljewin verwonderde zich
allengs over niets meer en zei bij zichzelf: Het moet zo zijn; maar
om zichzelf deze kreet te verklaren, sloop hij naar de kraamkamer.
Blijkbaar gebeurde daar iets nieuws; hij las dit uit het ernstige en
bleke gezicht van de vroedvrouw, wier ogen Kitty geen ogenblik
verlieten. Het arme kind draaide het hoofd naar hem toe en strekte
haar klamme hand uit naar die van haar echtgenoot, welke zij tegen
haar voorhoofd drukte:
„Blijf, blijf, ik ben niet bang," zei zij met hortende stem, „mama,
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doe mijn oorbellen af. Lisabeth Petrowna, nu is het toch spoedig
voorbij, nietwaar?" Terwijl zij nog sprak, vertrok, haar gezicht
plotseling weer, en dezelfde verschrikkelijke kreet weerklonk.
Ljewin greep met beide handen naar zijn hoofd en vluchtte de
kamer uit.
„Het is niets, alles gaat goed," fluisterde Dolly hem toe. Maar wat
men ook zei, hij wist nu dat alles verloren was; tegen de deurstijl
geleund, vroeg hij zich af of dat Kitty kon zijn die zulke kreten
uitstootte; hij kon slechts met afgrijzen denken aan het kind; hij
smeekte God zelfs niet meer om het leven van zijn vrouw, doch
enkel nog om een einde te maken aan zo smartelijk lijden.
„Dokter, mijn God, wat betekent dat?" zei hij en greep de dokter,
die binnenkwam, bij de arm.
„Dat is het einde," antwoordde deze op zo ernstige toon, dat Ljewin
er uit op maakte, dat Kitty stierf. Niet meer wetende wat te doen,
ging hij de slaapkamer weer binnen, in de mening met zijn vrouw
te zullen sterven; hij herkende haar niet meer in dat gemartelde
wezen, dat hier voor hem lag. Plotseling hielden de kreten op -- hij
durfde het niet geloven! Men fluisterde, liep discreet heen en weer,
en de stem van zijn vrouw mompelde met een onbeschrijfelijke
klank van geluk: „Het is voorbij !" Hij hoorde het, hief het hoofd op;
zij zag hem aan, één hand machteloos op de deken, bovennatuurlijk
schoon, en trachtte tegen hem te glimlachen.
De al te strak gespannen snaren knapten en Ljewin verliet die
geheimzinnige en ontzettende wereld, waar hij de laatste twee en
twintig uren had verkeerd, en keerde terug in een werkelijkheid di3
straalde van geluk; hij barstte uit in tranen, en snikken, welke hij
niet had kunnen voorzien, deden hem zo hevig schokken dat hij
geen woord kon uitbrengen. Hij lag op zijn knieën naast zijn vrouw,
drukte zijn lippen op de hand van Kitty, terwijl aan het voeteneinde
van het bed in de handen van de vroedvrouw, als het flakkerende
licht van een lampje, zich de zwakke levensvlam bewoog van dat
menselijke wezentje, dat deze wereld binnenkwam met zijn rechten
op bestaan, op geluk, en dat een oogwenk tevoren nog niet bestond.
„Het leeft, het leeft, maak u geen zorg, en het is een jongen," hoordia
Ljewin, terwijl Lisabeth Petrowna met bevende hand de rug van de
nieuwgeborene wreef.
„Mama, is het heus waar?" vroeg Kitty. De prinses antwoordde enkel
met een snik.
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Als om zijn moeder de laatste twijfel te benemen, weerklonk er in
de algemene stilte een stem; en deze stem was een zeer bijzondere
kreet, vermetel, resoluut, bijna brutaal, en hij werd uitgestoten door
dat nieuwe menselijke schepsel.
Nog enkele ogenblikken tevoren zou Ljewin, indien iemand hem dit
had gezegd, blindelings hebben, geloofd, dat Kitty dood was, maar
ook, dat hun kinderen engelen waren, en dat zij zich in het bijzijn
van God bevonden, en nu hij weerkeerde tot de werkelijkheid, moest
hij zich geestelijk geweld aandoen om te kunnen verstaan, dat zijn
vrouw leefde, dat zij het goed maakte, en dat dit kleine wezentje
zijn zoon was. Te weten dat Kitty gered was, vervulde hem met een
ontzaggeiij k geluk -- maar waartoe dit kind? Waar kwam het vandaan? Deze gedachte scheen hem moeilijk te aanvaarden, en nog
lange tijd kon hij er niet aan gewennen
16.

De oude vorst, Serge Iwanitsj en Stefan Arkadjewitsj troffen elkander de volgende morgen tegen tienen bij Ljewin om te informeren
naar de jonge moeder. Het was Ljewin, alsof er sinds de vorige dag
een eeuw was verstreken; hij hoorde de anderen praten en trachtte
tot hen af te dalen, zonder hen te beledigen, van de hoogten waarop
hij verkeerde. Terwijl hij over onverschillige dingen praatte, dacht
hij aan zijn vrouw, aan haar gezondheid, aan zijn zoon, aan wiens
bestaan hij nog steeds niet geloven kon. De rol van de vrouw in het
leven had voor hem sinds zijn huwelijk een grote betekenis gekregen,
maar de plaats welke zij daar thans inderdaad innam, overtrof voortaan alles wat hij had voorzien.
„Zeg mij of ik kan binnenkomen," zei de oude vorst, toen deze hem
van zijn stoel zag opspringen om te gaan kijken wat er in Kitty's
kamer gebeurde. Zij sliep niet; met blauwe linten om het hoofd lag
zij in het opgemaakte bed met haar handen op de dekens, terwijl
zij halfluid praatte met haar moeder. Haar ogen schitterden, toen
zij haar man zag naderen; haar gezicht had die bovenmenselijke
kalmte, de dood eigen, maar in plaats van een eeuwig vaarwel,
wenste zij een nieuw leven het welkom toe. Ljewins ontroering was
zo groot, dat hij het hoofd afwendde.
„Heb je een beetje geslapen?" vroeg zij: „Ik heb gedommeld, en ik
voel me zo goed!" Haar gelaatsuitdrukking veranderde eensklaps,
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toen zij het kind hoorde: „Geef hem mij, om hem aan zijn vader te
laten zien," zei zij tegen de vroedvrouw.
„wij zullen ons laten bekijken, zodra we klaar zijn met ons toilet,"
antwoordde deze, die aan het voeteinde van het bed het kind een
schone luier aandeed.
Ljewin keek naar de kleine en deed vergeefse pogingen om vaderlijke gevoelens bij zichzelve te bespeuren; toch kwam er een gevoel
van medelijden bij hem op, toen hij zag hoe de vroedvrouw omsprong met die broze ledematen, en hij maakte een gebaar om haar
te weerhouden.
„Maak u geen zorg," zei deze lachend, „ik zal hem niets doen," en
nadat zij haar pop op haar gemak had ingepakt, liet zij deze trots
zien en zei: „Het is een pracht van een kind!" Maar dit prachtige
kind, met zijn rode gezichtje, zijn rimpels om de ogen, zijn waggelende hoofdje wekte bij Ljewin slechts gevoelens van medelijden en
afkeer. Hij verwachtte heel iets anders en wendde zich af, terwijl de
vroedvrouw de baby in de armen van Kitty lei. Plotseling begon
deze te lachen, het kind had de borst genomen.
„Nu is het genoeg," zei de vroedvrouw enige tijd later, maar Kitty
wilde haar zoon niet overgeven, en hij sliep bij haar in.
„Kijk toch eens," zei zij en hield het kind zijn vader toe, op het
ogenblik dat het gezichtje er nog ouwelijker uitzag, omdat het moest
niezen. Ljewin voelde zich tot tranen toe geroerd; hij kuste zijn
vrouw en ging de kamer uit. Wat waren de gevoelens, welke dit
wezentje hem inboezemde, anders dan hij had gedacht! Hij gevoelde
trots noch geluk, maar een diep medelijden, een zo sterke angst, dat
dit armzalige en weerloze schepseltje zou lijden, dat de aanblik van
het niezen hem zijns ondanks had vervuld met een domme vreugde.
17.
De zaken van Stefan Arkadjewitsj waren in een kritiek stadium;

twee derden van de opbrengst van het bos had hij uitgegeven, en
de koopman wilde niets meer voorschieten; Dolly had voor het eerst
van haar leven geweigerd haar handtekening te zetten, toen het er
om ging een quitantie te tekenen voor de laatste termijnbetaling —
zij wilde voortaan haar rechten op haar persoonlijk bezit doen
gelden.
De situatie werd moeilijk, maar Stefan schreef dit slechts toe aan
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zijn bescheiden salaris en verweet zichzelf, dat hij verscheiden
kameraden in goed betaalde functies zag, terwijl hij maar sufte en
zich liet vergeten. Hij ging dan ook op zoek naar een goede, welbetaalde positie, en tegen het einde van de winter meende hij die
te hebben gevonden. Het was een van die baantjes, welker jaarlijkse
opbrengst varieert van duizend tot vijftigduizend roebels en die zo
uiteenlopende eisen en tevens zo'n buitengewone activiteit vereisen,
dat men bij gebrek aan een kracht, die voldoende begaafd is, zich
op die plaats tevreden stelt met de benoeming van een f a t s o e n1 ij k man. Dit was Stefan in de volle zin des woords, volgens Moskovitische opvattingen, want voor Moskou zijn er twee soorten fatsoen:
het hoofd fier omhooghouden ten aanzien van de regeringskringen,
en tevens zijn naaste niet tekort doen.
Oblonski kon deze positie verenigen met zijn huidige functie en
zo zijn inkomsten vermeerderen met zeven à tienduizend roebels;
maar alles hing af van de welwillendheid van twee ministers, van
een dame en twee joden, die hij in Petersburg moest ga an opzoeken,
nadat hij zijn relaties te Moskou aan het werk had gezet. Daa r hij
bovendien Anna had beloofd Karenin op te zoeken in verband met
de scheiding, kreeg hij van Dolly vijftig roebels los en vertrok naar
de hoofdstad.
Toen Karenin hem ontving, moest hij allereerst een uiteenzetting
aanhoren over een hervormingsplan ten bate van het herstel der
Russische financiën, in afwachting van het ogenblik waarop hij zijn
persoonlijke belangen en die van Anna naar voren kon brengen.
„Dat is volkomen juist," zei hij, toen Alexis Alexandrowitsj zijn
voorlezing staakte, de pince-nez waarzonder hij niet meer kon lezen,
afzette, om zijn zwager vragend aan te zien. „Het is eigenlijk volkomen juist, maar is het leidende beginsel van onze tijd ten slotte
niet de vrijheid?"
„Het nieuwe beginsel, waarvan ik spreek, omvat eveneens dat der
vrijheid," antwoordde Alexis Alexandrowitsj en zette zijn pince-nez
weer op om in zijn keurige handschrift een desbetreffende passage
aan te wijzen, „want als ik protectie verlang, geschiedt dit niet ten
bate van een kleine groep, maar voor het algemene welzijn, voor de
onderste en bovenste lagen des volks, en dat willen zij maar niet
begrijpen," liet hij er op volgen terwijl hij Oblonki over zijn pincenez heen aankeek, „daarvoor zien zij te uitsluitend hun eigen belangen en laten zij zich te gemakkelijk verleiden door holle frases"
.
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Stefan Arkadjewitsj wist dat Karenin aan het einde van zijn betoog
was, toen hij het had over h e n die zich verzetten tegen de hervorming welke hij nastreefde; hij deed dan ook geen poging om het
beginsel der vrijheid te redden, en wachtte af tot Alexis Alexandrowitsj zou zwijgen, terwijl hij met een peinzend gezicht in diens
manuscript bladerde.
„Apropos," zei Oblonski na een ogenblik stilte, „ik zou je willen
verzoeken, om, als je Pomorski mocht tegenkomen, een goed woordje
voor me te doen; ik zou graag worden benoemd tot lid van de commissie voor de Verenigde Kantoren van het Onderlinge Crediet en
de Zuiderspoorwegen." Stefan Arkadjewitsj kon zonder zich te vergissen het baantje noemen, dat hij begeerde.
„Waarom verlang je dat baantje?" vroeg Karenin, beducht voor enige
strijdigheid van dit verlangen met zijn hervormingsplannen; maar
het werk van deze commissie was zo gecompliceerd en Karenins
hervormingsplan zo uitgebreid, dat er op het eerste oog geen verband
was te ontdekken.
„Het salaris is negenduizend roebels en mijn financiële middelen...."
,Negenduizend roebels!" riep Karenin en herinnerde zich dat een van
zijn punten bezuiniging was: „Die buitensporige honoreringen zijn
een bewijs van ons verkeerde economische systeem, zoals ik in mijn
brochure bewijs."
„Een bankdirecteur krijgt wel tienduizend roebels, en een ingenieur
zelfs wel twintigduizend; die baantjes zijn geen sinecure."
„Volgens mij moeten die honoreringen op dezelfde wijze worden
bezien als de prijs van een handelsartikel, en derhalve afhankelijk
blijven van dezelfde wetten van vraag en aanbod; en als ik nu twee
even begaafde kunstenaars, die dezelfde studie hebben gevolgd, zie,
waarvan de een veertigduizend roebel ontvangt, terwijl de ander
zich met tweeduizend tevreden stelt; en als ik aan de andere kant
een huzaar zie, die geen enkele speciale kennis bezit, maar bankdirecteur wordt tegen een fantastisch honorarium, dan kom ik tot
de gevolgtrekking dat daar een economische fout schuilt, welke een
onheilvollen invloed heeft op het raderwerk van de staat."
„Maar je zult toch toegeven, dat het van groot belang is op die
posten f a t s o e n 1 ij k e kerels te zetten," onderbrak Stefan hem
met nadruk.
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„Dat is een negatieve verdienste,” antwoordde Alexis Alexandrowitsj,
ongevoelig voor de Moskovitische betekenis van dit woord.
„Doe mij toch een plezier en spreek er over met Pomorski."
„Met genoegen, maar ik geloof dat Bolgarin meer invloed heeft."
„Bolgarin is mij welgezind," haastte Oblonski zich te zeggen, en hij
bloosde bij de herinnering aan het bezoek, dat hij die morgen nog
bij deze jood had afgelegd, en de wijze waarop hij, prins Oblonski,
afstammeling van Rurick, had moeten antichambreren om na lang
wachten met kruiperige beleefdheid te worden ontvangen door
Bolgarin, die moeilijk zijn trots kon verbergen, dat een prins zijn
steun kwam vragen.

Bijna was deze hem geweigerd, maar dit herinnerde hij zich nu niet
meer, zozeer had hij zijn best gedaan dit te vergeten; en onwillekeurig kleurde hij nog daarvan.
„Ik moet je nog een ding vragen, je raad wel wat: „Anna ....," zet
Stefan Arkadjewitsj en verdreef de onaangename herinneringen uit
zijn gedachten.
Hct, ge - :cht van Karenin nam bij deze naam een dodelijke strakheid
aan: „Wat wilt ge nog van mij?" zei hij, keerde zich om in zijn stoel
en schoof zijn pince - nez terecht.
„Een of andere beslissing, Alexis Alexandrowitsj; ik richt me tot
jou, niet als" hij wilde zeggen .„tot de bedrogen echtgenoot", maar
slikte dit in om weinig handig te vervolgen — „tot de staatsman,
maar tot de Christen, tot de gevoelsmens. Heb medelijden met
haar."
„Op welke wijze?" vroeg Karenin zachtjes.
„Het zou je aan het hart gaan, als je haar zag; haar situatie is
triest."
„Ik meende," zei Karenin plotseling op scherpe toon, „dat Anna
Arkadjewna alles had gekregen wat zij begeerde?"
„Laten we niet gaan redetwisten, Alexis Alexandrowitsj, het verleden behoort ons niet meer toe; wat zij nu verwacht is de scheiding."
„Ik meende te hebben begrepen dat Anna Arkadjewna, in het geval
ik mijn zoon zou behouden, weigerde te scheiden? Mijn stilzwijgen
stond dus gelijk met een antwoord, want ik beschouw deze kwestie
als geregeld," zei hij en wond zich steeds meer op.
„Laten we ons alsjeblieft niet opwinden," zei Stefan en klopte zijn
zwager op de knie, „laten we liever nog eens nagaan. Toen jullie
uiteengingen liet jij met ongehoorde edelmoedigheid aan haar je zoon
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en aanvaardde je de scheiding; zij heeft zich toen te schuldig jegens
jou gevoeld, te beschaamd om dat te aanvaarden — maar later heeft
zij leren inzien, dat zij in een onmogelijke toestand was geraakt."

„De toestand van Anna Arkadjewna interesseert mij in het geheel
niet," zei Karenin en trok zijn wenkbrauwen op.
„Sta mij toe dat niet te geloven," antwoordde Oblonski zachtmoedig,
„maar toegegeven dat zij, volgens jou, haar leed heeft verdiend, dan
blijft nog het feit dat wij allen ongelukkig zijn en dat wij je smeken
medelijden met haar te hebben; wie heeft iets aan haar verdriet?"
„Het lijkt warempel wel alsof ik hier de beschuldigde ben?"
„Gunst nee," zei Stefan en klopte Karenin ditmaal op de arm, alsof
hij had gehoopt hem met zijn gebaren zachter te stemmen, „ik wil je
alleen doen inzien, dat jij er niets bij kunt verliezen, als haar positie

wordt vereenvoudigd. Je hebt het trouwens beloofd; laat mij die
zaak in orde maken, je zult je er niet mee hoeven te bemoeien."
„Mijn toestemming is destijds gegeven, en ik meende te mogen geloven dat Anna Arkadjewna op haar beurt zo edelmoedig zou zijn te
begrijpen...." Met zijn trillende lippen kon Karenin deze woorden
amper uitbrengen.
„zij verlangt het kind niet meer, zij verlangt slechts uit het slop te

geraken, waarin zij zich bevindt; de scheiding wordt voor haar een
kwestie van leven of dood; zij zou misschien hebben gezwegen, als
zij geen vertrouwen had gehad in je belofte, en als zij niet het

laatste jaar, dat zij in Moskou is, in koortsachtige spanning had
geleefd. Haar toestand is die van een ter dood veroordeelde die sinds
zes maanden het touw om de nek heeft, en niet weet wat hem
wacht: genade of het bittere einde. Heb medelijden met haar, en wat
de scrupules betreft...."
„Daarover heb ik het ni et," viel Karenin hem met weerzin in de
rede, „maar ik heb misschien meer beloofd, dan ik kan nakomen."

„Je weigert dus?"
„Het mogelijke weiger ik nooit, maar ik vraag tijd om na te denken•
jij noemt jezelf een vrijdenker, maar ik ben een gelovige en ik kan
in een zo ernstige kwestie de wetten van het Christendom niet
langs mij heen laten gaan."
„Staat onze Kerk de scheiding dan niet toe?" riep Stefan uit en

sprong op van zijn stoel.
„Niet zo als gij het bedoelt."
„Alexis Alexandrowitsj, ik herken je niet meer!" zei Oblonski na
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een ogenblik van stilte: „Ben jij dezelfde die eens zei: Zo wie uw
mantel heeft genomen, geef hem ook nog uw rok, en nu...."
„Ik zou het op prijs stellen dit onderhoud te beëindigen," zei Karenin
en stond eensklaps op; hij beefde over al zijn leden.
„Vergeef mij, als ik je pijn heb gedaan," antwoordde Oblonski beduusd en reikte hem de hand, „maar ik moest de zaak wel uitvoeren,
die ik op mij had genomen."
Karenin lei zijn hand in die van Stefan en zei na een ogenblik van
nadenken: „Ge zult mijn definitieve antwoord overmorgen in bezit
hebben; ik moet mijn weg zoeken."
19.
Stefan Arkadjewitsj stond op het punt heen te gaan, toen de huisknecht aandiende: „Serge Alexewitsj."
„wie is dat?" vroeg Oblonski: Maar dat is Serge! bedacht hij, en ik
meende nog wel dat het een of andere departementsambtenaar was.
Anna heeft mij verzocht hem op te zoeken. En hij herinnerde zich
het vreesachtige en trieste gezicht, waarmee Anna hem had gezegd:
„Je gaat hem opzoeken en je kunt te weten komen wat hij doet,
waar hij is, wie voor hem zorgt. En Stiwa, als het mogelijk is, met
de scheiding Hij had begrepen hoe vurig zij verlangde het toezicht over het kind te krijgen; maar na het gesprek dat hij zo juist
had gevoerd, viel hierover niet meer te discussiëren. Toch was hij
blij Serge nog eens te zien, ook al had Karenin hem haastig toegefluisterd dat men met hem niet over zijn moeder sprak: „Hij is
ernstig ziek geweest na de laatste ontmoeting; wij hebben een
ogenblik voor zijn leven gevreesd, maar nu hij weer hersteld is en
aangesterkt door de zeebaden, heb ik dan ook de raad van de arts
gevolgd en hem op een kostschool gedaan. Die omgeving van leeftijdgenoten oefent een gunstige invloed op hem uit, hij maakt het
uitstekend en studeert ijverig."
„Maar dat is geen kind meer, dat is al een echte man!" riep Stefan

uit ,toen hij een knappe stevige jongen in de kleding van scholier zag
binnenkomen en zonder enige verlegenheid naar zijn vader toegaan;
Serge begroette zijn oom als een vreemdeling en toen hij hem herkende, wendde hij zich af en liet zijn vader zijn schoolwerk zien.
„Uitstekend," zei deze „je mag gaan spelen."
„Hij is groter en magerder geworden en ziet er niet meer zo kinder599

lijk uit," merkte Stefan glimlachend op, „herinner je je mij nog?"
„Ja, oom," antwoordde het kind en snelde ijlings heen. Sinds Serge
nu een jaar geleden zijn moeder had weergezien, waren zijn herinneringen allengs vervaagd, en daartoe droeg het leven, dat hij
tussen kinderen van zijn ouderdom leidde, bij ; hij verdrong die herinneringen zelfs als een man onwaardig, en daar niemand hem over
zijn moeder sprak, had hij hieruit opgemaakt, dat zijn ouders in
onmin leefclen, en dat hij zich moest wennen aan de gedachte bij
zijn vader te blijven; de aanblik van zijn oom bracht hem van streek:
hij vreesde weer te vervallen in een gevoeligheid die hij had leren
duchten, en verkoos derhalve niet aan het verleden te denken. Toen
Ejefan de kamer van Karenin verliet, vond hij het kind spelend op
de trap, en nu was het mededeelzamer dan in de tegenwoordigheid
van zijn vader; hij gaf antwoord op vragen over school, zijn spelletjes, zijn makkers; met een vrolijk gezicht stond hij zijn oom te
woord, en deze kon, vol bewondering voor die levendige en vrolijke
blik, zozeer gelijkend op die van zijn moeder, niet nalaten hem te
vragen: ,,Herinner je je moeder nog?"
„Nee," antwoordde het kind, werd donkerrood en zijn oom kon geen
woord meer uit hem krijgen.
Toen zijn gouverneur Serge een half uur later op de trap vond kon
hij niet uitmaken of de jongen huilde dan wel mokte.
„Heb je je pijn gedaan?" vroeg hij.
„Als ik me pijn had gedaan, zou niemand dat merken," antwoordde
1 et kind.
„Wat is er dan?"
,,Niets; laat ze maar; waarom laat men mij niet met rust; wat gaat
-,

dat hun aan of ik mij iets herinner of dat ik het vergeet?" en het
kind scheen de hele wereld uit te dagen.
20.
Stefan Arkadjewitsj besteedde zijn verblijf te Petersburg niet ult.
sluitend aan zijn zaken; hij was, zei hij, gekomen om zich „een beetje
bij te spijkeren", want ondanks zijn café's chantants en zijn trams
bleef Moskou toch een soert moeras, waarin men geestelijk wegzonk.
Oblonksi zelf verzuurde er, ruziede met zijn vrouw, dacht alleen aan
zijn gezondheid, de opvoeding van zijn kinderen, de beuzelarijen
van de dienst; hij maakte zich zelfs zorgen over zijn schulden!
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Zodra hij weer voet zette in Petersburg, kreeg hij weer plezier
het leven en vergat hij zijn muizenesten. Men verstond hier zo heel
anders het leven en de familieplichten! Vertelde prins Tsjetsjenki
hem niet doodgernoedereerd, dat hij met zijn beide gezinnen zijn

wettige zoon meenam naar de woning van zijn geliefde om hem wat
te ontbolsteren. Wie zou dat in Moskou kunnen verstaan? Hier liep
men niet achter de kinderen aan zoals Lwow — ze gingen naar de
school of op de kostschool, en men zette de wereld niet op haar kop
door hun in het gezin de eerste viool te laten spelen. Ook de ambtenarij was hier zo heel iets anders! Men kon hier relaties maken,
beschermers vinden, carrière maken!
Stefan Arkadjewitsj had een vriend ontmoet, Bortnianski, wiens
positie snel verbeterde; hij sprak met hem over het baantje dat hij
begeerde.
„Wat een dwaze gedachte om naar zo'n jood toe te gaan! Dat is
altijd een onprettige geschiedenis!"
„Ik heb geld nodig; ik moet toch ergens van leven."
„Maar leef je dan niet?"
„Ja, maar met schulden."
„Is dat veel?" vroeg Bortnianski vol sympathie.
„Jazeker! Twintigduizend roebels!"
Eortnianski schaterde het uit van het lachen: „Gelukkige sterveling'

Ik heb anderhalf millioen schuld! Ik bezit geen sou, en zoals je ziet,
toch leef ik."
Dit voorbeeld werd door veel anderen bevestigd. En wat voelde men
zich veel jonger in Petersburg!
De dag na zijn onderhoud met Karenin zocht Stefan Betsy Twerskoi
op; zijn verhouding tot haar was nog al zonderling. Hij placht haar
lachend het hof te maken en daarbij zeer ongedwongen taal uit te
slaan; maar ditmaal gedroeg hij zich onder de invloed van de
Petersburgse lucht zo lichtzinnig, dat hij met vreugde prinses Miagkaja verwelkomde, toen deze binnenkwam tijdens een tête a tête,
waarbij hij zich niet meer op zijn gemak gevoelde, omdat hij niets
om Betsy gaf.
„Ach zo, bent u daar," zei de forse prinses, „en wat doet uw arme
zuster? Sinds vrouwen, die honderdmaal erger doen dan zij, haar
nawijzen, vergeef ik haar volkomen. Waarom heeft Wronski mij niet
gewaarschuwd, toen zij in Petersburg waren? Ik zou uw zuster
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overal mee naar toe hebben genomen. Doet u haar mijn hartelijke
groeten en spreekt u met haar over mij."
„Haar positie is uiterst pijnlijk," begon Stefan.
Maar de prinses vervolgde haar eigen gedachten en viel hem in de
rede: „En zij had nog meer gelijk, omdat zij die stomkop zomaar
liet staan, — ik vraag u pardon, -- uw zwager, die men altijd voor
een adelaar heeft willen laten doorgaan. Ik alleen heb dat altijd
tegengesproken, en nu deelt men mijn mening, nu hij zich heeft
aangesloten bij gravin Lydia en Landau. Ik denk niet graag als
iedereen."
„Misschien kunt u mij helpen een raadsel op te lossen: Gisteren
toen ik met mijn zwager over de scheiding sprak, zei hij, dat hij mij
pas kon antwoorden, als hij had nagedacht, en vanmorgen ontvang
ik een uitnodiging van Lydia Iwanowna om bij haar de avond door
te brengen?"
„Daar heb je het al," riep de prinses enthousiast uit, „ze gaan Landau
raadplegen."
„Wie is Landau?"
„Wat, weet u dat niet? De beroemde Jules Landau, de helderziende?
Dat k om t nu van dat leven in de provincie! Landau was in Parijs
magazijnbediende; op een goede dag komt hij bij een dokter, valt in
de wachtkamer in slaap en geeft, in zijn slaap, de omstanders de
meest verbluffende raad. De vrouw van Yoeri Milidinkski riep hem
bij haar zieke man; volgens mij heeft hij hem in het geheel geen
goed gedaan, want Milidinski is nog altijd even ziek, maar zijn
vrouw en hij zijn weg van Landau, hebben hem overal mee naar toe
gesleept, tenslotte hier naar Rusland. Natuurlijk was hij er meteen
en vogue; hij heeft alles en iedereen onder behandeling, hij heeft
prinses Bessoebow genezen, die hem uit erkentelijkheid heeft geadopteerd."
„Hoe dat?"
„Inderdaad, geadopteerd; hij noemt zich niet m4er Landau, maar
prins Bessoekow. Lydia, die ik overigens ondanks haar warhoofdigheid graag mag, is prompt achter hem aan gaan lopen, en zij en
Karenin doen niets meer zonder hem te raadplegen; en het lot van
uw zuster ligt dus in de handen van Landau, graaf Bessoebow."
21.
Na een voortreffelijk diner bij Bortnianski, met een paar glaasjes
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cognac na, ging Stefan Arkadjewitsj iets later dan stond aangegeven,
naar gravin Lydia;.
„Is er bezoek bij de gravin?" vroeg hij aan de portier, toen hij naast
.de bekende jas van Karenin een zonderlinge mantel met agrafen zag
hangen.
„Alexis Alexaridrawitsj Karenin en graaf Bessoebow," antwoordde
de portier ernstig.
Prinses Miagkaja had gelijk, dacht Oblonski en liep de trap op: Om
die vrouw moet ik denken, zij heeft een grote invloed, en misschien
zou zij iets kunnen zeggen tegen Pomorski.
Het was nog niet helemaal donker buiten, maar in de kleine salon
van gravin Lydia waren de gordijnen reeds dicht en zelf zat zij in
het lamplicht bij een tafeltje op gedempte toon te spreken met
Karenin, terwijl een bleke magere man, met dunne benen en iets
vrouwelijks, de lange haren over zijn jaskraag, en prachtig schitterende ogen in de andere hoek van de kamer stond te kijken naar de
portretten aan de muur. Nadat Oblonski de gastvrouw , had begroet,
wendde hij zich onwilekeurig om teneinde dit zonderlinge personage
te bezien.
,,hreer Landau," zei de gravin zachtjes en met een voorzichtigheid,
die Oblonski trof.
Onmiddellijk kwam Landau er aan gelopen, lei zijn vochtige hand in
die van Oblonski, aan wie de gravin hem voorstelde, en liep weer
w

ne ar de portretten. Lydia Iwanowna en Karenin wisselden een blik.
„Het verheugt mij zeer u vandaag te zien," zei de gravin tegen
Oblonski en wees hem een snel aan; „u hebt wel gemerkt," voegde
zij er halfluid aan toe, „dat ik hem u heb voorgesteld als Landau,
maar u weet dat hij graaf Bessoebow heet? Hij houdt niet van die
titel."
„Ik heb gehoord, dat hij prinses Bessoebow heeft genezen?"
„Ja, ze is me vandaag komen opzoeken," zei de gravin tegen Kare-

nin, „en ze ziet er ontzettend uit; dat vertrek is een vreselijke schok
voor haar!"
„Staat het vertrek dan vast?"
„Ja hij gaat naar Parijs, hij heeft een stem gehoord," zei Lydia
Iwanowna en keek Oblonski aan.
„Een stem! Inderdaad!" herhaalde deze, die gevoelde dat hij uiterst
voorzichtig moest zijn in een gezelschap, waar zulke vreemde zaken
voorvielen.
,
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„Ik ken u reeds lang,” zei de gravin na een ogenblik stilte tegen
Oblonski: „Les amis de nos amis sont nos amis; maar om werkelijk
vrienden te zijn, moet men zich rekenschap geven van wat er omgaat
in de zielen van hen die men liefheeft, en ik geloof dat het zo nog
niet staat met u ten aanzien van Alexis Alexandrowitsj. U begrijpt
wat ik bedoel?" zei zij en sloeg haar mooie, dromerige ogen op naar
Stefan Arkadjewitsj.
„Ik begrijp ten dele dat de positie van Alexis Alexandrowitsj .... ,"
antwoordde Oblonski, die helemaal niets begreep en in het vage
wenste te blijven.
„O, ik heb het niet over de uitwendige veranderingen....," zei de
gravin op ernstige toon, terwijl zij met een tedere blik Karenin
volgde, die was opgestaan om naar Landau toe te gaan, „de ziel ir
veranderd, en ik geloof inderdaad, dat u niet genoeg hebt nagedacht
over de betekenis van deze wijzigingen."
„wij zijn altijd vrienden geweest, en ik kan mij thans in algemene
trekken voorstellen....," zei Oblonski en beantwoordde de diepe
blik van de gravin met een warme blik, terwijl hij bedacht bij
welke van de beide ministers zij hem het meest van nut zou kunnen
zijn.
„Deze wijziging zou zijn naastenliefde niet kunnen schaden, maar
integendeel alleen verheffen, zuiveren; maar ik ben bang dat u het
niet begrijpt."
„Niet helemaal, gravin; zijn ongeluk...."
„Ja, zijn ongeluk is de oorzaak van zijn geluk geworden, omdat zijn
hart zich heeft gekeerd tot Hem," zei, zij en boorde haar peinzende
ogen in die van haar ondervrager. -- Ik geloof, dat ik haar zou
kunnen vragen met allebei te spreken, dacht Oblonski:
„Zeker, gravin, maar dat zijn intieme zaken, die men omzichtig moet
aanpakken."
„Integendeel, wij moeten elkander helpen."
„Ongetwijfeld, maar het verschil van opvatting, en trouwens....,*
zei Oblonski met zijn zalvende glimlach.
,,Ik geloof, dat hij inslaapt," zei Alexis Alexandrowitsj, die naar de
gravin toekwam om zacht met haar te spreken.
r 3 efan Arkadjewitsj draaide zich om; Landau was bij het raam gaan
zitten, de arm op een stoel, en het hoofd omlaag; hij hief het weer
en en glimlachte kinderlijk, toen hij de blikken op zich zag gevestigd.
„Let u er maar niet op," zei de gravin en schoof Karenin een stoel
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toe, „ik heb bemerkt, dat de mensen in Moskou, vooral de mannen,
zeer onverschillig staan tegenover de Godsdienst."
„Ik zou het tegendeel hebben gedacht, gravin."
„Maar gijzelf," zei Alexis Alexandrowitsj met zijn vermoeide glimlach, „ge behoort meen ik, toch tot de onverschilligen?"
„Hoe kan iemand dat zijn!" riep Lydia Iwanowna uit.
„Ik ben eerder nog steeds in afwachting," antwoordde Oblonski met
zijn beminnelijkste glimlach, ,,mijn uur heeft nog niet geslagen."
Karenin en de gravin keken elkander aan: „wij kunnen ons uur
nooit kennen, noch menen dat wij bereid zijn," zei Alexis Alexandrowitsj, „de genade treft niet altijd de waardigste, getuige Saul."
„Nog niet," fluisterde de gravin, terwijl zij met de ogen de Fransman volgde, die naderbij was gekomen.
„Staat u mij toe te luisteren?" vroeg hij.
„Zeker, wij wilden u niet hinderen; gaat u zitten," zei de gravin op
zeer hartelijke toon.
„De hoofdzaak is de ogen niet te sluiten voor het licht," hernam
Alexis Alexandrowitsj.
„En welk een geluk is het niet, Zijn blijvende aanwezigheid in onze
ziel te gevoelen!"
„Helaas is iemand niet altijd in staat zich tot die hoogte te verheffen," zei Stefan, overtuigd dat de hoogten van de godsdienst niet zijn
zaak waren, maar bevreesd iemand te ontstemmen, die met Pomorski
kon spreken.
„U bedoelt, dat de zonde ons dat belet? Maar dat is niet juist. De
zonde bestaat niet meer voor wie gelooft."
„Ja, maar het vertrouwen op de goede werken, is dat niet een dode
letter?" zei Stefan, die zijn catechismus herinnerde.
„Daar is weer die befaamde passage uit de brief van Sint Jakobus,
die al zoveel kwaad heeft gesticht!" riep Karenin uit en zag de gravin
aan, als om haar te herinneren aan ganse discussies over dit onderwerp: „Hoeveel zielen heeft hij niet afgehouden van het geloof?"
„Dat komt van onze monniken, die menen hun ziel te redden met

goede werken, vasten, onthoudingen, enz.," zei de gravin met grondige minachting.
„Christus heeft, toen hij voor ons stierf, ons gered door het geloof,"

hernam Karenin.
„Kent u Engels?" vroeg Lydia, en op een bevestigende blik stond
zij op om van een étagère een brochure te pakken: „Dan zal ik u
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voorlezen uit „Safe and happy" of „Under the wing"!" zei zij en
keek Karenin vragend aan: „Het is heel kort," liet zij er op volgen
en ging weer zitten. „U zult zien, hoe het bovenmenselijke geluk de
gelovige ziel vervult; daar de mens geen eenzaamheid meer kent, is
hij niet meer ongelukkig. Kent u Mary Sanin? Hoe ongelukkig zij
was? Zij heeft haar enige zoon verloren! Welnu, sinds zij haar weg
heeft gevonden, is haar wanhoop overgegaan in troost; zij dankt God
voor de dood van haar kind. Dat is het geluk dat het geloof schenkt!"
„O, jazeker....," mompelde Stefan Arkadjewitsj, blij dat hij tijdens
het voorlezen kon zwijgen en dus zijn belangen niet in gevaar behoefde te brengen: Het zal verstandig zijn als ik vandaag niets vraag,
dacht hij.
„Het zal u wel vervelen," zei de gravin tegen Landau, „want u kent
geen Engels."
„O, ik zal het toch wel begrijpen," antwoordde deze met een glimlach.
Alexis Alexandrowitsj en de gravin zagen elkander aan en het voorlezen begon.
22.

Stefan Arkadjewitsj was stom verbaasd; na de eentonigheid van het
leven in Moskou, bood dat te Petersburg zo schrille tegenstellingen,
dat het hem in de war bracht; hij hield van afwisseling, maar liefst
in overeenstemming met zijn gewoonten, en in deze volkomen
vreemde sfeer voelde hij zich verdwaald; terwijl hij luisterde naar 't
voorlezen en de ogen van Landau op zich zag gevestigd, voelde hij
zijn hoofd zwaar worden. De meest onsamenhangende gedachten
verdrongen zich in zijn hoofd onder de blik van de Fransman, die
hem tegelijkertijd naïef en geslepen voorkwam: Mary Sanin is verheugd, dat zij haar zoon heeft verloren.... Ach kon ik maar roken Wie gered wil worden, behoeft maar te geloven.... De
monniken weten er niets van, maar de gravin.... Waarom heb ik
zo'n hoofdpijn? Komt dat van de cognac of van deze zonderlinge
avond? Ik heb totnutoe niets ongepasts gedaan, maar ik durf van,

daag niets vragen. Het heet dat zij verlangt, dat je gebeden opzegt,
dat zou te zot zijn. Wat voor nonsens leest ze daar voor? Maar haar
voordracht is uitstekend. Landau Bessoebow, waarom Bessoebow? -Op dit ogenblik bemerkte hij in zijn kaak een beweging, die zou
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eindigen met een gaap; hij verheimelijkte deze door zijn knevel op
te strijken, maar vreesde te zullen inslapen en misschien te zullen
snurken. De stem van de gravin drong tot hem door: „Hij slaapt,"
en zijn schuldgevoel deed hem huiveren; gelukkig hadden deze
woorden betrekking op Landau, die diep sliep, tot innige vreugde
van de gravin.
„Mijn vriend," zei zij in haar enthousiasme tegen Karenin, „geef
hem de hand. St.," deed zij tegen een knecht die voor de derde keer
de salon met een boodschap binnenkwam.
Landau sliep of veinsde te slapen, het hoofd tegen de rug van zijn
fauteuil, en bewoog zachtjes de hand op zijn knieën, alsof hij iets
wilde grijpen. Alexis Alexandrowitsj legde zijn hand in die van de
slaper; Oblonski, nu helder wakker, keek van de een naar de ander
en gevoeldee, hoe zijn gedachten steeds verwarder werden.
„Dat degene die het laatst is gekomen, degene die vraagt, laat die
weggaan, weggaan...." fluisterde de Fransman, zonder de ogen te
openen.
„Neemt u mij niet kwalijk, maar u hoort het," zei de gravin, „komt
u om tien uur terug, of liever morgen."
„Laat die weggaan!" herhaalde de Fransman ongeduldig.
„Dat ben ik, is het niet?" vroeg Oblonski verbouwereerd; en op een
bevestigende blik nam hij de vlucht, op zijn tenen, naar buiten, de
straat op, alsof hij een pestilent huis ontvluchtte. Om zijn geestelijk
evenwicht te herkrijgen, praatte hij vrolijk en uitvoerig met een
huurkoetsier, liet zich naar het Franse theater rijden en beëindigde
zijn avond in een restaurant met champagne. Hoe hij ook zijn best
deed, de herinnering aan deze avond bleef hem benauwen.
Toen hij thuis kwam bij zijn oom Oblonski, waar hij logeerde, vond
hij een briefje van Betsy met de uitnodiging terug te komen om hun
onderhoud van die morgen voort te zetten; dit deed hem glimlachen.
Het geluid van stappen op de trap wekte hem uit zijn gepeins, en
toen hij de trap opging om te zien wat dit rumoer betekende, zag
hij zijn oom, die zozeer was opgeknapt door zijn buitenlandse reis,
dat hij stomdronken thuis werd gebracht.
Tegen zijn gewoonte in kon Oblonski niet licht de slaap vatten; wat
hij die dag had gezien en gehoord, plaagde hem; maar de avond bij
de gravin liet toch wel de sterkste en zonderlingste indruk na.
De volgende morgen ontving hij van Karenin een categorische wei.
607

gering ten aanzien van de scheiding, en hij begreep dat deze beslissing het werk was van de Fransman en van de woorden, welke deze
had gesproken tijdens zijn echte of voorgewende slaap.
23.

Niets compliceert het leven zozeer als echtelijke onenigheid; dientengevolge blijven sommige families jarenlang op een onpleizierige
en ongeschikte plaats, hoewel een gewoon, alledaags besluit de
moeilijkheden uit de weg had kunnen ruimen.
Zo stond het er voor met Wronski en Anna — de bomen op de
boulevards hadden zich weer in hun groen gewaad gestoken, en de
bladeren waren al weer stoffig, toen zij nog steeds vertoefden te
Moskou, waaraan zij beiden het land hadden gekregen. En toch
bestond er geen ernstige onenigheid tussen hen, behalve die latente
geprikkeldheid welke Anna telkens weer deed streven naar een uiteenzetting, en Wronski koel en gereserveerd maakte. Van dag tot
dag steeg hun malaise; Anna beschouwde de liefde als het enige doel
in het leven van haar geliefde, en verstond hem alleen van dit
gezichtspunt uit; maar deze drang naar liefde, het karakter van de
graaf eigen, moest zich uitsluitend op haar richten, of anders verdacht zij hem van ontrouw en betrok daarbij in haar blinde jaloezie
alle vrouwen. Nu eens vreesde zij voor een ordinaire laison, waaraan
Wronski als vrijgezel blootstond, dan weer -wantrouwde zij de vrouwen uit hun kringen, en vooral het jonge meisje waarmee hij zou
kunnen trouwen, indien zij uiteengingen. Deze vrees was in haar
geest gewekt door een onvoorzichtige vertrouwelijkheid van de
graaf, toen deze op een dag, geheel van hun tweeën, het gebrek aan
tact in zijn moeder had gegispt, die het had gewaagd hem een
huwelijk met de jonge prinses Sarokin voor te stellen. De jaloezie
bracht Anna ertoe de meest uiteenlopende grieven te verzamelen
tegen hem, die zij in de grond van haar hart aanbad — hem stelde
zij verantwoordelijk voor hun langdurig verblijf te Moskou, voor de
onzekerheid waarin zij verkeerde, en bovenal voor de smartelijke
verwijdering van haar zoon. Van zijn kant was Wronski ontstemd
over de scheve positie, waarin Anna hardnekkig scheen te willen
blijven verkeren, en duidde hij het haar euvel dat zij de moeilijkheden op allerlei wijzen nog deed toenemen. Indien er al eens een
teder ogenblik was, dan schonk dit Anna in het geheel geen bevre608

diging en zag zij daarin slechts een bevestiging van de kwetsende
bezittersrechten van de graaf.
Het werd avond. Wronski zat aan op een diner van vrijgezellen, en
Anna zat op hem te wachten in het studeervertrek, waar het straatrumoer haar het minst hinderde. Nu liep zij op en neer en ging in
haar herinnering na, waarover zij de laatste tijd hadden gekijfd; zij
verbaasde er zichzelf over dat zo'n onbeduidend onderwerp tot zo'n
pijnlijke scène had kunnen leiden. In verband met Anna's beschermelinge, had Wronski de draak gestoken met de meisjesgymnasia en
gezegd, dat de natuurkundige wetenschappen dit kind van weinig
nut zouden zijn. Anna had deze critiek terstond van toepassing geacht op haar eigen bezigheden, en om Wronski op haar beurt te
treffen, had zij geantwoord:
„Ik rekende zeker niet op je sympathie, maar ik meende toch meer
te mogen verwachten van je fijngevoeligheid." De graaf had een
kleur gekregen en om Anna nog meer te kwetsen, had hij gezegd:
„Ik geef toe dat ik niets begrijp van je bevlieging voor dat meisje:
dat bevalt me niet, ik vind het aanstelling." De opmerking was hard
en onrechtvaardig, en zij richtte zich tegen Anna's ernstige pogingen
zich een bezigheid te scheppen welke haar hielp haar trieste leventje
te verdragen.
„Het is wel jammer dat ge alleen toegankelijk zijt voor grove en
stoffelijke gevoelens," had zij geantwoord en was de kamer uitgegaan.
Deze discussie werd niet weer hervat, maar beiden gevoelden zij dat
zij haar niet zouden vergeten; een hele dag eenzaam doorgebracht,
had Anna echter tot bezinning gebracht, en ongelukkig door de koelheid van haar geliefde, besloot zij zichzelf te beschuldigen, teneinde
tot elke prijs een verzoening tot stand te brengen:
Het is mijn absurde jaloezie die mij prikkelbaar maakt; als hij mij
heeft vergeven, zullen we de stad uitgaan en buiten zal ik wel weer
opknappen, dacht zij. Ik weet wel, dat hij met die beschuldiging van
hartelijke belangstelling in een vreemde bedoelt, dat ik niet van mijn
eigen dochtertje houd. Ach, wat weet hij ervan, welke liefde een
kind kan inboezemen? Vermoed hij ook maar wat ik voor hem heb
opgeofferd door afstand te doen van Serge? Als hij tracht mij te
kwetsen, komt dit doordat hij niet meer van mij houd, dat hij een
ander liefheeft.... Maar zij remde zichzelf op deze gevaarlijke
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ling en trachtte te ontsnappen aan de cirkelende gedachtengang
waaronder zij leed; zij gaf orders haar koffers te voorschijn te halen,
teneinde het vertrek voor te bereiden. Wronski kwam om tien uur
thuis.
24.
„Was het diner gezellig?" vroeg Anna, die den graaf met een verzoeningsgezind gebaar tegemoet kwam.
„Even gezellig als anders," antwoordde deze, die aanstonds haar
toeschietelijkheid opmerkte: „Wat zie ik, word er ingepakt!" vervolgde hij bij het zien van de koffers: „Dat is nog eens aardig!"
„Ja, het is beter dat we nu gaan; mijn wandeling van vandaag heeft
mij er naar doen verlangen weer buiten te zijn. Trouwens hier houdt
niets ons tegen."
„Ik wil niets liever dan hier vandaan; laat de thee opdienen, terwijl
ik me verkleed. Ik ben zo terug."
De betrekkelijke goedkeuring van het vertrek had kwetsend superieur geklonken, alsof de graaf sprak tot een verwend kind wier
grillen hij verontschuldigde; prompt ontwaakte in Anna's hart de
strijdlust: waarom zou zij onderworpen doen tegenover zo'n arrogantie? Maar zij bedwong zich, en toen hij weer binnenkwam, vertelde zij hem kalm wat er die dag was gebeurd en over haar
reisplannen.
,,Ik geloof dat het een ingeving is," zei zij, „zo komt er tenminste
een einde aan dat eeuwige afwachten; ik wil onverschillig gaan
staan tegenover de scheiding. Vind je ook niet?"
„Zeker," antwoordde hij en merkte ongerust op, hoezeer Anna van
streek was.
„Vertel me nu eens op jouw beurt, hoe het aan het diner is toegegaan," zei zij na een korte stilte.
„Het diner was uitstekend," antwoordde de graaf, en hij somde haar
de gasten op, „en daarna hadden wij een roeiwedstrijd, maar zoals
het altijd in Moskou gaat, tenslotte volgde er iets belachelijks, een
voorstelling met de zwemlerares van de koningin van Zweden."
„Hoedat? Heelt zij voor jullie gezwommen?" vroeg Anna en werd
rood.
„Ja, en nog wel in een afschuwelijk rood zwempak, het was afzichtelijk. Wanneer gaan we weg?"
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„Hoe kunnen ze zo iets zots bedenken? Is er iets bijzonders aan haar
zwemmen?”
„Helemaal niet, het was doodeenvoudig krankzinnig. En wanneer
heb je nu de afreis vastgesteld?"
Anna schudde het hoofd als om een dwanggedachte te verjagen:
„Hoe eerder hoe beter; ik vrees alleen morgen nog niet klaar te zijn,
maar overmorgen."
„Overmorgen is het. Zondag. Dan zal ik naar mama moeten." Zijns
ondanks maakte een argwanende blik van Anna Wronski ietwat in
de war, en daardoor nam haar wantrouwen nog toe; zij vergat de
zwemmeesteres van de koningin van Zweden om nog slechts te
denken aan prinses Sarokin, die bij de oude gravin woonde in de
buurt van Moskou.
„Kun je er morgen niet heengaan?"
„Dat is onmogelijk, omdat ik mijn moeder nog een procuratie moet
laten tekenen en zij mij het geld nog moet geven."
„Dan gaan we helemaal niet weg."
,,Waarom niet?"
„Zondag of nooit."
„Maar dat heeft toch geen enkele zin!" riep Wronski verbaasd uit.
„Voor jou niet, omdat je alleen aan je zelf denkt en niet wilt begrijpen, wat ik hier lijd. Jeanne, de enige die mij belang inboezemde ---

je h,obt me van aanstellerij beschuldigd om haar! Volgens jou doe
ik mear zo, ja stel mij onnatuurlijk aan. Ik zou wel eens willen
weten wat voor natuurlijks er zou kunnen zijn in dit leven van mij!"
Zij was bang voor haar eigen heftigheid en bezat toch geen kracht
genoeg om weerstand te bieden aan de verleiding, hem zijn ongelijk

te doen gevoelen.
„Je hebt me niet begrepen," hernam Wronski, „ik wilde zeggen dat
die plotse aanhankelijkheid mij niet beviel."
„Dat is niet waar, en voor iemand die er prat op is, dat hij altijd
recht door zee gaat...."
„Ik ga nergens prat op en evenmin lieg ik," zei hij met een bedwongen toorn, „en het spijt me heel erg dat je geen respect hebt...."
„Respect is uitgevonden om de afwezigheid van liefde te maskeren;
en als je niet meer van me houdt, zou het loyaler zijn dat openlijk
te zeggen."
„Maar dat is niet om uit te houden!" schreeuwde de graaf bijna en
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liep bruusk op Anna toe: „Mijn geduld heeft grenzen, waarom stel
je die zo op de proef?" Hij bedwong de bittere woorden op zijn tong,
„Wat wilt ge daarmee zeggen?" vroeg zij, verschrikt door de brandende blik die hij haar toewierp.
„Ik ben het die vraagt, wat ge van mij wilt!"
„Wat kan ik anders willen dan niet in de steek te worden gelaten,
zoals ge van plan zijt geweest? Overigens, die vraag doet er minder
toe. Ik wil, dat ge van me houdt, en indien ge dat niet meer doet i
alles uit." Zij liep naar de deur.
„Wacht," zei Wronski en greep haar bij de arm, „waarom gaat het
tussen ons? Ik vraag niets anders dan om over drie dagen te vertrekken en daarop antwoord je dat ik lieg en dat ik onoprecht ben."
„Ja, en dat herhaal ik; een man die mij zijn opofferingen verwijt
(dit was een toespeling op een vroegere twist) is erger dan onoprecht, hij heeft geen hart."
„Waarlijk, mijn geduld is ten einde," zei Wronski en hij liet haar
gaan.
Anna wankelde haar kamer binnen en liet zich vallen op een stoel:
Hij haat me, dat is duidelijk; hij houdt van een ander, dat is nog
duidelijker; alles is uit, ik moet weg; maar hoe?
De meest tegenstrijdige gedachten bestormden haar. Waarheen? Naar
haar tante die haar had opgevoed? Naar, Doly, of eenvoudig naar
het buitenland? Zou deze breuk definitief zijn? Wat deed hij in zijn
studeerkamer? Wat zouden Alexis Alexandrowitsj en de mensen te
Petersburg zeggen? — Een vage gedachte, welke zij geen vorm kon
doen aannemen, woelde in haar hoofd; zij herinnerde zich een gezegde, dat zij na haar ziekte tegen haar man had geuit: „Waarom
ben ik niet dood!" En prompt herleefde in haar hetzelfde gevoel van
toen: Sterven, ja, ja, dat is de enige uitweg; mijn schande, de besmeurcle eter van Alex s Alexandrowitsj en die van Serge, dat alles
wordt weggevaagd met mijn dood; hij zal mij dan bewenen; om mij
wenen, van mij houden! -- Een glimlach van vertedering over zich-

zelf speelde om haar lippen, terwijl zij werktuigelijk de ringen van
haar vingers afdeed.
„Anna," zei een stem vlak bij haar, en die zij hoorde zonder het
hoofd op te heffen, „ik ben tot alles bereid, laten wij overmorgen
gaan." Wronski was zachtjes binnengekomen en hij sprak haar toe
op vriendelijke toon.
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„Wel?”
„Doe zoals je wilt," antwoordde zij, niet in staat zich langer te
beheersen, en zij brak in tranen uit.
„Verlaat me, verlaat me!" fluisterde zij door haar snikken heen: „Ik
zal weggaan, ik zal nog meer doen! Wat ben ik?. Een gevallen vrouw,
een blok aan je been. Ik wil je niet langer kwellen. Je houdt van
een ander, ik zal je van mij bevrijden."
Wronski smeekte" haar te kalmeren, zwoer dat er geen schijn van
reden bestond voor haar jaloezie, betuigde met alle nadruk zijg
liefde: „Waarom al die kwellingen?" vroeg hij haar. Anna meend 3
tranen in zijn ogen en in zijn stem te bespeuren, en plotseling verdween haar jaloezie voor de hartstochtelijkste tederheid; zij overdekte het hoofd, de hals en de handen van haar geliefde met kussen.
25.

De verzoening was compleet. Reeds de volgende morgen begon Anna,
zonder definitief de datum vast te stellen, toebereidselen te maken;
zij haalde verschillende voorwerpen uit een open koffer en stapelde
die op de armen van Annuschka, toen Wronski binnenkwam, ondanks het vroege morgenuur gekleed om uit te gaan:
„Ik ga meteen naar mama, misschien kan zij mij het geld sturen, en
dan vertrekken wij morgen."
De toespeling op dit bezoek bracht Anna's goede voornemens in de
war: „Nee, het is de moeite niet waard; ik zal zelf toch niet gereedkomen." En aanstonds vroeg zij zich af waarom dit vertrek, dat de
vorige dag onmogelijk was, nu zou kunnen plaatsvinden: „Doe zoals
je wilt," voegde zij er aan toe, „en ga nu aan tafel, ik kom bij je."
Toen zij de eetkamer binnenkwam zat Wronski een biefstuk te eten.
„Deze gemeubileerde woning benauwt mij, en daarbuiten lijkt het
mij wel het beloofde land," zei zij op levendige toon; maar toen zij
de huisknecht zag binnenkomen en hoorde vragen naar het ontvangstbewijs voor een telegram, betrok haar gezicht. Toch was er
niets verwonderlijks in, dat Wronski een telegram kreeg.
„Van wie is dat telegram?"
,Van Stiwa," antwoordde de graaf langzaam.
„Waarom heb je me dat niet laten zien? Wat voor geheim heeft mijn
broer voor mij?"
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„Stiwa is maniakaal met telegrammen; waarom moest hij mij een
telegram sturen, dat er nog niets is beslist?”
„Over de scheiding?"
„Ja; hij beweert geen definitief antwoord te kunnen krijgen; kijk,
zie maar zelf."
Anna pakte het telegram met bevende hand aan; het slot luidde
aldus: „Weinig hoop, maar ik zal het mogelijke doen, en het onmogelijke."
„Heb ik je gisteren niet gezegd, dat het mij koud liet? Het was dan
ook volkomen overbodig mij iets te verbergen." — Zo doet hij misschien ook met zijn correspondentie met vrouwen, dacht zij. — „Ik
wilde, dat die kwestie je even koud liet als mij."
„Ze interesseert mij, omdat ik op duidelijke verhoudingen ben gesteld."
„Waarom? Waartoe heb jij een scheiding nodig, zolang de liefde
bestaat?"
Altijd de liefde! dacht Wronski en vertrok zijn gezicht: „Je weet wel
dat ik een scheiding wens om der wille van jou en de kinderen."
,Er zullen geen kinderen meer komen."
„Des te erger, dat spijt me."
„Je denkt alleen aan kinderen en roet aan mij," zei zij en vergat, dat
hij zojuist had gezegd: „Om der wille van jou en de kinderen," en
zij was over dit verlangen naar kinderen ontstemd als over een
bewijs van onverschiligheid voor haar schoonheid.
„Integendeel, ik denk aan jou, want ik ben overtuigd dat je prikkelbaarheid hoofdzakelijk voortkomt uit je scheve positie," antwoordde
hij op koele en geërgerde toon.
„Ik begrijp niet hoe mijn situatie oorzaak kan zijn van mijn prikkelbaarheid," zei zij, die zag hoe een verschrikkelijke rechter haar door
de ogen van Wronski heen vonniste, „deze situatie komt mij volkomen duidelijk voor, ben ik niet geheel in jouw macht?"
„Ja, maar je wantrouwt mijn vrijheid."
„O, wat dat betreft, kun je gerust zijn," zei zij, terwijl zij zich koffie
inschonk en bemerkte, hoezeer haar gebaren en zelfs haar manier
van slikken op Wronski's zenuwen werkten, „ik trek me weinig aan
van de huwelijksplannen van je moeder."
„We hebben het niet over haar."
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„Toch wel, en je kunt me geloven, dat een vrouw zonder hart, of zij
jong is dan wel oud, mij helemaal niet interesseert.”
„Anna, ik verzoek je eerbied te hebben voor mijn moeder."
„Een vrouw, die niet begrijpt waarin de eer van haar zoon bestaat,
heeft geen hart."
„Ik herhaal je mijn verzoek, niet meer op oneerbiedige wijze over
mijn moeder te spreken," herhaalde de graaf met stemverheffing,
terwijl hij Anna streng aankeek.
Zij verdroeg die blik zonder hem te antwoorden en herinnerde zich
zijn liefkozingen van de vorige dag: Wat een banale liefkozingen,
dacht zij, en zij zei: „Je houdt niet van je moeder, het zijn frases
en nog eens frases."
„Als dat zo is, dan moet...."
„Er moet een besluit worden genomen, en ik voor mij weet wat mij
te doen staat," zei zij en maakte aanstalten om de kamer uit te gaan,
toen de deur openging en Yaswin binnenkwam. Zij bleef meteen
staan en begroette hem. Waarom veinsde zij zo jegens een vreemde,
die alles vroeger of later toch te weten zou komen? Dat zou zij niet
hebben kunnen verklaren, maar zij ging weer zitten en vroeg rustig:
„Hebt u uw geld gekregen?" — Zij wist dat Yaswin bij het spel pas
een grote som had gewonnen.
„Ik zal het waarschijnlijk vandaag ontvangen," antwoordde de reus,
die bemerkte dat hij ongelegen kwam, „wanneer vertrekken jullie?"
„Overmorgen denk ik," zei Wronski.
„Hebben jullie nooit medelijden met de ongelukkige verliezer?" ging
Anna voort, nog steeds tegen de gokker.
„Dat is een vraag, die ik mij niet heb gesteld, Anna Arkadjewna.
Daar zit mijn hele fortuin," zei hij en wees op zijn zak, „maar hoe
rijk ik op dit ogenblik ook ben, vanavond, als ik uit de club kom,
kan ik arm zijn, hij die met mij speelt, zou mij zelfs met plezier mij n
hemd afwinnen -- en in die strijd schuilt het genoegen."
„Maar indien je getrouwd was, wat zou je vrouw er dan van zeggen?"
„Ik ben dan ook niet van plan te trouwen," antwoordde Yaswin

lachend.
„En ook nooit verliefd geweest?"
„Grote hemel! Hoe vaak! Maar altijd zo, dat ik het spel giet verr.
zuimde."
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Op dit ogenblik kwam er, voor • zaken, een paardenliefhebber, en

Anna verliet de eetkamer.
Voor hij uitging, kwam Wronski nog haar kamer binnen en zocht
iets op tafel. Zij deed alsof zij hem niet zag, maar schaamde zich
over haar veinzerij : „Que vous faut-il?" vroeg zij hem.
„Het inschrijvingsbewijs in het stamboek, ik heb het paard juist
verkocht," antwoordde Wronski op een toon die duidelijker nog dan
woorden te verstaan gaf: Ik heb geen tijd voor uiteenzettingen die
toch nergens toe dienen. -- Het is mijn schuld niet, dacht hij, des te
erger voor haar, als zij zichzelf wil straffen. Hij meende echter, dat
zij hem riep, toen hij de kamer uitging.
„Wat is, Anna?" vroeg hij.
„Niets," antwoordde zij koel.
Des te erger, dacht hij opnieuw bij zichzelf. En terwijl hij langs een
spiegel liep, zag hij zo'n triest gezicht, dat de gedachte bij hem oprees
om te blijven staan en Anna te troosten, maar hij was reeds te ver
weg. Zijn bezigheden hielden hem de ganse dag buitenshuis en toen
hij terugkwam, deelde het kamermeisje hem mee, dat Anna Arkadjewna hoofdpijn had en liever niet gestoord wilde worden.
.

26.

Nooit was er er nog een dag verstreken zonder uiteindelijke verzoening, en ditmaal geleek hun twist op een breuk. Dat Wronski zo was
heengegaan, hoewel hij haar wanhoop had gezien, bewees dat hij
haar haatte, dat hij een ander liefhad. Alle wrede woorden, die de
graaf haar ooit had toegevoegd, kwamen Anna in gedachten, en
daarbij kwamen in haar verbeelding nog grofheden, waartoe hij niet
in staat was.
Ik houd je niet tegen, dichtte zij hem toe, ge kunt gaan; dat ge niet

gesteld bent op een scheiding, bewijst dat ge van plan zijt terug te
keren naar uw echtgenoot, indien ge geld nodig hebt, zeg dan maar
hoeveel.
Maar gisteren nog bezwoer hij me, dat hij alleen van mij hield!
Hij is een eerlijk en oprecht man, bedacht zij een ogenblik later: Ben
ik al niet vaak wanhopig geweest om niets?
De hele dag, behalve een visite van twee uren aan de familie van
haai beschermelinge, bracht zij door tussen twijfel en hoop; moe
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van de hele avond wachten, ging zij tenslotte naar haar kamer en
beval Annuschka te zeggen, dat zij niet wel was: Als hij desondanks
komt, dan houdt hij nog van me; anders is het voorbij en ik weet
wat mij te doen staat.
Zij hoorde de koets over de straat ratelen, toen de graaf thuiskwam,
zijn belletje en zijn gesprek met Annuschka; toen stierven zijn passen weg, hij ging naar zijn studeerkamer en Anna begreep dat de
teerling was geworpen. De dood kwam haar voor als Wronski's
opperste straf, de triomf over hem en de herovering van zijn liefde.
Het vertrek, de scheiding, werden onbelangrijke dingen, wezenlijk
was de wraak.
Zij nam haar flesje opium en goot de gewone dosis in een glas; het
hele flesje leeg te drinken zou zo'n gemakkelijk einde zijn geweest!
Met open ogen lag zij te kijken naar de schaduwen, die de flakkerende kaars tegen het plafond wierp. Wat zou hij denken, wanneer
zij er niet meer was? Hoe zou de wroeging hem aangrijpen! — Hoe
heb ik ooit hard tegen haar kunnen zijn? zou hij zeggen, haar kunnen verlaten zonder een vriendelijk woord, en zij is niet meer, zij
heeft ons voor altijd verlaten — plotseling stierf het licht weg, na
een laatste opflakkering: De dood! dacht zij met afgrijzen, en ze
diep was haar angst, dat zij, terwijl zij met trillende hand naar
lucifers tastte, eenige tijd trachtte haar gedachten te verzamelen,
zonder te weten waar zij zich beyond; tranen van vreugde stroomden
over haar gezicht, toen zij begreep dat zij nog leefde: Nee, nee, alles
liever dan de dood! Ik houd van hem, hij houdt van mij, die ongelukkige dagen gaan voorbij!
En om te ontkomen aan haar angst, nam zij de kaars op en vluchtte
naar het vertrek van Wronski. Daar lag hij vredig te slapen, en zij
stond langdurig naar hem te kijken, terwijl hete tranen over haar
wangen liepen, maar zij zorgde er wel voor hem niet te wekken, hij
zou haar immers op zijn ijzige manier hebben aangezien, en zij zou
toch weer begonnen zijn zichzelf te rechtvaardigen en hem te be-

schuldigen. Zij ging dus weer naar haar kamer, nam een dubbele
dosis opium en viel in 'n loodzware slaap, welke haar niet bevrijdde
van haar smart. Tegen'de morgen had zij een afgrijselijke nachtmerrie: Evenals destijds zag zij een klein mannetje met een wilde
haardos, die onverstaanbare woorden zei terwijl hij met iets schudde,
en dit „iets" scheen haar nog verschrikkelijker to2, nu het mannetje
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ermee boven haar hoofd zwaaide zonder dat hij haar scheen te
bemerken. Koud zweet parelde haar op het voorhoofd.
Toen zij wakker werd, doemde de gebeurtenissen van de vorige dag
verward in haar hoofd op: Wat voor verschrikkelijks is er gebeurd?
dacht zij, een twist? Het is niet de eerste. Ik heb hoofdpijn voorgewend en hij heeft mij niet willen storen, dat is alles. Morgen gaan
wij weg; ik moet hem zien, hem spreken en de afreis bespoedigen.
Zodra zij was opgestaan, ging zij naar de kamer van Wronski; maar
toen zij door de salon kwam, trok het geluid van een rijtuig, dat
stilhield voor de deur, haar aandacht; zij keek door het venster: het
was een landauer; een meisje met een lichte hoed op leunde uit het
portier en gaf orders aan een palfrenier; deze belde aan, er werd in
de vestibule gesproken; toen kwam er iemand naar boven en Anna
hoorde Wronski de trap afijlen, zij zag hoe hij blootshoofds op de
stoep kwam, naar het rijtuig ging, een pakje van het meisje overnam, en glimlachte, terwijl hij met haar sprak. Het rijtuig reed heen
en Wronski kwam vlug weer naar boven.
Dit kleine voorval veegde ineens de nevel weg, die hing boven
Anna's geest en de herinnering aan de vorige dag verscheurde haar
smartelijker dan ooit: hoe had zich zo kunnen vernederen, dat zij
nog één dag onder dit dak was gebleven!
Zij ging naar de kamer van de graaf om hem mede te delen, welk
besluit zij had genomen.
„Prinses Sarokin en haar dochter hebben mij het geld en de papieren
van mijn moeder gebracht, die ik gisteren niet kon krijgen," zei deze
rustig, zonder dat hij de sombere en tragische uitdrukking op Anna's
gezicht scheen te bemerken. „Hoe voel je je vandaag?"
Zij stond midden in de kamer en keek hem strak aan, terwijl hij de
brief verder las, nadat hij een blik op haar had geworpen, nu met
rimpels in het voorhoofd.
Zonder te spreken draaide Anna zich langzaam om en liep de kamer
uit; hij kon haar nog tegenhouden, maar hij liet haar de drempel
overschrijden.
„A propos," riep hij op het ogenblik dat zij zou verdwijnen, „het is
dus afgesproken, dat wij morgen vertrekken?"
„Gij, maar ik niet," antwoordde zij.
„Anna, het leven is op deze wijze onmogelijk."
,,Gij, ik niet," herhaalde zij.
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„Het is niet uit te houden!”
„Gij.... ge zult er spijt van hebben," zei zij en ging heen.
Ontsteld door de wanhopige toon, waarop zij deze laatste woorden
had gezegd, was het Wronski's eerste impuls haar na te lopen; maar
hij bedacht zich, ging zitten en, geprikkeld door deze ongepaste
bedreiging, mompelde hij tussen zijn tanden door: „Ik heb het on
alle manieren geprobeerd, ik kan alleen nog maar onverschillig
doen," en hij kleedde zich aan om naar zijn moeder te gaan teneinde
haar een procuratie te laten tekenen.
Anna hoorde, hoe hij zijn studeervertrek en de eetkamer uitging, in
de wachtkamer bleef staan om enige orders te geven met betrekking
tot het paard, dat hij had verkocht; zij hoorde de koets voorbijrijden
en het portier opengaan; er kwam iemand de trap opsnellen, zij ijlde
naar het venster en zag hoe Wronski van zijn huisknecht een paar
handschoenen aannam, die hij had vergeten; vervolgens tikte hij
de koetsier op de rug, zei iets tegen hem, en zonder omhoog te zien
naar het venster, liet hij zich, zoals altijd, achter in de koets neervallen, en sloeg de benen overelkander. Bij de hoek van de straat
verdeen hij uit Anna's ogen.
27.

„Hij is weg, het is uit," zei zij en terwijl zij daar bij het venster
stond, werd zij weer geheel overweldigd door het afgrijzen, dat zij
die nacht had gevoeld tijdens haar nachtmerrie en toen de kaars
.

uitging. Zij was bang voor de eenzaamheid, belde en liep de bediende
tegemoet:
„Vraag eens, waar de graaf naar toe is gegaan."
„Naar de paardenstallen," antwoordde de bediende, „en er is last

gegeven, mevrouw te waarschuwen, dat de koets zou terugkomen
en tot haar beschikking was."
„Uitstekend, ik ga een briefje schrijven, breng dat onmiddellijk naar
de paardenstallen."
Zij ging zitten en schreef: „Ik ben schuldig, maar, in Gods naam,
kom terug, we moeten met elkaar spreken, ik ben bang!" Ze sloot
de brief, gaf die aan de bediende en in haar vrees alleen te blijven,
ging zij naar haar dochtertje.
Ik herken hem niet meer! Waar zijn die blauwe ogen en die mooie
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verlegen glimlach? dacht zij, toen zij het knappe kind met de donkere ogen zag in de plaats van Serge, die zij in haar verwarring
meende te zullen zien.
De kleine zat bij een tafel, waarop zij trommelde met een kurk; zij
keek haar moeder aan, die naast haar kwam zitten en haar de kurk
uit handen nam om die te laten draaien. Het trekken der wenkbrauwen, de heldere lach van het kind, herinnerden haar zo sterk aan
Wronski, dat Anna het niet uithield; zij stond bruusk op en snelde
weg: Is het dan mogelijk dat alles uit is! Hij komt terug, dacht zij,
maar hoe zal hij mij zijn hartelijke manier van doen, zijn glimlach,
toen hij met haar praatte, verklaren? Ik zal alles goedvinden, want
anders zie ik maar één uitweg, en die wil ik niet! — Er waren
twaalf minuten verstreken, hij heeft mijn brief gekregen en zal
binnen tien minuten terug zijn. En als hij niet terug komt? Dat kan
niet. Hij moet mij niet vinden met rode ogen, ik ga mijn gezicht
betten, en mijn haar? -- Zij bracht de handen naar haar hoofd, zij
had haar haren opgemaakt, zonder dat zij dit wist: wie is dat? vroeg
zij zich af, toen zij in een spiegel haar vertrokken gelaat en haar
vreemd schitterende ogen zag. Dat ben ik! -- En weer meende zij
op haar schouders de kussen van haar geliefde te voelen; zij huiverde en bracht haar ene hand naar haar mond: zou ik bezig zijn
het verstand te verliezen?- dacht zij met schrik, en zij vluchtte naar
haar kamer, waar Annuschka haar toilettafel in orde bracht.
„Annuschka," zei zij, niet wetend wat te zeggen.
„Wilt u naar Darja Alexandrowna gaan?" zei het kamermeisje om
haar op een gedachte te brengen.
Vijftien minuten om te gaan vijftien minuten om terug te komen,
hij zal zo hier zijn. -- Zij keek op haar horloge: Ho, hoe kan hij mij
zo in de steek hebben gelaten! — Zij liep naar het venster, misschien
had zij zich misrekend en zij begon de minuten, die sinds zijn vertrek waren verstreken, opnieuw te tellen.
Op het ogenblik dat zij de klok in de salon wilde raadplegen, hield
er een rijtuig voor de deur stil; het was de koets, maar er kwam
niemand de t r ap op en zij hoorde stemmen in de vestibule.
„Meneer de graaf was reeds naar het station van Nisjni," kwam men
haar zeggen en haar brief werd teruggegeven.
„Laat men die brief onmiddellijk naar de graaf brengen op het
buiten van zijn moeder, en meteen het antwoord mee terugbrengen."
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Wat moet ik ondertussen doen? Ik zal naar Dolly gaan, om niet
waanzinnig te worden. 0, ik kan ook nog telegraferen! -- En zij
schreef het volgende telegram: „Ik moet beslist met je spreken, kom
snel terug."
Vervolgens ging zij zich kleden en met haar hoed op het hoofd
bleef zij staan voor Annuschka, wier kleine grijze ogen levendige
sympathie uitdrukten: „Annuschka! Liefje! Wat te doen?" fluisterde zij en liet zich met een snik vallen in een fauteuil.
„U moet u niet zo opwinden, Anna Arkadjewna; gaat u een eindje
wandelen, dat zal u afleiden; zulke dingen gebeuren."
„Ja, ik ga uit; als er inmiddels een telegram komt, stuur dat dan
naar Darja Alexandrowna," zei zij en trachtte zich te beheersen
„of liever nee, ik kom weer thuis."
Ik moet vooral niet meer nadenken, maar bezig zijn, uitgaan, vooral
dit huis uit, dacht zij en luisterde angstig naar het snelle kloppen
van haar hart; vlug stapte zij in de koets:
„Naar prins Oblonski!" zei zij tegen de koetsier.
28.
Het was helder weer, drie uren, de drukste tijd van de dag. Tijdens
de rit was zij voortdurend in de heftigste gemoedsbeweging. En zo
kwam zij aan bij Dolly. Zij liep de trap op.
„Is er bezoek?" vroeg zij in de wachtkamer.
„Katharina Alexandrowna Ljewin," antwoordde de bediende.
Kitty, die Kitty, waarop Wronski verliefd was, dacht Anna, waar'
van het hem spijt, dat hij niet met haar is getrouwd, terwijl hij de
dag rouwt, waarop hij mij heeft ontmoet!
De beide zusters waren in gesprek over de zuigeling van Kitty, toen
Anna werd aangediend; Dolly alleen kwam in de salon om haar te
ontvangen:
„Je gaat toch niet weg? Ik wilde juist vandaag bij je langs komen'
ik heb een brief van Stiwa."
„Wij hebben een telegram gekregen," antwoordde Anna en wendde
zich om teneinde te zien of Kitty kwam.
„Hij schrijft, dat hij in het geheel niet begrijpt wat Alexis Alexandrowitsj wil, maar dat hij niet zal weggaan, voor hij een definitief
antwoord heeft."
„Heb je bezoek?"
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„Ja, Kitty,” antwoordde Dolly verlegen, „zij is in de kinderkamer;
weet je dat ze ziek is geweest?"
„Dat weet ik. Kun je me de brief van Stiwa laten zien?"
„Zeker, ik zal hem je halen.... Alexis Alexandrowitsj weigert niet,
Integendeel; Stiwa heeft goede hoop," zei Dolly en bleef op de
drempel staan.
„Ik hoop niets en ik verlang niets." — Zou Kitty het beneden haar
waardigheid achten mij te ontmoeten? dacht Anna toen zij alleen
was; zij heeft misschien gelijk, maar zij, die verliefd is geweest op
Wronski, heeft niet het recht mij de les te lezen. Ik weet wel dat een
eerbare vrouw mij niet kan ontvangen; ik heb hem alles opgeofferd
en dit is nu mijn beloning! 0, wat haat ik hem! Waarom ben ik
hier gekomen! Het is hier nog erger dan thuis. -- Zij hoorde de
stemmen der beide zusters in de naastgelegen kamer: En wat moet
ik tegen Dolly zeggen? Kitty blij maken met het schouwspel van
mijn ellende? Dolly zal er trouwens niets van begrijpen.... Als ik
Kitty zo graag wil zien, dan is dat om haar te bewijzen dat ik voor
alles ongevoelig ben, minachting heb.
Dolly kwam weer binnen met de brief; Anna vloog hem door en gaf
hem haar terug: „Ik wist dat," zei zij, „en trek me er niets van aan."
„Waarom? Ik heb goede hoop," zei Dolly en keek Anna aandachtig
aan; nooit had zij haar nog zo van streek gezien: „Wanneer reis je
af?"

Anna kneep de ogen half dicht en keek voor zich uit zonder te
antwoorden.
„Is Kitty bang voor mij?" vroeg zij na een ogenblik en wierp een
blik naar de deur.
„Wat een idee! Maar zij is juist aan het voeden en dat gaat nog niet
zo goed .,... Zij is integendeel verrukt, en komt zo," antwoordde
Dolly, die zich verlegen gevoelde over die leugen, „kijk, daar is zij."
Kitty had inderdaad niet willen verschijnen, toen zij hoorde dat
Anna was gekomen; maar Dolly was er in geslaagd haar te overreden en de jonge vrouw deed zichzelf geweld aan, kwam de salon
binnen en kwam met een hoge kleur op Anna toe om haar de hand
te geven.
,,Ik ben erg blij," zei zij op bewogen toon, en al haar vooroordelen
tegen deze slechte vrouw verdwenen bij de aanblik van Anna's
mooie en sympathieke gezicht.
622

„Ik zou het heel gewoon gevonden hebben, als u me niet had willen
zien,” zei Anna, „ik ben aan alles gewend. U bent ziek geweest, heb
ik gehoord; ik vind inderdaad dat u zeer veranderd bent."
Kitty schreef Anna's droge toon toe aan haar verlegenheid met de
scheve situatie, waarin zij zich bevond, en het hart van de jonge
vrouw kromp samen van medelijden. Zij praatten over de ziekte van
Kitty, over haar kind, over Stiwa, maar Anna's geest was kennelijk
afwezig.
„Ik ben gekomen om je goedendag te zeggen," zei zij tegen Dolly en
stond op.
„Wanneer vertrek je?"
Zonder haar te antwoorden, wendde Anna zich met een glimlach
tot Kitty: „Ik vind het erg prettig u te hebben weergezien, ik heb
zoveel over u horen spreken, zelfs door uw man. U weet, dat hij mij
heeft opgezocht? Ik vond hem erg aardig," vervolgde zij met een
boosaardige bedoeling, „Waar is hij?"
„Buiten," antwoordde Kitty blozend.
„Doet u hem vooral mijn groeten, en vergeet u het niet."
„Dat zal ik zeker doen," zei Kitty naief met een blik vol medelijden.
„Vaarwel, Dolly!" zei Anna en kuste haar.
„Zij is nog altijd even aantrekkelijk als vroeger," merkte Kitty op
tegen haar zuster, toen deze weer binnenkwam, nadat zij Anna uitgeleide had gedaan, „en wat is zij mooi! Maar er is iets eigenaardigs
in haar, dat medelijden wekt, innig medelijden."
„Ik vond haar vandaag niet zoals anders. Ik dacht dat zij in tranen
zou uitbreken in de wachtkamer."
29.
Toen zij weer in de koets zat, voelde Anna zich ongelukkiger dan
ooit; haar ontmoeting met Kitty wekte in haar op pijnlijke wijze
het gevoel van haar morele val, en deze smart kwam nog bij de
andere. Zonder precies te weten wat zij zei, gaf zij de koetsier order
haar naar huis te rijden.
Ze hebben me aangekeken als een zonderling en onbegrijpelijk wezen t Wat kunnen zulke mensen elkander zeggen? Menen zij dat
zij elkander hun gevoelens medelen? dacht zij, toen zij twee voorbijgangers zag staan spreken; -- men kan een ander niet in zijn gevoelens doen delen! En ik die mijn hart wilde uitstorten voor Dolly!
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Ik heb gelijk gehad, dat ik zweeg; mijn ellende zou haar diep in haar
hart hebben verheugd, ook al zou zij dat hebben ontveinsd; zij zou
het rechtvaardig vinden dat ik moet boeten voor dit geluk, waarom
zij mij heeft benijd. En Kitty? Die zou nog meer tevreden zijn geweest, want ik lees in haar hart: zij haat mij, omdat haar man mij
aardig heeft gevonden; in haar ogen ben ik een zedeloze vrouw, die
zij minacht. Ach, als ik was geweest waarvoor zij mij aanziet, hoe
gemakkelijk zou ik haar man dan het hoofd op hol hebben gebracht.
Die gedachte is bij mij opgekomen, dat geef ik toe. -- Wat is die man
met zichzelf ongenomen, zei zij tot zichzelf, toen zij een dikke meneer met een blozende kleur van de andere kant zag aankomen; hij
groette haar hoffelijk en bemerkte toen, dat hij haar niet kende. -Hij kent mij evenmin als iemand anders! Kan ik van mezelf zeggen,
dat ik mij ken? Ik ken alleen mes appétits, zoals de Fransen zeggen.... Die hummels snoepen van ongezond ijs, zei zij tot zichzelf,
toen zij twee kinderen zag stilstaan bij een ijsverkoper, die zin
emmer op de grond zette en zich het gezicht afwiste, met de tip van
een vaatdoek; wij zijn allemaal dol op snoeperij en bij gebrek aan
bonbons verlangt een mens zelfs ongezond ijs, zoals Kitty, die, toen
zij Wronski niet kon trouwen, zich tevreden heeft gesteld met Ljewin; zij verfoeit mij en ze is jaloers op me;' van mijn kant ben ik
jaloers op haar. Zo gaat het in de wereld. -- Foetkin, coiffeur; „Ik
laat mij kappen door Foetkin...."; wat zal hij lachen om die bêtise,
dacht zij, om zich meteen te herinneren dat zij niemand meer had
om te gaan lachen. -- De vesperklokken luiden; die koopman slaat
zijn kruisen zo haastig alsof hij bang was te te verliezen, waartoe
die kerken, die klokken, die leugens? Om te loochenen, dat wij elkander allen haten, zoals die huurkoetsiers, die elkander de huid volschelden. Yaswin heeft gelijk als hij zegt: „Hij hoopt mij mijn hemd
af te winnen, ik hem het zijne."
Meegesleept door haar gedachten, vergat zij een ogenblik haar smart.
en zij was verbaasd, toen de koets stilhield. De portier, die haar
tegemoet kwam, bracht haar terug tot de werkelijkheid.
„Is er antwoord gekomen?"
„Ik zal het even vragen," zei de portier, en hij kwam ween ogenblik

later terug met een telegram. Anna las:
„Ik kan niet thuis komen voor tien uur. Wronski."
„En de bediende?"
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„Die is nog niet terug.”
Een vage behoefte aan wraak steeg op in Anna's ziel en zij snelde
de trap omhoog: Ik zal zelf naar hem toegaan, dacht zij, voordat ik
voorgoed wegga. Ik zal hem zeggen wat hij heeft gedaan, nooit heb
ik iemand zo gehaat als die man! -- En toen zij in de wachtkamer
een hoed van Wronski zag hangen, huiverde zij van afkeer. Zij dacht
er niet over na, dat het telegram een antwoord was op het hare, en
niet op haar expressebrief, die Wronski nog niet kon hebben: Hij is
bij zijn moeder, dacht zij, zit daar vrolijk te praten, zonder zich iets
aan te trekken van wat hij een ander doet lijden.... — en in haar
verlangen, •de verschrikkelijke gedachten te ontvluchten, welke haar
hier in dit huis overmeesterden, waarvan de muren loodzwaar op
haar drukten, zei zij tot zichzelf: Ik moet vlug weg, zonder te weten
waar zij naar toe moest, met de trein, hem achterna, hem vernederen ... .
Zij raadpleegde het spoorboekje en ontdekte dat er een trein ging
om twee minuten over acht 's avonds: Ik kom nog op tijd.
En terwijl zij verse paarden liet inspannen voor de koets pakte zij
haastig in een reistas bijeen, wat zij beslist nodig had tijdens een
afwezigheid van enkele dagen; vast besloten hier niet terug te keren,
gingen duizend plannen door haar hoofd, en zij besloot na de scène,
welke zich zou afspelen op het station of bij de gravin, verder te
reizen met de trein naar Nisini, om uit te stappen in de eerstbeste
stad.
Het diner was opgediend, maar het voedsel boezemde haar walging
in; zij stapte weer in de koets, zodra de koetsier had ingespannen,
en het hinderde haar dat de bedienden zo om haar heen liepen.
„Ik heb je niet nodig, Peter," zei zij tegen de huisknecht,
sknecht, die aanstalten maakte haar te vergezellen.
„Wie moet dan voor het spoorkaartje zorgen?"
„Goed, ga dan maar mee als je wilt, het laat mij ook koud," antwoordde zij ontstemd.
Peter sprong op de bok en gaf de koetsier order, naar het station
Nisjni te rijden.
Nu worden mijn gedachten weer helder! . zei Anna tegen zichzelf

toen zij weer in de koets zat die over de ongelijke weg rolde. Waar..
aan dacht ik het laatst? 0 jet, aan de opmerkingen van Yaswin over
de strijd om het leven en over de haat die alleen de mensen ver•
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enigt.... Wat voor plezier zoeken jullie? dacht zij, bij de aanblik
van een vrolijk gezelschap in een rijtuig met vier paarden, dat
blijkbaar naar buiten ging om zich te amuseren; jullie zullen toch
niet aan jezelf ontsnappen! En toen zij een paar passen verder een
dronken arbeider zag opbrengen door een politieagent: Dan zal dit
nog beter helpen. Wij hebben ook plezier gezocht, graaf Wronski en
ik, en wij hebben op geen stukken na de verheven vreugden kunnen
bereiken, die wij ons hadden voorgesteld! --- En voor het eerst zag
Anna over haar verhouding tot de graaf dat verblindende licht
schijnen, hetwelk haar plotseling het leven openbaarde: Wat heeft
hij in mij gezocht? Eerder de voldoening der ijdelheid dan die der
liefde! -- En Wronski's woorden, de uitdrukking_ als van een onderworpen hond in hun eerste tijd, kwamen in haar herinnering deze
gedachte versterken: Hij zocht bovenal de triomf van het succes;
hij hield van mij, maar bovenal uit ijdelheid. Nu hij niet meer trots
op mij is, is het uit; nadat hij mij alles wat hij kon heeft ontnomen,
en niets meer in mij vindt waarop hij prat kan gaan, ben ik hem
een blok aan het been, en zijn enige zorg is nog uiterlijk in hoffelijkheid niet jegens mij te kort te schieten. Als hij scheiding wenst, dan
is het met dit doel. Hij houdt misschien nog van mij, maar hoe?
„The zest is gone." In de grond van zijn hart zou hij opgelucht zijn
als hij van mijn tegenwoordigheid werd bevrijd. Terwijl mijn liefde
van dag tot dag van een steeds egoïstischer hartstocht wordt, dooft
de zijne bijna uit; daarom gaan wij niet meer tesamen. Ik heb behoefte hem naar mij toe te halen, hij om mij te ontvluchten. Tot op
het ogenblik van het begin onzer liefde gingen wij elkander tegemoet, nu lopen onze wegen uiteen. Hij beschuldigt mij dat ik
belachelijk jaloers ben, ook zelf beschuldig ik mij daarvan, maar in
werkelijkheid is de oorzaak, dat mijn liefde zich niet meer voldaan
gevoelt. -- In haar opwinding ging Anna in de koets verzitten, terwijl
zij onwillekeurig haar lippen bewoog alsof zij praatte: Indien ik kon,
zou ik trachten voor hem een redelijke vriendin te zijn, en geen
hartstochtelijke maltresse, die zich opwindt aan zijn koelheid; maar
ik kan mezelf niet veranderen. Hij bedriegt mij niet, daarvan ben ik
zeker, hij is evenmin verliefd op Kitty als op prinses Sarokin, maar
wat zegt dat voor mij? Wat betekent voor mij van het ogenblik af,
dat mijn liefde hem vermoeit, dat hij niet meer voor mij gevoelt wat
ik voor hem gevoel, zijn hartelijkheden? Ik zou haast nog liever zij .i
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haat hebben; daar waar de liefde ophoudt, begint de weerzin, en in
die hel verkeer ik....
Wat is dit voor een onbekende wijk? Heuvels, huizen, altijd maar
huizen, bewoond door mensen die elkander haten Wat zou mij
kunnen overkomen, wie zou mij nog geluk schenken? Verondersteld
dat Alexis Alexandrowitsj toestemt in de scheiding, dat hij mij Serge
teruggeeft, dat ik met Wronski trouw? — En terwijl zij dacht aan
Karenin, zag Anna hem voor zich, met zijn uitgedoofde blik, zijn
handen met de blauwe aderen, zijn krakende vingers en de gedachte
aan hun betrekkingen, die zij eens teder had genoemd, deed haar
huiveren van afschuw. — Veronderstel dat ik getrouwd ben; zal
Kitty daarom respect voor mij hebben? Zal Serge zich niet afvragen,
waarom ik twee echtgenoten heb? Zal Wronski tegenover mij ver..
anderen? Kan er tussen hem en mij nog een verhouding ontstaan,
die mij, ik zeg niet geluk, maar gevoelens schenkt, die niet kwellend
zijn? Nee, antwoordde zij zonder aarzelen, de kloof tussen ons is te
diep; ik ben zijn ongeluk, hij is het mijna, daaraan zullen wij niets
meer veranderen! — Waarom meent deze bedelares met haar kind
dat zij medelijden inboezemt? Zijn wij niet allen hier op aarde
geworpen om door elkander te lijden? Scholieren die van het gymnasium naar huis gaan.... Mijn kleine Serge! Ook van hem heb
ik gemeend te houden. Mijn gevoelens voor hem maakten mijn hart
week. Toch heb ik zonder hem geleefd, zijn liefde verwisseld tegen
die van een ander, en zolang deze hartstocht voor een ander bevredigd werd, heb ik mij niet over de ruil beklaagd. — Het stemde haar
bijna tevreden, dat zij haar gevoelens met dit onbarmhartige licht
ontleedde: Zo gaat het met ons allen, met mij, met Peter, de koetsier,
al die kooplui, de mensen die langs de Wolga leven, overal, altijd....
,.Moet het een kaartje naar Obiralowka zijn?" vroeg Peter, nu zij het
station naderden.
Het kostte haar moeite deze vraag te begrijpen, haar gedachten
waren elders en zij had vergeten, waarmee zij bezig was.
„Ja," antwoordde zij eindelijk, reikte hem haar portemonnaie toe en
steeg uit de koets, haar rode reistasje in de hand.
De bijzonderheden van haar situatie schoten haar weer te binnen,
nu zij door de menigte heen naar de wachtkamer liep, terwijl zij op
een grote, ronde divan zat te wachten op de trein, ging zij in
gedachten nog eens de verschillende oplossingen na, waartussen zij
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had te kiezen; vervolgens stelde zij zich het ogenblik voor waarop
zij aan het station zou arriveren, de brief die zij Wronski zou
schrijven, wat zij tegen hem zou zeggen als zij de salon van de oude
gravin binnenkwam, waar hij op dat ogenblik misschien klaagde
over de bitterheden van zijn leven. De gedachte dat zij nog gelukkig
zou hebben kunnen leven, vloog door haar hoofd;.... wat was het
hard tegelijk te beminnen en te haten! En hoe klopte haar hart tot
berstens toe!
31.
Er klonk een bel, een paar luidruchtige ordinaire jongelui liepen
langs haar heen; Peter kwam door de zaal op haar toe om haar naar
de coupé te brengen; een groep mannen bij de deur ging zwijgend
voor haar op zij ; een van hen fluisterde iets tegen zijn buurman, het
moest een grofheid zijn. Anna nam plaats in een coupé eerste klasse
en legde haar reistas op het verschoten grijze laken; Peter nam bij
wijze van afscheidsgroet zijn gegalonneerde hoed af met een idiote
glimlach, en ging heen. De conducteur sloot het portier. Een belachelijk uitgedoste dame — Anna ontkleedde haar in verbeelding om te
schrikken van haar lelijkheid -- draafde over het perron met een
aanstellerig lachend meisje achter zich aan.
Dat kind is grotesk en heeft nu al airs, dacht Anna, en om niemand
te zien ging zij aan de andere kant zitten.
Een klein vuil mannetje met een pet op, waaronder verwarde bossen
haar te voorschijn kwamen, liep langs het raam en boog zich over
de rails.
Dat gezicht is mij niet onbekend, dacht Anna, en plotseling herinnerde zij zich haar nachtmerrie; zij deinsde verschrikt terug naar
de coupédeur, die de conducteur opende om een heer en een dame
binnen te laten.
„Wilt u uitstappen!"
Anna antwoordde niet en niemand scheen onder haar voile de angst
te zien, die haar verstijfde, zij ging weer zitten; het paar nam tegenover haar plaats en keek discreet, hoewel nieuwsgierig, naar de
details van haar kledij. De man vroeg verlof te roken en merkte,
toen hij dit had verkregen, in het Frans tegen zijn vrouw op, dat hij
nog meer behoefte had aan spreken dan aan roken; zij wisselden

stompzinnige opmerkingen om Anna's aandacht te trekken en met
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haar in gesprek te komen. Die lieden moesten elkaar verafschuwern
waren zulke trieste schepsels dan in staat om lief te hebben?
Het geluid, de kreten, het gelach, die volgden op het tweede belsignaal, deden bij Anna de lust ontstaan de vingers in de oren te
stoppen; wat voor reden kon er zijn om te lachen? Na het derde
signaal floot de locomotief, de trein kwam in beweging en de meneer
sloeg een kruis: Wat zou hij daar wel mee bedoelen? dacht Anna en
wendde woedend haar ogen af om over het hoofd van de dame heen
te kijken naar de wagon en de stationsmuren die langs het venster
gleden; de trein kreeg meer vaart, de stralen van de ondergaande
zon bereikten het rijtuig, en een windje speelde in de gordijnen.
Anna vergat haar reisgenoten, snoof de frisse lucht op en vervolgde
hz.ar gedachten: waar was ik mee bezig? Dat mijn leven, hoe ik het
mij ook voorstel, slechts smart kan zijn; we zijn allen voorbestemd
tot leed, en zoeken slechts het middel om dat te verbergen. Maar
wanneer de waarheid ons de ogen opent?
„Het verstand is den mens gegeven om wat hem hindert te verdringen," zei de dame, ten zeerste ingenomen met haar zinnetje. Deze
woorden beantwoordden aan Anna's gedachte: Terugdringen wat
hindert, herhaalde zij, en een blik op de man en zijn magere wederhelft deed haar begrijpen, dat deze laatste zich moest houden voor
een onbegrepen wezen, en dat haar dikke man dat niet tegensprak
en er gebruik van maakte om haar te bedriegen. Anna verdiepte
zich in de schuilhoeken van hun zielen; maar dat was niet bijster
boeiend, en zij hervatte haar gepeins.
Bij haar aankomst op het station volgde zij de menigte, trachtte het
luidruchtige contact met deze grove menigte te vermijden en draalde
op het perron, terwijl zij zich afvroeg wat zij nu zou doen. Alles
scheen haar nu bijzonder moeilijk toe; aangestoten, geduwd, nieuwsgierig aangekeken, wist zij niet waarheen te vluchten. Eindelijk
kwam zij op de gedachte een spoorwegbeambte aan te houden om
hem te vragen, of de koetsier van graaf Wronski niet met een boodschap op het station was.

„Graaf Wronski? Zo pas is er iemand geweest voor prinses Saroki-i
en haar dochter. Hoe ziet die koetsier er uit?"
Op hetzelfde ogenblik zag Anna haar boodschapper op haar toekomen. De koetsier Michael in een mooie nieuwe kaftan, vol trots,
dat hij zijn boodschap had vervuld met een brief in zijn hand.
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Anna scheurde de brief open en haar hart kromp samen toen zij las:
„Het spijt mij dat de brief mij niet in Moskou heeft
bereikt; ik zal om tien uur thuis zijn.
Wronski."
Dat is het, dat verwachtte ik, zei zij met een sarcastische glimlach.
„Je kunt teruggaan naar huis," zei zij tegen de jonge koetsier; zij
sprak deze woorden langzaam en zachtjes uit; haar hart klopte tot
berstens toe en belette haar te spreken: Nee, ik zal je de mogelijkheid niet laten, me nog verder zo te doen lijden, dacht zij, en richtte
zich dreigend tot hem die haar martelde, en zij liep verder het perron
langs.
Waar moet ik heen vluchten, mijn God! zei zij tegen zichzelf, toen
zij zag hoe de mensen, nieuwsgierig door haar toilet en haar schoonheid, haar gadesloegen. De stationschef vroeg haar, of zij niet op de
trein wachtte; een kleine limonadeverkoper verliet haar niet met
zijn ogen. Aan het einde van het perron bleef zij staan; dames en
kinderen stonden er lachend te praten met een gebrilden meneer,
die zij waarschijnlijk hadden afgehaald; ook zij zwegen en keerden
zich om teneinde naar Anna te kijken. Deze verhaastte haar tred;
een goederentrein kwam eraan en deed het perron trillen; het was
haar alsof zij weer in een rijdende trein zat. Plotseling herinnerde
zij zich de man, die was verpletterd op de dag, toen zij voor het eerst
Wronski in Moskou had ontmoet, en zij verstond wat haar te doen
stond. Licht en vlug daalde zij de treden af, die van de pomp aan
het einde van het perron omlaag leidden naar de rails, de ketens, de
assen. Zij trachtte met het oog de afstand te schatten, die de voorwielen van de eerste wagon scheidden van de achterwielen.
Daar, zei zij tegen zichzelf en keek naar de schaduw van de wagon
op het met kolengruis vermengde zand tussen de rails, daar, in het
midden, zal hij worden gestraft, en ik zal bevrijd zijn van allen en
van mijzelf.
Haar rode reistasje, dat zij met enige moeite losmaakte van haar
arm, deed haar het ogenblik missen om zich onder de eerste wagon
te werpen; zij wachtte de tweede af. Een gevoel, als wanneer zij
vroeger op het punt stond in de rivier te duiken, maakte zich van
haar meester; en zij bekruiste zich. Dit vertrouwde gebaar wekte in
haar ziel een reeks jeugd- en kinderherinneringen; een ogenblik
schitterde het leven met zijn vluchtige vreugden voor haar; maar
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zij liet met haar ogen de wagon niet los, en toen daar het midden
tussen de beide wielen was, wierp zij haar tas weg, trok haar hoofd
in tussen de schouders en wierp zich met de handen vooruit op de
knieën tussen de wagon, als gereed om weer op te staan. Zij had nog
de tijd om angst te koesteren: waar ben ik? Waarom? dacht zij en
deed haar best om terug te deinzen; maar een geweldige omvermurwbare massa trof haar hoofd en sleurde haar ruggelings mee:
„Heere, vergeef mij !" fluisterde zij, toen zij het nutteloze van de
strijd gevoelde. Een klein mannetje, dat mompelde in zijn baard ,
boog zich van de treeplank van de wagon omlaag over de rails. En
het licht, dat voor de ongelukkige had geschenen over het boek van
het leven, met zijn kwellingen, zijn verraad en zijn smart, terwijl het
de duisternis verscheurde, schitterde eensklaps fel, flakkerde en
doofde uit voor altijd:
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