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Ivan Bunin 1870-1953. Især hans noveller regnes for prosakunst af høj
karat. Hovedværker er romanen med stedsbetegnelsen ”Sukhodol”
(1912), ”Herren fra San Francisco” (1915, dansk 1952) og ”Mitjas kærlighed” (1924, dansk ”Mitjas kærlighed og andre noveller”, 1945).
Denne side er redigeret af Mie Petersen

Kloster- og kirkebyen Efter årtier med undertrykkelse og ødelæggelser er kirker
og klostre blevet genopbygget og restaureret i den russiske by Voronezj

THAILAND
AFREJSE

OKT 15, 22, 29

JAN 5, 19

1 En statue er rejst i Orljenokparken
for at mindes bysbarnet forfatteren Osip
Mandelstam, der blev straffet efter at
have skrevet et digt om Stalin.

BESTIL
SPECIALKATALOG

DANSK REJSELEDER
FEB 2, 23

MAR 8, 22 (Tilslutningsfly fra Jylland)

13 DAGE fra . ........... 15.595
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PÅ FLODER GENNEM ØSTENS
MYSTIK. :c gjcYgZ_hZ ^
h¨g`aVhhZ! YZg \^kZg _Zg YZi
WZYhiZ V[ I]V^aVcY jYZc aVc\Z
WjhgZ_hZg# IjgZc Zg he¨``Zi
bZY ]©_YZejc`iZg! ^cYZ]daYZg
YZi ¨\iZ I]V^aVcY d\ k^ cnYZg
Zc g¨``Z h`©ccZ ÅdYhZ_aVYhZg#
DkZgVai Wdg k^ e jYkVa\iZ
]diZaaZg bZY YZc WZYhiZ
WZa^\\Zc]ZY#;dga¨c\Zki#e*
]diZakZYhigVcYZc^*YV\Z[dg
`jc&#.)%`g#
Max.: 10–22 deltagere.

HØJDEPUNKTER:7Vc\`d`hhi©ghiZhZk¨gY^\]ZYZg;adYhZ_aVYhi^a6njii]VnVG^kZg@lV^bZYheZ`iV`ja¨g
id\ijgCVi^dcVaeVg`ZgKVcY[VaYG^hbVg`Zg9Zc<naYcZIgZ`Vci8n`Za"g^`h]Vl;adYhZ_aVYh^ZcZ"
hiZcYZcVijghXZcZg^He¨cYZcYZiZbeZaWZh©\>hdaZgZYZhiVbbZaVcYhWnZg<dYi^Y^h`©ccZ8]^Vc\BV^#

KINA
AFREJSE

SEP 2, 23

BESTIL
SPECIALKATALOG

DANSK REJSELEDER
OKT 14

(Kbh., Århus, Ålborg)

16 DAGE fra. ............22.990
DET BEDSTE AF KINA. EYZccZ
he¨cYZcYZ gjcYgZ_hZ iV\Zg
kdgZh Zg[VgcZ gZ_hZaZYZgZ _Zg i^a
YZ bZhi ZkZcinga^\Z hZk¨gY^\"
]ZYZg! `jaijgh`ViiZ d\ cd\Zi
V[ YZc hbj``ZhiZ cVijg ^ @^cV#
K^ hZg YZi bdYZgcZ ejahZgZcYZ
@^cVd\`dbbZgWV\`^cZhZgZch
Vab^cYZa^\Z YV\a^\YV\# IjgZc Zg
WVhZgZie`db[dgi!]©_`kVa^iZi
d\hidgZdeaZkZahZg#

0 Hegnet, der adskiller Revolutionsgade fra den genopførte Bebudelseskatedral, er stadig spækket med hammere, segl, stjerner og andre kommunistiske symboler. – Begge fotos: Jens Malling.

Max.: 10–25 deltagere.

By med sjæl og minder
Af Jens Malling

På det, der tidligere var Første Maj
Parkens område – omgivet af Revolutionsgade og Engelsgade – ligger i
dag i byen Voronezj i det sydvestlige
Rusland den nyligt genopbyggede
Bebudelseskatedral.
Med sine imponerende løgformede kupler rækker den 97 meter i vejret.
Katedralen er den tredjestørste i
Rusland efter Frelseren Kristuskatedralen i Moskva og Isakkatedralen i
Sankt Petersborg og dermed en af
verdens største ortodokse kirker.
Ligesom ingen vist har tænkt sig at
ændre gadenavnene, får også den
tidligere parks gedigne smedejernshegn, som nu ligger rundt om kirken, lov at stå. Det er kunstfærdigt
udformet og spækket med massevis
af hammere, segl, stjerner og andre
kommunistiske symboler og fuldender kontrasten til korsene og helgenstatuerne, som man tydeligt kan se
gennem hegnet.
Den genopbyggede Bebudelseskatedral stod færdig i 2009 og retter op
på den kommunistiske destruktion
af to andre kirker i Voronezj.
Den ene var Vladimirkatedralen i
Koltsovgade, der efter bolsjevikkernes magtovertagelse tjente som
kornmagasin. Den blev sprængt med
dynamit i 1931 i en eksplosion, der

var så kraftig, at vinduerne i mange
omkringliggende huse smadredes.
Den nye Bebudelseskatedral er
bygget i samme stil og med inspiration hentet fra Vladimirkatedralens arkitektur.
Den anden store kirke i Voronezj,
der ikke overlevede Ruslands dramatiske skæbne i det 20. århundrede,
var den gamle Bebudelseskatedral.
Den blev bygget i 1718 og stod på,
hvad der i dag er Universitetspladsen. Efter at være blevet beskadiget
under Anden Verdenskrig rev kommunisterne den ned i 1950’erne.
Bygningen dannede ramme om
brutale begivenheder under den russiske borgerkrig. Da Den Hvide Hær
blev drevet ud af Voronezj, nægtede
biskop Tikhon Nikanorov at flygte.
Under en gudstjeneste tre dage efter
jul i 1920 brød bolsjevikkerne ind i
kirken, greb biskoppen og hængte
ham over alteret for øjnene af den
forfærdede menighed. Tikhon Nikanorov blev helgenkåret i 2000.

De voldelige begivenheder dengang
står i modsætning til den rolige
stemning, der er indenfor i den genopbyggede katedral i dag.
Her ligger duften af røgelse tungt
mellem de høje hvidkalkede vægge,
der er udsmykket med talrige ikoner.
Selvom det er mandag eftermiddag, er der mange besøgende. Kirke-

V o r o n e zj
4Voronezj
4
ligger i det sydvestlige Rusland ikke
langt fra grænsen til Ukraine og cirka 500 kilometer syd for Moskva. Byen er provinshovedstad i regionen Voronezj Oblast og har 890.000
indbyggere. Turen med tog fra Moskva tager 10
timer og koster omkring 400 rubler (cirka 75
kroner) med dagtoget. Nattog og sovekupe er
dyrere. Med fly kan man komme til Voronezj via
Moskva.


























Voronezj er spækket med historiske
kirker og klostre, der igen er kommet til deres ret efter Sovjetunionens
sammenbrud.
Et af de ældste er klosteret Alexejevskij fra 1620. Det ligger smukt på
en forhøjning over floden, der bærer
samme navn som byen.
Bolsjevikkerne lukkede det i sommeren 1931 og bortviste munkene.
Det genåbnede i 1990 – denne gang
som nonnekloster.
Aftengudstjenesten her er særlig
smuk og fredfyldt. Fra placeringen
hævet over omgivelserne er der gennem vinduerne udsigt over floden,
der er omgivet af byens lys. Et lille
kor af nonner bidrager til ceremonien med deres sang og gør det nemt
at falde ind i en stemning af fordybelse og kontemplation. Kun vokslysenes svage, men varme skær oplyser rummet sparsomt.
Bolsjevikkerne prøvede at udrydde
alt åndsliv i Voronezj, som ikke var
foreneligt med deres verdenssyn. Således var det ikke nok med den fysiske destruktion af den ortodokse
kirkes bygninger og mord på biskopper.

Voronezj er kendt for sine to berømte bysbørn: forfatterne Ivan Bunin og Osip Mandelstam, der begge
foragtede det kommunistiske regime og fik det tilsvarende svært.
Det lykkedes Bunin at flygte til
Frankrig efter kommunisternes
magtovertagelse, hvor han som den
første russer modtog Nobelprisen i
litteratur i 1933.
Stærkt deprimeret over forholdene
i Sovjetunionen skriver Mandelstam
ligeledes i 1933 et satirisk og kritisk
digt rettet direkte mod despoten Josef Stalin.
Det 16 linjer lange digt er på samme tid hans egen dødsdom og afskedsbrev. Han overlever i første
omgang mirakuløst Stalins vrede,
bliver forvist fra Moskva, men får lov
at slå sig ned i Voronezj 500 kilometer mod syd.
Udstødt fra det intellektuelle
establishment i hovedstaden lever
han og hans hustru en skyggetilværelse som paria og persona non grata.
Nettet begynder at strammes om
ham. Han arresteres og bliver sendt
til en af de berygtede gulag-lejre,
hvor han omkom i 1938. I dag er der
rejst en statue af Osip Mandelstam i
byens Orljenokpark.
Sammen med den genopbyggede
Bebudelsekatedral og restaureringen af Voronezjs kirker og klostre er
statuen et udtryk for national anger
og eftertanke og med til at hele arrene efter den lange periode med massiv undertrykkelse af al åndelighed.

Moskva
VORONEZJ

L i t t e rat u r
Or t o d ok s ki r ke
4Gudstjenesten
4
foregår stående.
Bænkene er forbeholdt ældre, gravide og invalide. Sidder man ned,
opfattes det som respektløst at
krydse benene. Det er god skik at
tænde et vokslys. De kan købes på
stedet for et par rubler. Nogle steder skal kvinder helst bære hovedtørklæde og nederdel/kjole.



Bøger af og om Ivan Bunin og
Osip Mandelstam:
4Ivan
4
Bunin: Cursed Days – Diary of
a Revolution
4Osip
4
Mandelstam: Journey to
Armenia
4Nadezjda
4
Mandelstam: Hope
Against Hope
4Digtet,
4
Osip Mandelstam skrev til
Stalin, kan læses her: http://en.
wikipedia.org/wiki/Stalin_Epigram.
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DANSK REJSELEDER

–

AFREJSE

DEN STORE ECUADORREJSE.
:XjVYdg Zg h [VciVhi^h`! Vi
YZi [dgi_ZcZg Zc gZ_hZ e ]ZaZ
&+ YV\Z# KdgZh gjcYgZ_hZ
`dbbZg gjcYi ^ ]ZaZ aVcYZi ·
d\h^YZchnYa^\ZYZa!]kdgYZg
^``Z`dbbZgbVc\Zijg^hiZg#IV\
e ZkZcing bZY kdgZh :XjVYdg"
Z`heZgi# =©_ hiVcYVgY# ;dga¨c\
Zki#gZ_hZcbZY*YV\ZhhZ_aVYh^
<VaVeV\dh#
Max.: 10–24 deltagere.
HØJDEPUNKTER::kZcinga^\ZW_Zg\aVcYh`VWZg=©_aVcYh"gZ\ch`dkXadjY[dgZhiJC:H8D"WZh`niiZYZ
`dadc^hi^ahWnZg6bVodc_jc\aZG^\iYngZa^kd\dg`^YZZgKVgbZ`^aYZg^hbj`ikja`Vc`gViZg
(")b^aa^dcZgZic^h`Z]©_aVcYh^cY^VcZgZ^[VgkZhigaZcYZ`a¨YZYgV\iZgH`©ccZ]diZaaZgd\adY\Zh#

VIETNAM
AFREJSE

17 DAGE fra . ........... 19.900
FRA NORD TIL SYD. :g[VgZc
K^ZicVb"Z`heZgi k^hZg _Zg YZ
hi©ghiZ d\ k^\i^\hiZ hZk¨g"
Y^\]ZYZg d\ hb º]ZbbZa^\Z
hiZYZgº!]kdgVcYgZijg^hiZgh_¨a"
YZci `dbbZg# > =Vadc\Wj\iZc
hZ_aZgk^d\Wdgd\heZcÅdi©#
9ZiiZZgZch`©chiZbc^c\h[naYi
gZ_hZ!]kdgYjk^acnYZYZc]©_Z
`kVa^iZi e ]ZaZ ijgZc d\ Wa#V#
bZYc©_ZjYkVa\iZ]diZaaZg#
Max.: 10–21 deltagere.
HØJDEPUNKTER:=Vcd^hhZk¨gY^\]ZYZgd\\VbaZWnYZaHZ_aijg^=Vadc\7j\iZc^c`a#dkZgcVic^c\e
igdeZ©Zc8Vi7VFjVcN]jaZgcZ@Z_hZgWnZc=j6ibdh[¨gZ[naYiZ=d^²cId\ijgH`©ccZhigVcYZ
kZYC]VIgVc\9ZcejahZgZcYZhidgWn=d8]^B^c]9ZWZg©biZ8j8]^"ijccZaZgBZ`dc\YZaiVZi#
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Læs mere om Rejser&Kultur på
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Nørgaards Højskole Emnekurser 2011

Nørgaards Højskole er en af de største og mest
moderne højskoler i Danmark beliggende i
Bjerringbro midt på den jyske højderyg.
Blandt vores mange gode faciliteter kan
nævnes svømmehal med sauna, krolfbane,
petanquebaner, pejsestue, biblioteksstur med
dagens nyhedsblade og kabel-tv, poolborde,
bordtennis, tennis, fitnessrum, gratis trådløst
fiberbredbånd, biograf og meget mere.

Familiekurser

Bestil
NU

Golf & højskole
Bridge & højskole
Gospel og højskole
Skønne Jylland

Maleri og højskole

*for brændstoftillæg, se fjordline.dk. Foto: Visitnorway.com
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OKT 14, 27 NOV 3, 17 DEC 22 JAN 5,12,19,26 FEB 2,9,16,23 MAR 2012

Vandring & fortælling



SEP 21 OKT 19 + 2012 FEB 22 MAR 7

m/5 dage Galapagos ....37.700

Kajak for begyndere

  

BESTIL
SPECIALKATALOG

16 DAGE fra. ............ 21.900

Sport og motion



   
   


ECUADOR & GALAPAGOS

rejser@k.dk

Sankt Petersborg

Her følger adresserne på nogle af de mest
berømte kirker og klostre i Voronezj:
4Bebudelseskatedralen
4
– Prospekt Revoljutsii 18 a.
4Alexejevskijklostret
4
– ul. Osvobojzdenija Truda 2. Admiralkirken – ul. Sofie
Perovskoj 9
4Eliaskirken
4
– ul. Sevastjanovskij Sjezd 26
4Vvedenskajakirken
4
– ul. Osvobojzdenija Truda 18.



gængerne korser sig en eller flere
gange foran ikonerne og bukker
kort. I et hjørne er en gudstjeneste i
gang, og præstens bønner og melodiøse messen bølger monotont gennem det store lyse rum og blander
sig med røgelsen.
I det modsatte hjørne sælger et par
ældre koner vokslys og ikoner fra en
bod.

HØJDEPUNKTER:9Zc@^cZh^h`ZBjg9Zc;dgWjYiZ7n=^baZchIZbeZaHdbbZgeVaVYhZiB^c\\gVkZcZ
IZggV`diiV]¨gZc^M^VcA^"ÅdYZchhbj``ZW_Zg\hXZcZg^BcZW_Zg\ZiH`VgkÄh`Zg^Hjo]djhhbj``Z]VkZg
9Zi\VbaZd\cnZH]Vc\]V^KZhih©Zc^=Vc\o]djAVcYhWnZgEZ`^c\deZgV6`gdWVi^`H^a`Z[VWg^`
@ja^cVg^h`ZheZX^Va^iZiZg

Læs mere om alle vores højskolekurser og
tilmeld dig online på www.nrgaard.dk

Eventyrlig ferie på Færøerne
18 storslåede øer med uspoleret natur og magiske øjeblikke.
Færøerne for dig, der værdsætter naturens unikke forunderligheder.
8 dages rundrejse
Fly + hotel

8.890
fra kr. 4.171

fra kr.

Læs mere på dsbrejsebureau.dk/eventyr
Pris pr. pers / specielle regler / begrænset plads

70 13 14 18 dsbrejsebureau.dk

