NIEUWSBRIEF #08 NOVEMBER
van de vereniging
Konstantin Paustovskij
- Presentatie JAARBOEK 3 • 2014-2015 Op 14 december wordt tijdens de ledenbijeenkomst in Rotterdam het
geïllustreerd Jaarboek 3 voorgesteld. Het bevat o.a.
• Het Koeiendrijvertje, sprookje van P.
• Tweede voorpublicatie uit De onbekende Paustovski,
door Wim Hartog
• Paustovski of de heimwee naar een betere toekomst,
door Emmanuel Waegemans *
• Konstantin Paustovski en zijn romantische uitvlucht naar de Krim,
door August Thiry *
• Paustovski en Pirosmani, door Mieke Jansen
• Vader ik word schrijver, van Roman Helinski
• Reisverslag Turkmenistan, Moskou en de Mesjtsjora,
door Netty van Rotterdam
* teksten van de lezing op de studiedag in Leuven

Jaarboek 1, 2, 3 en de andere publicaties van de vereniging zijn te
koop op ledenbijeenkomsten en via de website. Bij verzending aan
niet-leden worden portokosten doorberekend.
http://www.paustovskij.org/publicaties.html
- Digitaal nieuws • In de reeks Desert Island Discs op de BBC (die tientallen jaren
gelopen heeft) wordt ook Marlene Dietrich geïnterviewd. Ze spreekt
over de muziek die ze graag hoort en om te eindigen mag ze nog
aanduiden welk boek ze naar “het verlaten eiland” wil meenemen. Ze
vraagt echter een uitzondering - twee boeken ipv één: de The Story of
a Life van Paustovski en ook The Telegram (opgenomen in Afscheid
van de zomer) - het mooiste wat er ooit geschreven is over een moeder.
+/- minuut 18:46
http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/radio4/dida65/dida65_196501041310b.mp3
• Het museum van Paustovski in Moskou is gedigitaliseerd en wordt
uitgebreid getoond, http://www.mirpaustowskogo.ru/drupal-7.22/
enkel in het Russisch.

2014

- Boekennieuws ingezonden door leden • Peter Finn en Petra Couvée - De zaak Zjivago / Het Kremlin, de CIA en de strijd om een verboden boek. Na jarenlang
onderzoek hebben de auteurs ongekende feiten aan het licht gebracht over het boek Dokter Zjivago van Boris Pasternak.
Het levenswerk van Boris Pasternak, maakte geen kans om gepubliceerd te worden in Rusland. Via een Italiaanse agent
is het werk naar het buitenland gesmokkeld en bij Mouton & Co (den Haag) gedrukt. De opdracht voor de druk kwam
van de CIA die daarbij de BVS (de Nederlandse Staatsveiligheid) inschakelde. Op de Wereldtentoonstelling van Brussel in
1958 werd het boek via het paviljoen van het Vaticaan clandestien overhandigd aan Russische reizigers, die het vervolgens
de Sovjet-Unie insmokkelden. Pasternak zag zich genoodzaakt de Nobelprijs te weigeren die hij in ‘58 voor het werk
kreeg (*). Pas in 1988 werd Dokter Zjivago voor het eerst in Rusland gedrukt. Uitgegeven bij Nieuw Amsterdam ISBN
9789046816622.
(* ) Terzijde: de Unie van Sovjetschrijvers ijverde er alsnog voor Pasternak het leven moeilijk te maken door o.a. te proberen
zijn staatsburgerschap af te nemen. Konstantin Paustovski stuurde agenten terug naar huis die hem in de Mesjtsjora
kwamen opzoeken tijdens het vissen en zijn steun zochten om Pasternak te besmeuren. Hij zou daarbij gezegd hebben:
“Hoe kan ik mijn mening geven over een werk dat ik nooit heb gelezen?”. Door tussenkomst van de Indiase ministerpresident Nehru bij de sovjet-autoriteiten werd de uitzetting van Pasternak uiteindelijk verijdeld. In 1960 overleed de
schrijver.
• Dimitri Ermakov - Photographer and Collector. Fotoboek met het complete archief van fotograaf, verzamelaar
én ondernemer Dimitri Ermakov (Georgië, 1846 - 1916). Deze zeer omvangrijke verzameling bestaat uit beelden die
Ermakov zelf heeft gemaakt, aangevuld met foto’s van tijdgenoten uit de Kaukasus. De foto’s geven een uniek beeld
van de voor velen in West-Europa nog steeds onbekende Kaukasus aan het einde van de 19de eeuw. Uitgegeven door
Georgian National Museum, 302 blz., gebonden, ISBN 9789941938009.
• Vasili Grossman - Reis door Armenië - Een aantal maanden na de ‘arrestatie’ van zijn meesterwerk Leven en lot door
de Sovjetregering nam Grossman de redactie op zich van een dikke Armeense roman. Hij was blij dat hij een excuus had
om twee maanden door Armenië te reizen, en noteerde zijn indrukken van het land: het rotsachtige berglandschap, de
oude kerken, de inwoners en hun gewoonten.
Reis door Armenië staat vol levendige observaties van een buitenstaander, maar bevat ook Grossmans gedachten over
zijn plaats als schrijver in Rusland, over menselijke waardigheid en over zijn eigen sterfelijkheid. Uitgeverij balans ISBN
9789460037429
• Marc Jansen - Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne. Het sinds 1991 onafhankelijke Oekraïne heet, letterlijk
vertaald, ‘Grensland’. Eeuwenlang lag het in de schokzone waar de grote mogendheden van Oost-Europa met elkaar
in botsing kwamen: Polen-Litouwen, Rusland, het Habsburgse en het Ottomaanse Rijk. Polen, Joden, Duitsers, Tataren
en Grieken vestigden zich hier en woonden samen, maar vaker apart van elkaar en van hun buren, de Roetheense of
Oekraïense boeren en kozakken. De twintigste eeuw bracht de omvangrijkste, bloedige botsingen, door Hitler en Stalin.
Het heeft Oekraïne tot een natiestaat gemaakt, al kunnen het Europees-gezinde westen en het Russisch-georiënteerde
oosten van het land vaak moeilijk door één deur. Voor de keuze gesteld tussen Europa en Rusland, gaat de regering in
Kiev die het allerliefst uit de weg. Uitgegeven bij G.A. van Oorschot, ISBN 9789028260887
- Lid worden? Meld u aan via de website. Ter kennismaking kunt u onze volgende ledenbijeenkomst bijwonen in Rotterdam, in het
historisch pand De Machinist op zondag 14 december 2014 om 13:30. Info en aanmelden via secretariaat@paustovskij.org
- ContactSecretariaat Vereniging Konstantin Paustovskij
Nederland / Seringenstraat 31 / 2982 BT Ridderkerk 		
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- Reis 2015 in onderzoek: Taganrog en De Krim Als smaakmaker dit artikel uit Kunst&Cultuur, 1996
Archief: Mark Hermans

