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29 • 31 MEI
De leden van onze vereniging in Nederland en België sluiten zich aan
bij de liefhebbers van onze geliefde schrijver ter gelegenheid van de
jaarlijkse herdenking van zijn geboortedag in het Museumhuis
Konstantin Paustovskij te Stary Krim. Hierbij wensen wij Irina Kutyuk,
haar medewerkers en alle bezoekers op 29 mei 2016 een mooie en
inspirerende dag toe.
Vereniging Konstantin Paustovskij
Nederland • België

P

Члены нашего Общества в Голландии и Бельгии присоединяются
к почитателям нашего любимого писателя по случаю ежегодного
чествования его Дня рождения в Доме-музее Константина
Паустовского в Старом Крыме.
Желаем Ирине Кутюк, ее сотрудникам и всем посетителям Музея
прекрасного, вдохновенного празднования 29 мая 2016г.!
Общество Константина Паустовского
Голландия • Бельгия

Дорогие друзья!
От всей души благодарим Вас
за чудесной поздравление с
Днём рождения Константина
Паустовского и приветствие ко
всем гостям и участникам Слёта
романтиков “Соранг”!!!
Оно было зачитано всем
присутствующим 29 мая 2016 года.
Желаем Вам всего самого светлого
и доброго! Пусть только радость
посещает Ваши дома и семьи!!!
Пожалуйста, простите за задержку с
ответом.
Сотрудники Дома-музея К.Г.
Паустовского.
Старый Крым.
Beste vrienden,
We danken jullie van ganser harte voor
de prachtige verjaardagswensen voor
Konstantin Paustovski
en de begroeting aan alle gasten en
deelnemers van het Congres van
Romantici Sorang!!!
De tekst werd voorgelezen aan alle
deelnemers op 29 mei 2016.
We wensen jullie het allerbeste en veel
licht!
Moge enkel vreugde u en uw familie
bezoeken!
Onze excuses voor het late antwoord.

17•09•2015

De medewerkers van het
Paustovski-museum in Stari Krim

27 JUNI
In De Balie te Amsterdam wordt een feestelijke namiddag
georganiseerd met - onder voorbehoud - film, interview en
voordracht ter ere van het verschijnen van het lang verwachte
boek Goudzand, op maandag 27 juni.
Wil u erbij zijn?
Kaarten kunnen besteld worden via deze link: http://www.
vanoorschot.nl/winkel/verhalen-novellen.html?page=shop.
product_details&flypage=flypage_vo.tpl&product_id=22565
Konstantin Paustovski schreef met Verhaal van een leven
een van de mooiste egodocumenten uit de twintigste-eeuwse
literatuur. Paustovski paart zijn ervaringen in de bloedigste en
verschrikkelijkste episodes uit de Russische geschiedenis aan
een buitengemeen goed ontwikkeld oog voor het schone, het
ontroerende. Hartverscheurende tragiek en hartverwarmende
liefde staan in zijn werk dan ook vaak naast elkaar. Dat
verklaart misschien zijn immense succes in Nederland. De reeks
vertalingen van Wim Hartog in de Privédomeinreeks werd zeer
goed verkocht.
Maar nu is er de ‘onbekende Paustovski’: Goudzand. Verhalen,
dagboeken, brieven, zeshonderd pagina’s nooit eerder in
Nederlandse vertaling verschenen persoonlijke geschriften
die Wim Hartog opdolf uit het Russische Verzameld werk
en andere bronnen. Hartog laat Paustovski de ongelofelijke
geschiedenis van diens eeuw vertellen.
Voor de kenner een feest, voor wie nu met Paustovski
kennismaakt een uitermate overtuigende inkijk in het werk van
deze schrijver van wereldformaat.

MEER BOEKENNIEUWS
Emmanuel Waegemans is hoogleraar aan de KU Leuven.
Zijn herwerkte versie van Geschiedenis van de literatuur in
Rusland is nu verkrijgbaar in de boekhandel.
Het standaardwerk over de Russische literatuur, over de
belangrijkste auteurs, stromingen en genres, tegen de
achtergrond van het politieke, culturele en ideologische leven
in Rusland.
In de portretten van de grote 19e-eeuwse Russische schrijvers
(Poesjkin, Gogol, Toergenjev, Dostojevski, Tolstoj) geeft
Emmanuel Waegemans een genuanceerd beeld van hun
leven en werk, de manier waarop ze door tijdgenoten werden
gelezen en de hartstochten die ze ook nu nog oproepen.

Voor de twintigste eeuw schetst de auteur de Sovjetliteratuur van
het socialistisch realisme, en de literatuur van de emigratie van de in
de Sovjetunie verboden samizdat en de perestrojka (sinds 1985) tot
het einde van het communistische tijdperk en de nasleep ervan.
Ten geleide
In dit overzicht van de Russische literatuur heb ik bewust gekozen
voor de moderne periode, die ik laat beginnen in 1700, op het
ogenblik dat Peter de Grote het oude Moskovië grondig hervormt.
Aldus biedt dit boek een overzicht van de gehele moderne Russische
literatuur, tot en met de val van het communisme (najaar 1991) en
de daaropvolgende chaotische postcommunistische periode (19922000).
De enorme veranderingen in het culturele leven die in de Sovjetunie
sinds 1985 hebben plaatsgevonden, stellen de literatuurhistoricus
voor grote methodologische problemen. De literatuur van de vroege
dissidenten en emigranten is inmiddels integraal geaccepteerd
en gepubliceerd. Wil dit nu zeggen dat we de gehele Russische
literatuur van na 1917 als een eenheid kunnen beschouwen?
Kunnen we heel de geschiedenis van de Russische literatuur van de
20e eeuw nu al herschrijven? Dat lijkt me voorbarig: de algehele
verwarring die te merken was in het Rusland van de glasnost’ maakt
duidelijk dat veel nog niet verwerkt is; in een paar jaar tijd kan de
ervaring van zeventig jaar (drie generaties) emigranten en twintig
jaar dissidenten, van een hele eeuw westers denken onmogelijk
ingehaald worden. Wellicht zullen we pas over een generatie
een balans kunnen opmaken van de invloed van dit alles op de
Russische postcommunistische wereld. Dit boek stopt daarom in de
jaren 1990-2000 - het eerste decenium van de postcommunistische
periode. De schrijvers die op op puinhopen van het communisme
naam hebben gemaakt, verdienen een aparte uitvoerige
behandeling.
Emmanuel Waegemans
Geschiedenis van de literatuur in Rusland, 1700 - 2000
Uitgeverij Vrijdag / 39,95€ / ISBN 978 94 6001 423 9
als e-book / 9,99 € / ISBN 978 94 6001 424 6
http://www.uitgeverijvrijdag.be
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