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Deze Algemene Nieuwsbrief #16 belicht de nieuwe uitgave van het
laatste deel Verhaal van een leven 3 in de Russische Bibliotheek van
Van Oorschot. Deze uitgave bevat de boeken Sprong naar het zuiden
en Boek der omzwervingen.
Drie hoofdstukken over Stalinistische terreur die bij het drukken van
Boek der omzwervingen in de uitgave van 1963 waren gecensureerd
zijn hierin opgenomen, alsook enkele ‘verdwenen’ passages.
Prof. em. Emmanuel Waegemans las de nieuwe uitgave en zette voor
onze Nieuwsbrief zijn bevindingen op papier.
Greet Vanhassel nam Mir Paustovskogo #31 ter hand en omkaderde
de drie nieuwe verhalen. Vooral de ‘verdwenen’ passages uit het
hoofdstuk Roodkoperen beslag die gaan over de dood van Vladimir
Majakovski worden hier uitvoerig belicht.

AANDACHT:
Voor de leden: noteer alvast de datum van 4 november 2018 in uw
agenda. Het wordt een interessante ledenbijeenkomst in Ede met o.a.
een literair-muzikaal programma met Michel Krielaars en zangeres
Henriette Schenk.
Voor niet-leden die met de vereniging, haar werking en leden kennis
willen maken: mail ons tijdig uw interesse voor de ledenbijeenkomst
door, zodat we u kunnen uitnodigen. secretariaat@paustovskij.org
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Paoestovski herontdekt		
Een onbekende Paustovski
Ingezonden							
Colofon							

[2]
[4]
[10]
[10]

Paoestovski herondekt
door Emmanuel Waegemans
De reputatie van de Sovjetschrijver Konstantin Paoestovski* [1892-1968]
berust op zijn zesdelige ‘verhaal van een leven’, waarin hij vertelt over zijn
leven voor, tijdens en na de Revolutie. Vele lezers werden ingenomen door
zijn frisse kijk op mensen en dingen, in wie hij de positieve kanten ziet.
Maar velen vonden ook dat zijn ‘autobiografie’ opvalt ‘door de vele pijnlijke
aspecten die hij over zijn tijdgenoten verzweeg’, dat was althans wat ik zelf
ervan vond toen ik in de jaren tachtig begon aan dit omvangrijke levensverhaal
[Geschiedenis van de literatuur in Rusland 1700-2000. Antwerpen 2016,
p.399]. Hij schreef dat hij de goede eigenschappen van de mensen laat zien
en de slechte liever vergeet en dat het niet aan hem is om te oordelen.
Enkele weken geleden stuurde de nieuwe uitgever van Paoestovski’s werk –
Van Oorschot – het bericht de wereld in dat er drie hoofdstukken ontdekt zijn
in het archief van de schrijver die nooit door de censuur geraakt zijn en dat
in een ander hoofdstuk geknipt is door de autoriteiten. Deze opzienbarende
ontdekking is nu ook te vinden in de nieuwe vertaling door Wim Hartog,
die voor Van Oorschot het hele zesdelige levensverhaal van de schrijver
opnieuw heeft vertaald [Konstantin Paustovski. Verhaal van een leven 1-2-3.
Amsterdam 2017-2018]. Daarmee heeft hij een wereldprimeur en is hij wellicht
ook de Russische markt voor, want de gecensureerde hoofdstukken verschenen
alleen in het gespecialiseerde tijdschrift Mir Paoestovskogo #31 [De wereld
van Paoestovski] in 2016; het gecensureerde hoofdstuk In de droesem van
vreugdeloze gebeurtenissen [over zijn werk bij het persagentschap Rosta in de
jaren ’20] verschijnt in Rusland pas in 2019. De drie voorheen onbekende, in
de archieven opgeborgen hoofdstukken, die zonder genade sneuvelden onder
de censuur van de jaren zestig, horen thuis in het Boek der omzwervingen.
De gecensureerde passages worden door Hartog tussen < > geplaatst, maar
die haakjes zijn zo klein dat ze nauwelijks opvallen. Hij had beter kunnen
kiezen voor cursief, zoals Marko Fondse deed in zijn vertaling van De meester
en Margarita, waarin hij alle aan de schaar van de censor ten offer gevallen
passages en zelfs hele hoofdstukken cursief plaatste. Erg overzichtelijk en
aanschouwelijk.
De zoon van de schrijver, Vadim Paoestovski, schreef over het Boek der
omzwervingen dat ‘de canonieke tekst sterk, bijna voor de helft weggeknipt
was door de censuur en door mensen die het goed met hem voorhadden.’
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In een geschrapte passage schrijft Paoestovski: ‘Wij hebben nog steeds
niet de balans opgemaakt van de gapende verliezen die onze literatuur en
heel ons land geleden hadden gedurende de jaren van tijdens de zogeheten
‘persoonlijkheidscultus’. Dit mistige woord verhult een in de geschiedenis van
de mensheid nog niet eerder voorgekomen bloedige terreur en planmatige
vernietiging van het allerbeste dat in ons volk zit.’ [Verhaal van een leven 3,
p. 331]. Dat Paoestovski ondanks dit alles de Stalinjaren overleefd heeft en
bovendien als fatsoenlijk mens, wordt nu meer dan duidelijk in de nieuwe
vertaling/uitgave van zijn levensverhaal. Het zal hem in elk geval rehabiliteren
in de ogen van de sceptici en moralisten die vonden dat hij meer zijn stem had
moeten verheffen. Het zou me niet verwonderen dat er nog meer boven water
komt in de nalatenschap van de auteur en het zou zeker de moeite lonen de
in de Sovjetunie gepubliceerde teksten woord voor woord te vergelijken met
de handschriften.

In het hoofdstuk In de droesem van vreugdeloze gebeurtenissen, dat nu voor
het eerst gepubliceerd en vertaald wordt, schrijft Paoestovski: ‘Daar het nu
eenmaal de mens eigen is al snel het kwade te vergeten, wil ik het enkel
hebben over die periodes waarin ik mij vrij voelde. Hetgeen niet betekent
dat ik het kwade vergeten ben. Ik herinner mij het kwade en dit zal mij altijd
bijblijven als een wonde die nooit zal helen.’ [Verhaal van een leven 3, p. 294].
Aan dit gevoel zijn de drie in de Sovjetunie nooit gepubliceerde hoofdstukken
ontsproten. De boodschap mag er zijn:
• de mensen leefden in voortdurende angst iets verkeerd te doen [bv. te laat
komen op het werk]
• verklikkers, hielenlikkers en huichelaars gaven de toon aan
• absolute gehoorzaamheid aan elke gril van Stalin
• het leven werd tot een ‘dagelijkse morele beproeving’
• zelfs een dictator kon de mooie kern van het leven niet kapotmaken
• de mensen wisten niet wat er in het land en de wereld gaande was
• i.p.v. respons van het volk grijze resoluties die tot in den treure herhaald
werden
• de taal werd bloedeloos
• eigen meningen werden niet op prijs gesteld, die had alleen Stalin
• het geheugen van de mens kon niet vernietigd worden, daarom vernietigde
men de mens zelf
• na een citaat van Stalin moest persé ‘applaus’ komen, maar dat was niet
genoeg, het moest ‘stormachtig applaus’ worden en zelfs ‘applaus overgaand
in een ovatie’
• niemand durfde het nog op te nemen voor zijn vrienden.
Kortom: ‘In het jaar 1937 lag de gietijzeren klauw van de dictatuur al met zijn
volle gewicht over het land’ [Verhaal van een leven 3, p. 292].
Sindsdien zijn ontelbaar veel getuigenissen verschenen van tijdgenoten die
de vleesmolen van Stalin overleefd hebben, veel goed gedocumenteerde
geschiedenissen [Orlando Figes, Anne Appelbaum, e.v.a.], maar vijftig jaar
geleden – in de jaren zestig, onder Chroesjtsjov en Brezjnev, was er moed
nodig om dergelijke dingen te schrijven en nog meer: ze voor te leggen aan
een uitgever. Het risico was niet alleen dat het niet gepubliceerd werd – dat
moet Paoestovski beseft hebben, maar ook dat er een seintje naar de KGB
ging dat ene Paoestovski ongewenste gedachten formuleerde en dus in de
gaten moest worden gehouden. Dit is gebeurd met het manuscript van Vasili
Grosman Leven en lot, dat voor jaren in de archieven van de KGB verdween.
Weer eens krijgt Boelgakov gelijk:
			
‘manuscripten branden niet’.
									
E.W.
augustus 2018
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* Paoestovski is de Ndl. transcriptie van Паустовскнй

Een onbekende Paustovski
door Greet Vanhassel
[naar materiaal uit Mir Paustovskogo #31/2016]
Tijdens het ronde tafelgesprek van november j.l. met onze gast Angelika
Dormidontova, directeur van het Moskouse Literair Museum-Centrum K.G.
Paustovski [hierna “het Museum”], vernamen we dat de medewerkers van het
Museum intensief archiefonderzoek verrichten naar onbekende teksten van
Paustovski. Daarbij zijn teksten die destijds niet konden worden gepubliceerd
wegens bezwaren van de censuur. In #31 van de almanak Mir Paustovskogo
[De Wereld van Paustovski], een uitgave van het Museum, vinden we in de
rubriek Een onbekende Paustovski enkele van die nooit eerder gepubliceerde
teksten.
• Het manuscript van het verhaal Een sprong in
de Caraïbische zee bevindt zich in de fondsen van
het Museum. Paustovski vermeldt het twee keer, in
brieven van 17 en 23 november 1928[1].

Manuscript van het verhaal
Een sprong in de Caraïbische zee
1928
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• De tweede primeur van #31 zijn drie teksten
onder de titel Schetsen over de kunst. De teksten
werden door Paustovski niet gedateerd, maar de
medewerkers van het Museum plaatsen ze in de tijd
dat hij voor Rosta werkte – ergens na 1929. Volgens
Vadim Paustovski, de zoon van de schrijver, werden
de colums van de ROSTA-auteurs gedrukt zonder
vermelding van hun naam. Daardoor zijn tijd en
plaats van de publicaties moeilijk te achterhalen.
Als journalist koos Paustovski zelf zijn thema’s,
volgens zijn persoonlijke belangstelling. We zien
dan ook dat de schrijver veel van die thema’s
verder ontwikkelt in zijn œuvre. Zijn belangstelling
voor de kunst van Henri Matisse blijkt uit de
schets Vluchtig Parijs [1959]; nieuwe wegen in de
architectuur en de kunst van Le Corbusier komen
aan bod in het verhaal Zomer in Moskou [1931][2].
Het verscheen oorspronkelijk onder de benaming
Sneeuw in het tijdschrift Dertig dagen [Тридцать
дней, 1931, nr.9]. Paustovski bezint zich hier over
de moderne architectuur en ondergaat daarbij
duidelijk de invloed van de theoretische geschriften
van Corbusier. Het hoofdpersonage, de columnist Merk, begeeft zich naar een
vakantiecentrum buiten de stad. Architect Gofman vertolkt de ideeën van
Le Corbusier over de groene stad en het ideale woonhuis voor de moderne
mens: U brengt uw vakantie niet in Moskou door, maar in het bos. Ja? Dus een
vakantiehuis moet één zijn met de natuur. Vandaar de vorm. Rustige lijnen. De
rustigste lijn is de cirkel, niet de scherpe hoek. Ronde kamers dus. De muren
laten geluid door; u fronste de wenkbrouwen als er piano werd gespeeld. Dat
is bewust zo gedaan. Het geluid van het bos en de wind zijn net zo aanwezig
in het huis als erbuiten. De buitenmuren bestaan uit glazen wanden. U wordt
gewekt, niet door de dichtslaande voordeur, maar door de zonsopgang. In de
muren zitten spleten. U zet de planken in een bepaalde hoek en heel het huis is
vol lucht, terwijl het in de kamer volledig stil is.

De drie opgenomen schetsen zijn:
• Een nieuwe kijk op de kunst van Afrika
• Een tentoonstelling van beeldhouwwerk van Matisse
• Le Corbusier over de USSR
• Het verhaal Roodkoperen beslag gaat over de
dood van Vladimir Majakovski. Het maakte
deel uit van Boek der omzwervingen [dat door
Paustovski oorspronkelijk Op een traag vuur werd
genoemd].
De canonieke tekst van Boek der omzwervingen
werd door de censuur en door voorzichtige,
welmenende kennissen bijna met de helft ingekort.
De onderzoekers van het Museum maakten een
zorgvuldige studie van de manuscripten in het
Russisch Staatsarchief voor Literatuur en
ontdekten zo de omvangrijke tekstfragmenten en
hele hoofdstukken die niet werden opgenomen in
de eindredactie van het werk.
We kunnen ons voorstellen wat voor schade zelfs
minieme wijzigingen door redacteuren toe kunnen
toebrengen aan een literaire tekst. En dan hebben
we het nog niet over de gevoelens van de auteur,
aan wie de mogelijkheid wordt ontzegd om de
vrucht van zijn lange, ingespannen en eerlijke
arbeid aan het publiek voor te stellen in heel zijn
originele oprechtheid, volmaaktheid en precisie.

Manuscript van de schets
Een tentoonstelling van sculpturen
van Matisse
Op papier met briefhoofd van
ROSTA

Het betreft hier een aanzienlijk tekstvolume dat
werd onthouden aan de lezer. De teksten hebben
ontegenzeglijk literaire waarde, maar bovendien
maken ze ons ook deelachtig aan de essentie
van de visie van de auteur op zijn tijd, zijn grote
bezorgdheid om het lot van de mens in die tijd.
Tegelijkertijd zien we een onbegrensd vertrouwen in de mens, in zijn redelijke,
edele wezen en in zijn geestelijke grootheid – en de hoop dat het beste wat
die mens in zich heeft zal helpen om de onrechtvaardigheid en de geestelijke
onvolwaardigheid van de tijd die hem in zijn klauwen heeft te overwinnen.
De vroege redactie van Roodkoperen beslag wijkt in hoge mate af van de
variant die bekend was bij het grote lezerspubliek.[3] Veel tekst werd aangepast
of geschrapt.
De canonieke tekst bevat talrijke belangrijke vermeldingen en gedachten over
het tragische lot van de schrijvers van zijn tijd en de Russische literatuur
als zodanig. Paustovski vertelt met grote empathie over de ondergang van
Jesenin en Majakovski. Hun dood kon als een voorbode worden gezien van
de bloedige tijd die weldra aan zou breken voor het Russische volk. In de
oorspronkelijke redactie klinken Paustovski‘s woorden nog preciezer en
overtuigender, wars van insinuaties of verzwijgingen.
Andere “volbloed” hoofdstukken uit het oorspronkelijke manuscript werden
helemaal weggelaten. Het eerste daarvan, De gietijzeren klauw, volgt op Gratis
tabak. Het verhaal gaat verder met nog twee onbekende hoofdstukken[4] en pas
daarna volgt De vogelvanger.
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Bladzijde uit het manuscript van
Roodkoperen beslag

Een blik op het manuscript van De gietijzeren klauw is voldoende om te
begrijpen dat die tekst toen niet kon worden gepubliceerd. De opmerkingen
van de redacteur in de marge zijn te talrijk, te categorisch. De gedachten die
Paustovski uitdrukte op deze bladzijden zijn te open, te compromisloos.
#31 laat ons vervolgens kennis maken met fragmenten uit Paustovski‘s
dagboeken van 14 april tot en met 12 mei 1930 – de periode die overeenkomt
met de gebeurtenissen uit Roodkoperen beslag.[5]
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De dood van Majakovski was voor Paustovski een persoonlijke tragedie. Het
zette hem aan tot nadenken over het lot van de literatuur en de woordkunstenaar
in de historische context van die tijd. We voelen Paustovski’s pijn en wanhoop,
hij is geestelijk diep geschokt. Een verkorte versie van het dagboek verscheen
reeds in nr. 15-16 van Mir Paustovskogo en in de uitgave van Een tijd van
grote verwachtingen van 2002, onder de redactie van Vadim Paustovski.

Uit #31 weten we, dat Paustovski op zijn dagboekaantekening van 15 april
twee krantenknipsels had geplakt met de titel Fragmenten uit de verklaring
van Pereval. Het verval van de literatuur. Daarvan is niets terug te vinden in
Goudzand en daarom willen we er voor onze leden even op ingaan.
Wat was Pereval, waarom die aandacht van Paustovski?
In de woelige jaren ‘20 van de vorige eeuw waren in het revolutionaire Rusland
tal van literaire groepen en genootschappen actief, met vaak erg tegenstrijdige
opvattingen over het schrijverschap [o.m. Akmeïsten, Futuristen, Proletkult,
RAPP, Oberiuten, Serapionbroeders, LEF...[6]].
Pereval [Bergpas] was een van hen.
Pereval ontstond in 1923 in de schoot van het literaire tijdschrift Rode nieuwe
wending [Krasnaja Nov’]. Het werd uitgegeven door Aleksandr Voronski
[1884-1937]. Stichtend leden van Pereval waren o.m. de schrijvers A.Vesioli,
N.Zaroedin, M.Svetlov, M.Golodni. Later werd de groep uitgebreid met I.
Kataev, E. Bagritski, M. Prisjvin e.a.
[Paustovski was een groot bewonderaar van Michail Prisjvin. Hij wijdt een
hoofdstukje aan hem in Boek der omzwervingen [14. De bosmens].
De leden van Pereval verklaarden hun organische band met de revolutie,
maar verzetten zich tegen elke vorm van “oppervlakkige autoriteit”. Ze
onderstreepten het principe van het realisme en de onderzoekende rol van de
kunst. Kunst was volgens hen een organisch onderdeel van de socialistische
transformatie van de mens. Het voornaamste aandachtspunt was daarbij
de creatieve zoektocht naar de innerlijke mens als uitdrukking van de
dialectiek van de sociale verhoudingen. Literatuur kon volgens hen niet
worden geëvalueerd vanuit een klassepositie; de geestelijke vrijheid van de
schrijver was voor hen belangrijk. Het deed er niet toe of een schrijver als een
“meeloper”[7] werd gekwalificeerd of als een “proletariër”; enkel de rijkdom
van zijn creatieve eigenheid, de vorm en stijl van zijn werk hadden belang. De
kunstenaar is voor de Perevaltsy een bijzonder persoon en staat los van zijn
sociale klasse. Ze verkondigden een nieuw humanisme en menslievendheid.
Echte kunst is intuïtief, emotioneel [zij spraken wel van het Mozartianisme:
creatie door inspiratie, bij ingeving].
De Perevaltsy zochten aansluiting bij de beste tradities van de Russische
literatuur en de wereldliteratuur. Zij spraken zich uit tegen elke poging tot
schematisering van de mens, tegen vereenvoudiging, tegen alles vermorzelende
standaardisering [ze kwamen in conflict met LEF en RAPP, vertegenwoordigers
van utilitarisme en technicisme].
Aleksandr Voronski gaf leiding aan de groep. Hij was een universeel,
breeddenkend mens, een begaafd literator en criticus, een goed georganiseerd
uitgever. Hij omschreef het genootschap in 1930 als volgt: De schrijvers van
Pereval hebben een organische band met de revolutie, deze ligt hen nauw aan
het hart. Ze hebben geen contracten op zak voor de uitgave van hun “volledig
verzameld werk”,bezitten geen datsja’s of huizen, geen meubels en zelfs geen
“roem”. De laatste jaren hebben ze hard gestudeerd en veel bijgeleerd. Ze hebben
heel wat bereikt op de weg naar het meesterschap. Hun zoektocht naar nieuwe
genres en stijlen, naar dynamische beelden verdient ernstige aandacht.
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Toch kwam er een formele veroordeling van Pereval door het partij-apparaat.
Voronski werd in 1935 uit de partij gezet en ontslagen. In 1937 werd hij
opgepakt en gefusilleerd [in 1957 werd hij volledig gerehabiliteerd]. Talrijke
leden van de Pereval werden vervolgd.

Bladzijde uit het manuscript van
Roodkoperen beslag
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Vertaling van het krantenknipsel Fragmenten uit de verklaring van Pereval.
Het verval van de literatuur:
Het verval in de poëzie is algemeen bekend. De meerderheid van onze dichters
schrijft flauw, zonder veel bezieling. Men staat bekrompen in het leven,
oppervlakkig, men blijft aan de buitenkant. De lyriek verdroogt. Er is geen gebrek
aan verzen over traktoren, bedrijven, fabrieken, maar die zijn totaal zielloos,
volgens hetzelfde sjabloon geschreven, miserabel en monotoon. Met het proza is
het iets beter gesteld. Het doet ouderwets aan. Het is slap. Men drukt ellenlange
teksten die slordig zijn, slecht afgewerkt. De aanpak van de schrijvers blinkt niet
uit door vernieuwing. Het verhaal komt traag en onhandig op gang. Personages,
karakters en gebeurtenissen zijn troebel en onoverzichtelijk. De belerende toon
en slecht verhulde na-aperij werken op de zenuwen. De lezer kan vaak vanaf
de eerste pagina’s al foutloos de afloop voorspellen. Nergens klinkt een vrolijke
lach, de satire is armzalig en naief, het verliest zichzelf in details. De auteur stelt
niets voorop, hij waarschuwt nergens voor, hij geeft de lezer geen enkel signaal.
Er zijn geen waardevolle gedachten, de “filosofie” van het literaire werk gaat

niet diep, de conclusies en de strekking van het werk zijn vaak onbetekenend.
Een hele reeks schrijvers zwijgt, anderen trekken zich terug in het verleden of
in exotica. Ook de proletarische literatuur vertoont enorme tekortkomingen. Ze
raakt niet verder dan naieve beschrijvingen van het alledaagse. Tot op de dag
van vandaag staat zij ver af van het leven van een arbeider uit de massa; ze
beschrijft liever voorzitters van trusts, secretarissen van goevernementscomités
en commissarissen. Een aantal schrijvers voelt zich aangetrokken door de zgn.
liefdesproblematiek. Ze schrijven over echtscheidingen en lossen de problemen
op zoals het in hun hoofd opkomt. De personages zijn niet overtuigend en
gekunsteld. Vorm en taal zijn archaïsch.
Rampzalig voor de kunst zijn: openlijke bedilzucht van de adminstratie tegenover
de basis, gebureaucratiseer, geklungel, onbegrip voor de aard en de noden van het
artistieke scheppingsproces, valse kritiek, overdrijvingen en verdraaiingen, dom
formalistisch optimisme, ambtenarij, grove druk, onderkruiperij, verwaandheid.
Men neemt zijn toevlucht tot camouflage, men bedriegt zichzelf en de lezer, men
schrijft in een duistere taal met allerlei bijgedachten en verkapte dreigementen.
Het genootschap kan niet nalaten zijn stem te verheffen tegen deze en alle
gelijkaardige funeste verschijnselen.
We kunnen ons voorstellen dat Paustovski sympathie had voor de stellingen
van Pereval.
G.V.
4 september 2018

Voetnoten
[1]

Brief van 23 november: Goudzand p. 141

Zomer in Moskou komt kort ter sprake op p. 7 van het reisverslag van de Vereniging
Konstantin Paustovski uit 2013 (Moskou en de Mestsjora), terug te vinden in de
rubriek reizen op de website van de Vereniging www.paustovskij.org

[2]

Deze tekstfragmenten zijn opgenomen in de recent bij Van Oorschot verschenen
herwerkte Nederlandse vertaling van Wim Hartog van Verhaal van een leven 3.
[3]

De drie hoofdstukken zijn opgenomen in de recent bij Van Oorschot verschenen
herwerkte Nederlandse vertaling van Wim Hartog: 9. De gietijzeren klauw, 10. In de
droesem van vreugdeloze gebeurtenissen, 11. Applaus, overgaand in een ovatie.

[4]

In Goudzand: dagboekaantekeningen van 14, 16, 17, 19, 21, 23 april en 5, 6 en
7 mei (p. 256 e.v). In #31 zijn nog tekstfragmenten toegevoegd aan deze teksten en
staan nog de dagboekaantekeningen van 13, 15,18, 19, 20, 22, 24-30 april en 2, 3,
4 mei).
[5]

Zie: Emmanuel Waegemans, Geschiedenis van de literatuur in Rusland, 2016,
Antwerpen, Vrijdag, (p. 269 e.v.)
[6]
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Zie: Emmanuel Waegemans, Geschiedenis van de literatuur in Rusland, 2016,
Antwerpen, Vrijdag, (p. 269 e.v.)

[7]

Ingezonden
Boeken
• Konstantin Paustovski: Verhaal van een leven. Deel 3
Sprong naar het zuiden • Boek der omzwervingen
Vertaling Wim Hartog, Russische Bibliotheek van
Van Oorschot, 2018,
540 blz., hardcover 44,99 €, ISBN 9789028280281

• Gelezen en ingeleid door Michel Krielaars:
Een onbekende vriend. De mooiste verhalen uit
de Russische literatuur.
Uitgeverij Van Oorschot, 2018, 416 blz.,
paperback 19,99 €, ISBN 9789028282025
Ook uw gewaardeerde
mededelingen zijn welkom
via
redactie@paustovskij.org • Joseph Roth: Spoken in Moskou
Vertaling Els Snick, illustraties Gerda Dendooven
uitgever Bas Lubberhuizen, 2018,
208 blz., paperback 19,99 €, ISBN 9789059375086

Link
• Metrostation Rasskazovka

Op 30 augustus werden 7 nieuwe metrostations ingehuldigd in Moskou.
Eén station ervan, Rasskazovka is ingericht volgens het thema van de
Russische literatuur.
https://www.rbth.com/lifestyle/329069-new-stations-moscow-metro

Colofon
www.paustovskij.org

• De Algemene Nieuwsbrief is een uitgave voor leden en vrienden van de
Vereniging Konstantin Paustovskij. De vereniging stelt zich o.m. ten doel het
werk van Paustovkij breed onder de aandacht te brengen.
Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam / Greet Vanhassel
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Redactie-adres
Desguinlei 64, 2018 Antwerpen • redactie@paustovskij.org

