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Vereniging
Konstantin Paustovski

Bericht aan de VRIENden...
Beste vrienden van de Vereniging, beste Paustovski-lezer,
Het jaar 2021 komt er aan!
We hebben door de Coronapandemie een bijzonder, triest jaar achter
de rug. Het bestuur wenst allen die het in deze tijd moeilijk hebben,
veel sterkte toe.
Maar, we kijken samen naar de toekomst. Ik hoop dat het komende
jaar weer een ‘normaal’ jaar zal zijn met bijeenkomsten in levenden
lijve.
Zodra de berichten gunstig zijn nemen wij zonder aarzelen de draad
weer op. Vrienden die interesse hebben om ter kennismaking met
onze vereniging een bijeenkomst bij te wonen kunnen zich te allen
tijde melden via secretariaat@paustovski.org
Onze redactie heeft achter de schermen niet stilgezeten en we zijn
fier u een gloednieuwe publicatie te kunnen aanbieden onder het
toepasselijk motto:
De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op
reis is. [Godfried Bomans]
We sluiten het jaar af met de wens: blijf allen gezond!
Henk Vink, Voorzitter
in naam van het bestuur van de Vereniging Konstantin Paustovski
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AANBEVOLEN VOOR KOUDE WINTERAVONDEN

PAUSTOVSKI
hardop...
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Naar aanleiding van onze gloednieuwe publicatie Paustovski, passant
in Parijs [waar u alles over leest op de volgende bladzijde] kunt u
op ons YouTubekanaal in de rubriek: PAUSTOVSKI hardop…luisteren
naar Greet Vanhassel. Ze leest Vluchtig Partijs in 6 delen.
Konstantin Paustovski schreef de schets Vluchtig Parijs [Мимолётный
Париж] in 1959, maar de gebeurtenissen die hij beschrijft dateren
van september 1956, toen hij deelnam aan een cruise naar Europa
met m.s. de Pobeda.
Hij merkt de spanning in de Middellandse Zee [de Suezoorlog zou
beginnen op 31 oktober]. Als de Pobeda eindelijk de Atlantische
oceaan opvaart, wordt het rustig.
Paustovski geniet intens van de zeereis. Toch klopt zijn hart sneller
bij de gedachte aan de ontmoeting met Parijs, die nu heel dichtbij
komt.
Hij heeft aandacht voor de stakende havenarbeiders van Le Havre.
Tijdens de treinrit naar Parijs ziet Paustovski de Normandische
bocages voorbijglijden, gezellige dorpen en weiden met vette koeien.
Flauberts huis in Croisset is dichtbij.
Veel luisterplezier!
https://www.youtube.com/channel/UCgAajbQssGE569bFrcigODg
[De fragmenten zijn genummerd omdat ze niet altijd in de juiste volgorde
worden weergegeven.]

1956 & 1962

“Het begon allemaal met een telefoontje van een collega
uit de USSR, van de universiteit van Leningrad, een van
de eersten die naar Europa mocht reizen om lezingen te
geven aan ons instituut. Hij deelde mee dat Paustovski
een lezing zou geven aan de Sorbonne, maar dat ik
zeker mijn lerarenkaart mee moest nemen. Bij ons is dat
niet de gewoonte – iedereen die belangstelling heeft
voor een lezing gaat er gewoon heen. Ik was verbaasd,
maar nam mijn pas toch mee.
Toen mijn collega’s en ik aankwamen zat de zaal
stampvol. Paustovski deelde zijn lezing in in drie delen.
Eerst sprak hij over de Sovjetliteratuur en de atmosfeer
waarin zij zich ontwikkelt. Het tweede deel ging over de
instelling waar schrijvers worden opgeleid. Hij noemde
een paar namen, Tendriakov en Trifonof als ik het
mij goed herinner, en in het derde deel sprak hij over
zichzelf, kort en bescheiden.
De lezing viel in de smaak bij het publiek.
Eén passage van zijn betoog herinner in mij nog bijna
letterlijk, ik krijg er nog steeds kippenvel van. Hij zei
dat je “bij ons nooit ergens tegen iemand vrijuit mag
spreken. Alleen misschien ‘s nachts, onder het deken,
met je echtgenote, en dan ook niet altijd. Er is zoveel
gebeurd dat tegen het wezen van de mens indruist dat
er misschien wel twee of drie generaties nodig zullen
Galina Lysenko
zijn om dat uit te wissen.”
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PAUSTOVSKI,

PASSANT IN PARIJS

KONSTANTIN GEORGIEVITSJ PAUSTOVSKI

Paustovski, passant in Parijs
Méér dan een reisgids…
Het begon met het voornemen een artikel te schrijven voor De wereld van
Konstantin Paustovski over Maria Basjkirtseva en Het meisje met de paraplu het schilderij waar Paustovski dol op was - maar resulteerde uiteindelijk in een
gids die de lezer mee op pad neemt door Parijs.
Paustovski bezocht Parijs en omstreken tweemaal, in september 1956 en in
december 1962, toen hij in Frankrijk reeds een gevierd auteur was.
De redactie van VKP verzamelde en vertaalde 15 teksten die op een of andere
manier verbonden zijn met het verblijf van Paustovski in Parijs en zijn
interesse in mensen, kunstenaars en schrijvers en zijn liefde voor de Franse
cultuur. Samen met teksten die Paustovski in relatie plaatst tot Jean-Jacques
Rousseau en Albert Camus, herinneringen van medereizigers, getuigenissen
die vriendschappen beschrijven met o.a. Boris Zaitsev, Lydia Delektorskaja
en Hélène Adent, de facsimile van The frenzied Vincent laat het toepasselijk
beeldmateriaal de lezer/Paustovski-liefhebber oprecht genieten.
Het boek bevat voldoende gegevens om zelf op pad te gaan en plaatsen te
ontdekken waar Paustovski verbleef, die hij bezocht of die van betekenis waren
voor hem, zowel in Parijs als daarbuiten. Uitstappen naar Sainte-Genevièvedes-Bois waar zich het Russisch kerkhof met o.a. het graf van Boenin bevindt
en Auvers-sur-Oise waar de gebroeders Van Gogh hun laatste rustplaats
hebben komen aan bod.
Het boek met bijbehorend plan is te koop tegen de prijs van € 24.

Meer info: https://www.paustovski.org/publicaties/
Bestellen via: redactie@paustovski.org

2021: FEESTJAAR IN MOSKOU
Op 26 november 2020 om 18u [Moskouse tijd] organiseerde het
Moskouse Literair Museum-Centrum K.G. Paustovski een online
conferentie ter gelegenheid van het 45-jarige bestaan van het
Museum op 25.11.
Greet Vanhassel vertegenwoordigde onze Vereniging en bracht onze
gelukwensen over.
De Zoomconferentie werd voorgezeten door Angelika Dormidontova,
directeur van het Museum. Alleen de nauwste contacten van het
Museum-Centrum waren uitgenodigd: Irina Kotyuk van het
museum in Stari Krim, Svetlana Jerochina van het huismuseum
van I. Pozhalojstin in Solottsja, Maksim Skorochodov van het Gorki
Instituut voor Wereldliteratuur van de Russische Academie voor
Wetenschappen in Moskou, Natalia Zaitsjenko van het heemkundig
museum van Taroesa, Alina Kosjakova van het Nationaal Park van
Mesjtsjòra, Maya Yanson van Muziekschool nr. 14 voor kinderen in
Moskou, en onze Vereniging dus.
Elk van deze instellingen werkt intens samen met het Museum in
verschillende projecten.
Er zijn nu Paustovski-musea in Moskou, Taroesa, Solottsja, Kiëv,
Odessa, Stari Krim en er is het Paustovski-pad in het Nationaal
Park van de Mesjtsjòra.
De fondsen van het Museum herbergen bijna 24 000 items; veel
daarvan is van unieke waarde.
Na een hartelijke verwelkoming door Angelika en het voorstellen van
de deelnemers kregen wij eerst een mooie PowerPointpresentatie
te zien over de geschiedenis van het Museum, gevolgd door een
oprecht woord van dank aan de oprichters van het Museum.
Toen kregen de andere deelnemers het woord.
Behalve welgemeende gelukwensen kwam steeds weer naar voren
hoe fijn het samenwerken is met het Museum en zijn afdelingen.
De medewerkers zijn erg gedreven en vakkundig, maar
terzelfdertijd ook warm en menselijk in hun contacten - de geest
van Paustovski leeft er verder. De veelzijdigheid van de schrijver
geeft oneindig veel mogelijkheden.
Verder onthouden we uit wat werd gezegd:
• De viering van het 45-jarige bestaan zal het hele jaar doorgaan.
Het Museum plant uitgebreide online-ontmoetingen en conferenties,
en iedereen hoopt natuurlijk dat tegen de zomer ook echte
contacten mogelijk zullen worden. Enkele monografieën staan op
stapel en er komt een interactieve kaart met alle plekken waar
Paustovski is geweest. Het Museum maakt al plannen voor zijn
vijftigjarige bestaan en voor de honderddertigste geboortedag van
Paustovski in 2022.

• Het tijdschrift De Wereld van Paustovski [Мир Паустовского] komt
de laatste jaren niet meer uit op papier, maar de publicaties
verschijnen nu via andere kanalen – op de website, op Youtube,
Instagram en Facebook. Het Museum droomt er wel van om ooit
de papieren variant in eer te herstellen. [De vroegere nummers zijn
gedeeltelijk op de website van het Museum te raadplegen].
• Wetenschappelijk onderzoek blijft zeer belangrijk, o.m. in
samenwerking met het Gorki Instituut voor Wereldliteratuur
van de Russische Academie voor Wetenschappen. Het materiaal
uit de fondsen schreeuwt erom te worden bestudeerd. Er is nog
onzettend veel ongepubliceerd tekstmateriaal van Paustovski. Een
academische uitgave van het werk van de schrijver ligt in het
verschiet; de tentoonstelling Paustovski zonder coupures bood het
publiek al een voorsmaakje van het resultaat van het onderzoek.
Filologen, historici en kunsthistorici werken samen.
• De samenwerking met biologen en natuurvorsers wordt
eveneens intensief uitgebouwd. Paustovski doorweeft zijn literaire
werk vaak met informatie over de natuur; ecologie was voor
hem een levenswijze. Ook hier ligt een prachtig terrein voor
wetenschappelijk onderzoek.
• Het Museum brengt al die deskundigen en specialisten samen, dat
is heel bijzonder.
• De Mesjtsjòra en Taroesa zijn zeer verguld met de samenwerking.
Het natuurreservaat van de Mesjtsjòra is uniek en de beschrijving
ervan door zo’n groot schrijver als Paustovski maakt het gebied
extra waardevol. Taroesa blijft Paustovski dankbaar omdat hij in
zijn tijd zo op de bres heeft gestaan om de ecologie en het leven
van de mensen daar te verbeteren.
De conferentie verliep in een ongekunstelde, warme sfeer.
Om 20:30 was ze afgelopen; alles werd opgenomen en
de hoofdlijnen zullen binnenkort te bekijken zijn op het
YouTubekanaal van het Museum [via de website].
Wilrijk/Moskou, 26.11.2020
Greet Vanhassel

PRAKTISCH

Wie de sprong durft te maken en lid wil worden van onze
verening: voor € 25 bent u voor 1 kalenderjaar lid. 			

NL03 RABO 0356 5303 88
https://www.paustovski.org/over-vkp/

Onze Vereniging is in het bezit van de volledige reeks tijdschriften
De Wereld van Paustovski (Мир Паустовского)

