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BESCHRIJVING VAN HET BOEK LEVEN EN LOT
Een van de meesterwerken van de twintigste eeuw - een breed opgezet
epos over de Russische Tweede Wereldoorlog, naar het voorbeeld van
Tolstojs Oorlog en vrede - nu voor het eerst in het Nederlands
vertaald.Leven & lot, het inmiddels klassiek geworden meesterwerk van
Vasili Grossman (1905-1964), is zelfs in de bewogen geschiedenis van de
Sovjetcensuur een uitzonderlijk geval. Het boek staat bekend als roman die
werd 'gearresteerd', terwijl de auteur ongemoeid werd gelaten.In februari
1961, drie maanden nadat Grossman zijn boek had voorgelegd aan de
redactie van het tijdschrift Znamja, verschenen er twee agenten van de KGB
aan zijn deur met een huiszoekingsbevel. Vadim Kozjevnikov, de
tijdschriftredacteur die had toegezegd Leven & lot in afleveringen te
publiceren, was zo geschrokken van wat hij onder ogen kreeg dat hij het
manuscript, zonder de auteur op de hoogte te stellen, had doorgestuurd
naar de veiligheidsdienst.Het appartement van de schrijver werd grondig
doorzocht en alles wat verband hield met de roman werd in beslag
genomen: alle uitgetypte exemplaren, het oorspronkelijke manuscript, de
kladversies en de aantekeningen voor het boek. Vervolgens werd Grossman
beleefd verzocht de veiligheidsagenten te begeleiden naar de adressen
waar zich afschriften bevonden - bij zijn typiste werden behalve haar
exemplaar ook het carbonpapier en het typelint dat ze had gebruikt
geconfisqueerd - waarna hij weer netjes thuis werd afgezet. De Sovjetstaat
had geleerd van de ontluisterende affaire rond Boris Pasternak, wiens
Dokter Zjivago triomfen vierde na de publicatie in het buitenland: ze deed er
alles aan om Leven & lot op een geruisloze, onberispelijke manier te laten
verdwijnen.
LEVEN EN LOT - WIKIPEDIA
Leven en Lot (Russisch: ????? ? ??????, Zjizn i Soedjbá) is een
anti-Stalinistische oorlogsroman van de Joods-Russische schrijver Vasili
Grossman uit 1959. Leven En Lot (hardcover). Een van de meesterwerken
van de twintigste eeuw - een breed opgezet epos over de Russische
Tweede Wereldoorlog, naar het voorbeeld van. Deze week, in de rubriek
Boekdelen, historicus Maarten van Rossem over Leven & Lot van Vasili
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Grossman.. de Sovjet-Unie en Hitler-Duitsland,. Leven en lot is een
meesterlijk, breed opgezet epos over de verschrikkingen van de Russische
Tweede Wereldoorlog en de slag om Stalingrad, naar het voorbeeld van.
BlikopdeWereld
voor
Samenvattingen,
Geschiedenis,
Economie,
Rechtspraak en de laatste Recensies. Krijg inzicht in de Wereld om ons
Heen. Leven en lot direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij
literatuur-kopen.nl. Voor al je literatuur en romans. Auteur: Vasili Grossman
Nederlands 960 pagina's Balans maart 2014 SamenvattingIn februari 1961
verschenen er twee agenten van de KGB aan Grossmans deur met Een van
de meesterwerken van de twintigste eeuw - een breed opgezet epos over de
Russische Tweede Wereldoorlog, naar het voorbeeld van Tolstojs Oorlog
en... Het manuscript van Leven en lot was in 1961, een jaar na voltooiing, in
beslag genomen, 'gearresteerd' zoals Grossman het noemde. In een brief
aan. Leven en lot. Leven en lot, het inmiddels klassiek geworden
meesterwerk van Vasili Grossman (1905-1964), is zelfs in de bewogen
geschiedenis van de Sovjetcensuur een. Leven en Lot is echter geenszins
een gewone oorlogsroman. Het is vooral een boek over mensen: mensen in
zware tijden, in oorlog, op de drempel van de gaskamers,. Een van de
meesterwerken van de twintigste eeuw - een breed opgezet epos over de
Russische Tweede Wereldoorlog, naar het voorbeeld van Tolstojs Oorlog en
vrede - nu. Leven & lot bij literatuur-kopen.nl. Voor al je literatuur en romans.
In de roman 'Leven en lot' van Vasili Grossman komt één en niet meer dan
één grappige scène voor. Een generaal ruziet met een politieke. Leven & Lot
is in veel opzichten een traditioneel Russische roman: zeer omvangrijk,
breed opgezet en bevolkt met enkele honderden personages, waarvan de
belangrijkste.
LEVEN EN LOT, VASILI GROSSMAN | 9789050188968 | BOEKEN BOL.COM | DE
Leven en lot van Vasili Grossman. Een van de meesterwerken van de
twintigste eeuw - een breed opgezet epos over de Russische Tweede
Wereldoorlog, naar het... Recensie in het NRC · 3479 dagen geleden by Ad
van den Ende. Alleen aan het front zijn we vrij Na een halve eeuw is Vasili
Grossmans epos eindelijk vertaald 'Een boek: een bijl voor de bevroren zee
in ons', schreef Kafka. Poetin moest Leven en lot van Vasili Grossman maar
eens lezen. Info over vasili grossman leven en lot. Resultaten van 8
zoekmachines! In heel Leven en Lot is dat ook een speerpunt van
Grossman en hij maakt dat onder andere duidelijk door te laten zien dat er
zowel in de Sovjet Unie als in Nazi. Het Nederlandstalige online naslagwerk
over de Tweede Wereldoorlog. Geen Kindle-apparaat vereist. Download een
van de gratis Kindle-apps om Kindle-boeken te lezen op je smartphone,
tablet en computer. We volgen ook het leven en het lot van mensen op grote
afstand van Stalingrad, zowel van Russen als van Duitsers. En van Russen
in Duitsland. Info over grossman leven en lot. Resultaten van 8
zoekmachines! Leven & lot: Een van de meesterwerken van de twintigste
eeuw - een breed opgezet epos over de Russische Tweede Wereldoorlog,
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naar het voorbeeld van Tolstojs. Flaptekst Leven en lot. Een van de
meesterwerken van de twintigste eeuw - een breed opgezet epos over de
Russische Tweede Wereldoorlog, naar het voorbeeld van. Fragment uit
Leven en lot van Vasili Grossman. Een meesterlijk, breed opgezet epos over
de verschrikkingen van de Russische Tweede Wereldoorlog. Leven en lot
has 5,986 ratings and 669 reviews. Orsodimondo said: QUI SI SCRIVE,
NON SI VA A ZONZOQui si scrive, non si va a zonzo: così avrebbe detto
T... Bestel Leven en lot Voor 23:00 besteld, morgen in huis! 20% korting
voor vaste klanten Altijd een inspirerend advies
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