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Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van de reis die de Vereniging Konstantin 
Paustovskij zal maken in mei 2019 naar de Altai. 

Met het verschijnen van Goudzand ging voor de Nederlandstalige Paustovski-lezer 
een hele wereld open. We konden niet voorbij gaan aan de brieven die Paustovski 
schreef nadat hij in de oorlog, oktober 1941, werd geëvacueerd naar Alma-Ata 
[Kazachstan]. Van daar uit reisde hij in augustus 1942 naar Barnaoel in het Altai-
gebergte. Met vrienden reisde hij naar Bjelokoericha, waar hij in een sanatorium 
verbleef, en naar Biesjk. In 1943 keerde hij terug naar Moskou. 
[Brieven in Goudzand van blz. 326 tot 344]

Paustovski was niet alleen in Alma-Ata. Ganse equipes van Moskouse en Leningradse 
filmstudio’s - het beroemde Mosfilm en Lenfilm - waren daar ook naartoe 
geëvacueerd. De stad hield er de bijnaam Hollywood aan de Chinese grens aan over. 
Grote namen als Sergey Eisenstein, Vsevolod Poedovkin e.a. verbleven en werkten 
er in die periode, evenals talrijke bekende schrijvers en dichters.  
In Alma-Ata woonde Paustovski de opnames bij van de film Lermontov, naar een 
script van zijn hand en met muziek van Prokofiev. 

In het werk van Paustovski vinden we een duidelijke neerslag van die periode:  
• Voor het Moskouse Kamertheater van Alexander Tairov (een van de grote 
   vernieuwers van het Russische theater) schrijft hij het toneelstuk Zolang het hart 
   blijft kloppen over het verzet van de Sovjetburgers tegen de nazi’s. (zie blz. 14) 
• In de roman Rook van het vaderland herhalen de personages – mensen uit de 
   Russische intelligentsia, vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog – tijdens de 
   oorlog dezelfde tocht naar Alma-Ata, Barnaoel, Biejsk, Bjelokoericha, door 
   Paustovski beschreven in prachtige bladzijden lyrisch proza. De schrijver vindt 
   een aantal van zijn literaire prototypes in de streek. 
• Die literaire prototypes en situaties komen ook voor in verhalen: De rechterhand 
  (1943), Discussie in een treinwagon (1943), Een opdracht aan de militaire school  
  (1943), De witte regenboog (1945), Het pakje papirosy (1943) e.a.. 

Bovendien heeft de streek ook een link naar Fjodor Dostojevski, die midden 
19de eeuw een aantal jaren in ballingschap doorbracht in Kazachtstan, in de 
stad Semipalatinsk, van daar naar Barnaoel reisde en er zijn eerste vrouw Maria 
Dmitrievna Isaeva leerde kennen. (Ook Leon Trotski was hier ooit verbannen). 

Stof genoeg dus, om onze nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Ria nam contact op 
met Svetlana, die Almaty reeds meermaals bezocht en die enthousiast op zoek ging 
en al snel interessant materiaal aanleverde. Veel van de plaatsen die Paustovski 
daar bezocht zijn nog intact. Ze vond ook heel wat specialisten die ons met plezier 
zullen begeleiden. 
Het is een uitdaging, maar met Svetlana aan boord, het organisatorisch talent van 
ons reiscomité en Anne van Mondial Travel durven we deze sprong naar het oosten 
wagen.

		REDACTIONELE	NIEuwsbRIEf	#23	MEI	2018	

Konstantin	Paustovskijvan de vereniging
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Bijkomende argumenten voor de keuze van het reisdoel voor 2019 zijn: 
• De gemiddelde leeftijd van onze reizigers. Het reiscomité achtte het opportuun om 
   in 2019 nog een reis te maken naar een verre bestemming, naar een plek waar je 
   als individuele reiziger niet zo gauw komt. 
• We hebben met de vereniging Siberië en het Oosten nog niet bezocht en het  
   voorgestelde reisplan geeft ons de gelegenheid om een stukje te reizen via de 
   legendarische Trans Siberische spoorweg.  
   Is dit niet een droom van velen onder ons? 
• Op het einde van de reis bezoeken we Taroesa, net op tijd voor de  
   herdenkingsbijeenkomst van de geboortedag van Paustovski. Elk jaar wordt daar  
   op 31 mei een grote bijeenkomst gehouden met tal van activiteiten.  
• Daardoor zijn we gebonden aan de data: +/- 18 mei tot 2 juni 2019. Deze periode 
   is goed om naar Kazachstan en de Altai te reizen: niet te koud, niet te warm, en 
   de lente is daar zeer mooi.

Deze nieuwsbrief bevat teksten die het reiscomité van Svetlana 
Miroshnichenko kreeg aangeleverd betreffende het reisdoel en bewerkte ze 
waar nodig.   
Ook voor thuisblijvers een boeiende materie!

Op de ledenbijeenkomst van 13 mei in Antwerpen werd de reis 
voorgesteld. 
Verschillende leden spraken reeds hun interesse uit. Indien u dit ook 
wenst te doen volstaat een mail naar reizen@paustovskij.org

Het is belangrijk voor ons om een beeld te krijgen van het aantal 
mogelijke kandidaten.  
Inschrijvingen voor de reis kunnen pas plaatsinden na het voltooien van 
de planning en het bekendmaken van de definitieve prijs.

 
Netty van Rotterdam • Greet Vanhassel • Ria Verbergt 

Het station van Novosibirsk Aanleg van de spoorlijn
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Paustovski	in	de	Altai
De weg naar de Altai was voor Paustovski een soort verlengstuk geworden 
van zijn reizen tijdens de oorlog.

In zijn brief aan Frajerman van 9-10-1941 schrijft Paustovski (vanuit 
Alma-Ata): Ik heb anderhalve maand doorgebracht aan het zuidelijk front, 
waar ik bijna de hele tijd, op een dag of drie, vier na, in de vuurlinie zat … 
Half augustus ben ik teruggekeerd naar Moskou. TASS  besloot mij gezien 
mijn ‘eerbiedwaardige leeftijd’ daar te houden (‘bij het TASS-apparaat’). 
Vervolgens ben ik op verzoek van het Comité voor Kunstzaken volledig 
vrijgesteld van dienstplicht om te kunnen werken aan een toneelstuk 
voor het Moskous Kunsttheater. …Voor mij was het ondenkbaar dat ik in 
Tsjistopol zou blijven en ik ben dan ook verhuisd naar Alma-Ata, wat mij 
een enorme inspanning heeft gekost. … De stad is prachtig en ligt te midden 
van de weelderige tuinen aan de voet van besneeuwde bergen. … We wonen 
bij de Kazakse schrijver Moechtar Aoeëzov, een prachtkerel die ons een van 
zijn kamers heeft afgestaan.  
[GZ, blz. 327]

De filmstudio’s van Moskou en Leningrad (Mosfilm en Lenfilm) waren 
geëvacueerd naar Alma-Ata (nu Almaty) evenals veel bekende schrijvers 
en dichters (ongeveer 100 in totaal). Sommigen woonden in het Huis van 
de Sovjets (dat onder hen beter bekend stond als ‘de Ark van Noach’). 
Tijdens de oorlog werd Alma-Ata ook wel het ‘Hollywood aan de Chinese 
grens’ genoemd. Paustovski bezocht er het gebouw waar Eisenstein en 
andere Sovjet filmregisseurs, acteurs, actrices en scenarioschrijvers werkten. 
Hij schreef aan zijn zoon in een brief: … hier een sombere Zotchenko, 
Shklovsky, Ilyin, Panterov en Khardzhiev[1], Kolya. Je weet vast nog wie dat 
is ... 

In Alma-Ata woonde Paustovski de opnamen bij van de film Lermontov. Het 
script had hij geschreven in opdracht van de Gorki Film Studio. De muziek 
van de film is van Sergei Prokofiev, de regisseur was Albert Gendelsjtein.  
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/3448/annot/

Van Alma-Ata ging Paustovski naar Barnaoel voor een ontmoeting met 
Alexander Tairov, Alice Koonen en het toneelgezelschap van het Kamerny 
Theater (dat door Tairov werd geleid) en dat naar Almaty was geëvacueerd 
na de bombardementen op Moskou eind 1941. Uit de brieven naar Tairov 
maken we op dat Alma-Ata destijds zijn vaste verblijfplaats was. Zijn reizen 
naar Barnaoel staan in verband met een toneelstuk dat hij voor het Kamerny 
Theater aan het schrijven was.

In een korte notitie voor de 30e verjaardag van het Kamerny Theater, die 
in 1972 werd gepubliceerd, schrijft Paustovski: Ik ben blij dat ik voor dit 
theater mocht werken in de beginjaren van de Grote Vaderlandse Oorlog, in 
die zware tijd van de evacuatie naar Barnaoel en de Altai. 
Daar in Barnaoel, in de stijf bevroren zalen van het theater, dat ooit dienst 
deed als gevangeniskerk, toonden Tairov en zijn theatertroupe hun moed, 
kracht en grote toewijding aan de kunsten.

Op 4 april 1943 ging het toneelstuk Zolang het hart blijft kloppen in 
première in Barnaoel. Het stuk handelt over de Sovjetbevolking tijdens de 
oorlog. Over hun strijd tegen het fascisme en hun geloof in de overwinning. 
Alice Koonen (de vrouw van Tairov) vertolkte de hoofdrol.

Naast Barnaoel bezocht Paustovski in augustus 1942 samen met Tairov en 
het Kamerny-theatergezelschap ook Bjelokoericha en twee keer Biejsk.

A l m a - A t a

Achter het zeil bevindt zich de 
woning van Aoeëzov -in restauratie- 
waar Paustovski kamers huurde.  
Het zeil werd aangebracht ter 
gelegenheid van zijn 125ste 
geboortedag.
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B i e j s k

B j e l o k o e r i c h a

Uit Paustovski’s brief aan S.M. Navasjin, 13 augustus 1942: Barnaoel is een 
heerlijk Russisch stadje met linden, berken, houten trottoirs, prachtig met 
houtsnijwerk versierde houten herenhuizen met mezzanines (deze huizen 
behoorden toe aan vroegere goudhandelaars en kooplieden) en met de 
grootse, machtige Ob die zelfs hier, op de hoger gelegen gedeeltes, al groter 
is dan de Wolga. Je ontmoet hier veel hartelijke, oude vissers; klein van 
stuk maar met een enorme baard. Vandaag ga ik samen met Otten naar de 
houtvlotten om daar te vissen. [GZ, blz. 335]

Uit een brief aan Frajerman (16 augustus 1942 uit Barnaoel): Wij hebben 
de volgende plannen: op 20 augustus reizen we met de oude grijsaard 
Tairov en Koonen naar Bjelokoericha, op 70 kilometer van Biejsk, 
waar ik een toneelstuk ga schrijven. Het theater zelf is gesloten wegens 
herstelwerkzaamheden en de acteurs maken zich op om naar het front af 
te reizen, dus is er voor mij geen enkele reden in Barnaoel te blijven in het 
‘gogolachtige’ hotel dat er uit ziet als een openbaar toilet. Bjelokoericha is 
een kuuroord met zwavelbaden en een pension waar we kamers zullen huren 
en onze maaltijden kunnen gebruiken. Bovendien zijn er in de omgeving van 
Bjelokoericha fantastische meren om te vissen. 
Het ligt in de bedoeling dat we op 20 september in Alma-Ata terug zijn, als 
we inmiddels niet zijn doodgevroren. Het toneelstuk moet dan af zijn. Het is 
hier koud, ‘s nachts vriest het en het regent ook nog eens...Ik heb geen jas 
dus God mag weten wat er van mij moet worden. Ze hebben me een jas uit 
de theater-rekwisieten beloofd. We luisteren naar de oorlogsberichten. Het is 
zwaar. Geen kranten. [GZ, blz. 341]

Paustovski en Koonen bezochten hier samen de bibliotheek en het theater. 
Men zegt dat Koonen, een beroemde actrice, Paustovski, die zich op de 
achtergrond hield, overschaduwde. Hijzelf roemde Koonen en zei dat zij “de 
grootste tragedie-actrice van het land” was.

 
Waarschijnlijk bezochten ze samen ook het museum dat destijds in hetzelfde 
gebouw gevestigd was.

In Bjelokoericha verbleven Paustovski en zijn vrouw Tatiana in ‘datsja 
nummer zes’, ook wel ‘de Kinderdatsja’ genoemd. Het twee verdiepingen 
tellende houten huis bood onderdak aan Spaanse kinderen die uit het 
jeugdkamp ‘Artek’ op de Krim waren geëvacueerd, eerst naar het Wolga-
district en later naar Bjelokoericha en Chemal (op de plaatselijke school 
bevindt zich een herdenkingsplaquette). De kantine op de tweede etage, 
waar de bewoners aten, is bewaard gebleven en gerestaureerd.

Bjelokoericha is allang geen klein oord meer, maar toch is vandaag de 
dag de omgeving van Datsja nr. zes nog bijna net zoals Paustovski ze zag 
en beschreef in De rook van het vaderland. Je ziet er een met berkenbos 
overgroeide vallei en een uit de rotsen gehouwen weg en natuurlijk de 
Bjelokoericha-rivier (die in de roman de Bezymjanka, Naamloze rivier 
heet), grijsbruin op donkere en zilverblauw op zonnige dagen. Net als in 
Paustovski’s tijd ruist het dennenbos, stroomt de rivier en doemt hetzelfde 
gebergte op wanneer je over de Smolenskweg van Biejsk naar Bjelokoericha 
rijdt. Het enige verschil met nu is dat er minder eekhoorns de weg op 
schieten. Paustovski herinnerde zich dat hij daar eekhoorns had gezien…

Theater - juli 2017

Datsja nr zes - jaren 50
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In Barnaoel en Bjelokoericha werkte Paustovski tijdens de winter en vroege 
lente van 1942-43 aan een toneelstuk, korte verhalen en de roman Rook van 
het vaderland (voltooid in 1944). In het voorwoord van die roman schrijft 
Paustovski: Deze roman gaat over onze intelligentsia aan de vooravond van 
en tijdens de afgelopen oorlog; over haar toewijding aan het vaderland, haar 
moed tijdens de vele beproevingen en over het eeuwige fenomeen van wat wij 
het ‘privéleven’ noemen, waarbij we soms vergeten dat er geen privéleven 
is of kan bestaan buiten de realiteit van het dagelijks leven van het land en 
zijn bevolking…

In Rook van het vaderland lezen we ook over de lotgevallen van Spaanse 
republikeinse vrijheidsstrijders, volwassenen en kinderen, die asiel hadden 
gekregen in de Sovjet-Unie. 
De hoofdpersonages zijn de Sovjetschrijver Lobachov en de Spaanse 
dichteres Maria Alvares. Zij volgen de kinderen naar de Altai. De route die 
zij in 1942 volgden ging als volgt: Odessa – Marioepol –Taganrog – Rostov 
– Koeibysjev – Sergejevsk – Barnaoel (via Alma-Ata en Semipalatinsk) 
– Biejsk – Bjelokoericha. Paustovski legt in zijn roman uit dat de 
oorspronkelijke route twee keer zo lang was en langs zuidelijke en warme 
oorden voerde: In Siberië brak een heuse Russische winter aan. Lobachov 
maakte zich zorgen om Maria… In Barnaoel ontdekte Lobachov dat het 
jeugdkamp was verhuisd naar het kleine kuuroord Bjelokoericha om daar te 
overwinteren…

Paustovski beschreef de bijzondere natuur van het Altai-gebergte op de 
hem eigen subtiele en precieze manier. Hij slaagde er bijvoorbeeld in het 
onberekenbare karakter van de Katoen-rivier in woorden te vatten en 
de beproeving van de overtocht met het veer over deze rusteloze rivier 
tastbaar te maken; hij beschreef de schuimende en grommende watervallen, 
sneeuwbuien, coniferen…

Paustovski was niet alleen geïnteresseerd in de natuur van Altai maar eerst 
en vooral in de mensen. Hij schreef over bekende mensen maar het meest 
over de gewone man – matrozen, acteurs, dichters, vissers, muzikanten, 
veermannen, dorpskinderen…

In Altai ontmoette Paustovski eenvoudige mensen met een ongemakkelijk 
lot. De bewaker Krinkin uit de roman Rook van het vaderland had een 
prototype in Bjelokoericha. Hij schrijft: Krinkin woonde alleen in een 
blokhut in de buurt van een dam. Die hut heeft in oorlogstijd daar werkelijk 
gestaan. Nu is hij verdwenen, maar er zijn nog restanten van de dam, waar 
inwoners van Bjelokoericha naar toe gaan om te relaxen… 
Paustovski beschrijft Krinkin nog een keer in het korte verhaal Rechterhand.

Paustovski behield altijd warme herinneringen aan de Altai. Hij schreef 
aan Tairov: We denken nog vaak met vertedering terug aan Barnaoel en 
Bjelokoericha … Het was altijd prettig en makkelijk werken met jullie. Ik 
kijk op Bjelokoericha terug als een korte onderbreking te midden van een 
grimmige mist.

In de Altai bracht Paustovski een toneelstuk op de planken en was hij op 
zoek naar nieuwe literaire helden.

B a r n a o e l

D e   A l t a i
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Info voor bezoek ter plaatse, [verder uit te werken]:

De kleinzoon van Aoeëzov beheert het museum-huis van zijn grootvader en 
is bereid ons rond te leiden en over Paustovski te vertellen.

Andere adressen waar Paustovski verbleef of kwam:

• Kalininstraat 33 (69), woning 29, wooncomplex 5 (nu Kabanbaibetyrstraat)

• De kathedraal van de Opstanding dat destijds een museum herbergde en 
waar de verbannen schrijver Yuri Dombrovski werkte (1933/1934/1958). 
Hij beschreef de kathedraal uitgebreid in zijn werken. (De bewaarder van 
antiquiteiten en De faculteit van de onnodige kennis)

• De openbare bibliotheek. Tegenwoordig gehuisvest in een modern groot 
gebouw, maar in oorlogstijd gevestigd in een klein gebouw met enkel 
gelijkvloers, dat nog steeds bestaat.

• De bioscoop

• Het gebouw waar de filmmakers werken

• de Schrijversbond en het Instituut van de Russische literatuur willen ons 
graag helpen met Paustovski. Er is een goed historisch museum, recent 
opgezet, dat veel informatie heeft over de geëvacueerde schrijvers en 
artiesten.

Er wordt een volledige dag besteed aan de natuur buiten de stad Almaty met  
bezoek aan de omgeving van het Big Almaty Lake. (Bol’shoye Almatinskoye)

Een journalist en kenner van de lokale geschiedenis zal ons bijstaan voor 
het Russische gedeelte.

• Bezoek aan het historisch centrum  
• Nagorny park met standbeeld van Yadrintsev, een Siberische schrijver 
waar Paustovski naar verwijst in zijn verhaal Een pakje sigaretten  
• De regionale bibliotheek met kleine tentoonstelling over Paustovski’s 
verblijf in de Altai  
• Het theater waar Zolang het hart blijft kloppen in première ging,  
• Het literair museum met informatie over Paustovski, Dostojevski, Wrangel, 
Roerich[2], enz..

A l m a t y

B a r n a o e l
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Onder de onderzoekers in Biejsk bevindt zich professor, Lidia Moeravinskaja, 
die in de Sovjettijd artikelen over Paustovski in Biejsk heeft gepubliceerd. 
Er kan een ontmoeting worden georganiseerd met haar en andere getuigen 
van Paustovski in de stadsbibliotheek van Biejsk. In het stadje Biejsk ademt 
het oude centrum de sfeer van eind 19de – begin 20ste eeuw. De wandelroute 
(inclusief museum) duurt 3-4 uur. Daarna stellen we voor de professor te 
ontmoeten in de bibliotheek. Biejsk is bekend van de Russische schrijvers 
Bianki (die in Biejsk verbleef tussen 1918 en 1922), Shushkin, Obrusjev, 
Radlov en de artiesten Mako, Roerich (in 1926) en anderen. 
[voorstel van de contactpersoon van Svetlana in Biejsk]

Het ziekenhuis, een Radonsanatorium waar Paustovski 2-3 nachten 
verbleef. Mijn contactpersoon ter plaatse stelt o.a. een wandeling langs de 
Bjelokoericha- rivier (in Paustovski’s verhalen de Bezymjanka) voor, naar 
een oude molen.

Paustovski zou ook de volgende plaatsen hebben bezocht:

• Srostki, een klein dorp tussen Bjelokoericha en Biejsk, aan de rivier 
Katoen. Srostki is ook het geboortedorp van de beroemde Sovjetschrijver, 
acteur en filmregisseur Vasili Sjoekstsjin (Shukshin) (1929-1974). In zijn 
werk schilderde hij het dagelijkse leven en beschreef hij de problemen van 
eenvoudige mensen op het platteland.

• Talgar, een klein dorp buiten Almaty.

We zoeken nog uit wat daar precies de link kan zijn.

 

(Tekst aangeleverd door Svetlana Mirosjnitsjenko, vertaald uit het Engels 
door Steef Vooren, bewerkt en van voetnoten voorzien door Greet 
Vanhassel)

[1] Nikolai Chardziëv (1903-1996) Russische schrijver, kunstverzamelaar, 
literatuurverzamelaar. Bouwde via persoonlijke contacten met beeldend kunstenaars, dichters 
en schrijvers een geweldige verzameling en archief op van de Russische avant-gardekunst. 
Het archief bevindt zich in Moskou; het is gereproduceerd op microfilm en raadpleegbaar in 
het Stedelijk museum Amsterdam en het RGALI te Moskou. Zie ook http://www.khardzhiev.
nl/main/acitiviteiten.html

[2] Nikolaj Roerich (1874 - 1947) Russisch kunstschilder, filosoof, archeoloog, schrijver en 
reiziger. Werkte met Diaghliev; daarna in de Himalaya. Voerde in zijn tijd internationaal de 
beweging voor cultuurbescherming aan; grondlegger van het Rjorich-pact (het “Rode Kruis 
voor de cultuur”). Ontving in 1929 een nominatie voor de Nobelprijs.

http://www.roerich.org/museum-about.php?mid=about_en

(GZ, blz. xxx) verwijst naar Goudzand, uitgeverij van Oorschot, vertaling Wim Hartog 

B i e j s k

B j e l o k o e r i c h a
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Paustovski’s	correspondentie
[1941	-	1943]	

Brieven door Svetlana aangeleverd en Niet in Goudzand   
In Goudzand 
 
• Alma-Ata, aan Zveroenja, van Pa en Sery, blz.326 
• Alma-Ata, aan Zveroenja, van Kosta en Sery, blz.327 
• Alma-Ata, aan R.I. Frajerman, van Kosta, blz. 327  
• Alma-Ata, aan R.I. Frajerman, uw Kosta, blz. 329  
• Alma-Ata, aan A.J. Tairov, van Uw K. Paustovski, blz. 330 
• Alma-Ata, aan V.K. Paustovski, van Je pappa, blz. 331 
• Alma-Ata, aan G.L. Eichler, van K. Paustovski, blz. 332 
• Alma-Ata, aan R.I. Frajerman, va Uw Kosta, blz. 334  
• Alma-Ata, aan R.I. Frajerman, van Kosta, blz. 336  
 
“…today I have sent you by registered post a manuscript of a film-story The 
White Rabbits.[1] It’s a new genre for me – a cute grotesque and satire (about 
the German army). It raised a lot of noise in cinema circle and probably will 
be shot for screen… 
I was working on a play for the Moscow Art theatre (Until the Heart Stops) 
which I have finished finally… this play is destined to be staged by the 
Chamber Theatre which is in Barnaul right now…” 
 
“…here are my plans. I’m finishing the play for the Moscow Art Theatre – 2 
more scenes have to be written down out of 8 in total. Today I have signed 
an agreement with Zavadsky (a director of the Mossovet Theatre) for staging 
of the Knights[2]… 
At the beginning of august Zvera (his 2d wife) and I will go to Barnaul to 
see Tairov, and at the end of august … to Stalinabad, after Samarkand to see 
you… 
The other day I presided at the meeting devoted to Khlebnikov at the public 
library… 
Prokofyev is over here. He has written the music for my play Lermontov. 
Also Volodya Lugovskoy is here, a nice chap… ” 
 
“…Tairov informs that fishing is fantastic in Barnaul on the Ob river and 
lakes. The plan is the following: approx. on August 1st we go to Barnaul, 
after that to Stalinabad and then to you… 
Yesterday I finally finished the play for the Moscow Art Theatre, which is 
rather long. I will cut it short , it will take 2 more days…the play Knights 
for Zavadsky I will write quickly. Overhere it’s quiet. Lugovskoy, Smolich, 
Malva came to see us… 
… the other day I performed at the hospital, in front of the heavily wounded 
– the armless, legless (stumps). It was hard… 
My short story The String (1941) was sent to America. They are asking 
for some more… I am getting short-tempered with people – during a big 
assembly of cinema – fans, actors and writers (initiated by Zavadsky) I 
spoke against the cinema-fans. They were sullen… I have sent The White 
Rabbits (scenario) to The Banner journal. 
 
• Barnaoel, aan S.M. Navashin, van je Kosta, blz. 339  
• Barnaoel, aan R.I. Frajerman, van, blz. 341 

1941 
1941 

09.10.1941 
27.12.1941 
05.02.1942 
16.02.1942 
02.05.1942 
08.05.1942 
02.07.1942 

 
06.07.1942 to Mikhailova E.,  

(from Almaty, Kalinin str,63, apt29)

11.07.1942 to Navashin  
(from Almaty) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.07.1942 to Navashin 
(from Almaty)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 08.1942 
16.08.1942
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We came here on the 8th of August. 15-20 days we talked with Tairov and 
worked out a plan for the play and also for fishing on the Ob river together 
with Otten… 
The Ob is a mighty river, bigger than the Volga. … All Siberian rivers (we 
have seen the Irtysh, the Ob, the Biya and the Katun) are huge, mighty, full-
flowing and virgin. 
Barnaul looks quite like our northern towns… 
At the end of August we went with Tairov and Koonen (his wife) to 
Belokurikha – a small resort at the foothills of the Altai. We took a train to 
Biysk, and drove further on a shabby pickup. We stayed at Belokurikha till 
the 20th of September… I finished the play in rough (it is very long – 100 
printed pages ). Zvera (Paustovski’s second wife) and I lived in a separate 
small house, at the foot of the mountains, among age-old willows.. Next to 
us lived George Shtorm… 
The places are fabulous – a mixture of the Crimea and the Caucusus with 
Solotcha, with our woods. In the mountain river of Belokurikha I fished 
…graylings (sort of trouts). We took 80-100 fishes on that spot. I sat on 
marble rocks overgrown with flowers and birch-trees, and fished from 
ponds like from a bath. Unfortunately we could stay only 3-4 days – we are 
always short of time. .. 
After I came back to Barnaul, worked over the play and read it to the troupe 
the other day… In Barnaul we made friends with very nice people – the 
sculptor Rabinovich and his wife (who is the former wife of Ilf)… 
 
I fell ill on the arrival to Barnaul and stayed in bed during 3 weeks… 
How are you? Do you still get frozen at the Gogol hotel? Or did you move 
to a log house?… I think in 10 days we will leave for Ashkhabad for 3-4 
days. ... 
 
One of these days Shtorm is coming to Barnaul… I will come after… 
I am dreaming of Barnaul because I am longing for Russia. Overhere 
everything is alien, ... and locals are sluggish and boring… 
 
• Alma-Ata, aan R.I. Frajerman, van Uw Kosta, p. 342  
 
…It’s a pity that I missed the première in Barnaul, (it took place in the 
Chamber Theatre in Barnaul on 04.04.1943)…I don’t leave home without 
great need… I work a lot. I have written 4 short scenarios about Odessa, 
Sevastopol, Leningrad and Stalingrad (besieged cities)…I have been inflicted 
by dramatic art. … 
Almaty is getting deserted – Shklovsky has left, every day somebody is 
leaving and I somehow feel that I am being forgotten. Zavadsky doesn’t 
intend to leave. Ulanova is lying in typhoid fever. …  
We often remember Barnaul and Belokurikha with a tender feeling. …We see 
Belokurikha as a small break amidst sullen fogs… 
 
• Alma-Ata, aan N.D. Otten, van Uw K. Paustovski, p. 344 
• Moskou, aan S.M. Navasjin, van Je Kosta, blz. 344 
 
In 1943 Paustovski’s short stories were published: Leningrad Night, Hold On, 
Comrade Nakhimov, A Volume of Pushkin, A humble Heart, the String. [3]

Opmerkingen van Greet Vanhassel

[1] Белые кролики / Witte konijnen bestaat als verhaal van Paustovski, een 
filmscript is niet gevonden 

[2] Geen idee welk werk hier bedoeld wordt

[3] Van 1943 zijn ook nog: • Снег / Sneeuw • Дождливый рассвет /  
Een regenachtige dageraad

10.10.1942 to Navashin 
(from Barnaul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.11.1942 to Tairov 
(from Almaty) 

 
 
 

1942 to Tairov in Barnaul 
 
 
 

17.01.1943 
 

4.02.1943 to Tairov 
(from Almaty) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.02.1943 
02.03.1943 

 
4.04.1943 to Navashin 

(from Moscow)
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Paustovski	in	bjelokoericha	

Svetlana bezorgt ons de digitale versie van een boek uit 2017, over de 
geschiedenis van Bjelokoericha en belangrijke personen die er werkten of 
verbleven.

De passage van Paustovski is te vinden op de bladzijden 80-86.

Greet vatte de tekst samen. Sommige brieven zijn ook opgenomen in 
Goudzand. 

(GZ, blz. xxx) verwijst naar Goudzand, uitgeverij van Oorschot, vertaling 
Wim Hartog
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Paustovski bleef niet lang in Bjelokoericha. Hij kwam er midden augustus 
1942 aan en vertrok er alweer op 29 september. Vier maanden later, in  
februari 1943, schrijft hij in een brief aan Tairov: Ik herinner mij 
Bjelokoericha als een kleine pauze in een sombere mist. Paustovski was 
een scheppende mens, kwetsbaar, niet meer zo jong, zijn gezondheid liet 
te wensen over en bovendien had hij op dat moment niet de mogelijkheid 
om zijn geliefde proza te schrijven. Wat die kleine pauze precies voor hem 
betekende, kunnen we inschatten aan de hand van zijn brieven.

Uit de laatste brief van voor de oorlog, 6 mei 1941 aan S.A. Bondarin: 
In Moskou is het saai, allerlei onbenulligheden houden mij bezig, het is 
nu eens stoffig en dan vallen er weer novemberachtige regenbuien. In de 
club vergaderen de dramaturgen (men evalueert toneelstukken) en schelden 
elkaar uit. Er is totaal geen literair nieuws. In de Literatoernaja Gazeta 
verschijnen artikels die beweren dat Het Paspoort van Majakovski meer 
waard is dan Lermontovs Ik bemin mijn vaderland, maar met een vreemde 
liefde en veel meer dan alle gedichten van Poesjkin over het vaderland. Wat 
een onzin… Ik werk aan een toneelstuk voor het Kunsttheater, ik beul me af 
en droom van proza schrijven. In de herfst (augustus-september) gaan we 
naar Solottsja en aan de Prorva zullen we al het leed vergeten.

Aan zijn geliefde echtgenote (V.V.Navasjina) 
• van de trein bij Brjansk (ander fragment brief dan in GZ Blz. 314) 
De wagon schommelt, het schrijven valt mij moeilijk. We zullen nu gauw in 
Brjansk zijn; waarschijnlijk kom ik morgenvroeg aan (de dertigste). Ik heb 
heel fijne reisgezellen, ze kennen mij allemaal. 
Zelfs uit wat ik oppervlakkig heb gezien (vluchtelingen) blijkt duidelijk dat 
het fascisme zo afschuwelijk en wreed is dat je het zelfs niet kan benoemen.

• Kiev, 6u ‘s ochtends (GZ blz. 315)

• van m.s. De Internationale, 7u ‘s ochtends 
Diertje, liefje, ik schrijf je vroeg in de ochtend op de boot, die vol zit met 
vluchtelingen – joden en Polen. Vanuit Odessa gaan we enkele dagen naar 
de Donau en naar Kisjiniov… Vreemd, ik dacht dat ik na de oorlog van 
1914 het leven aan het front was vergeten, maar de opgedane ervaring 
laat zich voelen – ik raak makkelijk en snel wijs uit de meest ingewikkelde 
situaties, ben zeer rustig en weeg alles precies af.

• uit Odessa (GZ blz. 317) 
• Odessa (GZ blz. 319)

• Odessa 
Ik ben nu op de redactie van Vo slavu Rodiny. Ik stuur bijna geen brieven 
naar TASS – het is onmogelijk om met hen contact te krijgen. We komen 
zeer goed overeen: Kruzhikov is een heel fijne man, Michalkov (hij bleek 
helemaal niet zo’n slechterik) en ik. We zijn voortdurend samen. Ik slaap 
onder de blote hemel.

uit Alma-Ata 
• aan R. Frajerman (GZ blz. 327) 
• aan zijn zoon Vadim (GZ blz. 331) 
• aan G.L.Eichler (GZ blz. 332) 
• aan R. Frajerman (GZ blz. 334) 
• aan R. Frajerman (GZ blz. 336)

29 juni 1941 
 
 
 
 
 

1 juli 1941

2 juli 1941 
 
 
 
 
 

4 juli 1941 
18 juli 1941

30 juli 1941 
 
 
 
 

 
9 oktober 1941 

16 februari 1942 
2 mei 1942 
8 mei 1942 
2 juni 1942
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Hoe was Paustovski in Barnaoel terecht gekomen? 

 
We zien in zijn brieven dat hij dat aanvankelijk niet van plan was. Toen het 
stuk voor het Kunsttheater klaar was, wilde hij eind juli voor enkele dagen 
naar Barnaoel gaan bij Tairov, aan wie hij ook een toneelstuk had beloofd. 
Vervolgens wilde hij naar Stalinabad reizen (daar werd de laatste hand 
gelegd aan de opnamen voor een film over Lermontov naar een scenario 
van Paustovski), vervolgens Samarkand bezoeken en van daar terugreizen 
naar Moskou (Solottsja). (fragment GZ blz. 337)

Het voorstel om “in nauw contact met het theater” een stuk te schrijven 
voor het Kamertheater, dat vanuit Moskou was geëvacueerd naar Barnaoel, 
kwam reeds begin februari 1942 van A.Ja.Tairov, de leider en regisseur van 
het theater. Paustovski nam het voorstel meteen aan, op voorwaarde dat hij 
eerst een groot scenario af zou kunnen werken voor Mosfilm en een stuk 
(op bestelling van de overheid) voor het Moskous Kunsttheater, waar ze erge 
haast mee hadden. Paustovski hoopte in maart 1942 aan het stuk voor het 
Kamertheater te kunnen beginnen, maar de omstandigheden waren er niet 
naar, dat vernemen we uit een van zijn brieven aan Tairov (GZ blz. 330): 
(ander fragment) Ik ben in de klauwen van de cinema gevallen (u kunt zich 
natuurlijk voorstellen wat dat wil zeggen), ben heel veel tijd en krachten 
verloren, heb twee scenario’s geschreven (beide ernstig) en werk nu pas het 
toneelstuk voor het Kunsttheater af… Ik had ook hartproblemen, de dokters 
verboden mij op een bepaald moment te werken. 
De laatste dagen kom ik niet vooruit met mijn werk door de monsterlijke 
drukkende evenaarswarmte. Vlak boven de daken hangen onbeweeglijke, 
loodkleurige wolken.Waarschijnlijk is het zoutstof uit de steppe. De stad 
baadt in een soort blind licht en iedereen voelt zich alsof zijn hersens 
vloeibaar worden. Ik zou zo graag eindelijk “uitbreken” naar het toneelstuk 
voor het Kamertheater… 
Ik ben boos op mezelf omdat ik de hele tijd achter loop met het werk. 
Vroeger kon ik snel werken, met een kwinkslag, maar nu, na die oorlog, valt 
het werk mij veel moeilijker. 
Ik droom ook van Barnaoel omdat ik vreselijk veel heimwee heb naar 
Rusland. Alles is hier zo vreemd, net geschilderd, en het volk is lusteloos, 
saai.

De eerste vermelding van een mogelijke reis naar Bjelokoericha kwamen wij 
tegen in een brief aan S. Navasjin (GZ blz. 339)  
aan R.Frajerman uit Barnaoel (GZ blz. 341)

aan S.Navasjin uit Barnaoel  
...overmorgen vroeg (12.10) vertrekken we naar Alma-Ata. Ik ben klaar 
met het toneelstuk (het heet Zolang het hart blijft kloppen)… Ik heb heel 
hard gewerkt aan het stuk, dagen lang, en het schijnt me toe dat het 
geslaagd is. Drie dagen geleden las ik het voor aan de acteurs en ze waren 
aangegrepen, het veroorzaakte sensatie. Tairov omhelsde mij en de acteurs 
ook, ze zijn er erg opgewonden over in het theater. Koonen zal de hoofdrol 
spelen. … Eind augustus zijn we met Tairov en Koonen (diens echtgenote) 
naar Bjelokoericha vertrokken. Dat is een klein kuuroord met radio-actieve 
bronnen in het voorgebergte van de Altai. We namen de trein tot Biejsk /.../ 
en reden dan verder met een aftandse “pick-up”. We hebben in Bjelokoericha 
gelogeerd tot 26 september. Zverja en ik hadden een kleine datsja voor 
onszelf, aan de voet van de bergen, onder eeuwenoude wilgen (datsja nr.1, 
opmerking van de auteur). Naast ons logeerden Zjorik Sjtorm en de acteur 
Lysjin (die in het Theater van de Revolutie in Eenvoudige harten de rol van 
de kapitein speelde). Het is hier sprookjesachtig mooi, een kruising tussen 
de Krim en de Kaukasus en Solottsja met onze bossen. In de bergrivier de 
Bjelokoericha heb ik op vlagzalm (een soort forel) gevist met dokter Koelagin 
uit Moskou. We hebben er wel 80 of 100 gevangen. Ik zat op de marmeren 

13 augustus 1942 
16 augustus 1942

10 oktober 1942
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rotsen waar bloemen en berken op groeiden te vissen in waterreservoirs als 
badkuipen. 
Helaas was het maar voor drie-vier dagen – we hadden nooit tijd genoeg. 
Onze Zveroenja heeft zich ontspannen in Bjelokoericha, ofschoon ze vaak 
mopperde over jou. Zjorzjik probeerde zijn Generaal Ivan in Bjelokoericha 
af te werken en zeurde. We zijn teruggekeerd naar Barnaoel. Hier heb ik het 
toneelstuk afgewerkt en heb het een paar dagen geleden voorgelezen aan de 
acteurs. Ik ben wat moe.

In 1943 beschrijft Paustovski in zijn verhaal De rechterhand/Pravaja roeka 
de herfst in Bjelokoericha. En daarna kwam de herfst en spreidde hij zich 
uit. Nooit had Tichon zo’n herfst gezien: geen zuchtje wind, geen wolkje aan 
de transparante hemel. De bossen brandden in het licht, alsof ze door slimme 
Siberische smeden uit goud waren gesmeed, ze smeedden elk twijgje, elk 
steeltje. Overal floten de eekhoorns. De dauw bleef tot de middag liggen op 
de vossebessen en de mossige keien, en op die stenen bloeiden zulke mooie 
bloemen alsof temidden van het mos kleine kampvuren brandden. Wat maakt 
het uit dat wij in de buurt van Bjelokuricha nooit vossebessen hebben gezien 
– dat is de verbeelding van de auteur, maar de lezer gelooft elk woord en lost 
op in die schoonheid.

Op 12 oktober zal Paustovski naar Alma-Ata vertrekken.  
Hij schrijft van daar aan Tairov: … Ik schrijf u nog met een onvaste hand 
– ik ben net weer op de been na een longontsteking. Op de dag van mijn 
aankomst werd ik ziek en ik heb drie weken in bed gelegen. … Ik wacht op 
uw antwoord. Ik ben aan proza begonnen, probeer de filmlui op afstand 
te houden en denk aan het (toekomstige) toneelstuk, dat vrij moet worden 
en zeer subjectief (qua bewustzijn en stijl). Veel groeten van ons aan Alisa 
Georgiëvna.

Op aan Tairov: Beste Aleksander Jakovliëvitsj, vergeef mij, zondaar, dat 
ik zo lang niet heb geschreven. Ziekte, dringende werkzaamheden, de 
voorbereidingen voor Moskou, dat alles was zeer uitputtend voor mij en ik 
vond geen mogelijkheid om rustig te gaan zitten brieven schrijven ...  
Ik vind het zeer jammer dat ik de première in Barnaoel zal missen, maar 
ik troost mezelf maar met de gedachte dat ik aanwezig zal zijn in Moskou, 
op de Tverskoi bulvar, in het vertrouwde en geliefde gebouw van het 
Kamertheater. Van verschillende theatermensen die naar Moskou reizen 
vernam ik, dat het Kamertheater in het begin van de zomer al in Moskou 
moet zijn. Dan zien wij elkaar spoedig en zullen we ons onderhouden over 
het nieuwe romantische, westerse, vonkende toneelstuk dat ik voor u wil 
gaan schrijven. 
… Ik werk veel. Ik heb vier korte scenario’s geschreven die verbonden zijn 
door hun genre: over Odessa, Sebastopol, Leningrad en Stalingrad (over 
belegerde steden). Ze worden al geregisseerd… Kijk hoe ik ben aangestoken 
door de dramaturgie… 
Alma-Ata loopt leeg – Sjklovski is vertrokken, elke dag gaat iemand weg 
en je hebt de hele tijd het gevoel dat ze jou zijn vergeten. Zavadovski is nog 
hier, hij is niet van plan te vertrekken. Oelanova ligt in bed met buiktyfus. 
Wij halen vaak tedere herinneringen op aan Barnaoel en Bjelokoericha. 
Met u samenwerken was makkelijk, aangenaam en het had op de een of 
andere manier artistieke precisie (als ik het zo mag zeggen). Ik herinner mij 
Bjelokoericha als een kleine pauze in een sombere mist.

Het beste met uw gezondheid, aan het front gaat alles uitstekend. Binnenkort 
zijn we in Moskou.

Ik omhels u, uw K. Paustovski.

12 november 1942 
 
 
 
 
 

4 februari 1943
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Zolang het hart blijft kloppen.	

Voor het Moskouse Kamertheater van Alexander Tairov (een van de grote 
vernieuwers van het Russische theater) schrijft Paustovski het toneelstuk 
Zolang het hart blijft kloppen over het verzet van de Sovjetburgers tegen 
de nazi’s. Het is met Tairov en diens echtgenote Alice Koonen dat hij naar 
Barnaoel reist. Het stuk ging daar in première op 4 april 1943. Maar de tekst 
werd nooit gedrukt en als verloren beschouwd – het Kamerny Theater ging 
ten onder in de golf van repressie vanaf 1949; Tairov werd ontslagen.  
Hij overleed in 1950 en in datzelfde jaar werd het theater opgedoekt.

Svetlana bezorgde ons de vertaling van een artikel uit 1943*.

From the autumn of 1941 up to the spring of 1943 Paustovski worked 
together with Alexandre Tairov, a director of the Moscow Kamerny Theatre, 
over the play Until Our Heart Stands Still. 

Here are the fragments from Paustovski’s letter: Now about Barnaul. It’s 
a nice town, nice mostly because it’s a Russian town which resembles our 
Northern towns…But one can live overhere only if one is attached to the 
theatre – otherwise it’s hard. No earnings but the prices are 3-4 times more 
than in Alma-Ata. One appealing thing overhere is people and Russian 
native landscape (but colder and severe than ours).

Tairov and Koonen (his wife), taking advantage of summer vacations at 
the theatre, took Paustovski and his wife for a fortnight to Belokurikha, 
a famous Altai resort where a new play for the Kamerny theatre was 
conceived. 

On the director’s request (Tairov’s), Paustovski writes the main role in his 
play for Alice Koonen.  
In February 1943 Tairov invited a composer Georgy Sviridov to write music 
for the plays The Sea Spreading Widely and Until Our Heart Stands Still.

The opening night of the from Paustovski’s play was held on April, 4th, 
1943 at Barnaul on the stage of the People’s House. Koonen played the  
main role. Other leading actors of the Kamerny Theatre were: Boris 
Terentyev (Ushakov), Georgy Petrovsky (Nikita Ivanovich Artemyev), 
Nikolay Chaplyugin (Rummel), Avgusta Miklashevskaya (a knitter), Vladimir 
Kenigson (Berman).

The images of the war shown by Tariov’s theatre differed sharply from his 
other war performances. The director’s goal was to generalize symbolically 
his ideas, and spectators saw heroes of the play in life (as for the content) 
but unusual (as for the stage embodiment) situations. 

The central hero of the play is a Soviet actress Anna Martynova. On fascists’ 
approaching to the town her husband left for a partisan group even not 
having time to say good-bye to the family. 

On the very first day of the German occupation a German soldier killed 
Anna’s sick child. The grief of the woman-mother is tremendous. But her 
wish of sacred revenge overpowers her despair. 

And the actress Martynova “plays her last role” in life. In a deadly duel with 
the German town’s commandant, major Rimmel Anna wins, her love for the 
Motherland, the power of great hatred for the enemy.

* OPENING NIGHT OF THE 
PLAY UNTIL OUR HEART 

STANDS STILL at Barnaul. 
(chronicles) / April, 4th, 1943

Herdenkingsplaat van Tairov en 
Koonen in de foyer van het Poesjkin 
Theater in Moskou.
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…music is sounding. The mother, distraught from grief, with a dead baby 
in her arms wanders the streets of the town, gets to the square, where a 
detachment of German soldiers is headquartered. The soldiers surround her. 
Image-symbol: a woman in white, with a black scarf on her head, on her 
hands - a child. German soldiers, roughly dressed, in boots, as if lined with 
iron. They surround her, laughing, singing, holding each other’s hands: they 
move in a round dance around the woman. It’s a terrifying dance, which 
mixes reality and delirium. 

The woman’s eyes are full of death torture and fear, she is trying to break 
the round dance, but the hands of the soldiers are stronger than her efforts. 
She seeks to escape but in vain…The music is sounding. Now this awful 
monotonous accompaniment is a symbolic image of the invasion.

The ball of the German officers at a restaurant. A trivial situation. But these 
are not sounds of usual tangoes and foxtrots. Sviridov writes a clanking, 
“metallic” music, the music of the war-machines. Tairov shows the dance 
of the Germans like a mechanical dance: the figures of dancing invaders 
look the same, dead-like, they are scaring and frightful – these are ugly 
caricatures of people. These are not human beings. 

Anna Martynova finds out that her husband is alive. This happens at the 
same ball with the Germans, and full of happiness and joy, Anna dances, 
holding hands with one of the girls. It’s getting dark, and only a dancing 
female couple, swirling in a light waltz, is brightly lit, embodying the 
unquenchable joy of life.

And the last scene of the play: at the theater, on a huge and empty stage, in 
a white fluttering dress, with a red scarf in her hands, Anna Martynova calls 
for an uprising. 

Partisans rush into the theatre building, their bayonets, directed at the 
enemy, are shinning. The actress raises her hands, her scarf is flowing over 
the stage like a flag, and her last words are full of unbreakable faith in the 
victory: Happiness will come. We’ll stand for it with our blood, our fury, our 
anger, our last dying scream. We will fight for it until our heart stands still!

According to eyewitnesses, the best in Paustovski’s play were the scenes 
with musical arrangement by Sviridov. And listening to the violin solo 
performed by Vladimir Kenigson, who played a role of a Jewish violinist, 
the public could not stop crying...

However, Paustovsky’s play and Sviridov’s music were doomed for a tragic 
fate: they both (play and music) were born and died on the stage of the 
Tairov theater after it had been violently reorganized. 

Neither the play nor the music has ever been published anywhere and to 
this day have not been found neither in the archives nor in the music funds. 

Paustovski wrote: I am glad that I had to work for this theater in the first 
years of the Patriotic war in difficult conditions of evacuation in Barnaul 
and Altai. There, in Barnaul, in the icy halls of the theater, which was once 
the prison Church, the courage, fortitude and the greatest devotion to the 
art of Alexander Yakovlevich Tairov and the theater staff has been fully 
revealed. 

At Barnaul in 1942-43 Paustovski works on short stories and a novel Smoke 
of the Fatherland which was finished in 1944. 
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Svetlana, even nieuwsgierig als Ria naar dit stuk, vond na een lange 
zoektocht dat zich in het Staatsarchief voor Kunst en Cultuur in Moskou 
een manuscript bevond van het toneelstuk. Onze Vereniging heeft een 
kopie laten overkomen. Het gaat om een getypte tekst met een heleboel 
handgeschreven opmerkingen erbij.  
Aan wie heeft die kopie toebehoord? Aan Tairov zelf, aan Paustovski, 
aan een van de acteurs? We zullen het nooit weten. Bovendien bleek het 
manuscript niet volledig te zijn: de ontknoping ontbreekt! 

Svetlana en Angelika zoeken nu verder naar de rest van de tekst. We zijn zo 
terecht gekomen in een heus detectiveverhaal.

Zolang het hart blijft kloppen 
Het stuk speelt in de Tweede Wereldoorlog, of de Grote Vaderlandse Oorlog 
zoals de Russen hem noemen. Hoofdpersonage is een actrice uit Moskou, 
Anna Michailovna Martynova (de rol die door Koonen werd vertolkt 
dus). Ze is geëvacueerd naar een niet nader genoemde stad aan een meer 
(Karelië?). 
Huisbazin Landysjeva is een dronken egocentrisch figuur. Ze veracht haar 
man Ivan Petrovitsj Oesjakov, een kapitein van de vloot. Zij werkte vroeger 
als tolk voor buitenlandse gasten en beschuldigt Oesjakov ervan dat hij haar 
leven heeft verknald: ze moet in dit gat overleven als naaister. Bovendien 
kan ze Anna niet uitstaan omdat ze meent dat Oesjakov haar verafgoodt. 
Oesjakov drinkt ook, maar blijkt in de loop van het toneelstuk wel een 
waardig mens te zijn. Hij zal flink meewerken met de weerstand, terwijl 
Landysjeva de kant zal kiezen van de nazi’s.  
Er zijn aantal vrienden die bij de weerstand blijken te zijn. Waaronder 
Berman, een violist, orkerstleider in het theater en joods.

Bij het begin van het stuk rukken de Duitsers op, de stad wordt zo meteen 
ingenomen.  
Iedereen wil vluchten, maar het zoontje van Anna is ziek en zij kan niet 
weg. Haar man Aleksei (Aljosja) is afwezig. Vermoedelijk is hij bij het 
naderen van de Duisters meteen van zijn werk op het biologisch station 
naar de partizanen (de weerstand) getrokken. 
De nazi’s verschijnen, met de hen kenmerkende wreedheden. 
Het zoontje van Anna wordt doodgeschoten - in feite per abuis, ze willen de 
jood Berman doden die het zieke kind op de arm heeft. 
Anna wordt bijna gek. Ze loopt naar een kapel aan het meer met haar dode 
zoontje in de armen. Daar zijn Duitse soldaten bezig met propaganda-
affiches aan te plakken waar een glimlachende soldaat op staat met een 
kind op de arm. Het komt tot een treffen, gesymboliseerd in een akelige 
dans. Anna wordt gearresteerd, het lijkje van het kind blijft liggen en wordt 
gevonden door een van de vrienden.

De bezetters vestigen hun hoofdkwatier in het plaatselijke theater. 
Hun commandant Rummel spreekt gebroken Russisch. 
Landysjeva kiest de kant van de Duitsers: ze zal commandant Rummel 
Russische les geven, als tolk fungeren en spioneren. Tevens brengt ze de 
meisjes die de Duitsers hebben meegebracht voor hun vermaak onder in 
haar huis. Dat alles in ruil voor een wazige belofte van een reisvisum.  
Anna wordt verhoord met haar hulp. Rummel begrijpt dat zij een 
gevierde actrice is. Ook Berman wordt binnen gebracht voor verhoor. 
Rummel vernedert hem vreselijk, draait de zaak zo dat Berman het kind 
vermoord heeft en stuurt hem weg met de verplichting een bord met 
“Kindermoordenaar” om zijn hals te dragen. In een onbewaakt ogenblik 
kunnen Anna en Berman een paar woorden wisselen, zodat de ware 
toedracht duidelijk wordt voor haar.

DE ZOEKTOCHT NAAR HET STUK

 SYNOPSIS
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De vrienden zijn zeer ongerust over Anna. Ze maken een doodkist voor 
haar zoontje en willen hem in de tuin gaan begraven als Anna aankomt - 
zij is vrijgelaten. Snel camoufleren ze de doodskist en vertellen dat ze haar 
zoontje hebben begraven ver buiten de stad. 
Anna hervindt haar zinnen. Ze geven elkaar moed en besluiten dat ze verder 
moeten leven om wraak te nemen op de bezetter. Anna besluit commandant 
Rummel te doden. De Breister – dat is de codenaam van een medewerkster 
van het biologisch station die verbinding heeft met de partizanen – zal voor 
wapens zorgen. 

De Breister komt aan. Zij bevestigt dat Aleksei bij de partizanen is aan de 
overkant van het meer. Samen beramen zij het volgende plan: Anna blijft in 
de stad en zal haar acteertalent gebruiken om de nazi’s in de val te lokken. 
Ze moet commandant Rummel zo ver krijgen dat hij het theater heropent. 
De première moet plaats vinden op de dag van de grote aanval van de 
partizanen op de stad. Heel het Duitse commando moet aanwezig zijn in het 
theater. Daarvoor moet Anna het vertrouwen winnen van Rummel, zonder 
zijn argwaan op te wekken. Haar woorden zijn: Zelfs als dit mijn laatste rol 
zou zijn, zal ik hem tot het einde uitspelen. Ze zal in het theater omringd 
zijn door mensen van de weerstand. Kapitein Oesjakov biedt zichzelf aan om 
naar de partizanen toe te varen - hij kent het meer als zijn broekzak – om 
de datum van de aanval te vernemen. De Breister geeft Anna een revolver; 
de overige wapens zullen bij aankomst worden begraven in de tuin.

Rummel komt Anna bezoeken in het huis van Landysjeva. Zij ontvangt 
hem vriendelijk. De Duitsers hebben het lijkje van haar zoontje niet 
teruggevonden. Anna maakt hem wijs dat haar man dood is. Rummel stelt 
haar voor weer in het theater te gaan werken, Duits te leren, in Berlijn , 
München, Wenen te gaan spelen. Een beroemde Russische actrice die speelt 
voor de Duitsers, dat zou prachtig zijn! Anna vindt dat een plan op te lange 
termijn. Waarom niet nu en hier het theater heropenen? - argumenteert 
zij. Laat alle ofiicieren naar de première komen, zodat de mensen kunnen 
zien dat jullie niet zulke beesten zijn als jullie worden afgebeeld. Ik ben een 
vrouw, een actrice, ik ben de oorlog beu, ik wil vergeten, ik schenk u mijn 
talent. Ik leef maar een keer! Ik ben een actrice, ik ben met wie mij een leven 
zal geven dat mijn talent waardig is.  
Rummel stelt haar op de proef: hij verklaart dat haar man gearresteerd is en 
zal worden opgehangen. 
Zij repliceert dat haar man voor haar dood is, dat hij haar heeft verraden en 
dat ze hem wil vergeten en vrij zijn. 
Anna kan Rummel overtuigen van haar oprechtheid.

Vier dagen later vroeg in de morgen komt Oesjakov aanlopen met de 
boodschap dat de aanval van de partizanen voor woensdagavond is. 
Berman komt langs om nieuws te vernemen van het theater. Hij krijgt van 
Anna de opdracht om het orkest bijeen te roepen. Woensdag moet absoluut 
de première plaats vinden. 
Anna vraagt Berman te achterhalen of Aljosja werkelijk is opgepakt door 
de Duitsers en gehangen zal worden. Berman zal het proberen via een 
vertrouwenspersoon in de Kommandantur, een Tsjechische muzikant.  
‘s Avonds vindt een diner plaats van de Duitse officieren, waar Anna is 
uitgenodigd en waar het orkest zal spelen. Ze spreken af dat Anna een solo 
zal eisen van Berman; als hij een wals of mazurka zal spelen is Aleksei niet 
gearresteerd.

Het diner in een restaurant. Aanwezig zijn de Duiste officieren, de meisjes, 
Anna, Landysjeva. Het orkest zit klaar om te spelen.

Generaal Von Lutz komt aan. Anna nodigt hem en alle officieren uit op 
de opening van het theater, op woensdag. De generaal is tevreden dat een 
gevierde Russische actrice het Duitse bewind aanvaardt, zal zelf komen en 
beveelt alle officieren aanwezig te zijn.
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De solo van Berman is een wals. Anna danst haar vreugde met een van de 
meisjes. Landysjeva creëert argwaan. Het Poolse meisje had brood en kaas 
van de tafel gestolen en aan de jood Berman gegeven. Rummel schiet haar 
dood. Anna houdt zich sterk. Rummel vertrouwt haar nu volledig. 
Landysjeva bedreigt Oesjakov, ze wil hem verraden. Hij dwingt haar naar 
buiten te gaan voor een gesprek. Hij zal haar ombrengen.

Woensdag in het theater zitten de loges vol met Duitse officieren en alle 
ingangen zijn bewaakt door soldaten met revolvers. 
De voorstelling heeft veel succes. 
Om tien uur is er nog steeds geen teken van de partizanen. Het publiek eist 
bisnummers. Von Lutz en Rummel komen Anna’s loge binnen om haar te 
feliciteren en vernietigen er en passant het portret van Tsjechov.

De voorstelling gaat verder, er is nog steeds geen spoor van de partizanen, 
de voorstelling moet koste wat het kost worden gerekt…

(Hier breekt de tekst af.)

Opnieuw richtte Svetlana zich tot verschillende instanties. Ze kreeg enkele  
antwoorden, maar niet op onze vragen.  
Toch diende er zich een interessant contact aan in de persoon van een neef 
van Sviridov, Dr. Alexander Belonenko. Hij is directeur van het Sviridov 
Instituut, professor aan de universiteit van St. Petersburg, doctor in de 
musicologie en tevens de bewaarder van de erfenis van Sviridov. 
 
Beste Svetlana, ik was blij én droef toen ik uw brief ontving. Blij omdat er 
een Paustovskij Vereniging is in de wereld. Dit te weten geeft me hoop dat er 
op een dag misschien een Sviridov Vereniging het licht ziet. Maakt me niet 
uit waar – of het nu in Fatezh (Koersk, het moederland van de componist) 
is of in Kinshasa. Ik ben zeer blij dat u het toneelstuk van Paustovski heeft 
ontdekt in het archief.

Tot mijn spijt kan ik u op dit moment niet helpen met de muziek. Er is zeer 
weinig gekend over leven en werk van Sviridov in Novosibirsk (1941-1944). 
Er zijn slecht weinig documenten overgebleven. Ik heb nog geen onderzoek 
gedaan naar deze periode uit het leven van mijn oom. Ik heb een zeer goede 
vriendin – zij is muzieklereres in de school genaamd naar Sviridov in Berdsk 
(stad in de regio Novosibirsk).

Zij bestudeert het leven van de componist in deze periode in Novosibirsk 
en vond enkele zaken in lokale nieuwsbladen en archieven. Ze was reeds in 
Barnaoel maar daar is geen spoor van Svirodovs muziek voor het toneelstuk 
van Paustovski. 

Er zitten weinig werken van de componist uit deze periode in zijn 
persoonlijk archief, meestal grote werken werden bewaard en later door 
Sviridov zelf gepublicerd of als waardevol bestempeld. Het is goed mogelijk 
dat ik tussen ruwe schetsen en fragmenten toch de muziek kan vinden die 
bij het toneelstuk hoort. Spijtig genoeg heb ik het toneelstuk nooit gelezen en 
kan ik bijgevolg geen namen of karakters in ruwe manuscripten van Sviridov 
uit deze periode identificeren.

Het zou me helpen als u me een lijst van karakters uit Paustovski’s stuk 
zou kunnen bezorgen. Toch denk ik dat je ook naar nota’s kunt zoeken in de 
fondsen van het Kamer Theater. Maar ik vrees dat daar ook niets meer is. Ik 
adviseer u om u tot het fonds van Gosteleradio te wenden. Maar ik ben niet 
zeker of de voorstelling van het Kamer Theater werd opgenomen in 1943.

Ik ben van weinig nut, helaas. Al wat ik kan doen voor de Vereniging 
Konstantin Paustovskij is een ander muziekstuk van Sviridov kiezen dat bij 
het toneelstuk past. Wat denkt u? Natuurlijk zal dit dodelijk zijn, maar ik 
zie geen andere oplossing.

EN NU NOG DE MUZIEK 
VAN GEORGI VASILIEVICH 

SVIRIDOV…

EEN DEEL VAN DE 
CORRESPONDENTIE TUSSEN 
SVETLANA EN ALEXANDER 
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Er is kamermuziek van Sviridov uit het midden van de jaren 1940, zijn 
bekend piano trio, strijkkwartet en quintet voor piano, twee violen, viola en 
chello (Op. 1945-46). Er zijn twee pianostukken en een sonate voor piano 
(1944).

Tijdens deze periode schreef Sviridov in een neo-klassieke stijl. Later vond 
hij zijn eigen, totaal andere stijl. Bij voorbeeld, ik stuur u een link van zijn 
later werk – een deel van het gedicht Petersburg op woorden van A. Blok – 
De heilige maagd van de stad, opgevoerd door Dmitry Hvorostovsky (piano 
Michael Arkadev). 

In bijlage stuur ik u een zeldzame foto van Sviridov uit 1943. (hetzelfde jaar 
dat Paustovski’s stuk werd opgevoerd in Barnaoel). 
 
Vriendelijke groeten, Alexander Belonenko 

Ondertussen kunnen we genieten van het mooie lied op de woorden van 
Alexander Blok.

https://www.youtube.com/watch?v=qlntpRY7zD0

Svetlana stuurde hem een document dat ze ontving uit Barnaoel met de 
volledige cast van Zolang het hart bijft kloppen.

WORDT ONGETWIJFELD 
VERVOLGD … 
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DOsTOYEVsKY	AND	bARNAuL	

Tekst door Elena, museummedewerkster en contactpersoon van Svetlana in 
Barnaoel en vertaald naar het Engels door Svetlana.

Barnaul is connected with Dostoyevsky. It is known that he got to Siberia 
not by his own choice: at the end of December, 1849 he was sentenced to 
death by execution (shooting). But when he was almost “under the gun”, a 
new sentence was announced - forced labor in Siberia, and after that service 
as a soldier.

After four years in Omsk prison, Dostoevsky was sent to Semipalatinsk (now 
in Kazakhstan) as a soldier. It is in Semipalatinsk that the writer got new 
acquaintances. Thanks to them he visited Barnaul more than once.

In Semipalatinsk Dostoevsky met at least 3 people who became important 
for him. The first was the Prosecutor, baron Alexander Wrangel. From his 
correspondence we learn about Dostoyevsky’s stay at Barnaul. The second 
one was Maria Dmitrievna Isaeva. She was married to Alexander Isayev, a 
gymnasium teacher and a bitter drunkard. After his death Maria became 
the first wife of Fyodor Dostoyevsky. The third important meeting was with 
Pyotr Petrovich Semenov (later known as Semenov Tian-Shansky). In fact 
Dostoyevsky had known him before his sentence, but in Semipalatinsk they 
became friends. Tian-Shansky lived at that time in Barnaul and Dostoyevsky 
stayed at his house.

Realizing that he had to stay in Siberia for a long time, Dostoyevsky 
repeatedly expressed his wish to settle in Barnaul. From a letter of 
Dostoyevsky to Wrangel from April 13, 1856: If you get a chance to speak 
about my transfer to the civil service in Barnaul, please, for God’s sake, do 
not neglect this.

Dostoyevsky wrote many letters to his friend Baron Alexander Wrangel, 
and in some of them Barnaul is mentioned. Almost all these letters were 
somehow connected with his love affair. He met his future wife Maria in 
Semipalatinsk and went a few times to meet her in Kuznetsk (her husband 
was assigned there). The way from Semipalatinsk to Kuznetsk lay just 
through Barnaul. 

Dostoyevsky passed Barnaul six times on the way from Semipalatinsk to 
Kuznetsk and return. His first visit to Barnaul took place in 1856. At this 
time Barnaul had an art gallery, a public library, an amateur theatre with 
the brothers Samoylovs (one of them Dostoyevsky knew from St.Petersburg).

After their wedding Dostoyevsky brings his wife Maria Dmititrievna to 
Barnaul to show her the municipal theatre (it is said that Dostoyevsky wrote 
his comedy Uncle’s Dream for the Barnaul theatre). 

It was in Barnaul that Dostoyevsky had a fit which crushed him “physically 
and morally”, and it was a doctor in Barnaul who diagnosed epilepsy for the 
first time (earlier doctors only talked about a nervous breakdown)…

Barnaul played an important role in Dostoyevsky’s life. He mentions this 
city ,“half-way to his happiness”, in his letter 45 times.  

Dostoyevsky’s stay in Barnaul is immortalized at the State Museum of the 
History of Literature, Art and Culture of Altai. On Alexei Drilov’s picture 
The officers’ ball in the Nobles’ Assembly in a White Hall, one can easily 
recognize the famous writer among the visitors. 
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Baron Wrangel did a lot to relieve Dostoyevsky’s life in exile, introduced 
him to many needed acquaintances of Semipalatinsk, made a big effort 
to get an officer’s rank for Dostoevsky, helped him in his love affair with 
Maria Dmitrievna, and did all that was in his power for Dostoyevsky’s full 
amnesty.

After Dostoyevsky’s return from Semipalatinsk to Tver and later to St. 
Petersburg, their correspondence was not regular and the meetings were 
rare. That was not only because Wrangel roamed all over the world as a 
diplomat and traveler. On the one hand Dostoyevsky had a rather suspicious 
and hot temper, and on the other hand baron Wrangel sometimes showed an 
irritating pedantry and irony.

At the end of June 1865 in Wiesbaden Dostoyevsky went gambling for five 
days and lost all his money. He wrote desperate letters to his friends and 
acquaintances, begging them for money to pay off his debts and for his 
return to Russia. Only baron Wrangel really helped him – just as he had 
repeatedly saved him of material difficulties in Semipalatinsk, when his love 
affair with M. D. Isaeva was in full swing.

Dostoyevsky comes to Copenhagen to Wrangel and the latter gives him 
the necessary amount of money to pay his debt, which was paid back by 
Dostoyevsky only a few years later.

About the last meeting with Dostoyevsky in St. Petersburg in 1873 Wrangel 
wrote:  
… Our long time of separation (over seven years) has of course influenced 
our relationship, besides, Dostoyevsky looked irritated and nervous: he was 
in a haste… Not a word about the past; he didn’t even inform me that he got 
married again and how he was getting along...

Wrangel did not know that Dostoevsky was already a father in his second 
marriage, but still in need. But Wrangel didn’t got offended by such a cool 
meeting - he worshipped Dostoyevsky during all his life. 

Wrangel published his memoirs about Dostoyevsky in a separate book three 
years before his death in 1915.

We have contacted Catherine Wrangel, a great-granddaughter of baron 
Wrangel. She lives in Amsterdam, Holland. She wrote about a book. I 
haven’t seen that book, very likely there is no Russian translation of it. I 
know that there are chapters connected with Barnaul…

[Waarschijnlijk wordt hier De kozakkentuin van Jan Brokken bedoeld].

Dostoyevky passed Barnaul six times on the way from Semipalatinsk to 
Kuznetsk and return. His first visit to Barnaul took place in 1856. At this 
time Barnaul had an art gallery, a public library, an amateur theatre with 
the brothers Samoylovs (one of them Dostoyevky knew from ST Petersburg).

After the wedding Dostoyevsky brings his wife Maria Dmititrievna to 
Barnaul to show her the town theatre (it is said that Dostoyevsky wrote his 
comedy Uncle’s Dream for the Barnaul theatre). 

2018

Baron Alexander Wrangel
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Voorstel: keuze voor de nachtvlucht vanuit Amsterdam en Brussel met 
aankomst rond 15:00 zaterdagnamiddag in Almaty. Het programma kan 
dan op zondag starten.

• aankomst in Almaty, transfer naar hotel

• vrije tijd, geen programma voorzien

• diner

• overnachting in Almaty

• ontbijt, lunch en diner

• bus en chauffeur ter beschikking

• verkenning van de stad, rit met de kabelbaan

• start Paustovski-programma met eigen gids Svetlana

• Paustovski-plaatsen in de stad

• overnachting in Almaty

• ontbijt, lunch en diner

• bus en chauffeur ter beschikking

• Paustovski-plaatsen in Alatou, Kazach Film district

• overnachting in Almaty

• ontbijt, picknick en diner

• Paustovski-plaatsen in de natuur, Big Almaty Lake

• georganiseerd met pick-nick, plaatselijke gids

• overnachting in Almaty

vrijdag 17 mei, nachtvlucht

zaterdag 18 mei [dag 0]

zondag 19 mei [dag 1]

maandag 20 mei [dag 2]

dinsdag 21 mei [dag 3]

VOORsTEL	DAGPROGRAMMA		
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• ontbijt, lunch en diner

• bus en chauffeur ter beschikking

• Paustovski-plaatsen in of buiten de stad

• overnachting in Almaty

• ontbijt

• vrij tot transfer naar luchthaven

• vlucht vanuit Alma-Ata naar Novosibirsk, in de namiddag

• per bus naar Barnaoel

• diner en overnachting in Barnaoel

• ontbijt, lunch, diner

• Paustovski-plaatsen in Barnaoel, wandeling door oud-Barnaoel of het 
historisch centrum, Nagorny park, monument van Yadrintsev, de regionale 
bibliotheek met kleine Paustovski-tentoonstelling, concertzaal van de 
philharmonie, in 1943 werd hier Zolang het hart blijft kloppen opgevoerd,… 

• bus en chauffeur ter beschikking

• overnachting in Barnaoel

• ontbijt, lunch en diner

• voormiddag bezoek aan literatuurmuseum, informatie over Paustovski, 
Dostojevski, Wrangel, Roerich, enz..

• per bus naar Bjelokoericha 

• wandeling in de stad, P-plaatsen, het sanatorium, de datsja, oude molen 
langs de rivier

• overnachting in Bjelokoericha

• ontbijt, lunch en diner

• bus en chauffeur ter beschikking

• per bus naar P-plaatsen in de natuur en de meren rond Bjelokoericha

• genieten van de natuur in Bjelokoericha 

• overnachting in Bjelokoericha 

• ontbijt, lunch, diner

• met bus naar Biejsk, stop in Srostki

• Paustovski-plaatsen in Biejsk, in de bibliotheek ontmoeting met Lidiya 
Muravinskaja die reeds in de Sovjet-tijd artikels schreef over Paustovski in 
Biejsk 

• hotel in Biejsk

woensdag 22 mei [dag 4]

donderdag 23 mei [dag 5]

 
 
 

vrijdag 24 mei [dag 6]

 

 

 
zaterdag 25 mei [dag 7]

 

 

zondag 26 mei [dag 8]

maandag 27 mei [dag 9]
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vlucht van 2u 30 min 

treinrit van 46 u naar Moskou met de Trans Siberische Express

busrit 1 Novosibirsk naar Barnaoel
3u 22 min 
230 km via P256 

busrit 2 Barnaoel naar Bjelokoericha
3u 4 min 
228 km via P256 en P-368

busrit 3  Bjelokoericha naar Biejsk 
56 min

65 km via P368

busrit 4 Biejsk naar Novosibirks 
4u 50 min

354 km via P256
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• ontbijt, lunch onderweg

• voor vertrek nog een wandeling in het oude stadscentrum met 
koopmanshuizen uit eind 19de, begin 20ste eeuw 

• per bus naar Novosibirsk voor vertrek naar Moskou met de Trans 
Siberische Express 

• overnachting op de trein

• op de trein 

• overnachting op de trein

• aankomst in Moskou na ongeveer 48 uur trein, in de namiddag

• per bus naar Taroesa

• diner

• overnachting: Tarousa 

• deelname aan de herdenkingsbijeenkomst van de 127ste geboortedag van 
Paustovski 

• overnachting: Tarousa

• per bus naar Moskou na ontbijt

• bezoek aan het Literair Centrum Konstantin Paustovski Kuzminki  
[facultatief]

• vrij

• diner

• overnachting: Moskou

• ontbijt

• vrij tot transfer naar de luchthaven

• retour Amsterdam of Brussel

Er is veel informatie op het internet te vinden over deze streek en beroemde 
personen hier geboren of tijdens de oorlog naar de Altai geëvacueerd.

Aarzel niet jullie vondsten met ons te delen. 
reizen@paustovskij.org

De reisbureau’s vermelden uitdrukkelijk dat het zeer moeilijk is om op dit 
moment, een jaar voor afreis, reeds een correcte en vaste prijs op deze reis 
te plakken.  
Er is een simulatie gemaakt voor het landarrangement op basis van de 
prijzen van dit seizoen en voor de vluchten met de prijzen van maart 2019 
en dit voor een deelnemersaantal tussen 20 en 25 personen.

Mondial Travel komt op het bedrag van € 3.380 op basis van een dubbele 
kamer of twin. Toeslag single + € 348per persoon 

Ook ligt het programma en het aantal deelnemers nog niet vast en kunnen 
wijzigingen invloed hebben op de prijs.

dinsdag 28 mei [dag 10]

 

 

woensdag 29 mei [dag 11]

donderdag 30 mei [dag 12]

vrijdag 31 mei [dag 13] 

zaterdag 1 juni [ dag 14]

 

zondag 2 juni [dag 15]
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De leden/deelnemers aan onze reizen weten dat de uiteindelijke prijs zo goed 
als alle kosten omvat.

Inbegrepen in deze prijssimulatie:

• vluchten Amsterdam / Brussel – Almaty met overstap in Moskou  
 vlucht Almaty - Novosibirsk  
 vlucht Moskou - Amsterdam / Brussel [keuze voor Aeroflot wegens 
 de combinatie van de vluchten heen en retour] 
 treinrit met de Trans Siberische Express

• invitation letter uit Rusland

• volledig programma

• 13 overnachtingen in hotels met ontbijt 
 In Almaty is de prijs berekend op een 4****hotel, [3*** - €72]

•  2 overnachtingen op de trein, hier zijn geen maaltijden voorzien 
 prijs berekend op verblijf in coupé in 2de klasse [1ste klasse + € 113]

• transfers van en naar de luchthaven, stations, enz..

• autocar met chauffeur waar nodig 

• alle maaltijden, water inbegrepen, vanaf het avondmaal op dag 1 
 t/m het ontbijt op dag 15, tenzij anders vermeld in  
 het dagprogramma

•         diensten van Svetlana 

• een flesje van 0,5 l water per dag per persoon, in de bus

• 25 euro p/p is voorzien voor het aanleggen van de pot 

Wijzigingen mogelijk voor:

• geleide bezoeken incl. entreegelden wegens nog niet bepaald

•  diensten van andere Paustovskij-kenners 

Niet inbegrepen:

• transfer van woonplaats naar Amsterdam/Schiphol, Zavemtem en 
 retour

• alkoholische en andere dranken

• maaltijden op de trein

• persoonlijke uitgaven, geschenken

• kosten voor visumaanvraag in België en Nederland [75 euro]

• portkosten voor wie zijn paspoort met visum aangetekend

           retour wil ontvangen [10 euro]

• persoonlijke reisverzekering, vereist voor het visum

• attentie voor Svetlana, hierover dient overlegd te worden tijdens  
 de reis

BELANGRIJK

Reserveren op de Trans Siberische Express blijkt een ingewikkelde zaak en 
moet 100 dagen, bij voorkeur 4 maanden op voorhand worden geboekt. 
Op dat ogenblik moet de organisatie beschikken over de correcte paspoort-
gegevens van de reizigers. Internationaal paspoort moet dus minstens geldig 
zijn tot na 3 december 2019.
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L e z i n g

• Smachten naar het grote geluk. Over Tolstois Anna Karenina
Over deze klassieker uit de Russische literatuur organiseert NRC op 
5 juni een avond in Utrecht, waar Michel Krielaars (chef Boeken 
NRC) en Tim de Gier (NRC-redacteur Boeken) in gesprek gaan met 
Tolstoikenners en liefhebbers. 
Met o.a. Bas Heijne (schrijver en essayist), Hans Boland (vertaler en 
Nijhoffprijswinnaar), Brecht Russchen (DWDD boekenpanel) en Eva 
Cukier (buitenlandredacteur NRC). 
Tussen de bedrijven door is er Russische muziek.

Theater Kikkert in Utrecht / 5 jun i 2018 / 20:00 / inkom € 15
Info: https://www.theaterkikker.nl/agenda/smachten-naar-het-grote-geluk/

T e n t o o n s t e l l i n g

• Chagall, Lissitzky, Malévich. L’avant-garde Russe à Vitebsk  
[1919-1922].
Naast het werk van deze drie meesters wordt werk getoond van 
leraars en studenten van de School van Vitebsk, gesticht in 1918 door 
Chagall, o.a. Vera Ermolaeva, Nicolaï Souietine, Ilia Tchachnik, Lazar 
Khidekel en David Yakerson.
Centre Pompidou te Parijs / tot 16 juli 2018. 
Info: https://www.centrepompidou.fr/

• Âmes sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes.
Als men de Litouwer Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, schilder en 
wereldwijd beroemde componist, buiten beschouwing laat, wordt het 
merendeel van de artiesten voor de eerste keer buiten hun land in het 
daglicht geplaatst.
Musée d’Orsay te Parijs / tot 15 juli 2018. 
Info: https://http://www.musee-orsay.fr/

INGEZONDEN	

Colofon
• De nieuwsbrief is een uitgave van en voor leden van de Vereniging Konstantin 
Paustovskij. 
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