
Zazjigalka viser Leo Tolstojs Krig og fred i Tollboden, 6. november 2010. 
Noen billedinntrykk festet til papir av fotografen, Eva Almhjell

Et 30-talls mennesker 
trosset strålende sol fra 
skyfri himmel utenfor 
og sesset seg i mørke 
lokaler på Tønsbergs 
brygge

Ildsjelene i Zazjigalka ønsker velkommen til en
maratonforestilling i Tollboden: 6 timer med Krig og fred 
i russisk innspilling – med svenske undertekster.

Napoleonskrigene er i gang,  og etter de to første delene av filmen, 
ble vi servert rykende varm suppe



Napoleon på veg til sin totale tilfredsstillelse, trodde han. Men mens
krigen raser på Borodins sletter, tømmes Moskva for folk og fe.  g p , ø g
Napoleon møter tomme gater, lar seg forvirre lenge nok til at han i 1812 kunne
etterlate hundretusener av soldater og alt av krigens sosiale tilbehør
i den russiske vinter.  Men før det ble Moskvas katedraler og hjem plyndret 
og brent, og vold herjet i gatene.  Bildene brenner seg inn på netthinnene våre, 
og fotografen glemte helt sitt eget kamera!g g g g



Mens Napoleon ble servert sitt måltid med tilbehør for å feire seieren der ute 
på slagmarken, dog i trygg avstand til selve helvetet i bakgrunnen, inntok vi 
vår middag i takknemlighet for at Napoleon ble snytt for seieren.  
Man må dog kunne si at vi var en smule utmattet og det tok kanskje litt tid før 
matlysten meldte seg…

Vi kjenner ham igjen, den lille, og undret oss over at noen 
etter Napoleonskrigene, kunne føre krig igjen!  



Astrid Bjønness minnet oss 
om hovedpunktene i 
Napoleonskrigene før filmen, 
gledet oss med glimt fra sine 
omfattende kunnskaper om 
Leo Tolstoj undervegs 
og delte kjære reiseminner 
med oss.  Hun fortalte om 
egne og andres oversettelser
av Tolstoj, blant annet 
”Oppstandelse”, som hun 
selv har oversatt.
Tove Gleditsch Lie ønsket 
velkommen og  takket 
avslutningsvis Astrid Bjønness
med vakre blomster for en 
uforglemmelig innedag 
sammen med Leo Tolstoj i 
Tollboden 6.11.2010.



Takk fra oss alle for at du deler av dine 
rike kunnskapskilder, Astrid!


