STORYLINE Dokter Zhivago
Het verhaal begint bij het overlijden van de moeder van de tienjarige Joeri
Zhivago. Na de begrafenis ontfermen Alexander Gromeko en zijn vrouw
Anna zich als pleegouders over de jongen. Op Latere leeftijd gaat Zhivago
medicijnen studeren.
Op zeker moment is hij samen met zijn verloofde Tonya, de dochter van
zijn pleegouders, aanwezig op een galabal waar het meisje Lara op
Komarovski schiet, die haar verkracht heeft en waarbij ze hem licht
verwondt.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog neemt hij dienst als arts in
het Russisch Leger. Aan het front kruisen de wegen van Zhivago en Lara
zich opnieuw. Beiden voelen zich tot elkaar aangetrokken, maar weerstaan
de verleiding. In 1917 verlaat het Russische leger het front, de
revolutionairen hebben de macht gegrepen…
De nieuwe tijd is aangebroken…zoveel wordt Zhivago wel duidelijk als hij
bij zijn terugkeer ontdekt dat zijn herenhuis in Moskou door de Partij in
beslag is genomen. Vanaf nu zullen zijn vrouw Tonya, zijn zoon Sacha en
schoonvader Alexander 1 kamer moeten delen…
Omwille van zijn “gezagsondermijnende poëzie” dreigt Zhivago te
worden opgepakt. Om hieraan te ontvluchten reist hij met zijn familie naar
een oud buitenverblijf in de Oeral. Onmetelijke sneeuwvlaktes worden per
trein doorkruist.
De oude knecht wacht op het perron in Varykino, maar ook het buitenhuis
is in beslag genomen door de Partij, slechts het gastenverblijf rest voor de
familie. Lara is ook in de buurt. Omdat haar vermiste man als “Strelnikov”
in de Oeral is gesignaliseerd, is ze gekomen om hem te zoeken.
Om de verveling te verdrijven bezoekt Zhivago op een dag de bibliotheek
van een naburig stadje. Hij ontmoet er Lara opnieuw. Dit keer bieden ze
geen weerstand aan elkaars genegenheid en geven ze zich volledig over aan
hun liefde. Op de terugweg naar Tonya wordt hij opgepakt door de
partizanen. Ze hebben een dokter nodig aan het front tegen de “witte
Russen” Hij zal twee jaar niet meer thuiskomen.
Ongewis over zijn lot vlucht Tonya naar Parijs. Uiteindelijk deserteert
Zhivago en keert terug naar Lara. Inmiddels is Strelnikov in ongenade
gevallen bij de bolsjewieken en in de verwachting dat hij zijn vrouw zal
willen bezoeken, wordt Lara de klok rond in de gaten gehouden. Zodra ze
hem te pakken hebben, is ook zij haar leven niet meer zeker.
De louche advocaat Komarovsky, opgeklommen tot minister van justitie,
biedt haar een vrijgeleide naar Wladiwostok aan. Zhivago zegt dat hij haar
later zal volgen, maar blijft alleen achter.
Jaren later ziet hij zijn grote liefde lopen in Moskou. Hij springt uit de tram
en rent achter haar aan, maar een fatale hartaanval breekt hem op…Lara
merkt daar niets van, ze loopt gewoon door en verdwijnt ut zicht…
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